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ÚVOD:

Disertační práce Kreativita a kreativní průmysly: redefinice průmyslu a obchodu se 

zabývá konstitutivními rysy proměny současné kultury a obchodu s kulturními a kreativními 

statky.

Práce vychází z předpokladu, že poslední dvě dekády vývoje lidstva dokládají změnu 

paradigma. Proměňují se podoby a pravidla komunikace, kulturních vzorců i podoby 

ekonomické směny. Digitalita a geopolitické změna na přelomu 80. a 90. let zapříčinila 

největší ekonomický a komunikační boom v dějinách lidstva. Krizi prožívá idea liberalismu i 

demokracie. 

Nové paradigma neuznává polarity modernismu.

Kulturní komunikace ztrácí geografické hranice. Zpřetrhávají se vazby mezi místem a 

tradicí, která je odnášena do odlišných kulturních systémů. Dějiště kulturní komunikace 

jsou vykořeňována z původních kontextů. 

Polarita lokální – globální mizí.

Veřejný prostor jako základní dějiště veřejné sociální komunikace – jako základní 

kulturní prostor – začíná být kolonizován privátním sektorem. 

Veřejné statky a služby ztrácejí garanci státu. Kultura není výjimkou. Kultura jako 

druh veřejné statku se v důsledku ekonomizujícího diskurzu ocitá v existenčním ohrožení.

Polarita veřejné-soukromé mizí.

Vynořují se nové formy ekonomizace kulturních statků a služeb.

Polarita ziskové – neziskové mizí.

Kulturní komunikace ztrácí axiologickou dimenzi. Elitní kultura ztrácí zakotvení v 

kulturním systému. Její hranice jsou volně prostupné.
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Polarita nízká – vysoká kultura mizí.

Nové formy komunikace – zveřejňování a sdílení – oslabují institut uměleckého 

vzdělávání a auru umělce jakožto nositele výjimečných tvůrčích a intelektuálních vlastností.

Polarita umělec – amatér mizí.

Nové formy komunikace sbližují autora a publikum víc než kdy jindy. Jejich kontakt 

oslabuje pozici institucí doposud zajišťující interpretaci a kontinuitu symbolických 

významů. 

Polarita autor – publikum mizí.

Do ohniska těchto pohybů se dostávají kulturní obsahy, jejíchž tvorba, distribuce i 

konzumace prochází dalekosáhlou proměnou. Koncept, který afirmativně s novým 

paradigmatem pracuje, se nazývá kreativní průmysly (též kulturní a kreativní průmysly).

Primárně sloužil jako nový jmenovatel kulturně-politické agendy v anglosaském 

světě. Jeho flexibilita, absence výše zmíněných polarit, natolik konvenovala proměně 

ekonomické směny, zhusta využívající proměnu kulturní, že se termín stal ekonomickým 

označením per se desítek kulturních a kreativních aktivit.

Klíčovou roli ve změně paradigmatu sehrává kreativita. Na rozdíl od kultury postrádá 

jakýkoli systém, je spíše materií, principem, hybnou silou. Její dynamiku začaly průmysly 

(nejenom kulturní a kreativní) v průběhu 90. let využívat. Kreativita se stala hlavním tvůrcem 

přidané hodnoty, hlavním jmenovatelem konkurencespochopnosti.

Fenomén kreativity se stal pojítkem ekonomických a kulturních aktivit. Disertační 

práce se zaměřuje právě na tuto symbiózu – snaží se pojmenovat její zákonitosti a důsledky 

pro kulturní tvorbu, konzumaci a participaci.
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 OBSAH PRÁCE:

I. část

Předpoklady paradigmatického zlomu

Teze: Svět v současnosti prochází změnou paradigma, které nahrazuje paradigma 

modernismu vynořujícího se na přelomu 19. a 20. století.

1. Ekonomika bez hranic

 V důsledku geopolitických změn na přelomu 80. a 90. došlo k radikálnímu nárůstu 

ekonomické směny, jejíž dynamika neměla v dějinách lidstva obdoby. Ekonomika neztratila 

pouze hranice geografické, ale i fyzické ve smyslu směny hmotných statků. Celosvětová 

ekonomika se odhmotňuje, HDP je čím dál tím lehčí. Nehmotné statky jako je copyright, 

patent, symbolický text se stávají hlavním obchodovaným zbožím.

 2. Digitální revoluce 

 Klíčovým jmenovatelem této proměny je digitalita, jež celou proměnu výrazně 

urychlila a poposunula do nových dimenzí. 

3. Vzdělání a migrace intelektuálních elit

 V 90. letech, ve světě bez politických hranic, došlo k velké migrační vlně a prudkému 

nárůstu sdílení informací. Hlavní konkurenční výhodou se nestává znalost, informace, ale 

její sekundární užití – idea, tvorba. Koncept znalostní společnosti je nahrazován konceptem 

společnosti kreativní.

 4. Kulturní obsahy jako strava paradigmatické revoluce

 Do ohniska pohybu se dostávají kulturní obsahy, jenž procházejí novými formami 

ekonomizace. Kultura přestává být primárně vnímána jako axiologický systém. Její statky 

fungují jako input dalších ekonomických procesů.
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Kreativní průmysly: Úskalí termínu

Teze: Koncept kulturních a kreativních průmyslů je výslednicí kulturních a 

ekonomických proměn. 

1. Pro definování kulturních a kreativních průmyslů je klíčová pozice samotného 

umění. Některé definice staví umění jakožto oblast čisté bezúčelné kreativity do samotné 

centra všech aktivit sektoru, jiné tam staví reklamu či design jako výsostně ekonomickou 

činnost postavenou na duplikaci a neaxiologické dimenzi kreativity. 

Důsledky takové distinkce jsou důležité obzvláště pro kulturní politiku.

2. Jako první začala kulturní a kreativní průmysly důsledně prosazovat Velká Británie, 

jejíž koncept Creative Britain se stal vzorovým příkladem typu ekonomiky nového 

paradigmatu. Její definice je taxativní – do sektoru patří architektura, reklama, umění a 

starožitnosti, řemesla, design, móda, film a video, hudba, scénická umění, vydavatelství, 

software a videohry, televize a radio.

Symbolicko-textový model vychází z tradic kulturálních studií a za hlavní průmysly 

považuje mediální průmysly a reklamu vyznačující se vysokou symbolickou dynamikou.

WIPO a hlavní propagátor kreativních průmyslů John Howkins vycházejí ze 

skutečnosti, že kreativita generuje duševní vlastnictví. Jejich koncepce jsou proto někdy 

označovány jako copyrightové průmysly.  

Axiologickou dimenzi do studia segmentu vnesl David Throsby, který do středu 

radiálního modelu umístil literaturu, hudbu, scénická a výtvarná umění jako činnosti 

nejvyšší tvůrčí hodnoty. 

Tento přístup se odrazil v inkluzivním modelu, který (neoficiálně) využívá Evropská 

unie. V jeho centru se nacházejí umělecké aktivity, na jeho krajích kulturní průmysly (např. 

film, média) generující copyright, dále kreativní průmysly (design, architektura, reklama) 

generující i jiné typy duševního vlastnictví a další související průmysly (výroba hardwaru). 
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Kreativita osvobozující a svazující

Teze: Jmenovatelem paradigmatického zlomu je kreativita. V důsledku 

geopolitického uvolnění a digitální revoluce se stává hlavní konkurenční výhodou.

1. Kreativita je nerozlučitelně spjata s prosazením člověka jako biologického druhu, 

je jeho základní ontologickou podstatou. Její obraz v lidských dějinách odráží vývoj 

náboženství i umění. Ještě na počátku 20. století byla vnímána jako exkluzivní vlastnost 

výjimečně nadaných jedinců. V současnosti je její role zcela opačná – je chápána jako 

inherentní vlastnost každého jedince. Stává se součástí ekonomických procesů, je hlavním 

tvůrcem přidané hodnoty. 

2. Její úlohy si mezi prvními všiml Sigmund Freud, jeden z prvních tvůrců 

paradigmatu 20. století. Vnímal ji však jako důsledek nespokojenosti, sublimace vnitřních 

tenzí, nikoliv jako vlastnost sui generis. Kognitivní vědy ale záhy ukázaly, že kreativita je 

specifická aktivita, jejíž podstatou je inkubace kódovaných znalostí a informací. Navíc je 

předpokládáno, že představuje specifický způsob myšlení – produktivní a divergentní. 

Tento náhled našel odezvu v distinkci repetitivní a kreativní ekonomiky.

3. Antropologie poukázala, že kreativita a potažmo umělecká činnost není 

neefektivní aktivitou, nýbrž účinným nástrojem poznání světa a tudíž esenciální evoluční 

výhodou. V současnosti se stává výhodou ekonomickou.

4. Tvořivé osobnosti mají v současnosti konkurenční výhodu. K jejich vlastnostem 

patří zejména otevřenost, senzitivita, komplexnost a upřednostňování nedokončenosti. 

Tyto vlastnosti ovlivňují prostředí, ve kterém kreativní osobnosti  žijí. Vyžadují 

toleranci, respekt a dostatek prostoru k fyzické a sociální expanzi. Kulturní politiky měst 

stojící o tzv. kreativní třídu jako nositelku ekonomického výkonu budoucnosti tyto 

požadavky reflektují. Místo investic do hmotné kulturní infrastruktury jsou prosazovány 

investice do inspirativního a tolerantního prostředí.  
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Kreativita a redefinice ekonomiky

Teze: Kreativní průmysly se radikálně odlišují od ostatních ekonomických aktivit. 

Jejich      struktura proměňuje vzorce kulturní konzumace a participace.   

1. Kulturní a kreativní průmysly se vyznačují specifikami, které plynou z předmětu 

ekonomické činnosti. Kulturní statky či symbolické texty jakéhokoliv druhu bývají často 

nehmotné a jejich spotřeba je silně závislá na těžko predikovatelných osobních 

preferencích.

K základním ekonomickým specifikům proto náleží nepredikovatelnost – nejistá 

poptávka, silná vazba autora a díla, která popírá některé ekonomické zákony, odlišná 

diferenciace produktů či tzv. A/B list umělců. 

2. Odlišnosti jsou patrné i na úrovni tržní a organizační. Segment se vyznačuje silně 

rozdrobenou produkční částí patřící k nejdynamičtějším ekonomickým sektorům 

současnosti, extrémně monopolizovanou distribucí, na jejímž počátku stojí gatekepper 

tvořící jakési distribuční hrdlo kulturních obsahů.

3. Práce poukazuje na zásadní úlohu distribuce, která v současnosti, v důsledku 

digitální revoluce, prochází radikální proměnou. Vynořují se alternativní distribuční modely. 

Tím nejúspěšnějším je model firmy Apple, který spojil výrobu hardwaru s ovládnutím 

distribučního hrdla. Přístroje prodávají přístup k obsahům,  designově lákavě zpracovaná 

krabička symbolizující životný styl a kreativitu je ve své podstatě přenosným kulturním 

filtrem.

4. Přístup ke kulturním obsahům nebyl nikdy svobodnější. Long Tail teorie 

přesvědčivě dokázala, že existence mainstreamu, homogenní kulturní produkce není 

nutností kulturní, ale ekonomickou. Jsou-li kulturní obsahy nehmotné a dohledatelné, 

význam mainstreamová kulturní produkce upadá. Tento trend zesiluje.
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II. část

Důkazy paradigmatického zlomu: Kultura a statistika

Teze: Vývoj kulturní politiky a kulturní statistiky je konvergentní. Kulturní 

statistika reflektuje proměnu kulturní spotřeby.

1. Kořeny kulturní statistiky souvisejí se vzestupem mediálních průmyslů v 60. letech. 

Nutnost reflektovat kulturní vývoj a legitimizovat kulturní agendu si jako první uvědomilo 

francouzské ministerstvo kultury. Paradoxem je, že data z konce 80. let francouzskou 

kulturní politiku uvrhla do krize, protože masivní finanční podpora kulturní konzumaci 

nezvýšila.

2. Největší vzestup zažila kulturní statistika v 90. letech v důsledku prosazování 

kulturních a kreativních průmyslů. V jejich případě statistika nesledovala finanční výdaje 

veřejného sektoru, ale ekonomický výkon kulturního segmentu. Dokázala, že kulturní a 

kreativní průmysly jsou nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem současné ekonomiky. 

3. Specifickou vývojovou linii tvoří tzv. kulturní statistické rámce, které pracují spíše s 

klasickým vymezením kulturního pole. K nejvíce inkluzivním rámcům, započítávajícím do 

kultury i sport a hry, patří rámec UNESCO.

4. Práce se soustřeďuje na tři dílčí metodiky statistiky – na zaměstnanost v kultuře, 

spotřebitelské výdaje na kulturu a na kulturní participaci. Jejich výsledky prokázaly 

narůstající ekonomický výkon kulturních a kreativních průmyslů. Ze spotřebitelských výdajů 

vyplynulo, že evropské domácnosti utrácejí nejvíce prostředků za digitální přístup ke 

kulturním obsahům, tento trend posiluje. Údaje o participaci poukázaly na prohlubující se 

krizi kulturních aktivit, které vyžadují aktivní účast ve veřejném prostoru.

5. Stejné trendy vykazuje i kulturní statistika USA. Změna paradigma probíhá v celém 

euroatlantickém prostoru.
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Kulturní statistika v České republice. 

Teze: Kulturní statistika prochází v České republice vleklou krizí. Kulturní segment lze 

mapovat skrze koncept kulturních a kreativních průmyslů.

1. Statistickým monitoringem kultury je v České republice pověřen NIPOS a ČSÚ. 

Oběma institucím se však nedaří spolupracovat na statisticky funkčním modelu.

Za dílčí úspěch lze považovat účet kultury, který přinesl první výsledky v roce 2010. 

Metodika však vychází z několika odlišných přístupů (UNESCO, EUROSTAT), propojuje 

klasické členění kultury se členěním kulturních a kreativních průmyslů a využívá neexistující 

kategorie kulturního segmentu (živá originální umělecká tvorba, interpretační umění 

apod.). Data prvního účtu proto nelze považovat za validní.

2. Práce předkládá návrh nového členění kultury v České republice.

Segment rozděluje na kulturní dědictví – jeho hlavním rysem je konzervace hodnot; 

na kulturní tvorbu – zde jsou symbolické obsahy představovány autorskými díly, jejichž 

existence nebývá duplikována; na kulturní průmysly – symbolické obsahy jsou kopírované a 

šířené přes média, čímž vzniká copyright; na kreativní průmysly, které využívají předchozí 

segmenty jako symbolický materiál, který vytváří přidanou hodnotu služeb a výrobků mimo 

kulturní sektor.
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Paradigmatický zlom: Miriády nik a úpadek mainstreamu

Teze: Nové typy komunikování kulturních obsahů umožňují personalizovat osobní 

kulturní niky.   Historické a geografické faktory v tomto procesu sehrávají úlohu i nadále.  

1. K nejvýznamnějším faktorům, které ovlivňují kulturní spotřebu v evropské 

prostoru, patří faktor politický – náležitost k bývalému východnímu bloku projevující se 

sníženou kulturní aktivitou ve veřejném prostoru; faktor geografický – severské země 

utrácejí nejvíce prostředků za pasivní kulturní spotřebu – televizní přijímače, digitální 

techniku, země na jihu vykazují nejvyšší míru participace na kulturních aktivitách; faktor 

náboženský – v protestantských zemích se stabilně nejvíce čte, je zde přítomna nejvyšší 

kulturní zaměstnanost a nejvyšší celková kulturní spotřeba v celém evropském regionu.

2. Nejvýraznější faktor jsou digitální technologie. Výdaje za jejich nákup a za nákup 

digitálních kulturních obsahů prudce narůstají na úkor ostatních kulturních aktivit. Jejich 

nástup neovlivňuje konzumaci kulturních obsahů skrze televizi, což dokazuje tezi nerivalitní 

spotřeby médií.   

Celkově kulturní spotřeba narůstá, jednotlivá média se překrývají a okupují čím dál 

tím větší časový prostor konzumenta.

3. Digitální technologie umožňují vytvářet personalizované kulturní niky nevyžadující 

zprostředkující autority. Internet umožňuje kulturní obsahy předávat na jakoukoli 

vzdálenost, prakticky okamžitě, aniž by tím ale distribuoval kulturní vzorce, z nichž obsah 

vyvěrá. 

Existence osobních kulturních nik vyvolává zdánlivý pocit stability, který je 

paradoxně vykoupen ztrátou svobody. Velká část kulturních obsahů je distribuována skrze 

omezená distribuční hrdla vykazující podobnou logiku monopolu jako klasické mediální 

průmysly.
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ZÁVĚRY PRÁCE:

Současná ekonomika a kultura prochází paradigmatickou proměnou, která se 

projevuje ve svých důsledcích změnou kulturní spotřeby a kulturních návyků. 

Zároveň se proměňuje obsah kultury, zejména pak obsah vysoké, elitní kultury, jejíž 

součásti se stávají obsahy tzv. populárni kultury. 

Odrazem této proměny je zánik tzv. kulturního snoba, který byl potomkem 

modernismu, a vynoření tzv. všežravce, jenž je typickým kulturním konzumentem nového 

paradigma.

Nejpodstatnější roli sehrává digitální revoluce, která urychlila ekonomickou proměnu 

na přelomu 80. a 90. let. Stravou revoluce se staly kulturní statky a služby, pro jejichž 

ekonomizaci byl přijat termín kreativní průmysly. Jejich koncept je přejímán po celém světě 

veřejnou správou, ministerstvy kultury, která implantují opatření mající za cíl rozvoj 

podnikatelských aktivit v kulturním segmentu.

Jmenovatelem revoluce je kreativita, která se vymanila z axiologických hranic 

uměleckého světa a urychlila zánik konceptu vysoké kultury. Kreativita je v současnosti 

vnímána jako inherentní rys člověka, klíčová ekonomická výhoda, hlavní tvůrce přidané 

hodnoty.

Výsledkem těchto posunů je i proměna kulturní konzumace. 

Digitální technologie a internet vytlačily kulturní spotřebu z veřejného prostoru do 

prostoru ryze osobního, který lze personalizovat a přizpůsobovat momentálním kulturním 

potřebám. 

Důsledkem nového typu komunikování kulturních statků je oslabení role 

mainstreamu, jež nebyl nutností kulturní, ale ekonomickou.

Nejpodstatnějším budoucím faktorem kulturní spotřeby nebudou výrobci kulturních 

obsahů, ale jejich distributoři. Distribuční hrdlo digitálního věku podléhá stejným 

monopolizačním tlakům jako hrdla (fyzická, analogická) předchozí epochy.  
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