
Závěr 
 

Rigorózní práce se pokusila o bližší představení vykonavatelů managementu 

kulturních akcí. Prvním z jejích cílů bylo přispět k vyplnění mezery v odborném prostředí, 

které by mohlo rozšířit tolik potřebné diskuze a umožnilo stavět odborný zájem na zatím 

ojedinělé práci z organizátorské oblasti kultury. I když je zvolené téma obsáhlé, snažila jsem 

se, i přes omezený rozsah práce, alespoň o určité přiblížení fenoménu. Práce se věnovala 

terminologickému představení pojmů z oblasti, stručnému přehledu evropské a české historie 

managementu kulturních akcí a významným organizátorským osobnostem v dějinách. Prostor 

byl věnován současnému řízení kulturních projektů včetně nedostatečných možností vzdělání 

oproti zahraničí. Je sice pravdou, že ještě v nedávné minulosti neexistovalo žádné formální 

vzdělávání v oblasti managementu kultury, ale i když se situace začíná měnit, stále není 

ideální. Práce posuzovala i vhodné schopnosti, předpoklady a klíčové činnosti organizátorů. 

Díky narůstající převaze žen organizátorek jim také byla věnována jedna z kapitol a pokusila 

se vyjádřit ženská specifika při organizátorské práci. Z některých současných tendencí je 

možné odhadnout budoucí vývoj a proto ani ten nebyl v krátkosti opomenut. Druhým a 

stěžejním cílem práce bylo stanovení klasifikace hlavních typů organizátorských subjektů. 

Čtyři zvolené typy: zadavatelé, tajemníci, vedoucí a dobrovolníci byli typizováni s ohledem 

na jejich ideový, tvůrčí, organizátorský a ekonomický podíl při realizaci kulturních aktivit. 

Jako důležitá sonda slouží i praktické příklady jednotlivých organizátorských skupin.  

Empirická část práce, rozdělená podle výzkumné metody na dotazníkové šetření a 

rozhovory, se pokusila ověřit stanovené hypotézy odrážející témata teoretické části. Celkem 

bylo získáno 100 validních dotazníků od zástupců jednotlivých skupin organizátorů a 

aktivních kulturních skupin. Z výzkumu vyplynulo, že organizátoři kulturních akcí mají vyšší 

než středoškolské vzdělání a jsou jimi převážně ženy. Za zásadní schopnost jsou považovány 

komunikační schopnosti, bez kterých by nemohla být žádná část kulturního projektu správně 

zrealizována. Realizátoři nejčastěji čerpají inspiraci ze svého vlastního života, rozmanitých 

zájmů a jiných kulturních akcí. Výzkumná otázka, zda organizátorky považují skutečnost, že 

jsou ženy, za výhodu pro svou práci, se neprokázala. Ženy pociťují výhodu nad muži pouze 

v některých konkrétních situacích. Výzkumné otázky dvanácti interview získaly detailní 

informace, které nebylo možné získat první metodou dotazníku. Podnětné odpovědi doplnily 

příslušné kapitoly práce z praktického pohledu a rozhovory – vždy tři ze čtyř 

organizátorských typů - byly interpretovány. Nicméně získaný vzorek z obou částí 



kvalitativního výzkumu je poměrně malý a předloženou interpretaci dat lze proto vnímat 

pouze jako příspěvek k tématu.  

 Organizátoři kulturních akcí mají svojí aktivitou blahodárný účinek na společnost a 

kulturu obecně. Vyplňují nevyužitý kulturní potenciál; dokážou vhodně podporovat a rozvíjet 

regionální kulturní identitu; pomáhají k přijetí etnických a sociálních menšin; podporují 

pocity sounáležitosti a národní hrdosti. V neposlední řadě mohou být součástí výchovy, 

vzdělání, čímž jsou vhodnou prevencí kriminality a jiných patologických prvků společnosti. 

Organizátorské počiny dávají lidem poznat vlastní schopnosti, ukazují možnosti, protože 

vedou k odpovědnosti – za sebe i za svět. A mění ho tak k lepšímu. 

 
 


