
Posudek bakalářské práce Kateřiny Šachové Grantová podpora kultury v České republice a možnost 
využit dotací z fondů EU

Posudek vedoucího práce

Grantová podpora kultury v České republice je velmi frekventovaným předmětem diskusí 
zainteresované odborné veřejnost. V těchto diskusích převažuje celková nespokojenost s objemem 
prostředků, které jsou prostřednictvím tohoto způsobu podpory rozdělovány a do značné míry i 
nedůvěra v transparentnost rozhodování o podpoře. Je zřejmé, že nespokojenost s objemem 
rozdělovaných prostředků je odůvodněná a to jak absolutně tak v poměru k objemu dotací 
poskytovaných kulturním insttucím v podstatě nárokově – tedy bez soutěže. Stžnost na 
netransparentnost rozhodování jsou odůvodněné v jednotlivých konkrétních případech. Postupem 
času se fungování grantového systému díky veřejné kontrole zprůhledňuje. Teoretcky je však téma 
grantové podpory zpracováno v odborné literatuře nedostatečně, většinou jde o dílčí analytcké nebo 
výzkumné sondy určené výhradně pro potřeby objednatele (například MK ČR, kraje nebo obce) a 
tudíž faktcky nedostupné. Navzdory tomuto nedostatku je předložená práce zpracována fundovaně, 
s využitm dostupných zdrojů.

Šťastné je uvedení práce objasněním základních užívaných pojmů a termínů (kultura, dar, grant). Text 
této kapitoly je hutný a soustředěný k tématu práce. Logicky navazující kapitola věnovaná kulturní 
politce potvrzuje instrumentální povahu grantu jako prostředku k ovlivňování subjektů působících ve 
sféře kultury, tj. podpoře určitých spontánně se projevujících snah nebo inspirací směřování 
k žádoucím cílům či aktvitám. Tato kapitola obsahuje také pojmenování hlavních procesů v rámci 
transformace kultury v průběhu devadesátých let minulého stolet. Plně lze souhlasit s tm, že 
podstatnou tendencí bylo odideologizováním kultury, decentralizace správy záležitost kultury a 
zrušení regulačních mechanismů. Ve výčtu však chybí transformace kulturních insttucí (projevující se 
odstátněním, racionalizací činnost a hospodaření, ale také změnou obsahu činnost nebo likvidací). 

Z hlediska tématu práce je podstatná kapitola věnovaná vícezdrojovému fnancování kultury, které 
správně a věcně popisuje hlavní typy nositelů zdrojů a jejich podíl na podpoře kultury. Autorce i vinou 
vedoucího práce uniklo rozlišení mezi vícezdrojovým (tj. např. fnancováním z veřejných rozpočtů, 
nadačních darů, sponzoringu)a kooperatvním fnancováním (tj. společným fnancováním insttucí a 
projektů z různých typů veřejných rozpočtů např. obce, kraje a státu). Názor autorky, že změna 
přístupu k fnancování kultury je záležitost generace, je oprávněný. Nesporným přínosem práce je 
uvedení statstckých dat, vyjadřujících tendence vývoje podílů jednotlivých typů veřejných rozpočtů 
na fnancování kultury i objem prostředků vynakládaných na podporu kultury jinými rezorty než MK 
ČR.

Vzhledem k omezené dostupnost informací o fungování grantových systémů v ČR je pochopitelný 
neúplný popis jejich slabých stránek, zejména těch, které není možné bez důkladné analýzy 
posthnout. Jde především o nedostatečnou vazbu mezi strategickými cíli poskytovatele a 
vypisovanými grantovými ttuly, nejasná, neurčitá nebo nedostatečně známá kriteria hodnocení 
projektů a míru kompetence hodnottelských komisí (odbornou i rozhodovací).

Vlastní přehled jednotlivých grantových ttulů (vypisovaných jak MK ČR, tak orgány EU, případně 
dalšími zahraničními subjekty) a jejich zaměření, je úplný, věcně správný a přehledný. Uživateli práce 
může posloužit při základní orientaci v tomto poměrně složitém systému.



Pro rozpravu nad prací kladu autorce následující dotazy:

Projevuje se v zaměření grantové podpory tendence k širšímu antropologickému chápání kultury 
nebo spíše setrvává na tradičním axiologickém pojet?

Je možné považovat dotaci poskytnutou zakladatelem (například obcí) jím založené kulturní insttuci 
(např. domu kultury) za dar?

V práci zmiňujete, že v kulturní politce krajů a obcí je často zdůrazňováno využit kulturního 
potenciálu pro potřeby cestovního ruchu. Jak hodnotte tento způsob využit kulturního potenciálu?

Práce je originálním příspěvkem ke zpracování dosud málo prozkoumaného a popsaného tématu 
důležitého pro studium současného kulturního života. Autorka prokázala schopnost samostatné 
odborné práce. Práce má logickou strukturu a je dobrým východiskem pro další rozvinut. Doporučuji 
její přijet k obhajobě.  

V Praze 24.8.2011                                                                              PhDr. Josef Žák        


