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Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat komunikační a marketingovou strategii DSC Gallery se 

zam ením na její komunikační aktivity. První část je v nována teorii a popisu dílčích 

prvků oblasti marketingu kultury. Druhá část práce se zabývá samotnou p ípadovou 

studií a analýzou marketingové komunikace vybrané instituce a jejími silnými a slabými 

stránkami. V záv rečné části autorka podává vlastní komunikační doporučení a shrnuje 

nabyté poznatky. 

 

Abstract 

The aim of this work is to analyze the communication and marketing strategy of DSC 

Gallery focusing on its communication activities. The first part is devoted to the theory 

and description of sub-elements of the field of cultural marketing. The second part of 

the thesis deals with the case study and analysis of the marketing communication of 

selected institution and its strengths and weaknesses. In the final part, the author 

presents his own communication recommendations and summarizes her findings. 
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Úvod 
Galerie Dvorak Sec Contemporary Gallery (dále jen DSC) je jednou z 

úsp šných1 prodejních galerií současného um ní v České republice, která funguje, má 

svůj vlastní stabilní výstavní prostor, uvádí pravidelné výstavy a vernisáže, jí 

zastupovaná díla se stávají celosv tovými fenomény a sklízí úsp ch na veletrzích za 

hranicemi České republiky.  

 

Její portfolio vystavujících um lců se skládá z nejpopulárn jších, avšak zároveň 

i odvážn  se vyjad ujících, jmen českého současného um ní. Pat í do n j nap íklad 

politicky angažovaný David Černý, známý svými provokativními plastikami „Růžový 

tank“ nebo sochami „Miminka Babies“ umíst nými na Žižkovském vysílači2, či David 

Hons známý pod pseudonymem Roman Týc, člen diverzn -um lecké skupiny 

Ztohoven, který mimo jiné v roce 2012 strávil m síc ve v zení za to, že v roce 2007 

vym nil skla u semaforů na p echodech pro chodce v rámci své um lecké akce. 

(Lidovky, 2012) 

 

Bílá socha od autora Viktora Freša jménem „Pičus“ cestuje kolem sv ta. 

Momentáln  je vystavená v Amsterdamu, dostala se však už i do Ameriky. Tam se jí 

dostalo p ekvapivého zájmu. Stala se populární natolik, že se s ní cht jí vyfotit tisíce 

lidí. Mimo jiné si s ní po ídili fotografii t eba celebrity, jako herec Johnny Depp, 

legendární Samuel L. Jackson či dokonce bývalý americký prezident Barack Obama. 

(Artlover, 2017, s. 23) 

 

                                                 
1 Dle informací z rozhovoru z osobního archivu – či objektivn  nap . dle aktuálního úsp chu sochy „Pičus“ od jimi zastupovaného 
autora Viktora Freša. 
2 Ukázka jeho tvorby viz P íloha č.1. 
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Viktor Frešo má na Instagramu ř 43ř sledujících. DSC Gallery má však pouze 

9043 sledujících. I centrum současného um ní DOX Prague jich má tém  t i tisíce, 

nemluv  o zahraničních galeriích, jako je nap íklad Saatchi Gallery v Londýn , s více 

než jedním milionem sledujících. Pokud se na stav DSC Gallery na Instagramu 

podíváme z objektivního pohledu, v roce 2017 má na galerii svého formátu sledujících 

velmi málo. Proč? Pravdou je, že um lci jsou ve své propagaci mnohem inovativn jší 

než galerie nebo muzea. (Stanfield, 2009) 

 

Z důvodu lepší p ehlednosti práce jsem se b hem jejího vypracování odchýlila 

od struktury p edložené v tezi. Současn  s tím jsem z důvodu lepší srozumitelnosti 

nakonec částečn  zvolila ješt  jiné informační zdroje a částečn  čerpala ze stanovené 

literatury zahrnuté v tezi bakalá ské práce. 

 

Ve své bakalá ské práci se zabývám komunikací DSC Gallery z dlouhodobého 

hlediska na základ  longitudinálního pozorování. V teoretické části práce se zabývám 

obecným úvodem do problematiky art marketingu. Zároveň čtená e seznamuji se 

základními pojmy a jejich vymezením pro praktickou část práce. Teoretické ukotvení 

posléze aplikuji na p íklad privátní prodejní galerie DSC. V záv rečné části p edkládám 

svá doporučení na vylepšení celkové komunikace a p ibližuji n kolik konkrétních 

komunikačních návrhů na potenciální projekty. 

 

  

                                                 
3 Údaje o sledujících ke dni 14.kv tna 2017. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 Komunikace  

Komunikace je naprosto samoz ejmá v c, kterou se spontánn  učíme ihned po 

narození. Ve skutečnosti má ale zároveň strategické ukotvení a hraje klíčovou roli 

v jakémkoliv byznysu. 

 

Kotler íká, že komunikace je otázkou informování, p esv dčování a vzd lávání 

cílové skupiny o alternativách n jaké činnosti, p íznivých důsledcích výb ru práv  

daného postupu jejího vykonání a také vůbec o motivaci k vykonání dané činnosti (a 

často o pokračováníě určitým zvoleným způsobem. (Kotler, Scheff, 1997, s. 300) 

 

V DeVitov  Slovníčku pojmů mezilidské komunikace můžeme najít vysv tlení 

slova „komunikace“ ve t ech podobách: 1ě proces nebo akt sd lování, 2ě skutečné 

vysílané nebo p ijímané sd lení a 3ě studium procesů, kterým dochází p i vysílání a 

p ijímání sd lení 

(DeVito, 2008, s. 471) 

 

Komunikovat můžeme dv ma způsoby: za prvé verbáln  za použití slov, jazyka, 

eči, nebo za druhé neverbáln , kdy pro vyjád ení své myšlenky užíváme gest, eči t la 

či nap íklad mimiky.  

 

Druhů kanálů, kterými komunikace mezi jejími účastníky může probíhat, 

s vyvíjející se dobou stále p ibývá, a tak dnes mimo klasické formy, jako je nap íklad 

živý rozhovor Ědialogě mezi dv ma lidmi, se nám otev ely dve e do sv ta digitální 

komunikace a p irozen jším, než osobní kontakt, se stalo chatování p es aplikaci 

Messenger. 4 

 

                                                 
4 Messenger = chatovací mobilní aplikace, která poskytuje p ímý p ístup ke zprávám na Facebooku. 
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Vým na informací však zdaleka nekončí pouze mezi dv ma lidmi. Komunikovat 

mohou i subjekty či skupiny lidí k jednotlivcům, nebo i k masám. Mimo tradiční 

masové sd lení na plakátu vylepeném na zdi máme možnost digitální či virtuální 

komunikace, a to i v reálném čase pomocí p ímého p enosu skrze sociální sít . A 

nepot ebujeme k tomu nic jiného než chytrý telefon s kamerou a člov ka, který p enos 

bude sledovat. 

 

1.2 Marketing 

Ačkoliv dnes, a zejména mezi částí českého obyvatelstva, která vyrůstala v dob  

socialismu, je pojem často používán s pejorativním nádechem Ěnap íklad ve slovním 

spojení „marketingový produkt“5), jeho podstata je jiná. Původní definice popisují 

marketing jako službu zkvalitňující výb r a potažmo život zákazníka, p ičemž cílem 

marketingu je poskytnout výrobek Ěslužbuě vyhovující pot ebám zákazníků ĚHannagan, 

1996, s. 23) a vytvo it též určitý most mezi prodejcem a zákazníkem.  

 

Johnová (2007, s. 2ě definuje marketing jako v du: „Marketing spadá do oblasti 

ekonomických v d, ale vzhledem k cílům, které si klade, používá i nástroje z oblasti 

psychologie, sociologie a dalších společenských v d, vyžaduje znalost p edm tu, tj. 

ečeno dále používanou terminologii produktu, prost edí, zákazníků a konkurence v 

nejširších souvislostech.“  

 

Cílem marketingu je najít určitou zlatou st ední cestu – dodat produkt správným 

skupinám zákazníků, ve správný čas a na správném míst , za odpovídající ceny, 

s p im eným využitím propagace a to vše lépe a ideáln  d íve než konkurence. 

P edm tem této práce je však spojení pojmů „komunikace“ a „marketing“ dohromady.  

                                                 
5 Což je chápáno jako označení pro n co, co bylo vytvo eno výrobcem pouze za účelem zisku a komunikováno tak, aby si produkt 
lidé koupili, ačkoliv ho vůbec nepot ebují. 
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1.3 Marketingová komunikace neboli „promotion“ 

Marketingová komunikace je interdisciplinární a zejména strategicky vedená 

činnost. Obecn  se dle Karlíčka a Krále marketingovou komunikací rozumí ízené 

informování a p esv dčování cílových skupin, pomocí n hož naplňují firmy a další 

instituce své marketingové cíle. ĚKarlíček, Král, 2011, s. 9) 

 

Dle další definice označení marketingová komunikace zahrnuje v širokém smyslu 

slova vlastn  veškeré základní marketingové činnosti p edstavované vytvo ením 

produktu, jeho distribucí a cenou. V tomto širším pojetí je potom marketingová 

komunikace systematickým využíváním principů, prvků, postupů marketingu p i 

prohlubování a upevňování vztahů mezi producenty, distributory a zejména jejich 

konečnými p íjemci – zákazníky. (Foret, 2011, s. 231) Velmi zajímavou oblastí je 

marketingová komunikace um ní, kterou se následn  práce zabývá.  

 

Johnová také dodává, že v tšina lidí si mimo jiné neuv domuje, že marketingová 

komunikace je sama o sob  oborem, kde se uplatnila a uplatňuje ada významných 

um lců své doby. Komerční um lecká díla, plakáty Ěobrazyě, design a výtvarné návrhy, 

reklamní texty, filmy, hudba jsou považovány n kterými historiky um ní za samostatný 

um lecký obor. ĚJohnová, 2007, s. 5) 

  



   

 

8 

  

1.4 Art neboli umění 
Pokud mluvíme o jakémkoliv oboru s p ívlastkem „art“ – tedy art marketing, art 

management, art fair a podobn , je t eba si nejprve ujasnit, co je tímto pojmem myšleno, 

a jaká specifika a odlišnosti v rámci daného oboru tento výraz obsahuje. 

 

Um ní p edstavuje výstup osobního vyjád ení, jenž je obvykle ovlivňován kulturou 

v dané společnosti. Tato vyjád ení napomáhají ke zm nám kultury a píší její historii. 

Um ní je jinak ečeno fyzickým projevem vnit ního kreativního impulsu člov ka. Od 

prav kých jeskynních obrazů až po hudební videoklipy funguje um ní jako zdroj pro 

vypráv ní p íb hů a p enášení vztahu člov ka s okolím. 

 

Odv tví kultury lze v České republice jednoduše členit z hlediska administrativy na 

následující složky: um ní; knihovny a knižní kultura; muzea a galerie; památky; 

kinematografie a audiovize; provád ní autorského práva. Do odv tví kultury pat í také 

církve a náboženské společnosti. 

(Smolíková, 2008, s. 15) 

 

Z hlediska vzd lávání lze um ní d lit na výtvarné um ní a architekturu, dále na 

um ní múzická, kam pat í divadelní, hudební a filmové um ní. V návaznosti na 

zahraniční trendy se i u nás v posledních letech stále více emancipuje taneční um ní a 

„performing arts“, která v sob  spojuje divadelní, taneční a hudební prvky, a nová 

média, která se zam ují na užívání nových technologií v um lecké tvorb . ĚSmolíková, 

2008, s. 15) 

 

Celý kulturní sektor je d len dle sm rnic Evropské unie na okruhy, odv tví a 

pododv tví. EU dále odlišuje od kulturního sektoru ješt  tvůrčí sektor, který je 

charakterizován jako „tvůrčí investice do produkce ‚ne-kulturního‘ zboží, kde kreativita 

je zdrojem inovace Ěmódní návrhá ství, design interiérů a produktů, architektura, 

reklamaě.“  

 



   

 

9 

  

Galerie výtvarného um ní se adí do neprůmyslového odv tví kulturního 

sektoru. Tam spadají výstavy, p edstavení, muzea, knihovny a archivy. Tyto oblasti dle 

EU vytvá ejí „nereprodukovatelné zboží a služby, které jsou konzumovány na míst “. 

(Smolíková, 2008, s. 16) 

 

Velmi významná studie v rámci vývoje art marketingu s názvem „Ekonomika 

kultury v Evrop “, již pro Evropskou komisi zpracoval Kern European Affairs, 2006, 

člení samotné um ní do t í oborů: 1ě výtvarné um ní, 2ě scénické um ní a 3) kulturní 

d dictví. (Smolíková, 2008, s. 16) 

 

Výtvarné um ní je dále d leno časov , dle období vzniku daného um leckého díla a 

období života jeho autora. Zjednodušená periodizace um ní se skládá z t chto 

základních období: 

1) prav k 

2) starov k 

3) st edov k 

4) novov k 

5) 19. století 

6) moderní um ní 

7) současné um ní 
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1.4.1 Současné umění (contemporary art) 
Termín „contemporary art“, česky „současné um ní“ je voln  používán 

k odkazování na um ní inovační nebo avantgardní povahy, které vzniklo „dnes“ či v 

relativn  nedávné minulosti. Ve vztahu k muzeím současného um ní se datum vzniku 

pojmu „contemporary art“ liší. (Tate, 2017) 

 

Období moderního um ní, jež současnému p edcházelo, označuje um ní od konce 

1ř. století až po 70. léta 20. století. Jeho hlavními tendencemi byl nap íklad 

individualismus, subjektivismus, modernismus a využívání experimentu. V současném 

um ní se setkáváme mimo jiné čím dál více s druhem živého um ní alias performance, 

hyperrealismem, street artem a graffiti. Jeho hlavní tendencí je propojování 

audiovizuálních prvků a digitální tvorby. 

 

1.5 Art marketing a jeho pojetí 

P esto, že by bylo možné spojení „art marketing“ doslova p eložit jako „marketing 

um ní“, tento výraz se z angličtiny nep ekládá a využívá se ve své cizojazyčné podob . 

Občas se setkáme s jeho nesprávným nahrazením za český pojem „kulturní marketing“, 

avšak toto spojení se b žn  neužívá a v odborné literatu e není ustálené. 

 

Art marketing je aplikace marketingu v kultu e a um ní. Art marketingu můžeme 

rozum t ve dvou různých sférách. První rovinou je využití um ní v marketingu, tedy 

využití um lců a um leckých d l pro komerční účely, nap íklad aplikace um leckého 

díla na plakát a jiné propagační materiály. Druhou rovinou je využití marketingu 

v um ní. Marketing um ní dále můžeme rozd lit na obchod s um ním, tedy jeho 

komerční využití, a na marketing um ní v neziskové sfé e. ĚJohnová, 2007, s. 10) 

 

Tento obor je stále významn jší a důležit jší složkou marketingové komunikace. 

Jedna z moderních definic vnímá art marketing jako integrovaný proces ízení, který 

vidí vzájemn  uspokojující vým nné vztahy se zákazníky jako cestu k dosažení 

organizačních a um leckých cílů. ĚHill, T. O‘Sullivan, C. O’Sullivan, 2011, s. 1) 
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V obecn jším slova smyslu p edstavuje rozsáhlou oblast um ní a kulturního um ní a 

kulturního d dictví ĚDolanský, Halada ed., 2015, s. 22ě, avšak ve sv tové, p edevším 

anglicky psané literatu e se obvykle pod tímto pojmem rozumí marketing výtvarného 

um ní Ě„fine arts“), a to jak na trzích s um leckými díly, tak v oblasti vystavování, 

respektive zp ístupňování um ní a kulturního d dictví ve ejnosti, marketing muzeí a 

galerií v neziskové oblasti. (Johnová, 2007, s. 2ě Art marketing tedy může mít čist  

komerční zam ení Ěnap . obchodování s um leckými dílyě, zahrnuje však také 

polokomerční a nekomerční aktivity. 

 

Od Ř0. let dvacátého století praxe arts marketingu prošla velmi rychlým vývojem a 

profesionalizací. (Boorsma, 2006, s. 73ě Nejv tší pokrok nastal v 90. letech v tzv. 

období objevů, v anglické literatu e „the Age Of Discovery“ a to díky uchopení art 

marketingu z teoretického hlediska. V této dob  vzniklo mnoho studií na téma art 

marketingu a bylo provedeno velké množství výzkumů, z jejichž výsledků marketé i 

galerií a muzeí čerpají dodnes. (Rentschler, 2002, s. 7) 
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1.6 Trh 

Dle Postlera je trh ekonomická kategorie pro místo, kde se soust e uje a st etává 

nabídka s poptávkou a na jejichž základ  se utvá í cena. Je to prostor, kde si jednotlivé 

ekonomické subjekty vym ňují výsledky své činnosti. Trh je regulátorem a 

stabilizátorem ekonomického rozvoje. Je to souhrn různých nástrojů, forem, 

mechanismů a sociáln -ekonomických vztahů. ĚPostler, Halada ed., 2015, s. 98) 

 

Z hlediska formy prodeje má smysl rozlišovat prodejní galerie, aukční sín  a p ímé 

prodeje. Pokud jde o jednotlivé hráče na trhu, často se u nich setkáváme s tím, že 

kombinují funkci galerie a aukční sín , p ípadn  na sebe berou roli zprost edkovatele u 

privátních obchodů. Částečn  jde o b žný trend, s nímž se setkáváme i v zahraničí, 

částečn  o nezbytnost vynucenou nevyzrálostí českého trhu a malou finanční silou 

jednotlivých galerií. ĚSk ivánek, 2010, s. 22) 

 

Na trhu um ní se tedy st etává nabídka um leckých d l, performance či služeb 

s poptávkou lidí, kte í mají zájem o obohacení své osobnosti kulturním způsobem. 

Poptávka však není pouze po samotném produktu, ale zejména po p idané hodnot , již 

díky nabytí výtvarného p edm tu či um leckého zážitku získáme spolu s ním. V p ípad  

vysokého (výtvarnéhoě um ní se jedná o jeho význačnou sílu určení sociálního statusu, 

který díky jeho koupi lze Ěvíce či mén ě dát dob e na odiv.  

 

Dle výzkumu Sk ivánka Ě2010, s. 8ě se o jednu polovinu obratu českého trhu s 

um ním starají aukční sín , o druhou se d lí galerie a obchodníci se starožitnostmi.  

Evropa se celkov  může pyšnit bohatou historií a velkým množstvím dochovaných 

um leckých d l nap íč všemi odv tvími um lecké sféry. 

 

Českou specifičností je, že i díla čerstvých absolventů výtvarných škol jsou 

nabízena v aukcích. Pot eba prezentování neznámých um lců je jedním z důsledků 

slabosti českého galerijního prost edí a malého trhu. V zahraničí v tšinou platí, že dát 

svá díla do dražby mohou pouze etablovaní tvůrci. Český p ístup však DSC Gallery 

nenásleduje, snaží se jít komerční cestou prezentování již etablovaných současných 

um lců.  
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Ve sv t  od 70. let roste význam galerijních veletrhů, n kolikadenních setkání, 

na nichž mají sb ratelé šanci setkat se na jediném míst  s nabídkou n kolika desítek až 

stovek galerií z v tší či menší geografické oblasti. Galerie navíc na veletrzích 

exkluzivn  nabízejí i díla autorů, na n ž jsou jinak dlouhé po adníky, čímž čelí 

vzrůstající konkurenci ze strany aukčních síní. ĚSk ivánek, 2010, s.11)  

Nejprestižn jší událostí tohoto typu je veletrh Art Basel, který se koná v červnu 

ve švýcarské Basileji. Na hlavní p ísn  výb rový veletrh se p ed lety dvakrát dostala 

Galerie Ji í Švestka, v roce 2010 zde vystavovala galerie Hunt Kastner Artworks a 

p edstavila se zde také pražská galerie Dvorak Sec Contemporary. Ve stejném termínu 

se v Basileji koná ada margináln jších veletrhů, kterých se vedle obou již zmín ných 

galerií v posledních letech účastní ješt  Galerie Vernon. ĚSk ivánek, 2010, s.11) 

 V České republice se o lokální verzi Art Basel snaží galeristka Iva Nesvadbová, 

jejíž veletrh Art Prague jsme v roce 2017 mohli navštívit již po šestnácté. Veletrh však 

sklízí rozporuplné hodnocení kvůli nekonzistentnímu kurátorskému konceptu. Veletrh 

Art Prague je zam en zejména na české galerie, každý rok jsou však zváni i hostující 

galerie ze zahraničí. 

 Od samého počátku své existence p ekračoval trh s um ním hranice jednotlivých 

států. Globálním v pravém slova smyslu se trh s um ním stal po druhé sv tové válce, 

kdy začala narůstat role Spojených států, které se postupn  staly dominantním hráčem 

na trhu s um ním. V současné dob  se na trhu s um ním objevují noví silní hráči, 

nap íklad Hongkong v Asii. Evropský trh s um ním neustále roste, i když pomaleji než 

ve Spojených státech. ĚSk ivánek, 2010, s. 22) 

 

1.7 Prodejní galerie 

Galerie je místo, kde můžeme najít vystavená um lecká díla autorů. Je chápána jako 

prostor, jako instituce, ale i jako značka. Galerie je zároveň tím nejdůležit jším 

obchodním partnerem um lce. ĚEven and Meyer, 1řřŘ, s. 277) 
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V zákaznicky orientovaném marketingu česká muzea výrazn  zaostávají, jako vzor 

by jim mohly sloužit Metropolitní muzeum ĚMetě nebo Muzem moderního um ní 

(MoMA) v New Yorku. Prodejní privátní galerie by jako vzor mohly vnímat nap íklad 

Saatchi Gallery v Londýn , Tate Modern v Londýn  či pa ížské galerie s více 

pobočkami po sv t , nap íklad Gagosian Gallery, Galerie Perrotin či Almine Rech 

Gallery. 

 

1.7.1 Cíle komunikace a marketingu prodejní galerie 

Nejčast jším marketingovým cílem v tšiny kulturních organizací je samotné 

zvýšení počtu návšt vníků a uživatelů. ĚKesner, 2005, s. 97ě P íchod návšt vníka na 

místo kulturní destinace a zhlédnutí nabídky je zásadním p edpokladem pro 

vygenerování následného zisku – a to nap íklad jak ze vstupného Ěnap . divadlo či 

muzeum), tak z potenciální koup  um leckého díla Ěv p ípad  prodejní galerieě. 

 

Komunikace prodejní galerie má s ohledem na vlastní aktivity primárn  t i hlavní 

cíle: 1) informovat, 2ě p esv dčovat a 3ě p ipomínat. Na co však často n které galerie 

zapomínají je skutečnost, že jejich komunikace má ješt  jeden cíl: 4) edukovat. 

 

Ačkoliv je galeristy ze soukromých galerií stav na edukace na druhou kolej, ve 

skutečnosti jim může být nejen p ínosným zdrojem obsahu pro komunikaci na 

sociálních sítích, ale poté pomocníkem ve zvýšení prodeje. K této myšlence se následn  

vrátím v záv rečné části práce. 
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1.7.2 Marketingová strategie prodejní galerie – 5P 

Každá kulturní instituce má určitou komunikační misi a p edem stanovené cíle, 

kterých však nemůže dosáhnout okamžit  p i vstupu na trh, nýbrž pomocí postupného 

následování strategie, kterou si na začátku svého působení zvolí. Taktický marketing je 

hlavním nástrojem pro vytvo ení této strategie, jenž umožňuje vytyčených cílů 

dosáhnout.  

 

Základní marketingové nástroje neboli marketingový mix 4P dostal své označení 

podle počátečních písmen anglických názvů základních faktorů ovlivňujících daný 

podnik – Product, Place, Price, Promotion. 

Produkt vyjad uje celkovou nabídku zákazníkovi, distribuce zahrnuje dv  dimenze, 

místo a čas, to znamená nabídku produktu na správném míst , ale i ve správný čas a 

prost ednictvím správných distribučních cest. Cena musí být koncipována tak, aby m l 

zákazník zájem. A aby o produktu vůbec v d l, musí se p idat i komunikační mix. 

(Johnová, 2007, s. 3ě Tvůrce principu marketingového mixu Philip Kotler do svého 

konceptu posléze ješt  dodal poslední faktor „People“, který vyjad uje důležitost 

nalezení správného cílového zákazníka. 

Marketingový mix aktivit známý tedy jako produkt 5P je znázorn n na obrázku č. 1 

níže. 

 

Obrázek č. 1 – Marketingový mix dle Kotlera 

 
 (Kotler, 2008, s. 28) 
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1.7.2.1 Produkt  

Tím hlavním bodem, v n mž se pojetí marketingové strategie kulturního sektoru 

odlišuje od b žných spot ebitelských odv tví liší nejvíce, je produkt. Produkt, se kterým 

zde marketér musí pracovat, svou hodnotu totiž skrývá v prožitku, emocích a 

subjektivit . Jeho hodnota spočívá v nehmatatelném statku. 

 

Johnová popisuje, že produktem v marketingu rozumíme jakoukoli nabídku 

zákazníkovi. Může existovat v podob  hmotné, jako zboží, výrobek, nebo v podob  

nehmotné. Nehmotná podoba nabývá celé ady forem, z nichž základní je služba. 

(Johnová, 2007, s. 3) 

 

Základním produktem galerie obecn  je vystavení výtvarných d l, jež dále jsou 

produktem um lců. V p ípad  prodejních galerií je finálním produktem akt prodeje 

um leckého díla. 

 

Um lecká díla z velké části p edstavují vyjád ení autorovy osobnosti – n co, co 

marketér nemůže ovlivnit ani p edem, ani zp tn . Galerie může ovlivnit pouze výb r již 

hotových um leckých d l, nikoliv však finální produkty jako takové. 

 

Dle Kesnera (2005, s. 162) můžeme charakter um leckého produktu rozd lit na 

základní a rozší ený produkt. Kesner potvrzuje, že soudobého konzumenta zajímá, 

krom  samotných sbírek um ní, p edevším p idaná hodnota: služby a kontext, v nichž je 

kulturní statek prezentován. Každá organizace by proto podle svých specifických 

možností m la usilovat o to, aby co nejkvalitn jší produkt Ěv podob  expozic, výstav, 

edukačních programů apod.ě byl dopln n i stejn  kvalitním rozší eným produktem – 

tedy komplexem doplňkových služeb, od kulturních zábavných programů p es obchod 

po občerstvení. A práv  rozší ení produktu dává marketérovi prostor nabídku 

p izpůsobit zákazníkovi. Galerie by tak zejména Ěhned po kvalitním výb ru nabízených 

d lě v novat maximální pozornost. 

 

Komplexní charakter produktu kulturní organizace lze vyjád it jiným způsobem 

pomocí t í pilí ů kulturní destinace:  
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Obrázek č. 2 – T i pilí e kulturní destinace 

 

 (Kesner, 2005, s.162) 

 

Dle teorie Kotlera (Kotler, 2008, s. 29) můžeme – podobn  jako atom – d lit 

kulturní produkt ješt  jinak, konkrétn  na t i části znázorn né na obrázku níže: jádro 

produktu, skutečný produkt a rozší ený produkt. Jak znázorňuje obrázek níže, hlavní 

produkt p edstavuje pot eby a p ínosy, které spot ebitel hledá. N kte í návšt vníci 

mohou hledat vzd lání, jinou rekreaci a další družnost. Skutečné hmatatelné produkty 

jsou rysy a charakteristiky samotného muzea a jeho nabídky. To může zahrnovat 

architekturu budovy, vzhled vchodu, restaurace a obchodů, samotných výstav či 

vzd lávacích programů. Rozší ené produkty p edstavují další výhody, které muzeum 

nabízí, jako je členství, zákulisní prohlídky nebo prohlídky muzea s jejich editeli. 

 

Obrázek č. 3 – Koncepce výrobků v marketingu muzeí 

 

(Kotler, 2008, s. 29) 

 

Budova/prostředí

Sbírky a programy
Služ y a ko erč í 

nabídka
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V art marketingu též narážíme na problém dvou protichůdných strategií. 

Z marketingového pohledu můžeme rozlišit dva druhy p ístupů k celkové filosofii 

kulturní instituce.  

Prvním způsobem se snažíme najít, vyvinout a postupn  p izpůsobovat produkt 

tak, aby vyhovoval co nejvíce požadavkům cílové skupiny. Jaký zákazník, takový pán – 

nabídku p izpůsobujeme poptávce. Pokud však mluvíme o um leckém díle, 

nejrůzn jšími způsoby hledáme toho ideálního zákazníka pro náš produkt. Jako galerie 

tak můžeme svou nabídku do určité míry ovlivnit výb rem um leckých d l, která 

za adíme do své sbírky.  

 

Kotler dle tohoto p ístupu rozd lil organizace na 1ě profesionáln  ízené a 2) 

spot ebitelsky zam ené, viz obrázky níže. 

Obrázek č. 4 a 5 – D lení organizací dle Kotlera 

 

    

Profesionálně řízená organizace   Spotřebitelsky zaměřená organizace 

 

(Kotler, 2008, s. 33) 

 

1.7.2.2 Place 

Důležitým bodem je taktéž to, kde je produkt prezentován, kde ho distribuujeme a 

v jakém prost edí se nakonec nachází. Typy kulturních subjektů můžeme d lit na: 1) 

muzea, 2ě výstavní sín  a 3) galerie. Novým trendem poslední dekády jsou též: 4) 

kulturní centra a komplexy – nap . Fondazione Prada v Milán  či Fondation Louis 

Vuitton v Pa íži. 

 

Ředitel

Kurátor

Za ěst a i 
galerie

Návštěv í i, čle ové, 
do átoři, ko u ita

Návštěv í i, čle ové, 
do átoři, ko u ita

Za ěst a i 
galerie

Kurátor

Ředitel
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Galerie na českém trhu lze d lit na obchodující se současným um ním a galerie 

specializující se na n který ze segmentů staršího um ní, tedy stejn  jako aukční sín  

operující na sekundárním trhu. 

 

Trh se současným um ním je centralizován a jeho rozsah tedy určují hranice 

hlavního m sta Prahy. Galerie mimo hlavní m sto Praha jsou pro tuto práci brány jako 

irelevantní a není jim v nována pozornost. 

 

1.7.2.3 Price  

Ceny výtvarného um ní jsou v obecném pov domí zapsané jako vysoké. 

Naceňování um leckých d l aukčními sín mi a galeriemi se však zdá být záhadou, a to 

nejen pro nezasv cené, neboť každý um lec i galerie používají jiné způsoby cenotvorby. 

ĚTrčková, rozhovor, 2017) 

 

Um lecké dílo nese krom  finančního posudku i určitou hodnotu. Cena a hodnota 

um ní jsou dv  komplementární částice, které však nejsou totožné a často mezi sebou 

nesprávn  zam ňované. Cena je pojem finanční a je vždy vyjád ena v pen zích. 

Hodnota však nemusí spočívat pouze v pen žním ohodnocení, nicmén  může mít pro 

konkrétní osobu charakter emoční, nap íklad v podob  citového vztahu. 
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1.7.2.4 Promotion 

Strategie je cesta, jak dosáhnout toho, co chceme. (Hejlová, 2015, s. 120) Pokud 

tedy chceme, aby naše komunikace s okolím byla efektivní a o aktivitách dané kulturní 

instituce se dozv d la ta správná skupina lidí, musíme si p edem ujasnit strukturu 

strategie PR procesu.  

 

Cutlip a Center formulovali koncept 7C, které by strategický proces PR m l 

splňovat: 

1. Dův ryhodnost Ěcredibilityě 

2. Kontext (context) 

3. Obsah (content) 

4. Jednoduchost (clarity) 

5. Konzistence a kontinuita (consistency and continuity) 

6. Kanály (channels) 

7. Schopnost porozum ní Ěcapability of audienceě 

 

Dodržení všech 7C je p edpokladem pro dosažení jak zvolených komunikačních 

cílů, tak i kvalitní komunikace uvnit  organizace. 

 

1.7.2.5 People  

Posledním z Kotlerových „pé“ jsou lidé – people. Tento bod označuje cílovou 

skupinu neboli zákazníka, který produkt či službu v ideálním p ípad  bude konzumovat.  

Domácí muzea a galerie v tšinou své návšt vníky, jejich zájmy, p ání a cíle neznají. Pro 

specifikaci je nutný průzkum a tomu se v tšina neziskových organizací zatím učí. 

 

Cílovou skupinu zákazníků, které chceme oslovit můžeme d lit dle n kolika 

druhů faktorů. Rozlišujeme tyto typy segmentace cílového zákazníka: 

1) geografická segmentace – rozd lení dle národnostní p íslušnosti, států, regionů, m st 

atd. 

2) demografická segmentace – rozd lení dle pohlaví, v ku, výše p íjmu, povolání a 

podobn  

3) psychografická segmentace – zde figurují faktory životního stylu, osobních 

vlastností, nebo p íslušnosti ke společenské vrstv  
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4) segmentace podle chování – toto d lení je zam eno na již vytvo ené znalosti, 

chování a postoji vůči výrobku 

5) segmentace vícenásobná – kombinuje všechny výše uvedené faktory 

 

Organizace by si m la zvolit pouze ty segmenty trhu, jež je dlouhodob  schopna 

v souladu se svou strategií efektivn  obsluhovat a dosahovat p i tom dostatečného zisku. 

(ManagementMania.com, 2016) 

 

Dále je dobré uv domit si, proč by si zákazník m l produkt koupit, a co ho k tomu 

může vést. Lidské motivy ke konzumaci um ní jsou velmi diskutovaným tématem a 

také p edm tem čím dál více behaviorálních výzkumů. Stále je však výzkum tohoto 

odv tví ve svých začátcích. Z dosud provedených studií můžeme dle Boorsmy 

zaznamenat dva hlavní průkopnické objevy – první hedonistický koncept konzumace 

um ní dle Hirschmana a Holbrooka; a druhý sociáln -symbolický koncept konzumace 

um ní dle Bordieua a jeho studie z roku 1984.  

 

Výzkum hedonistických a sociálních dimenzí spot eby um ní, dopln ný skutečností, 

že um ní je zdrojem znalostí, je shrnut v nedávno navrženém systému klasifikace 

motivů prezence na místech s um ním. Botti v roce 2000 p edstavila následující 

taxonomii benefitů konzumace um ní: 

 

1. Funkční nebo vzd lávací p ínos - spojený s touhou po kulturních znalostech. 

2. Symbolické výhody spojené s pot ebou prokázat své sociální postavení nebo 

osobnost. 

3. Sociální benefity spojené s pot ebou sociálního kontaktu a interakce s ostatními 

lidmi. 

4. Emoční výhody - nebo jinak hedonistické výhody - spojené s touhou po 

p íjemném; zkušenosti, které mohou být povzbuzujícími nebo uvolňujícími 

zážitky, či pot eba uniknout každodenním problémům a rutin . 

(Boorsma, 2006, s. 81) 
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Tato taxonomie demonstruje, kde v současné dob  um lecké marketingové myšlení 

o motivacích pro spot ebu um ní stojí. Ukazuje zanedbávání um leckých zkušeností 

jako specifickou t ídu hledaných benefitů. Model lze snadno p izpůsobit p idáním páté 

t ídy výhod, konkrétn : 

5. Um lecké p ínosy spojené se zkušenostmi s dokončením um leckého díla. 
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1.7.3 SWOT analýza 

Metoda SWOT neboli také „marketingový audit“ je základním stavebním kamenem 

pro vytvo ení stabilního marketingového plánu. Je to postup, jak zjistit aktuální stav 

podniku z marketingového hlediska, a jeho cílem je analýza vnit ního a vn jšího 

prost edí subjektu Ěpodnikuě. Na základ  znalosti prost edí tak můžeme naši strategii 

vylepšit, zam it se na slabá místa naší činnosti anebo svou aktivitu ješt  vylepšit na 

místech, kde zaznamenáváme úsp ch. 

 

Akronym SWOT je sestaven ze začátečních písmen anglických slov označujících hlavní 

oblasti v rámci analýzy: 

 

S – strengths – silné stránky 

 

W – weaknesses – slabé stránky 

 

O – opportunities – p íležitosti 

 

T – threats – hrozby 

 

První část analýzy ĚS – Wě je v nována vnit nímu prost edí podniku, organizace, 

instituce. Popisuje jeho silné stránky Ěv čem daný subjekt vyniká, co má oproti 

konkurenci navíc apod.) a slabé stránky (kde jsou jeho slabá místa, která by se dala 

vylepšit, v čem zaostává za konkurencí atd. 

 

Druhá část analýzy symbolizovaná písmeny O – T se zabývá vn jším prost edím 

subjektu – jeho p íležitostmi Ějaké p íležitosti se mohou objevit na trhu v určitém 

časovém horizontu, vstup na nové trhy, diverzifikace nabídky, růst národní ekonomiky 

apod.) a potenciálními hrozbami Ěmožný vstup nových konkurentů, ekonomická a 

politická nestabilita, rostoucí síla dodavatelů a odb ratelů...ě. Nep íznivé podmínky, 

trend jejich vývoje a faktory, které na n  působí dále mohou být ohodnoceny podle 

závažnosti a pravd podobnosti, s níž k nim dojde. Ne všechny mají stejnou váhu, jak 

vidíme v matici hrozeb na obrázku níže. ĚJohnová, 2007, s. 258) 



   

 

24 

  

 

Vzhledem k dané norm  o rozsahu bakalá ské práce se zam ím pouze na slabé 

stránky DSC Gallery. Na úkor absence její detailní analýzy hrozeb se v praktické části 

v nuji způsobům vylepšení jejích aktuálních nedostatků. 
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1.7.4 Komunikační mix prodejní galerie 

V efektivním využití komunikačního mixu české prodejní galerie stále ješt  výrazn  

zaostávají. Jako vzor by jim mohla sloužit nap íklad Saatchi Gallery v Londýn , která 

byla ocen na prvním místem ze všech muzeí sv ta za nejlepší komunikaci na sociálních 

sítích. Dále potom stojí za zmínku komunikace Tate Modern v Londýn  či pa ížské 

galerie sv tové špičky s pobočkami v n kolika sv tových metropolích Gagosian Gallery 

či Galerie Perrotin. 

Nástroje, jež galerie používá k oslovení zákazníka neboli „komunikační mix“, 

n které teorie odd lují od marketingového mixu jako samostatnou složku, která pod 

pojem marketing nespadá. V této práci je komunikační mix chápán jako rozvedení bodu 

„Promotion“ v rámci marketingového mixu 5P, který byl popsán výše. V této kapitole 

shrneme nástroje, jež ke své komunikaci používá soukromá Dvorak Sec Gallery. 

 

1.7.4.1 Přímý marketing 

P ímý marketing je velmi dobrým nástrojem pro vytvo ení dlouhodobého vztahu 

se zákazníkem a poté jeho udržování. Nap íč všemi odv tvími je tento typ hojn  

využíván. P ímý marketing neboli „direct marketing“ je forma marketingu, kdy 

oslovujeme individuálního zákazníka nap ímo s možností zp tné vazby. Komunikace by 

v tomto p ípad  m la být individuální a působit personalizovan . Nástroji p ímého 

marketingu jsou telefonáty či emailing, který je v podob  newsletteru jedním 

z nejužívan jších komunikačních nástrojů galerie. Newsletter je jinak ečeno zpravodaj, 

elektronický (e-mailovýě p ehled novinek pravideln  zasílaný registrovaným klientům 

(MediaGuru, 2017), které galerie za své působení nasbírala. Zpravidla se lze p ihlásit 

k odebírání newsletteru online na oficiálních stránkách galerie.  
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1.7.4.2 Reklama 

American Marketing Association (AMA) neboli Americká marketingová 

asociace definuje reklamu jako „veškerou placenou formu umíst ní n jakého oznámení 

či p esv dčovací zprávy obchodní firmou, neziskovou organizací, vládní organizací či 

jednotlivcem do n kterého z hromadných sd lovacích prost edků za účelem informovat 

nebo p esv dčit určitou cílovou skupinu o jejich produktu, službách, organizaci či 

idejích. (AMA – Dictionary, 2017) 

 

Vzhledem  k tomu, že jsou veškeré kulturní instituce, tedy i prodejní galerie, 

součástí neziskového sektoru, využití reklamy velmi záleží na jejich rozpočtu. Bohužel 

rozpočet na reklamu je vždy na jednom z prvních míst, které v obdobích slabších 

ekonomických výsledků organizace bu  omezují, nebo v t ch horších p ípadech 

dokonce žádnou jeho část na reklamu nev nují. Pokud má galerie dostatek finančních 

prost edků, může tak investovat do venkovní reklamy, reklamy v tisku, televizních 

spotů, radiových spotů a dalších komunikačních kanálů. 

 

1.7.4.3 Image a vizuální identita 

Image je celkový souhrn pocitů a dojmů, který galerie vyvolává v myslích 

zákazníků. Tvorba image zahrnuje vše – od zvoleného jazyka komunikace, p es veškeré 

aktivity, které v prostoru galerie či mimo ni vykonává, po vizuální identitu, kterou 

používá v rámci promotion na svých webových stránkách, sociálních sítích, 

marketingových materiálech či t eba i vizitkách. Dle Kesnera je image značky galerie 

souhrnem obrazů a asociací ve v domí publika a jedním z důležitých faktorů 

ovlivňujících návšt vnost.“ ĚKesner, 2005, s. 216) 

 

Vizuální identita p edstavuje grafické zpracování galerie, její logo, styl tišt ných 

materiálů či design webových stránek a newsletteru. 
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1.7.4.4 Marketingové materiály 

Galerie na své náklady vydává doplňkové materiály k jednotlivým výstavám 

v tšinou z vlastní iniciativy. B žn  je ke každé výstav  vydávána minimáln  alespoň 

jedna tisková zpráva. Mezi marketingové materiály pat í: 

 

1) katalogy k výstavám 

2) tiskové zprávy k aktivitám galerie 

3) magazíny či časopisy vydávané galerií 

4) informační/reklamní plakáty 

5) papírové pozvánky 

6) vizitky  

7) základní balíček informací a dokumentů pro média a noviná e Ěneboli press kitě 

 

1.7.4.5 Public Relations 

Jak v nedávném rozhovoru pro internetový portál The Business of Fashion ekla 

PR guru a zakladatelka jedné z nejvýznamn jších PR agentur se zam ením na 

um lecký design a módu Karla Otto (Blanks, 2017), komunikace se v posledních letech 

stala mnohem důležit jší složkou prodejní strategie sm rem od obchodníka ke 

spot ebiteli, než byla kdy d íve.  

 

Z angličtiny p ekládáme slovní spojení „public relations“ na doslovn  „vztahy 

s ve ejností“. Zjednodušen  ečeno se jedná o „vše co d láme“ za p edpokladu, že se 

chováme tak, jak chceme být v očích zákazníků vnímáni. 

 

Jde o procesy, které nám umožňují získat co nejvíce informací o naší organizaci, 

o projektu či o naší činnosti k co nejv tší konkrétní skupin  lidí, které by mohly zajímat, 

a p edevším k t m, které osobn  neznáme. Je dobré počítat s tím, že motivace zájmu 

mohou být velmi různé, nap .: hledání inspirace, nových myšlenek, nápadů; možnost 

setkání s um lci a talentovanými lidmi; studium a vzd lávání se; pot eba být 

informován, v d t, co se d je; p íležitost setkat se s p áteli, kolegy, účastnit se 

společenských setkání; profesní zájmy, vyhledávání um leckých d l pro jiné výstavy, 

sbírky; sb ratelská vášeň pro um ní, nákup um leckých d l; trávení volného času, 

uspokojování zájmu aj. (Smolíková, 2008, s. 93) 
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Díky tém  nulovému využívání b žné reklamy, které je způsobeno malým 

rozpočtem prodejních galerií a též stálým podceňováním tohoto nástroje, tvo í více jak 

dv  t etiny komunikačních aktivit galerií na českém trhu pouze a jen public relations. 

 

1.7.4.6 Internet 

Internet se v dob  nových technologií stal významným nástrojem jak 

marketingu, tak PR, jemuž je t eba v novat pozornost z mnoha důvodů. Tém  každý je 

na internetu n jakým způsobem p ítomen. Hlavní výhodou a zároveň důvodem, proč se 

vyplatí ho využívat naplno, je jeho finanční nenáročnost. Další výhodou je, že efektivita 

marketingové kampan  online se dá velmi dob e m it a též velmi p esn  cílit. Internet a 

k n mu p ipojené komunikační kanály včetn  sociálních sítí nabízejí spousty možností, 

jak svůj produkt za minimální či nulové náklady propagovat. 

 

1.7.4.6.1 Webové stránky 

Oficiální stránky jsou, v digitálním sv t , nejdůležit jší vizitkou daného 

subjektu. Web by m l zt lesňovat galerii a její image i filozofii galerie v online verzi. 

M ly by mít jednoduchou a srozumitelnou strukturu a zahrnovat všechny důležité 

informace o galerii. Pokud galerie aspiruje na p esah za hranice zem , v níž se nachází, 

ideáln  by m la mít webovou stránku dostupnou minimáln  ve dvou  jazykových 

mutacích. Česká prodejní galerie by tak m la být schopna poskytnout informace nejen 

českým návšt vníkům v rodném jazyce, ale i zahraničním návšt vníkům v angličtin . 
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1.7.4.6.2 Sociální sítě 

Sociální média se stala mocným nástrojem jak pro oslovení nových fanoušků, 

tak pro udržení kontaktu se stávajícími fanoušky. Nastavení firemních účtů/stránek na 

sociálních sítích jako Facebook, Instagram, Tumblr a Pinterest, a jejich propojení 

s vlastní firemní webovou prezentací, je skv lým způsobem, jak vytvá et a udržovat 

zájem o práci galerie a informovat, jak se vyvíjí. (Agora Advice Blog, 2016) 

Nap íklad sociální síť Instagram je založená na p idávání obrazového materiálu, 

a je tak skv lou p íležitostí pro prodejní galerie, jak interaktivním způsobem pomocí 

fotografií jednotlivých d l sbírky či fotografií náhledů „za oponu“ nap . vzniku výstavy 

p edstavit svoji nabídku. 

 

1.7.4.7 Vedlejší aktivity 

V tšina galerií má krom  svého hlavního programu také vedlejší program. Mimo 

samotné výstavy se často organizují komentované prohlídky s autory, různé diskuse a 

besedy. Vedle výstavního prostoru také často můžeme nalézt obchod p ilehlý ke galerií, 

nabízející návšt vníkům vybranou literaturu, suvenýry či galerijní publikace k prodeji. 

Um lečtí mecenáši i samotné galerie se též v nují charitativní činnosti. Oblast um ní a 

charity jsou úzce spjaty, můžeme se tak nap íklad setkat s častými charitativními 

aukcemi a podobnými událostmi. ĚTrčková, rozhovor, 2017) 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1  Charakteristika Dvorak Sec Contemporary 

DSC je p ední pražskou privátní prodejní galerií, která se specializuje na současné 

um ní a zam uje se tém  výhradn  na prodej d l žijících um lců jak z ad českých, tak 

i původem ze zahraničí – USA, Velké Británie či N mecka. Galerie konzultuje své 

aktivity se špičkovými odborníky − kurátory, historiky um ní, kte í se koncepčn  podílí 

na výstavách a um leckých publikacích DSC Gallery.  

 

Její vlastníci mají dlouholeté zkušenosti s prodejem a investováním do současného 

um ní, kurátorstvím socha ských venkovních projektů, edukačních programů pro 

sb ratele a projektů podporujících talentované um lce všech v kových kategorií. (DSC 

Gallery, 2017) Spolumajitelka Olga Trčková sama v rozhovoru potvrdila, že je zároveň 

jediná, kdo obor „art investment“ v České republice vyučuje na Vysoké škole 

ekonomické. 

 

Galerie aktivn  vyhledává talenty a organizuje 6−Ř výstav ročn . Aktuáln  

podporuje a prodává díla um lců jako je nap íklad David Černý, Jakub Matuška aka 

Masker, Ji í Georg Dokoupil, Milan Houser, Viktor Frešo, Roman Týc, Ji í Černický, 

Ji í David, Richard Štipl či Václav Cígler. První dva jmenované um lce dokonce 

zastupuje exkluzivn . 

 

Tradiční model galerií, které výhradn  zastupují určitý omezený okruh um lců, se 

v Česku p íliš neujal. V tšina galerií funguje spíše jako p íležitostné instituce. Um lcům 

poskytují výstavní prostor, mají provizi ze zprost edkovaných prodejů, ale um lce 

exkluzivn  nezastupují. To znamená, že jeho dílo mohou současn  nabízet i další 

galerie, p ípadn  může um lec prodávat p ímo z ateliéru. ĚSk ivánek, 2010, s. 6) 

 

Jak můžeme nalézt na oficiálních webových stránkách, tým galerie se skládá z Olgy 

Trčkové – editelky, kurátorky a spoluvlastníka galerie; Petra Šece – spoluvlastníka 

galerie a editele; Edmunda Čučky – obchodního editele; Tary Semenovové – 

manažerky um lců a um lecké administrativy. Galerie dále disponuje n kolika stážisty. 

ĚTrčková, rozhovor, 2017) 
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2.2 Historie galerie 

V roce 200Ř kurátorka Olga Trčková a sb ratel um ní Petr Šec založili um leckou 

poradenskou společnost „dvorak sec contemporary“ se zam ením na současné a 

moderní um ní a výstavní prostory galerie. V kv tnu roku 200ř „dvorak sec 

contemporary“ otev ela dve e svých nových prostor na adrese Dlouhá t ída v Praze 1 a 

tak se z ní stala plnohodnotná galerie. 

 

V roce 2011 založili projekt Artbanka Museum of Young Art na podporu mladých 

um lců. V íjnu 2014 galerie založila ART LOVERS ACADEMY, unikátní roční 

program vzd lávání na poli investic do současného um ní. Tohoto programu se však 

mohli zúčastnit pouze vybraní klienti. Galerie organizovala a financovala nap íklad 

výjezdy do zahraničních metropolí s prezentací českého um ní v zahraničních galeriích. 

„Projekt Art Lovers Academy nás stál spoustu energie a pen z, už jsme byli sociáln  

vyčerpaní.“ dodává Trčková. (Trčková, rozhovor, 2017ě Ani jeden z projektů již není 

aktivní.  

 

Na ja e roku 2016 začala galerie vydávat svůj vlastní magazín Artlover, který je 

neprodejný a dostupný pouze „vybraným jedincům“. Tento magazín má informovat 

milovníky um ní o novinkách ve sv t  se současným um ním. Magazín však spíše 

působí jako výrobn  nákladný katalog galerie, proložený inzercí luxusních značek, ze 

které je magazín financován. Čtvrtletník je psán v češtin  a nov  je „mezi vyvolené“ – 

vybrané klienty – distribuován i na Slovensku. Z obsahového hlediska, dle mého 

názoru, magazín postrádá silné sd lení, které se jednotlivými vydáními snaží p edat a 

působí prázdn . „Magazín pouze financujeme, obsah a produkci má pln  na starosti Jan 

Vedral a jeho tým.“ íká Trčková. ĚTrčková, rozhovor, 2017) 
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2.3 Konkurence DSC Gallery 

Galerií se zam ením na současné um ní je v Praze velmi málo a konkurence tak 

není veliká. Podobný formát můžeme do určité míry najít u galerií Hunt Kastner 

Artworks, Polansky Gallery, Prinz Prager Gallery, Chemistry Gallery a Drdova Gallery, 

které jako DSC Gallery z části své portfolio um lců zastupují exkluzivn . Fungovala tak 

i Galerie Ji í Švestka, která však svou působnost p esunula do Berlína6. Je t eba zmínit 

ješt  Galerii Zden k Sklená , Galerii Vernon a Galerii 5. patro, které však nejsou 

zam eny jen na současné um ní, ale i autory jiných období.  

2.4 SWOT analýza Dvorak Sec Contemporary Gallery 

V teoretické část byl p edstaven marketingový audit „SWOT“, základní analýza 

vnit ního i vn jšího prost edí podniku, z jejíž výsledků můžeme vyvodit mnoho 

užitečných záv rů pro zlepšení jak marketingové, tak komunikační strategie.  

 

Na základ  výše uvedeného jsem učinila analýzu prost edí galerie Dvorak Sec 

Contemporary. Ke zjišt ním v rámci analýzy jsem dosp la na základ  teoretických 

poznatků i terénních rozhovorů s návšt vníky i pracovníky galerie. 

 

V každé části analýzy uvádím n kolik bodů a následn  se na vybrané body zam uji, 

zejména na slabé stránky galerie. V části „Vlastní doporučení“ nakonec p edložím 

n kolik svých návrhů na vylepšení aktuální komunikace galerie. 

2.4.1 Silné stránky (Strengths) 

- lokalita galerie v centru m sta; turisticky velmi frekventované a dob e situované 

místo 

- minimalistický nadčasový design interiéru, který dává um leckým dílům prostor 

vyniknout 

- úderný název, lehce zapamatovatelný a rozpoznatelný; ikonická zkratka 

- dobré kontakty mezi českou ekonomicky silnou skupinou potenciálních klientů 

- tém  žádná konkurence na českém trhu 

- kontakty s p esahem do zahraničí 

- kontakty mezi celebritami – využité dob e pro sales promotion 

um lci, které zastupuje, jsou sami o sob  značkami již dob e známými 

- účast na zahraničních veletrzích 
                                                 
6 Dle nových informací na jejich webových stránkách http://www.jirisvestkagallery.com se galerie bude st hovat zp t do Prahy. 
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- dlouhodob  vybudovaná reputace 

 

2.4.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

- úzká primární cílová skupina – vyšší t ída, jejíž počet p íslušníků se nemá 

tendence výrazn  zvyšovat 

- neaktualizované informace na webových stránkách 

- minimální komunikace na sociálních sítích 

- působnost na malém trhu ĚČRě – malá poptávka 

- neefektivní využití zahraničních kontaktů 

- velmi omezená cílová skupina 

- p íliš exkluzivní image, která může návšt vníka zaskočit 

- absence pracovní pozice marketingového manažera odpov dného za PR, správu 

sociálních sítí a ostatních marketingových aktivit 

- absence marketingového plánu a strategie pro komunikaci 

- absence témat a zajímavostí ze sv ta um ní v online komunikaci 

- p íliš mnoho energie v nované péči o úzký okruh klientů, která se nevykazuje 

žádný p ínos7 

 

2.4.3 Příležitosti (Opportunities) 
- nová vizuální identita 

- zam ení na edukativní funkci a rozší ení cílové skupiny jak v rámci sociálních 

t íd, a to nejen sm rem k domácímu publiku, ale i do zahraničí  

- vytvo ení malého obchodu v rámci galerie s výb rem literatury o um ní 

- rozší ení stávajícího produktového portfolia o katalogy, suvenýry a reklamní 

p edm ty s logem galerie 

- oslovení nových zákazníků prost ednictvím sociálních sítí 

 

- Rozší ení spolupráce s danými um lci a podpora jejich PR prost ednictvím 

společného vytvo ení cenov  dostupných propagačních p edm tů k jednotlivým 

výstavám, jako jsou placky, bločky, tužky, propisky, pera, hrníčky, plát né tašky 

či plakáty. 

 
                                                 
7 Úsudek na základ  osobního rozhovoru s majitelkou galerie Olgou Trčkovou. 
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2.4.4 Hrozby (Threats) 

- p íchod silného konkurenta ze zahraničí s pobočkou v Praze (po vzoru Gagosian 

Gallery, Galerie Perrotin apod.) 

- rezignace um lců na český trh – bu  odcestují, nebo p estanou pracovat – začne 

být nedostatek mladé zajímavé tvorby v ČR, tudíž nedostatečná nabídka 

- malý zájem české populace o um ní 

- prohloubení ekonomické krize a úbytek investic do um ní 
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2.5 5P Dvorak Sec Gallery 

 

2.5.1 Produkt 

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že základním produktem galerie DSC je 

obraz či jakékoliv jiné um lecké dílo současného um lce vystavené v prostorách 

galerie, je to pouze jeho součást.  

 

Hlavním produktem Dvorak Sec Gallery není v c, ale služba. DSC poskytuje 

servis zákazníkovi na míru. Ten zahrnuje výb r adekvátního um leckého díla ke koupi a 

poté jeho prodej, distribuci apod. V rámci této full-service nabídky hraje majitel galerie 

velmi důležitou roli. Inovativní charakter moderního um ní a stále rostoucí počet 

mladých, neznámých um lců vede k nejistot  mezi potenciálními kupci. Majitel galerie 

tak p ebírá roli „tlumočníka“ a prost edníka v procesu transformace um ní na produkt. 

Galerie tímto určují, co se zapíše do historie um ní. ĚBelting, 1řř5, s. 26) 

 

Vzhledem k tomu, že je DSC prodejní galerií a zisk z prodejů je hlavním 

zdrojem p íjmů, jejím hlavním cílem je prodat co nejv tší množství produktů za co 

nejvyšší cenu.  

 

2.5.2  Place 

DSC je umíst na na adrese Dlouhá 5, Praha 1, poloha je v samém centru Prahy 

na turisticky frekventovaném míst . V okolí se nachází n kolik kaváren vyšší cenové 

t ídy – Bakeshop, Au Gourmand, dále turisticky oblíbených restaurací jako je nap . 

James Dean, který je též známý pro svůj suterénní taneční klub, n kolik barů 

navšt vovaných pražskou movitou sociální vrstvou, jako je nedaleko ležící Tretter’s 

Bar; a luxusní obchody jako butik Beaty Rajské s luxusními róbami. 

 

Minimalistický prostor v bílé barv  navržený architektem Rudolfem Netíkem a 

vybavení interiéru dle návrhu designového studia Konsepti dává vystaveným 

um leckým dílům prostor vyniknout a díky své jednoduchosti je nijak neupoza uje. 

Galerie má dv  patra, socha skou terasu a celkem Ř00 metrů čtverečních výstavního 

prostoru. Pro vstup do galerie musí návšt vník zvonit. 
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Galerie disponovala ješt  jedním prostorem, který se nacházel na Václavském nám stí 

15. Tento prostor nesl jméno „Gallery art factory a m l rozlohu 500 metrů čtverečních. 

Zde galerie prezentovala mladé začínající um lce, nicmén  tento prostor již majitelé 

prodali.  

 

Místo toho se tým DSC Gallery nov  stará o prostor Depo Gallery, která se 

nachází v rámci objektu Art District Pragovka na adrese Kolbenova 923/34A, Praha 9 – 

Vysočany. 

 

2.5.3 People 

Cílovým klientem DSC Gallery je z demografického hlediska muž nebo žena ve v ku 

35 let a více, který dle m síčních p íjmů spadá do t ídy bohatých s minimálním 

m síčním platem 50 000 Kč. 

 

Člov k, který vyhledá full-service službu galerie, má alespoň minimální zájem o 

um ní. Chce do n jakého um leckého díla z určitého osobního či mecenášského důvodu 

investovat. Osobní motivace ke koupi v tšinou pramení z touhy demonstrovat svůj 

sociální status, z pot eby koupit dar či z čist  hedonistických benefitů jeho vlastnictví.  

 

Vybrat si um lecké dílo však není jednoduché už vzhledem k tomu, že jeho 

hodnota Ěp edstavme si obraz současného um lceě v tšinou není viditelná na první 

pohled Ěkrom  t ch, které hodnotou nabývají již použitým materiálem – jako je 

nap íklad zlato apod.ě. Protože se tedy klient ve velkém množství d l a jeho struktu e 

nevyzná, nemá vyt íbený vkus či jednoduše nemá čas na rozsáhlý průzkum trhu, 

kontaktuje galerii, která to ud lá za n j.  

 

2.5.4 Price 

Galerie nevybírá žádné vstupné a je p ístupná široké ve ejnosti v rámci otevírací 

doby. Pro vstup do galerie však návšt vník musí zazvonit a teprve poté je dovnit  

vpušt n. Pouze v dob  vernisáže jsou dve e otev ené.  
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Ceny jednotlivých um leckých d l nejsou zve ejn ny a je t eba se na n  osobn  

dotázat. Občas se naskytne i situace, kdy se návšt vníkovi od dotázané osoby v galerii 

krom  informace dostane i pohoršeného pohledu, který ale ve finále působí spíše 

komicky. 

 

2.5.5 Promotion / Public relations 

Už vzhledem k tomu, že galerie nepoužívá reklamu ani jiné marketingové 

placené nástroje k podpo e prodeje, jejím hlavním nástrojem propagace je PR. Jediné 

médium, s nímž DSC Gallery kontinuáln  dlouhodob  spolupracuje, jsou Hospodá ské 

noviny, což Trčková v rozhovoru sama potvrdila. Na jeho zpravodajském serveru 

iHNed.cz redakto i vždy vydají článek informující o nové výstav  či aktivitách DSC. 

V médiích však čast ji můžeme najít zmínky o samotných um lcích či anonce 

nadcházejících výstav, o samotné galerii se ale píše pomálu. Galerie tak využívá self-

promotion samotných um lců.  

 

Galerie však na PR staví i svůj obchod. Využívá nástroj „celebrity sales 

promotion“, tedy obchodní taktiku, kdy využívá vlivu a kontaktů celebrit, ze kterých 

ud lá své ambasadory. Ambasado i se pohybují mezi potenciální cílovou skupinou a 

snaží se podpo it prodej galerie mezi svými kontakty. Za prodej um leckého díla pak 

ambasado i získají určitá procenta ze zisku. „Jednou z našich ambasadorek je nap íklad 

Renata Langmannová, Česká Miss 2006.“ uvádí majitelka galerie. ĚTrčková, rozhovor, 

2017) 
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2.6 Vizuální identita 

DSC má již od svého vzniku stále stejný logotyp. Skládá se z názvu galerie 

„DSC gallery“, v rozší ené verzi spolu s mottem „inspiring art lovers“. Používá ho na 

všech materiálech spojených s aktivitami galerie. 

 

 

2.7  Vedlejší aktivity 

Mimo hlavní program a aktivity vydává galerie vlastní časopis s názvem 

Artlover. Tento magazín vychází každou sezónu, čty ikrát do roka. Čtvrtletník je 

neprodejný a dle slov jeho tvůrců ho mohou dostat jen vybraní čtená i.   

 

Galerie se též angažuje v charitativní činnosti, podporuje azylové domy a daruje 

díla do charitativních aukcí. 

 

2.8  Internet a DSC 

Oficiální web DSC můžeme nalézt na adrese www.dscgallery.com. Momentáln  

se design webových stránek zobrazuje pokaždé jinak, z ejm  došlo ke snaze o redesign, 

ale nastala chyba v programování. Fakt, že už tato chyba trvá již dva týdny sám o sob  

vypovídá o údržb  webu obecn . Olga Trčková sama v rozhovoru uznala, že webové 

stránky jsou zanedbány. 

 

http://www.dscgallery.com/
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Nový design stránek je o poznání lepší než p edchozí. Stránka je responzivní a z 

minimalistického grafického pojetí je evidentní zám r nechat vyznít foto-obrazové 

prezentace d l zastoupených um lců na maximum. Z grafického hlediska se n komu 

mohou zdát stránky díky nevýrazné barevnosti i konzervativnímu stylu nudné, nicmén  

z praktického hlediska slouží svému účelu a nabízenému obsahu. Základní prvek 

vizuální identity – logo – zůstalo beze zm ny, ale v novém kontextu stylov  neruší.   

 

Po obsahové stránce je však i nový web zanedbaný. Stránky nemají samostatné 

rozhraní jazykových mutací a nová varianta, kde jsou pod sebou texty v češtin  a 

angličtin  působí nep ehledn  a neodpovídá standardům, na které je současný uživatel 

zvyklý. Další vadou na kráse stránek je neaktuálnost informací v kategorii News.  

 

Oficiální stránky by m ly zejména plnit funkci aktualizovaného zdroje informací 

o instituci. Neposkytují však pouze informace, ale slouží také jako platforma pro 

interakci s (potenciálními) zákazníky a pro podporu jiných forem internetové 

komunikace. (Kitchen, De Pelsmacker, 2004, s. 116) U stránek DSC naprosto chybí 

odkaz na profily sociálních sítí a okno s možností zapsání se k odb ru newsletteru je 

umíst no až úpln  na konci strany v rámci kategorie Kontakty – skryto nelogicky tak, že 

si ho jen málokdo všimne. Nejen že tedy neplní webová stránka svou funkci, nýbrž díky 

neaktuálním informacím naopak mate návšt vníka. P íkladem matoucí informace je 

uvedení prostoru na Václavském nám stí za stále existující, nicmén  už více jak dva 

roky ke galerii nep ipadá. 

 

Svůj newsletter DSC Gallery rozesílá pomocí nástroje MailChimp. Tuto 

platformu na rozesílání novinek mezi vlastní importovanou databázi klientů dnes 

využívá v tšina subjektůů. Ač její základní unifikovaný formát emailu není vizuáln  

zajímavý, lze si vlastní newsletter upravit dle vlastních p edstav. Galerie však využívá 

základní šablonu kterou platforma nabízí, a tak je její newsletter snadno zam nitelný za 

jiný. 

 

Časopis Artlover má své vlastní webové stránky, kde je dostupný ke stažení 

online. Fakt dostupnosti online je však v rozporu s jeho určením pouze pro vybrané 

čtená e.  
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2.8.1  Facebook 

Profil DSC Gallery na Facebooku je ze všech profilů na sociálních sítích i nap íč 

ostatními komunikačními kanály nejaktualizovan jší. Stránka galerie DSC na 

Facebooku8 je dob e dohledatelná díky jednoduchému a nijak upravenému jménu (lze 

označit tagem @dscgalleryě. Aktuáln  má stránka 3 6Ř3 fanoušků, 3 657 sledovatelů a 1 

752 uživatelů Facebooku uve ejnilo, že galerii navštívilo. DSC má na základ  

celkového hodnocení uživatelů 4.5 hv zd z celkové škály hodnocení od 1 Ěnejhoršíě do 

5 hv zd. Galerii ohodnotilo celkem 62 lidí. 

 

Její obsah však nemotivuje návšt vníka k tomu, aby se na ni op t vrátil. 

P ísp vky jsou na ze  p idávány bez jakékoliv strategie a časového rozvrhu. Galerie 

nep idává žádný výjimečný autorsky vytvo ený obsah. Kanál využívá p evážn  

k anoncování výstav a sdílení zmínek v médiích. Galerie bohužel nevytvá í žádný 

videoobsah, můžeme nalézt pouze n kolik videí, jako nap . k výstav  Davida 

Lachapella, který nahrál svou osobní pozvánku na výstavu, jelikož se její vernisáže 

nemohl zúčastnit osobn . 

 

2.8.2  Instagram 

Instagramový profil DSC Gallery má ř01 sledujících uživatelů.9 Galerie zatím 

p idala velmi malé množství p ísp vků Ě111 p ísp vků ke dni 16. 5. 2017ě a na sociální 

síti je aktivní sporadicky. V minulém roce, v rámci výstavy „Furniture For Fotos“ 

galerie pokusila více zapojit Instagram v rámci vernisáže a vybízela návšt vníky 

k po ízení fotografie s jedním z artefaktů a poté pod hashtagem ĎDokoupilDSC ke 

sdílení práv  na Instagramu. Tento koncept však postrádal dv  hlavní náležitosti:  

 

1ě Smysl/důvod/motivaci, proč by návšt vník m l fotografii zve ejnit Ěotázky, které se 

tak nabízí: „Jedná se snad o sout ž? Bude vybrána nejlepší fotografie a získá n jakou 

cenu?“ 

                                                 
8 Profil lze nalézt na adrese www.facebook.com/dscgallery. 
9 Údaj ke dni 16.5.2017. 

http://www.facebook.com/dscgallery
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2ě  Podstatou strategie využití hashtagů10 na určité události je popularizace již 

zavedeného klíčového slova pomocí jiného, speciáln  vytvo eného a sm ující pouze 

k dané události. Galerie však vybízela návšt vníky k označení své fotografie pouze 

hashtagem #DokoupilDSC, nikoliv i #DSCgallery. 

 

Nejv tším fenomén, kterým jsou Instastories zatím galerie nezačala nijak 

využívat. Zaznamenala jsem jediný pokus o jejich využití ř. kv tna 2017, který však 

působil spíše jako spušt ní kamery omylem. 

 

 

  

                                                 
10 Hashtag je klíčové slovo označené k ížkem využívané na sociálních sítích. 
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3. Vlastní doporučení 
 

3.1 Změna tónu komunikace 

Jako první bych DSC Gallery doporučila p ehodnotit tón, jakým komunikuje 

sm rem k ve ejnosti. Není pochyb, že na své klienty se obrací v ele a s respektem, 

nicmén  volba jazykového stylu a tonalita, jíž je napsán časopis Artlover působí až 

sm šn  elitá sky.  

 

V současné é e rozvoje komunikačních prost edků, včetn  internetu, je pro firmy 

nezbytné poskytovat maximum informací, prezentovat svoji nabídku co nejkonkrétn ji. 

Proto je kontraproduktivní jakákoliv forma restriktivního p ístupu ke sd lování 

konkurenčních výhod, kdy se p ednosti a novinky ukládají do kategorie nesd litelných 

„obchodních“ tajemství. ĚForet, 2011, s. 4Řě  

 

Celkov  by galerie m la být k zákazníkům otev en jší. Zbytečn  se profiluje do 

exkluzivní a prům rnému člov ku st ední t ídy nedostupné kulturní instituce. Ačkoliv 

nabízí mladému publiku atraktivní témata, nesnaží se ho oslovit, stejn  jako v podstat  

nikoho jiného. Personál by si nem l dovolit dát najevo nepat ičnost nap íklad dotazu o 

cen  či cokoliv jiného.  

 

Doba se m ní a generace „millenials“ nastolila úpln  jiná pravidla. Millenials neboli 

„mileniálové“ je označení pro generaci narozenou mezi lety 1ř77 a 1995. 11  Investice 

do zážitků je pro tuto generací prioritou a um ní vytvá í zážitek p i každém pohledu na 

n j. Ačkoliv poznatky ukazují, že mileniálové nekupují um ní tak často jako Baby 

Boomers12, americký průzkum spot ebitelského chování vůči um ní ukazuje, že vidí v 

nákupu um ní dlouhodobou investiční hodnotu. Zhruba 42 procent mladých mileniálů 

Ěnarozených blíže k roku 1řř5ě a 37,2 procent starších miléniálů Ěs datem narození blíže 

k roku 1ř77ě, kte í byli v daném průzkumu dotazováni, se domnívá, že nákup um ní je 

dobrá investice ve srovnání se zhruba 32 procenty Baby Boomers. (Invaluable Press 

Room, 2016) 

 

                                                 
11 Více informací o jednotlivých generacích lze nalézt zde: http://genhq.com/faq-info-about-generations/.  
12 Generace narozena mezi lety 1ř46 až 1ř64. 
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Je tedy jen otázkou, kdy se hlavní nákupní silou stanou i v oblasti um ní 

mileniálové nap íč jejich za azením do kategorií dle p íjmů či zam stnání. Práv  tato 

generace totiž začíná dorůstat do vrcholné fáze ekonomické aktivity. ĚVajová, 2016ě 

 

3.2 Vylepšení corporate identity 

Ačkoliv si velice zásadní, obecn  platné pravidlo „mén  je více“ auto i logotypu 

DSC galerie vzali k srdci, nejen její logo, ale i veškeré ostatní materiály DSC Gallery 

postrádají jakýkoliv nápad. P estože aktuální logotyp DSC Gallery není nijak poutavý, 

t ípísmenná zkratka DSC i dodatečné motto „inspiring art lovers“ má jako značka velice 

silný potenciál. Redesign vizuální identity a webových stránek mladistvým grafickým 

studiem posune dojem ze všech tiskovin i internetových stránek na úpln  jinou úroveň.  

Logo DSC je díky své symetrii ideální aplikací na placky, bloky, hrníčky, pera či jiné 

upomínkové p edm ty, které jsou ideálním doplňkem nabídky galerie. 

 

3.3 Zaměření na digitální svět 
Jako naprosto zásadní a první krok doporučuji aktualizaci webových stránek v co 

možná nejbližším termínu. Webové stránky se momentáln  dle způsobu vyhledání 

zobrazují ve dvou verzích – ve staré, kterou galerie na svých stránkách má od doby 

jejího založení, a novou verzi, která prošla lehkým redesignem. Pokud budeme mluvit o 

staré verzi, která se pod touto doménou aktuáln  zobrazuje, ta obsahuje staré a tudíž 

nepravdivé informace.  

 

Vzhledem k tomu, že je prezence na sociálních sítích dnes brána jako samoz ejmost, 

mít nezajímavý obsah na Instagramu dnes znamená mít zároveň nezajímavý obsah 

v galerii.  

 

Sociální sít  nabývají čím dál tím v tšího vlivu. Podle nedávného průzkumu 

sb ratelů o Instagramu, neuv itelných 51,5% zakoupilo díla od um lců, kte í původn  

objevili prost ednictvím společnosti Instagram. ĚSoboleva, 2015ě 
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Doporučuji galerii najít člov ka, který si tyto nástroje vezme na starosti. Ze 

začátku doporučuji jednoduše následovat zahraniční galerie se silnou aktivitou na 

sociálních sítích a inspirovat se jejich obsahem. Dobrým p íkladem může být Saatchi 

Gallery, která na Instagram p idává pravideln  jeden p ísp vek denn  a její profil 

sleduje 1,6 milionů uživatelů. 

 

Efektivním způsobem, jak dnes zaujmout, jsou videa. Už vzhledem k úsp chu 

vlogerů v České republice můžeme usoudit, že komunikace prost ednictvím videoblogu 

je mezi českou populací jednou z nejoblíben jších, což nap íklad naopak nemůžeme íci 

o sociální síti Twitter, která v ČR získala charakteristiku prostoru spíše pro vyjad ování 

názorů politiků, ale v rámci b žné komunikace se neprosadila. Navrhuji vytvá et 

pravidelné živé rozhovory na vernisážích, záb ry „za scénou“ z p íprav výstavy, 

zajímavosti o galerii, zájmech členů jejího týmu a další. 

 

Prům rný člov k zhlédne 32 videí za m síc. Díky zhlédnutí videa dochází ke 

zlepšení porozum ní recipienta sd lení o 74%. Jedná se o n kolik jednoduchých 

důvodů, proč v p íštím roce začít používat kampan  s videem a dalšími vizuálními 

nástroji – nap íklad obrázky a prezentace. ĚSegal, 2017ě 

 

V neposlední ad  stojí za zmínku fakt, že galerii schází obchod s výb rem knih 

dle vkusu týmu galerie a možností zakoupit upomínkové p edm ty. Poutavým 

způsobem, jak na zavedení obchodu a vyrobení p edm tů upozornit, je nap íklad 

vytvo ení p edm tů ve spolupráci s n jakým designérem a značkou. Galerie pak může 

pravideln  vyráb t limitované edice reklamních p edm tů um lecky zpracovaných 

daným vystavujícím um lcem, a zároveň vytvo it nap íklad módní kolekci s motivy 

galerie, ve spolupráci s mladým návrhá em z ateliéru módní tvorby Vysoké školy 

um leckoprůmyslové. 
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Tyto upomínkové p edm ty jsou nejen dobrým lákadlem, nýbrž nabízí prostor 

pro nastavení vysoké marže a tak generují zisk. V této oblasti vyniká  nap íklad Galerie 

Perrotin či Colette13. Plyšový p ív sek, jehož výrobní hodnota nep esahuje padesát 

korun českých, k nedávné výstav  Takashi Murakamiho, je stále možné za t icet euro 

zakoupit online14. 

  

                                                 
13 Colette je francouzský prodejce od vů a doplňků tzv. "brick-and-click". Koncepční obchod se t emi podlažími o rozloze Ř000 
čtverečních stop se nachází v Pa íži a obsahuje výstavní prostory, knihkupectví a "vodní bar", který nabízí více než 100 značek 
balené vody. 
14 Dostupné na eshopu zde: https://www.perrotin.com/fr/artists/Takashi_Murakami/12#store.  

https://www.perrotin.com/fr/artists/Takashi_Murakami/12#store


   

 

46 

  

Závěr 
 

Galerie Dvorak Sec Contemporary je soukromou galerií, která jako jedna z mála 

v České republice následuje západní trendy v galerijním oboru. Jedním z nich je i 

samotná snaha o p ístup k informování o svých aktivitách. P esto nám analýza 

komunikace DSC ukázala, že stále velmi zanedbává ty nejzásadn jší komunikační 

kanály dnešní doby, kterými jsou sociální sít . Aktualizovaná webová stránka a sociální 

sít  se zajímavým obsahem jsou dnes naprosto zásadní samoz ejmostí pro kvalitní 

komunikaci.  

 

Ačkoliv se galerie primárn  za každou cenu snaží působit profesionáln , 

exkluzivn  a elitá sky, zanedbáním marketingových a  PR aktivit galerii samu o sob  a 

ve výsledku nakonec poškozují a vedou k rovnocennému p irovnání k mnohem mén  

profesn  zvládnutým galerijním subjektům. Jak praví p edpov  PR trendů na tento 

rok, již se nestačí spoléhat na jednotnou platformu propagace značky nebo společnosti. 

(Lumawig-Buensalido, 2017)  

 

P íliš mnoho energie galerijní tým investuje do péče o skupinu vybraných 

klientů, uzavírá se vůči okolnímu sv tu, namísto aby svou pozornost zam il na 

rozší ení cílové skupiny. 

 

Aby mohla galerie lépe naplňovat své cíle, musí její komunikace být nejen 

intenzivní a precizní, ale též kreativní. Stejn  tak jako je kreativita naprosto zásadním 

prvkem pro tvorbu „art “, je i srdcem art marketingu – avšak ne zdaleka jen proto, že 

jejím produktem je výsledek n jakého produktivního činu. Art marketing musí 

komunikovat n jaký zážitek; a zážitek může být t žko uchopitelný, nesnadno 

popsatelný, často pomíjivý a prom nlivý. A abychom mohli vytvo it efektivní, 

persvazivní komunikaci pro širší spektrum publika – tém  vždy s velmi omezenými 

zdroji – je zapot ebí nápaditých ešení. ĚWadeson, Hill, T. O‘Sullivan, C. O’Sullivan, 

2011, s. viii) DSC Gallery má veliký potenciál stát se galerií sv tového formátu a bylo 

by nešťastné, kdyby svého potenciálu nevyužila. 

 

Tato práce na p íkladu galerie Dvorak Sec Contemporary demonstrovala nárůst 

důležitosti sociálních sítí v rámci marketingové strategie prodejních galerií.    
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Summary 
 

Dvorak Sec Contemporary Gallery is a private gallery that is one of the few in 

the Czech Republic who seeks to follow Western trends in the gallery industry. One of 

these trends is for a gallery to be proactive in its approach in   informing people of their 

activities. Yet, DSC communication analysis has shown that it still neglects the most 

basic communication channels of today's social networks. An upgraded website and 

social networks with interesting content are today an absolute essential for quality 

communication. 

 

Although the gallery primarily seeks to act professionally, exclusively and elitist, 

neglecting the marketing and PR activities is ultimately damaging the gallery and 

leading to a justifiable comparison to much less professionally managed galleries. As 

predicted PR trends down for this year forecast, it is not enough to rely on a unified 

brand or company branding platform. (Lumawig-Buensalido, 2017) 

 

Too much energy is being invested in selected clients’ care which leads to 

shutting out the outside world, instead of focusing on target group expansion. 

 

In order to better fulfil its goals, the gallery’s communication must be not only 

intense and precise, but also creative. Just as creativity is an essential element in the 

creation of art, it is also the heart of art marketing - but not far from the fact that its 

product is the result of some productive action. Art marketing must communicate some 

experience; and the experience can be difficult to grasp, difficult to describe, often 

transient and changeable. And to create effective, persevering communication for a 

wider audience - almost always with very limited resources - imaginative solutions are 

needed. (Wadeson, Hill, T. O'Sullivan, C. O'Sullivan, 2011, p. Viii) DSC Gallery has 

great potential to become a world-class gallery and it would be a shame if it did not use 

its potential. 
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In total this thesis demonstrates an increase of the importance of social networks 

within the marketing strategy of private galleries as seen in the example of the Dvorak 

Sec Contemporary Gallery. 
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Přílohy 
 
P íloha č. 1: Miminka „Babies“ od autora Davida Černého 

 

 

Zdroj: http://www.davidcerny.cz/EN/baby.html 
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P íloha č. 2: Ukázka vzhledu starých webových stránek DSC Gallery 

 

 

Zdroj: www.dscgallery.com 

 

P íloha č. 3: Ukázka vzhledu nového designu webových stránek DSC Gallery 

 

 

 

Zdroj: www.dscgallery.com 

 

http://www.dscgallery.com/
http://www.dscgallery.com/
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