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ÚVOD
Smyslem veřejných kulturních služeb je především 
uspokojování kulturních potřeb obyvatel, a proto je-
jich nabídka by měla tyto potřeby a zájmy respekto-
vat. Na druhé straně jsou veřejné kulturní služby sys-
témem, který kulturní potřeby vyvolává, stimuluje 
a kultivuje. Uspokojování kulturních potřeb má vý-
znamné sociální přesahy v podobě posilování sou-
držnosti komunity, hrdosti obyvatel na město i zvy-
šování celkové spokojenosti se životem lidí. Proto se 
výzkumy v této oblasti staly součástí projektu „Vytvo-
ření a ověření mechanismů evaluace veřejných kul-
turních služeb“, identifikační kód projektu DF12P01O-
VV036, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity (NAKI). 
Výzkum probíhal jako vstupní empirické kvantita-

tivní šetření reprezentativního vzorku obyvatel, konal 
se ve třech menších městech České republiky od květ-
na do června 2012 (v Českém Krumlově, Blatné a Vel-
kém Meziříčí). Byla použita technika řízených stan-
dardizovaných rozhovorů, která zaručuje i poměrně 
silnou konzistenci a logickou provázanost odpově-
dí (jednalo se o 400 obyvatel starších 18 let v každém 
městě).
Jako součást mechanismu evaluace veřejných kul-

turních služeb bylo ale nutné rozšířit okruh šetřených 
potenciálních příjemců kulturních služeb o mladší vě-
kové kategorie, minimálně o kategorii 14 až 18 let., 
tj. kategorii středoškolské mládeže. Vhodnějším po-
stupem, než pouhé snížení věkové hranice při kon-

strukci výběrového souboru populace, bylo provádění 
separátních osobně administrovaných dotazníkových 
šetření ve spolupráci se základními a středními ško-
lami a učilišti ve městech. Takže na dotazníkové še-
tření v roce 2012 odpovídali žáci poslední ročníků 
základních škol a prvních a posledních ročníků střed-
ních škol (279 respondentů v Blatné, 488 responden-
tů v Českém Krumlově a 458 respondentů ve Velkém 
Meziříčí).
Šetření bylo nutné připravovat a provádět od po-

čátku jakou součást jednoho systému mechanismu 
evaluace veřejných kulturních služeb ve městě. To na 
jedné straně znamená tématicky a časově koordino-
vaně s dalšími prvky mechanismu, a na druhé straně 
to znamená, že jeho operacionalizace včetně přesné 
formulace otázek, musela být prováděna ve spolu-
práci s podporovateli kulturních služeb a s jejich po-
skytovateli ve městě. Šetření byla koncipována jako 
dlouhodobá (opakovaná). Výsledky vstupního šetře-
ní ukazují poměrně podrobně, jaký zájem mají oby-
vatelé o kulturní služby, jak hodnotí stávající nabídku 
a jaké mají na kulturní služby požadavky. Tyto výsled-
ky je ale nutné interpretovat jako relativní nikoliv ab-
solutní. Mohou se v nich odrážet různé faktory, kte-
ré nespadají do oblasti kulturních služeb, ale ovlivňují 
postoje k nim. Například rezignace na dlouhodobě ne-
uspokojivý stav, momentální vyhrocená politická si-
tuace ve městě, nějaká významná událost apod. To 
způsobuje, že v určitý okamžik jsou lidé ke kulturním 
službám více kritičtí nebo naopak méně než jindy, nebo 
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mají jiné preference ve vztahu ke kultuře než 
jindy atd. Ve všech třech městech byl shod-
ně v roce 2012 neuspokojivý stav kina ne-
jen z hlediska budovy, kde se produkce pro-
vozují, ale i dramaturgie či technologie. 
V Českém Krumlově právě probíhalo výbě-
rové řízení na nového provozovatele, v dal-
ších městech se řešila digitalizace. Evaluace 
veřejných kulturních služeb proto vyžaduje 
práci s údaji, které nepopisují aktuální stav, 
ale indikují změny v postojích ke kulturním 
službám. A to tak, aby tyto změny mohly 
být posuzovány podle toho, zda jsou účin-
kem uskutečněné podpory, a pokud ano, tak 
zda je možné je považovat za přínos.
K tomu je potřeba zajistit srovnatelnost  

výsledků šetření v čase, tj. možnost vytvářet 
z nich časové řady a interpretovat je v časo-
vých řadách. To znamená používat při opa-
kovaných šetřeních stejné nebo jen v ne-
zbytné míře minimálně měněné otázky 
a formulace. A zároveň to znamená připra-
vit způsob technického zpracování dat, pre-
zentace výsledků analýzy a jejich interpre-
tace v návaznosti na ostatní údaje zjišťované 
a zpracovávané v rámci systému evaluace 
veřejných kulturních služeb. U některých 
otázek použitých v šetřeních v roce 2012 se 
však projevily problémy, kterým bude vhod-
né při přípravě opakujícího se šetření před-
cházet. Týká se to především přesnosti for-
mulace otázek, zejména vztahujících se ke 
konkrétním kulturním službám nebo zaří-
zením v místě. Nejde přitom o jejich samot-
nou identifikaci, ale o správné chápání smy-
slu otázky. Např. rozlišení mezi kulturní 
památkou jako prezentací kulturního dědic-
tví a zařízením, kde probíhají různé kulturní 
akce. Nebo divadlem jako zařízením a diva-
delními představeními, která se v něm ode-
hrávají.
Podrobnější hodnocení jednotlivých ob-

lastí veřejných kulturních služeb z různých 
hledisek bude účelnější zjišťovat buď za 
všechny oblasti v jednotlivých parame-
trech odděleně, nebo za jednotlivé oblas-
ti ve všech parametrech odděleně. V obou 
případech by měly být hodnoceny všech-
ny oblasti nebo parametry ve formě baterie. 
Tento způsob by pravděpodobně snížil po-
čet neuvedených nebo neurčitých odpovědí 
a výrazně by zvýšil podíl odpovědí využitel-
ných při evaluaci. Při zjišťování požadavků 
na opatření či zlepšování nabídky veřejných 
kulturních služeb spíše nechat posuzovat 
již existující nebo nově navrhované záměry 
a opatření (ať již konkrétní nebo formulova-

né obecněji), než nechat respondenty uvá-
dět vlastní náměty. Tedy používat spíše po-
louzavřené otázky než otázky otevřené 
nebo volné. Je to výhodnější jak z hledis-
ka počtu získaných využitelných údajů, tak 
z hlediska jejich zpracovávaní.
Tradiční pojetí veřejných kulturních slu-

žeb často slouží k obhajobě jejich podpory 
z veřejných rozpočtů. Je zřejmé, že část ve-
řejných kulturních služeb nachází poměr-
ně snadno velkou odezvu, protože uspoko-
juje primárně nebo zprostředkovaně velmi 
rozšířené potřeby, jakými jsou zábavnost, 
společenské kontakty, odpočinek, odreago-
vání se od běžného života atp. Proto jsou 
vyhledávány velkým počtem lidí. Tento typ 
nabídky a poptávky označujeme jako vět-
šinovou. Je to taková nabídka či poptávka, 
kterou nejméně jedenkrát do roka využije 
více než 40 % obyvatel. Jde především o ná-
vštěvu kulturních akcí (divadelní a filmo-
vá představení, koncerty populární hudby) 
nebo návštěvu tradičních kulturních insti-
tucí (knihovny, muzea, galerie, zpřístupně-
né památkové objekty s prohlídkovými tra-
sami a expozicemi). Stále oblíbenější jsou 
mezi obyvateli i akce typu městských slav-
ností nebo akce u příležitosti mezníku roč-
ního období (adventní koncerty, masopust, 
čarodějnice apod.).
K menšinové nabídce řadíme aktivi-

ty, kterým se věnuje alespoň jedenkrát roč-
ně méně než 40 % populace. Patří sem pře-
devším návštěva výstav výtvarného umění 
a koncertů vážné hudby v rámci tradičních 
festivalů a nabídka akcí kulturních institu-
cí (např. v muzeích, knihovnách, náročněj-
ší divadelní představení atp.). Návštěvy to-
hoto typu nabídky implikují hlubší zájem 
menšiny obyvatel o náročnější aktivity.
Marginální poptávka (nejméně jedenkrát 

ročně ji uvádí méně než 10 % respondentů) 
je pak po nabídce vzdělávacích programů 
(přednáškách, besedách, kurzech) a aktiv-
ní činnosti v zájmových neprofesionálních 
uměleckých a kulturních sdruženích (např. 
divadelních souborech, pěveckých sborech, 
hudebních a tanečních souborech, filmo-
vých klubech, sdruženích zabývajících se 
ochranou památek, studiem a prezentací 
různých aspektů dějin a kultury města nebo 
regionu). Pro práci v zájmových sdruženích 
(spolcích), zejména umělecké povahy, je 
charakteristické, že se jí zájemci věnují vel-
mi intenzivně (schůzky, zkoušky či tréninky 
se konají často nejméně jedenkrát týdně). 
Z hlediska výše poptávky patří tato oblast 

mezi okrajové, ale s aktivní účastí jejích zá-
jemců. Právě tito zájemci, kterých sice není 
moc, bývají pro kulturní život menších měst 
důležitými a angažovanými aktéry. Nic-
méně z důvodů malého počtu responden-
tů tento typ poptávky v kvantitativním še-
tření nezohledníme, bude mu věnována 
pozor nost až v rámci celkové analýzy opa-
kovaných šetření. Je však zřejmé, že i uvnitř 
oblastí náležejících primárně k většinové 
nabídce najdeme podoblasti či jednotlivé 
nabídky menšinové povahy (např. různé po-
doby pohybového divadla, menšinové žánry 
populární hudby, divácky náročná audiovi-
zuální díla atp.). Naopak přesah z menši-
nové nabídky k většinové je jen velmi malý 
(např. početné návštěvy vánočních koncer-
tů nebo přednášek či prezentací s módní-
mi tématy).

SHRNUTÍ
Z hlediska zájmu a participace obyvatel se 
jednotlivé oblasti kultury a kulturních slu-
žeb dělí do dvou kategorií. Do první katego-
rie, o níž se zajímá zhruba polovina obyva-
tel všech tří měst, patří kulturní památky, 
populární hudba, film a v menší míře i diva-
dlo a literatura. Do druhé kategorie, o níž se 
zajímá maximálně čtvrtina populace, pat-
ří výtvarné umění, hudební divadlo a vážná 
hudba. O většinu oblastí kulturních služeb 
se zajímají více hlavně lidé s vyšším vzdělá-
ním a o něco více ženy než muži. Podíl ak-
tivních zájemců (tj. tvůrců, účastníků či or-
ganizátorů) nedosahuje v žádném městě ani 
v oblastech první kategorie 5 %.
Ve všech třech městech je podobná sub-

jektivní motivace k účasti na kulturních ak-
tivitách. Nejvíce se jim věnují jednak kvů-
li tomu, že to považují za zábavu a příjemné 
trávení volného času, a jednak kvůli tomu, 
že to považující za příležitost k setkává-
ní s příteli a známými. Nejméně se jim vě-
nují kvůli uměleckému zážitku. Rozhodu-
jící motivací k využívání kulturních služeb 
(tj. hlavními funkcemi z hlediska uspokojo-
vání jejich potřeb) jsou tedy relaxace a udr-
žování sociálních vztahů, nikoliv percep-
ce umění. Ta sehrává významnější roli jen 
u lidí s vyšším vzděláním. Z hlediska množ-
ství a rozsahu nabídky a její kvality jsou 
ve všech třech městech hodnoceny pozitiv-
ně památky, koncerty pořádané v rámci fes-
tivalů, divadelní představení a knihovna, 
méně pozitivně koncerty populární hudby 
a místní kino.
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HODNOCENÍ	NABÍDKY	VEŘEJNÝCH	
KULTURNÍCH	SLUŽEB
Na základě analýzy získaných dat bylo nut-
né verifikovat vstupní teze. Proto jsou vý-
sledky výzkumu potřeb v oblasti veřejných 
kulturních služeb interpretovány v podobě 
základních vstupních tezí.

Teze 1: Obyvatelé menších měst jsou 
s nabídkou kulturních aktivit spíše spo-
kojeni, menšinové výhrady se týkají ta-
kových aktivit, které je obtížné v men-
ších městech z kapacitních důvodů 
nabízet. 
Nejspokojenější jsou obyvatelé ve všech 

třech městech se zámkem, s městskou 
knihovnou a muzeem, v Českém Krumlově  
s Městským divadlem, které je jedním z nej-
důležitějších poskytovatelů veřejných kul-
turních služeb ve městě. Většinu kulturních 
zařízení lépe hodnotí a jejich fungování 
je pro ně důležité, ženy, ti obyvatelé, kte-
ří jsou dobře informování o dění ve měs-
tě a lidé s vyšším vzděláním (středoškolské 
a vysokoškolské). Muži, respondenti hůře 
informovaní o dění a respondenti vyuče-
ní nebo se základním vzděláním nehodno-
tili zařízení hůře, ale častěji uváděli, že to 
nejsou schopni posoudit nebo že to pro ně 
není důležité. Kulturní zařízení jsou také 
lépe hodnocena nositeli většinové kulturní 
poptávky (většinová kulturní poptávka za-
hrnuje takové akce, které nejméně jeden-
krát ročně navštěvuje alespoň 40 % popula-
ce a jde především o návštěvy divadelních 
nebo filmových představení, koncertů po-
pulární hudby nebo návštěvu tradičních 
kulturních institucí jako jsou knihovny, mu-
zea, zpřístupněné památkové objekty apod.) 
a těmi, kteří se o jednotlivé oblasti kultury 
více zajímají.
Žáci a studenti hodnotili fungování kul-

turních institucí ve všech třech městech 
o něco hůře než respondenti z výzkumu ob-
čanů. Kulturní instituce prezentující histo-
rii jsou obyvateli měst vnímány s ohledem 
na jejich fungování jako téměř bezproblé-
mové. Velká část z nich uvádí, že fungu-
jí dobře a je to pro ně osobně důležité, další 
část je rovněž považuje za fungující, ale pro 
ně osobně to nemá velký význam. Z toho je 
možné usuzovat, že je daná oblast nezají-
má a informace o fungování nebo nefungo-
vání jsou spíše zprostředkované. Také žáky 
a studenty jsou kulturní instituce prezentu-
jící historii považovány za bezproblémové, 
nicméně mnozí to nepovažují za význam-
né a poměrně velká část (zejména u muzeí) 

není schopná fungování institucí posoudit. 
Občané, kteří nabídku kulturních služeb ve 
městě hodnotili, jsou u většiny kulturních 
zařízení jak s rozsahem a množstvím, tak 
s její kvalitou a úrovní této nabídky spoko-
jeni. Část z nich má výhrady pouze k nabíd-
ce koncertů populární hudby, kina a vzdělá-
vacích kurzů v oblasti umění a kultury. Část 
(zejména mladších) má výhrady k fungová-
ní kina. V roce 2012 bylo v Českém Krum-
lově kino v rekonstrukci a nový provozo-
vatel teprve postupně za provozu prováděl 
změny nejen stavební, ale i dramaturgické. 
V Blatné a ve Velkém Meziříčí bylo provozo-
vání kina před procesem digitalizace a pro-
mítalo se velmi omezeně.
Obyvatelům, kteří jsou o dění ve městě  

dobře informováni a je to pro ně důležité, 
vyhovuje nabídka kulturních služeb většiny  
jednotlivých kulturních institucí ve městě  
lépe než ostatním. Nabídku některých insti-
tucí hodnotí lépe také nositelé většinové  
kulturní poptávky a ti, kteří se o kulturu 
více zajímají. Další souvislosti nebyly zjiště-
ny. Podle charakteru kulturních služeb ne-
lze jednoznačně definovat méně či více pro-
blematické oblasti. Mladší obyvatelé (do 34 
let) hodnotí hůře nabídku kina a koncer-
tů populární hudby. Další signifikantní sou-
vislosti nebyly zjištěny. I s ohledem na níz-
ký počet respondentů, kteří uvedli, že jim 
nabídka jednotlivých kulturních služeb ne-
vyhovuje, nebyly zjištěny téměř žádné sou-
vislosti mezi jejich hodnocením nabídky 
a návštěvou kulturních aktivit.

SHRNUTÍ
V Českém Krumlově a v Blatné je relativně 
vysoká návštěvnost koncertů pořádaných 
v rámci festivalů a slavností. Akce, které 
mají výjimečný charakter a každoročně se 
opakují (nejen festivaly či slavnosti, ale také 
např. vánoční či adventní akce) jsou vůbec 
ve všech třech městech poměrně dost oby-
vateli navštěvované a pozitivně hodnoce-
né. Celkové hodnocení fungování institucí 
poskytujících nabídku veřejných kulturních 
služeb je ve všech třech městech převážně 
pozitivní. Ani v hodnocení různých oblas-
tí kulturních služeb nejsou výrazné rozdíly. 
Výjimky jsou ojedinělé a objevují se pouze 
v případech extrémního deficitu v nabídce, 
jako velice špatného stavu kina v Českém 
Krumlově (situace v roce 2012 před rekon-
strukcí) nebo nevyhovujícího prostorové-
ho uspořádání a vybavení pro některé dru-
hy akcí Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí 

(rovněž v roce 2012 před dlouhodobě plá-
novanou rekonstrukcí). Pouze v těchto oje-
dinělých případech se projevuje více nespo-
kojenosti.

INFORMOVANOST	O	NABÍDCE	VEŘEJNÝCH	
KULTURNÍCH	SLUŽEB
Teze 2: O nabídce kulturních akcí se 
obyvatelé nejčastěji dozvídají z místního 
tisku a informovanost o veřejných kul-
turních službách je dostatečná.
Obecně jsou lidé o kulturních aktivitách 

ve městech informováni dobře a nepociťují  
v této oblasti téměř žádný informační deficit.  
Včas a dostatečně se o kulturních akcích, 
které je zajímají, dozvídá naprostá většina 
obyvatel měst. Nedostatek informací o kul-
turních akcích ve městě je překážkou k čas-
tějším návštěvám kultury pouze pro dese-
tinu obyvatel měst. Jak nositelé většinové, 
tak menšinové kulturní poptávky se v tomto 
ohledu neliší od ostatních obyvatel města. 
Tito lidé také patří mezi dobře informované 
o kulturním dění ve městě (přibližně devět 
desetin nositelů většinové je informováno 
a dostatečně). K podobným závěrům dochá-
zíme i v případě menšinové poptávky. Zlep-
šení propagace kulturních akcí nepatří mezi 
preferované způsoby, jak zvýšit návštěvnost 
kulturních akcí ve městě. Nositelé většinové 
kulturní poptávky označili zlepšení propa-
gace o něco častěji než ostatní responden-
ti. Spíše nebo rozhodně by se měla zlepšit 
podle pětiny z nich.
Ve srovnání s celkovou populací města  

jsou žáci posledních ročníků základních 
škol a studenti prvních a posledních ročníků 
středních škol o kulturních aktivitách, kte-
ré je zajímají, informováni podstatně hůře. 
Pouze asi třetina z nich uvedla, že se o ak-
cích dozvídá včas a v dostatečné míře, více 
než třetina informována je, ale nedostateč-
ně a pětina informována není, ale nevadí 
jí to. V této oblasti je patrná mezera, která 
by při vhodné propagaci kulturních aktivit 
prostřednictvím škol, které jak z analýzy vy-
plývá, jsou nejvýznamnějším informačním 
zdrojem, mohla informační deficit u této cí-
lové skupiny vyrovnat. Ale jak vyplývá z vý-
zkumů žáků a studentů, zájem o kulturní 
aktivity stoupá s věkem mladých lidí a závi-
sí na vzdělání jejich rodičů.
Nejdůležitějším zdrojem informací o kul-

turních aktivitách ve městě jsou pro oby-
vatele místní média poskytující dobré 
možnosti propagace a prezentace. Mezi nej-
využívanější zdroje informací o kulturní  
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nabídce ve městech patří především místní 
periodický tisk (Blatenské listy, Velkomezi-
říčsko, Noviny města Český Krumlov) a kul-
turní kalendáře, tj. tištěná média s měsíční 
periodicitou, která jsou zdarma k dispozi-
ci na veřejných místech a jsou distribuova-
né i do domácností a umožňující bezúplat-
nou propagaci a prezentaci kulturních akcí 
(v Českém Krumlově KUK, v Blatné kulturní 
kalendář Centra kultury a vzdělávání) dále 
plakáty a regionální tisk. S poskytovanými 
informacemi o kulturních akcích je spoko-
jeno (odpovědělo, že co potřebuje, tak tam 
většinou najde) téměř tři čtvrtiny obyvatel 
v případě místního tisku, přibližně dvě tře-
tiny až tři čtvrtiny u kulturních kalendářů 
a i s informacemi z plakátů. S ostatními in-
formačními zdroji o kultuře jsou již spoko-
jeni o něco méně.

SHRNUTÍ
Z hlediska vyhovujících informací preferu-
jí obyvatelé menších měst stále místní tiš-
těné zdroje. V Českém Krumlově a v Blatné 
je velmi oblíbeným zdrojem tištěný kultur-
ní kalendář, který má specifický vzhled, for-
mát i grafiku. Přestože jako informační zdro-
je byly uvedené i webové stránky kulturních 
institucí nebo oficiální webové stránky 
měst, na kterých je kulturní kalendář s po-
pisem akcí a aktivit, ani facebookové skupi-
ny ani webové stránky nepatří k preferova-
ným zdrojům informací, na jejich ž základě 
se respondenti rozhodují, které kulturní 
akce navštíví. A to ani v případě výzkumů 
žáků posledních ročníků základních a prv-
ních a posledních ročníků středních škol 
a učilišť. Pokud by si respondenti měli vy-
brat, kde či jak by měly být zveřejňovány in-
formace o programu kulturních zařízení a 
o kulturních akcích, opět nejvíce volí tradič-
ní zdroje.

NĚKTERÉ	CÍLOVÉ	SKUPINY	NABÍDKY	
VEŘEJNÝCH	KULTURNÍCH	SLUŽEB
Teze 3: Nabídka kulturních aktivit je cí-
lená spíše na dospělou populaci, méně 
na děti a mládež nebo na seniory, chy-
bí významné kulturní události oslovující 
širší veřejnost a propagující město.
Nelze říci, že by nabídka veřejných kul-

turních služeb pro děti a mládež byla ve 
zkoumaných městech nedostatečná. Pod-
le odpovědí obyvatel, kteří mají děti do 15 
let, je nabídka pro ně téměř vyhovující. Nic-
méně asi šestina dospělých obyvatel uvedla, 
že nabídka kulturních akcí a příležitostí pro 

mládež, rodiny s dětmi a seniory určitě není 
dostatečná. Studenti a žáci vnímají nabídku 
kulturních služeb pro tyto skupiny (kromě 
seniorů, které neposuzovali) o něco méně 
problematicky. Ve městech působí něko-
lik kulturních institucí specializujících se na 
kulturní služby pro děti a mládež (Základní 
umělecká škola, Dům dětí a mládeže a jejich 
zájmové útvary a sdružení a Centrum pro 
pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlo-
vě). U některých (např. městské knihovny) 
je tomu přizpůsobena organizace institu-
ce (oddělení pro děti), u jiných (např. muzea 
nebo institucí zprostředkujících živé umění) 
nabídka programů nebo doprovodných akti-
vit, nicméně je tato nabídka cílená spíše na 
školy či školky, méně pro individuální účast 
této cílové skupiny. Obecným problémem 
je také způsob účasti dětí a mládeže na ve-
řejných kulturních službách, tj. hromadná 
účast organizovaná kulturními institucemi 
ve spolupráci se školami, byť se v současné 
době daří různými metodami a novými pří-
stupy mladé účastníky co nejvíc zaujmout. 
Cílovou skupinu seniorů chápeme osoby  

starší 65 let, bez ohledu na to zda jsou či 
nejsou ekonomicky aktivní. Tato skupina 
je, stejně jako jiné věkem vymezené skupi-
ny, vnitřně nehomogenní. Seniorům je ote-
vřená a přístupná nabídka pro dospělé oby-
vatele. Té využívají starší obyvatelé, kteří se 
účastnili veřejného kulturního života i do-
posud. Deficit však sami pociťují ve speci-
fických oblastech nabídky, považovaných 
za doménu důchodců (např. taneční zába-
vy nebo koncerty dechové hudby, vzdělá-
vací pořady reagující na specifické potřeby 
této skupiny: zvládání nových informačních 
technologií, akademie či univerzity třetí-
ho věku, navazování mezigeneračních kon-
taktů, setkávání s populárními vrstevníky ze 
světa umění, sportu a zábavy atp.) nebo ak-
tivitách přizpůsobených spíše skupinám se-
niorů, kteří již nemohou nebo se ostýchají 
využít standardní nabídky.
U kontinuálně poskytovaných veřejných 

kulturních služeb (např. knihovnické a in-
formační služby, prezentace movitého kul-
turního dědictví v muzeích a galeriích, zá-
jmové útvary Domu dětí a mládeže, aktivity 
Základní umělecké školy, práce zájmových 
uměleckých sdružení) je nabídka stabilně 
rozložena do celého roku (s mírným pokle-
sem aktivit o prázdninách). Naopak nabíd-
ka návštěvnicky atraktivních aktivit bývá 
koncentrována do poměrně kratšího časo-
vého období, kdy je možné využít atraktiv-

ní rámec památek a historického dědictví 
ve městech a organizovat akce, které jsou 
nejnavštěvovanější, protože mají spíše více 
společenský charakter než kulturní a po-
řádají se venku a městské dominanty tvo-
ří přirozené kulisy akcí (historické slavnosti, 
jarmarky, poutě, open air koncerty apod.).
Zatímco nabídka kulturních aktivit v Čes-

kém Krumlově má u řady akcí výrazně nad-
regionální rámec a tím i potenciál přilákat 
na tyto akce nejen obyvatele, ale i návštěv-
níky města (např. Slavnosti pětilisté růže, 
Festivaly barokní hudby apod.), tak převáž-
ná většina tradičních kulturních akcí v dal-
ších dvou městech má pouze lokální cha-
rakter (např. adventní koncerty či vánoční 
výstavy, místní programy v rámci Muzej-
ní noci, Dnů evropského kulturního dědictví 
či Noci kostelů, velkomeziříčská akce Mu-
zikanti dětem či blatenský Studentský den 
nebo Fest) a nemá ambice ani příliš velký 
potenciál motivovat k návštěvě města zá-
jemce ze vzdálenějších míst. Tradičním ak-
cím, které takový potenciál mají (např. His-
torické slavnosti, Jarmarky či Letní pouť ve 
Velkém Meziříčí a Rybářské slavnosti, Jazz 
Day apod. v Blatné) chybí možná důkladněj-
ší dramaturgie a lepší propagace. 
Žáci a studenti hodnotili fungování kul-

turních institucí v Českém Krumlově, Blat-
né i ve Velkém Meziříčí o něco hůře než re-
spondenti z výzkumu občanů. Rozporuplné 
hodnocení je v případě fungování kina, jako 
jedné z mála institucí, ke které se konkrét-
ně vyjadřovali, kdy na jedné straně třetina 
až čtvrtina je hodnotí pozitivně, ale přibliž-
ně ten samý podíl mladých lidí není s jeho 
fungováním spokojen a vadí jim, že fungují 
špatně. To svědčí o poměrně velkém zájmu 
o tento typ kulturní instituce a jeho důleži-
tosti v nabídce aktivit menších měst. Velká 
část studentů ovšem nebyla schopná fungo-
vání ostatních kulturních zařízení ve měs-
tě vůbec posoudit, přičemž většinu institu-
cí lépe hodnotí dívky a mladší z této cílové 
skupiny.
Na základě analýz ve všech třech městech 

lze potvrdit hypotézu, že pokud se obyva-
telé zajímají o určitou oblast kulturních ak-
tivit, pak ji výrazně lépe hodnotí z hlediska 
nabídky ve městě. Například lidé, kteří čas-
těji navštěvují divadelní představení, lépe 
hodnotí nabídku v této oblasti pořádanou 
Městským divadlem Český Krumlov, Cent-
rem kultury a vzdělávání i Spolkem divadel-
ních ochotníků v Blatné nebo JUPITER Clu-
bem ve Velkém Meziříčí. Podobně také ti, 



The Journal of Culture / vol. 1 / 2015  •  41

kteří navštěvují výstavy výtvarného umě-
ní, také lépe hodnotí nabídku v této oblas-
ti ve městě.
Podle názoru obyvatel Českého Krumlova 

je nabídka kulturních akcí a příležitostí jak 
v případě návštěvníků města z České repub-
liky, tak ze zahraničí nejméně problematic-
ká. Polovina z nich se domnívá, že je nabíd-
ka rozhodně dostatečná. Některé typy akcí 
už z podstaty svého specifického zaměře-
ní mají potenciál oslovit spíše návštěvníky 
města než své obyvatele. Více než polovina 
obyvatel města se spíše nebo určitě domní-
vá, že jedním z důsledků rozvinutého ces-
tovního ruchu v Českém Krumlově je, že se 
zde pořádá příliš kulturních akcí, které jsou 
zaměřeny jen na turisty. Zároveň ovšem na-
prostá většina připouští, že cestovní ruch 
přináší do města pestřejší a kvalitnější kul-
turní nabídku. V dalších dvou městech na-
bídku využívají především jejich obyvatelé. 
Je zajímavé, že většinu kulturních akcí oby-
vatelé všech měst hodnotí pozitivně, a to i 
v případech, kdy se těchto akcí osobně neú-
častní, ale uznávají, že se mohou líbit jiným 
lidem (jejich dětem apod.).

SHRNUTÍ
Výsledky šetření jsou v zásadě podobné ve 
všech městech. Nepotvrdily se předpokláda-
né podstatné odlišnosti v očekávání a hod-
nocení stávajícího stavu nabídky kulturních 
služeb v Českém Krumlově, kde je jejich na-
bídka na výrazně vyšší kvantitativní i kva-
litativní úrovni než ve zbývajících měs-
tech. Patrně je to způsobeno tím, že velká 
část nabídky je v tomto městě orientována 
na návštěvníky města. Obyvatelé Českého 
Krumlova proto ve svých očekáváních, hod-
noceních a požadavcích reagují pouze na tu 
část nabídky, která je určena primárně jim.
Až překvapivě velká podobnost výsledků 

ve všech třech městech je vysvětlitelná dvě-
ma důvody. Jednak podobným relativně  
malým počtem obyvatel, a tím i podobnými 
limity omezujícími nabídku veřejných kul-
turních služeb z hlediska velikosti cílových 
skupin potenciálních příjemců, z hlediska 
počtu a rozmanitosti místních poskytovate-
lů a z hlediska dostupných finančních pro-
středků na podporu kulturních služeb.  
Druhým důvodem může být dlouhodobé  
uchovávání vzorců vztahů naší populace 
ke kultuře a obecně k trávení volného času 
z hlediska zájmu a potřeb i pociťované do-
statečnosti nabídky možností. Tyto vzor-
ce jsou více méně univerzální. S výjimkou 
logicky vysvětlitelné diferenciace závisejí-
cí na věku (případně fázi životního cyklu) 
a dosaženém vzdělání jsou podobné v celé 
populaci České republiky. Přesto určité, 
i když ne příliš výrazné rozdíly mezi jednot-
livými městy, v nichž byla prováděna šet-
ření, existují. S určitou mírou zjednoduše-
ní lze říci, že obyvatelé Českého Krumlova 
jsou ve vztahu k veřejným kulturním služ-
bám ve městě o něco náročnější a kritičtěj-
ší, obyvatelé Blatné jsou v zájmu o kulturu 
aktivnější, ale zároveň méně nároční a spo-
kojenější, a obyvatelé Velkého Meziříčí pro-
jevují o kulturu menší zájem a jsou ve vzta-
hu ke kulturním službám ve městě méně 
aktivní.

BARIÉRY	VYŠŠÍ	NÁVŠTĚVNOSTI	
VEŘEJNÝCH	KULTURNÍCH	SLUŽEB	
V MENŠÍCH	MĚSTECH
Teze 4: Z důvodů nedostatečné nabíd-
ky (hlavně kvůli rozsahu a kvalitě) velká 
část obyvatel navštěvuje kulturní akce 
mimo město, více mladší a vzdělaněj-
ší lidi.
Obyvatelé, kteří se věnují kulturním ak-

tivitám ve svých městech a patří také mezi 

nositele většinové kulturní poptávky, na-
vštěvují současně více také akce a aktivi-
ty mimo město. Často navštěvuje kulturní 
akce mimo město přibližně šestina oby-
vatel zkoumaných měst, občas potom více 
než polovina jejich obyvatel. Intenzitu ná-
vštěv kulturních akcí a aktivit mimo měs-
ta ovlivňuje především jejich vzdělání a věk. 
Obyvatelé mladší 25 let uváděli častěji než 
ostatní, že kulturní aktivity mimo město 
navštěvují často. Obyvatelé se středoškol-
ským vzděláním navštěvují kulturní akce 
mimo město občas, lidé s vysokoškolským 
vzděláním potom více než ostatní často. 
Větší množství a rozsah nabídky je roz-

hodně nebo spíše důvodem k návštěvám 
kultury mimo město pro tři čtvrtiny lidí, 
kteří dojíždí za kulturními aktivitami, lep-
ší kvalita a úroveň nabídky potom pro po-
lovinu. Tyto důvody jsou podstatnější pro 
ty, kteří nechtějí ve městech zůstat natrva-
lo. Právě větší a pestřejší nabídka je proka-
zatelně primárním důvodem k návštěvám 
kulturních mimo místo bydliště ve všech 
třech městech, kde probíhala šetření. Mezi 
žáky a studenty navštěvuje často (několi-
krát za půl roku) kulturní akce mimo mís-
ta, kde chodí do školy asi pětina z nich a ob-
čas (několikrát za rok) více než polovina. 
Hlavním důvodem je především větší množ-
ství a rozsah nabídky (rozhodně je důvodem 
pro třetinu) a lepší kvalita a úroveň nabídky 
(pro čtvrtinu z nich). A také skutečnost, že 
část studentů středních škol do měst dojíždí 
nebo tam bydlí na internátech, ale o víken-
dech nebo prázdninách navštěvuje více akcí 
ve svém bydlišti. Obyvatelé, kteří se věnují 
kulturním aktivitám v místě svého bydliště 
(patří mezi nositele většinové kulturní po-
ptávky) navštěvují současně více také akce a 
aktivity mimo město. K podobným závěrům  
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docházíme i případě výzkumu studentů 
a žáků škol.
Nevyhovující nabídka je spíše nebo urči-

tě bariérou pro necelou třetinu obyvatel se 
středoškolským vzděláním a téměř polovinu 
obyvatel s vysokoškolským vzděláním, cel-
kově pro asi třetinu respondentů. Více zají-
mavějších a kvalitnějších akcí by spíše nebo 
určitě podpořilo návštěvu kulturních akcí 
a zařízení u většiny z nich. Vzdělání rodičů 
nemá vliv na postoje žáků a studentů  
škol k této oblasti. Větší množství a rozsah 
nabídky kulturních aktivit je rozhodně nebo 
spíše důvodem k návštěvám kultury mimo 
město pro většinu respondentů, kteří do-
jíždí za kulturními aktivitami mimo bydli-
ště, lepší kvalita a úroveň nabídky potom 
pro tři pětiny. Je zajímavé, že ani v jednom 
ze zkoumaných měst neexistují systematic-
ké výzkumy návštěvníků kulturních aktivit, 
pokud už se provádějí nějaké výzkumy ná-
vštěvnosti, tak jen nahodile anebo se spíše 
jedná o odhad poskytovatelů a provozova-
telů veřejných kulturních služeb.

SHRNUTÍ
Většina obyvatel sice jezdí za kulturními 
aktivitami mimo své bydliště a jako hlavní 
důvod uvádí nevyhovující rozsah a kvalitu 
nabídky, ale zároveň neuvedla ani v jednom 
městě konkrétní návrhy, co by se mělo v ob-
lasti nabídky veřejných kulturních služeb 
v jejich bydlišti zlepšit. V Blatné a ve Vel-
kém Meziříčí dokonce čtvrtina přímo uved-
la, že nic se zlepšovat nemusí, že jim vše 
vyhovuje. Pokud se nějaké konkrétní poža-
davky objevily, jejich četnost ani v jednom 
městě neodpovídá zjištěnému zájmu o kul-
turní aktivity a hodnocení stávající nabídky 
veřejných kulturních služeb.
Pohodlí a péče o návštěvníky ani stav 

a vzhled prostředí se jako významné krité-
rium hodnocení nabídky kulturních služeb 
v žádném městě neprojevily a ani nejsou 
převažujícím důvodem návštěv kulturních 
akcí mimo město. Především tyto jednotli-
vé parametry nabídky lidé příliš nerozlišu-
jí, posuzují instituce i jejich nabídku spíše 
jako celek. Výjimkou jsou pouze památ-
ky, jejichž stav a vzhled je pozitivně hod-
nocen ve všech městech. Na druhé straně 
stav a vzhled památek v Blatné a ve Vel-
kém Meziříčí byl také hodnocen negativně. 
V Českém Krumlově má výrazně negativ-
ní hodnocení stav a vzhled kina, ve Velkém 
Meziříčí stav a vzhled prostředí pro diva-
delní a filmová představení v Jupiter Clubu. 

Výše či přiměřenost ceny je více kritizová-
na v Českém Krumlově, hlavně u vstupné-
ho na Otáčivého hlediště a do památkových 
objektů s prohlídkovými kruhy a expozice-
mi. I ve zbývajících městech je sice přimě-
řenost ceny vstupného u některých oblastí 
kulturních služeb hodnocena negativně, ale 
v menší míře než v Českém Krumlově.
Podrobné hodnocení jednotlivých oblas-

tí veřejných kulturních služeb je však pře-
ci jen diferencované. V první řadě z hledis-
ka podílu lidí, kteří byli schopni a ochotni 
je hodnotit. Ten přibližně odpovídá podí-
lu těch, kteří s danými službami mají vlast-
ní zkušenosti. Navíc se ale ukázala menší 
ochota uvádět negativa jednotlivých služeb 
(v čem jsou nejhorší) než pozitiva (v čem 
jsou nejlepší). Ve všech městech jsou vyso-
ce pozitivně hodnoceny festivaly, slavnos-
ti a pravidelně se opakující akce jako velice 
přínosné pro město, a to i těmi, kteří se jich 
pravidelně neúčastní.

ZÁVĚRY
Ze zkušeností z provádění šetření, analýzy 
a interpretace výsledků i ze samotných vý-
sledků vyplývají závěry, které nejen mohou 
sloužit jako východiska pro přípravu a rea-
lizaci obdobných šetření postojů obyvatel 
měst ke kultuře, ale mohou být také využity 
k formulaci doporučení pro konceptualiza-
ci, operacionalizaci a organizaci takových-
to šetření při zpracování návrhu metodiky 
zjišťování přínosů veřejných kulturních slu-
žeb aplikovatelné v jiných městech České re-
publiky.
Dospělí obyvatelé měst, jako skuteční či 

potenciální příjemci veřejných kulturních 
služeb, jsou ochotni a schopni formulovat 
i sdělovat své postoje k nabídce kulturních 
služeb ze všech hledisek podstatných pro 
jejich evaluaci, tj. hodnocení přínosů veřej-
ných kulturních služeb pro město. To zna-
mená z hlediska očekávání, spokojenosti se 
stávajícím stavem i požadavků na zachová-
ní nebo změny kulturních služeb. To se však 
netýká celé populace daných měst a celé 
oblasti veřejných kulturních služeb ve stej-
né míře. Schopnost formulovat uvedené po-
stoje má pouze část populace, která veřej-
né kulturní služby ve svém městě využívá. 
Podle výsledků šetření ji lze odhadnout na 
maximálně tři čtvrtiny populace měst, po-
kud budeme brát v úvahu všechny dospělé 
obyvatele, kteří projevují nebo alespoň po-
kládají za vhodné manifestovat aktivní zá-
jem o nejméně jednu oblast kultury. Pokud 

bychom brali v úvahu pouze ty, kteří proje-
vují intenzivnější zájem o více oblastí kul-
tury, tvořila by ta to část obyvatel méně než 
polovinu.
Míra využívání jednotlivých oblastí veřej-

ných kulturních služeb je totiž výrazně di-
ferencovaná. Nejvíce a nejuniverzálněji vy-
užívané jsou knihovny, což souvisí s tím, 
že mezi nejrozšířenější aktivity ve volném 
čase patří u nás tradičně četba knih. Veřej-
né služby umožňující příjemcům provozo-
vat další aktivity, jako návštěvy divadelních 
představení, kin, koncertů populární hudby, 
výstav, muzeí a galerií, jsou užívány méně, 
spíše vyhraněnými, specifickými skupinami 
obyvatel. Tyto skupiny jsou charakterizová-
ny především věkem, vzděláním a částečně 
i pohlavím uživatelů. Takřka výlučnou akti-
vitou velmi malé skupiny obyvatel jsou ná-
vštěvy koncertů vážné hudby.
Z toho vyplývá, že k některým oblastem 

veřejných kulturních služeb z hlediska oče-
kávání, hodnocení stávajícího stavu i poža-
davků jsou schopny se vyjádřit jen relativně 
malé části populací měst. A přitom u kaž-
dé oblasti jde o více či méně jinak vymeze-
nou skupinu. Pro získání relevantních údajů 
o těchto skupinách příjemců kulturních slu-
žeb je tudíž vhodné doplnit reprezentativní 
kvantitativní šetření obyvatel speciálními 
šetřeními, která by mohla být z části i kva-
litativní povahy, zaměřenými jen na přesně 
vymezené cílové skupiny. Vymezení těchto 
cílových skupin a administrace výzkumných 
instrumentů by se měly odvíjet především 
od konkrétních institucí nebo organizací 
zabývajících se poskytováním příslušných 
kulturních služeb a měly by být připravová-
ny a realizovány ve spolupráci s nimi (např. 
ankety návštěvníků akcí, dotazníková šetře-
ní členů sdružení apod.).
Nabídka veřejných kulturních služeb je 

považována převážně za přiměřenou potře-
bám a zájmům obyvatel a návštěvníků měs-
ta, ovšem s přihlédnutím k daným možnos-
tem. Konkrétně pojmenovanými bariérami 
jsou především počet obyvatel (a tedy i po-
četnost publika), ekonomické možnosti, 
přiměřené prostory a jejich vybavení. Mezi 
skupiny, které mají podle zjištění nejvíce 
důvodů k nespokojenosti, patří mladí lidé, 
jejichž potřebám podle výsledků šetření ne-
odpovídá nabídka v kvantitě i v kvalitě.


