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Projekt Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru 

kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (2011-2015) 

byl řešen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a 

kulturní identity (NAKI) 

 

Cíl – zmapování specifických ekonomických podmínek české společnosti v sektoru 

rozvoje kultury 

 

Výsledky   

• 12 odborných recenzovaných článků v odborných časopisech (6 čj, 6 aj) 

• 4 odborné publikace (2 čj, 2 aj) 

• 2 milníkové konference, 8 workshopů 

• 5 certifikovaných metodik 

 

Informace o projektu 



2011 analýza sekundárních dat, odborných dokumentů 

2011 výzkum návštěvníků Národního divadla a jejich segmentace 

2012 komparativní analýza dat ČR se zahraničím, články 

2012 výzkum návštěvníků hradu Karlštejn, analýza dat, konference 

2013 sestavení metodiky optimalizace benefitů, recenz. články 

2013 semináře, testování metodiky, bakalářské a diplomové práce 

2014 monografie Marketingové řízení památkových objektů, články 

2014 výzkum, využitelnost metodiky u vybraných divadel 

2015 monografie Marketingové řízení divadel, recenz. články 

2015 smlouvy o uplatnění metodiky se spolupracujícími organizacemi 

2016 zahájení řízení o certifikaci metodiky 

Postup prací na metodice 

 

 



• Zjištění hlavních benefitů (důvodů k návštěvě organizace)  

návštěvníků reálných či potenciálních 

• Srovnání, jaké benefity vnímá manažer organizace a které 

reálně motivují návštěvníky 

• Přenastavení benefitů a komunikace pro zvýšení jejich efektivity 

bez finančních nákladů na výzkumnou agenturu 

• Hlavní cíl – optimalizace benefitů 

Cíl metodiky  



1. Výzkum potenciálních návštěvníků 

• Kvalitativní výzkum motivací, semistrukturovaný rozhovor 

• Metafory, obrázky, koláž, příběh, asociace (ZMET) 

2. Rozhovor s manažerem organizace 

• Řízený strukturovaný rozhovor, preference bonusů 

• Podklady pro sestavení dotazníku, zrcadlení důvodů 

3. Výzkum návštěvníků se zkušeností 

• Kvantitativní výzkum návštěvníků, strukturovaný dotazník 

• Otázky otevřené, uzavřené, škálové 

Popis metody 



Neuvědomované příčiny chování – podklad pro rozhovor, dotazování, popř. jeho analýzu 

 

 

Vyhodnocení výzkumu motivací 



1. Shoda deklarovaných důvodů manažera s návštěvníky 

• Efektivita komunikace benefitů, do kterých organizace investuje 

2. Celková spokojenost návštěvníků 

• Bodová škála, výpočet celkové spokojenosti dle vzorce 

3. Spokojenost s deklarovanými silnými stránkami organizace 

• Bodová škála, míra spokojenosti s jednotlivými výroky dle vzorce 

4. Pozitivní a negativní zkušenost návštěvníků 

• Korekce krátkodobých (taktických) marketingových aktivit 

5. Benefity pro nastavení loajality návštěvníků  

• Korekce dlouhodobých (strategických) aktivit 

Vyhodnocení dotazování 



• Cestovní ruch, kulturní dědictví, umění, veřejná správa 

• Organizace, instituce, festival, jednotlivá akce 

• Neziskové i ziskové aktivity 

• Lokální, regionální, celorepubliková úroveň 

• České i zahraniční prostředí 

 

- Testování metodiky: Hrad Karlštejn, Národní divadlo, Divadlo Archa 

- Smlouvy o uplatnění metodiky: Hradem Karlštejn a Divadlo Archa 

Využitelnost 



Děkuji za pozornost 
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