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1
1.1

PROJEKT PROFESIONÁLNÍ UMĚNÍ A COVID-19: AKTUÁLNÍ DOPADY JAKO VÝZVA
PRO INOVACE
O projektu

Umělecký sektor díky své struktuře a zavedeným postupům lze považovat za jednu z oblastí, která je
nejvíce vystavena krizím. Projekt Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro
inovace přímo reaguje na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a její dopady na umělecký sektor.
Hlavním cílem tohoto projektu je zkoumání změny obchodních modelů uměleckých organizací a zvýšení
jejich odolnosti vůči krizím a rozvoj inovačního potenciálu, který pomůže organizacím v uměleckém a
kulturním sektoru zmírnit negativní dopady současné krize a zvýšit připravenost na krize obdobné.
Bez inovací a strukturálních změn v obchodních modelech uměleckých subjektů hrozí výrazné omezení
aktivit či riziko zániku. Výzkum v této oblasti a jeho výsledky jsou zásadní pro uměleckou sféru ke
zmírnění krátkodobých a dlouhodobých negativních dopadů pandemie covid-19.
Obchodní modely uměleckých organizací (pro účely výzkumného projektu vybrány oblasti divadelní,
hudební a výtvarné umění) nejsou dostatečně flexibilní a inovativní tak, aby reagovaly na případné krize a
výkyvy hospodářských cyklů, změny v nabídce či poptávce a rozvoj digitalizace.
Projekt má následující cíle:
1. Identifikovat dlouhodobé dopady pandemie na oblast profesionálního umění na základě
kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
2. Kvalitativně popsat a identifikovat klíčové prvky obchodních modelů v oblasti profesionálního
umění s ohledem na jejich resistentnost vůči externím faktorům.
3. Vytvořit manuál pro inovaci obchodních modelů ve snaze zmírnit negativní ekonomické a
sociální dopady případných krizí.
4. Vytvořit interaktivní aplikaci pro manažery kulturních organizací.
Projekt vznikl ve spolupráci tří pracovišť: Katedry arts managementu na Vysoké škole ekonomické,
Katedry produkce Divadelní fakulty na Akademii múzických umění v Praze a Institutu uměníDivadelního ústavu. Projekt byl realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky
v rámci programu ÉTA.
1.2

Účel výzkumné zprávy

Tato zpráva představuje souhrn výzkumné části projektu Profesionální umění a COVID-19: aktuální
dopady jako výzva pro inovace. Cílem této zprávy je prezentace závěrů získaných z rozhovorů s řediteli a
dalšími zástupci 76 uměleckých organizací a závěrů z dotazníkového šetření.
Zpráva je určena jak profesionálům v uměleckém a kulturním sektoru, tak úředníkům a zřizovatelům
uměleckých a kulturních organizací. Zpráva spolu s Manuálem inovací obchodních modelů může sloužit
jako podkladový materiál pro úředníky a zřizovatele při přípravě politik a podpory pro umělecký a
kulturní sektor. Zároveň tyto výstupy mohou pomoci samotným uměleckým a kulturním organizacím při
inovaci jejich obchodních modelů a zvyšování odolnosti vůči krizím.
Výzkumná zpráva je rozdělena do jednotlivých kapitol vycházejících z fází výzkumu. Nejprve jsou
představeny výsledky z kvalitativních rozhovorů a následně výsledky z dotazníkového šetření.
1.3

Teoretický rámec

Celý projekt je postavený na analýze obchodních modelů organizací v oblasti profesionálního umění.
Obchodní model poskytuje hodnotný vhled do fungování každé organizace, ať už je organizace v
jakémkoli odvětví, koutu světu, nebo zda se jedná o malou nebo velkou mezinárodní organizaci. Ačkoliv
termín obchodní může evokovat pocit, že není vhodný pro inovaci neziskových a státem zřizovaných
organizací, opak je pravdou. Praxe prokázala, že obchodní model lze aplikovat na všechny druhy
organizací a je relevantní jak pro ziskové, tak pro neziskové, ale i státem zřizované organizace.
Ze záměru projektu také vyplývá volba teoretického rámce, kterým je Business Model Canvas (BMC).
Nejdůležitějším momentem a pokrokem pro koncept obchodních modelů bylo vytvoření BMC. Tento
koncept vytvořil Alexander Osterwalder a zachytil v jeho knize Business Model Generation. BMC byl
vytvořen jako společný jazyk pro popsání, vizualizaci, posuzování a změn obchodních modelů. BMC je
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vizuální rámec pro popis rozdílných elementů BM. Ilustruje to, co organizace dělá, pro koho to dělá,
zdroje, které k tomu potřebuje, ale také jaké náklady, které s touto činností souvisí.
BMC je praktický nástroj pro zachycení obchodního modelu a uvažování o něm. Osterwalder vytvořil
relativně jasný soubor elementů obchodního modelu a dal je do vizuální podoby, aby je bylo možné
mapovat. BMC identifikuje 9 elementů obchodního modelu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytovaná hodnota,
klíčová partnerství,
klíčové aktivity,
klíčové zdroje,
vztahy se zákazníky,
zákaznické segmenty,
distribuční kanály,
struktura nákladů,
zdroje příjmů.

Sběr i analýza dat v této výzkumné zprávě tak vychází z tohoto teoretického rámce a zkoumá těchto devět
elementů BMC.
1.4

Metodologie a výzkumné otázky

Cílem výzkumu je prozkoumat změny obchodních modelů uměleckých a kulturních organizací v České
republice vyvolané pandemickou situací a vládními opatřeními ke snížení šíření viru covid-19.
Z toho plynou následující výzkumné otázky:
•
•
•

VO1: Jakým způsobem došlo ke změně obchodních modelů uměleckých a kulturních organizací
v důsledku pandemie viru covid-19?
VO2: V jakých elementech obchodních modelů pandemie aktivovala změny?
VO3: Jaké faktory jsou aktéry výzkumu vnímány jako pozitivní v rezistenci vůči externím krizím?

Pro výzkum byl zvolen kvalitativní i kvantitativní výzkum. Sběr kvalitativních dat probíhal
prostřednictvím rozhovorů a sběr dat pro kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření.
Rozhovory probíhaly v období od března do dubna roku 2021 a byly provedeny s 76 organizacemi
v oblasti výtvarného umění, divadla a hudby v následujícím rozložení:
•
•
•

30 rozhovorů s organizacemi v oblasti výtvarného umění
19 rozhovorů s organizacemi oblasti divadla
27 rozhovorů s aktéry v oblasti hudby

Cílem projektu bylo zachytit komplexní situaci v sektoru profesionálního umění, proto byly rozhovory
provedeny s organizacemi zřizovanými složkami státu, a to jak na národní a krajské, tak na městské
úrovni, dále s nestátními neziskovými organizacemi, ale také s obchodními společnostmi.
Pro polo-strukturované rozhovory byl připraven scénář vycházející z devíti elementů BMC. Využití BMC
pro tyto účely poskytuje strukturu pro kategorizaci odpovědí pro následnou analýzu. Jelikož je cílem
výzkumu identifikovat obchodní modely a jejich inovace, je nutné používat flexibilní otázky a moderovat
diskusi tak, aby nebyly některé aspekty potlačeny.
Převážná část rozhovorů probíhala online formou, byly nahrávány a následně přepsány. Analýza dat
získaných z rozhovorů probíhala prostřednictvím využití kombinace deduktivního a induktivního
kódování. V kapitolách představující výsledky kvalitativního výzkumu za jednotlivé oblasti jsou výsledky
řazeny podle rámce BMC a v rámci jednotlivých elementů jsou uvedeny kódy a podpořeny citacemi
z rozhovorů. Všechny uvedené citace jsou anonymizované.
Po kvalitativní fázi výzkumu následovala fáze kvantitativní, pro kterou probíhal sběr dat prostřednictvím
dotazníkového šetření, které bylo mezi aktéry v umělecké a kulturní oblasti šířeno od ledna do března
2022. Struktura dotazníkového šetření vycházela opět z rámce BMC a také z výsledků analýzy dat
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získaných prostřednictvím výzkumných rozhovorů. Dotazník vyplnilo celkem 69 aktérů z umělecké a
kulturní oblasti v následujícím rozložení:
•
•
•
•

27 aktérů z oblasti výtvarného umění
20 aktérů z divadelní oblasti
12 aktérů z oblasti hudby
10 aktérů zaměřujících se na více oborů

Cílem dotazníkového šetření bylo opět odhalit jaké elementy obchodních modelů uměleckých
organizacích byly během pandemie zasaženy a jakým způsobem, dále jaké jsou rozdíly v dopadu na
jednotlivé elementy obchodních modelů v jednotlivých sektorech profesionálního umění, ale také rozdíly
podle formy organizace.
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VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU V OBLASTI VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Muzea umění a galerie, místa, která jsou tradičně založena na návštěvě fyzického prostoru, byla v rámci
opatření k omezení šíření viru COVID-19 nucena na dlouhou dobu zavřít své prostory návštěvníkům. Ze
dne na den tak tyto instituce čelily výzvě, jakým způsobem alespoň částečně naplňovat své poslání a jak si
udržet kontakt se svými návštěvníky. Strategie, které organizace v oblasti umění aplikovaly, byly
různorodé a z výzkumu nevyplývá jednotný trend, který by v sektoru výtvarného umění dominoval.
Některé instituce čekaly na znovuotevření a nezaváděly významnější změny, jiné využily situace
k nastartování změn v oblasti digitalizace, práce s návštěvníkem a v dalších oblastech.
Na následujících stranách jsou zachyceny výsledky výzkumu založeném na 30 rozhovorech s řediteli
veřejných muzeí umění na národní, krajské a obecní úrovni, dále se zaměstnanci nestátních neziskových
organizací a také s řediteli soukromých galerií zaměřující se mimo vystavování umění, také na prodej.
Struktura rozhovorů, stejně jako jejich analýza vychází z teoretického rámce nástroje BMC. Analýza je tak
rozdělena do 9 bloků BMC a na ni navazují další 4 oblasti: podpora a role státu, pozitivní dopad
pandemie, bariéry inovací a připravenost na krize. V každé oblasti jsou vytyčena jednotlivá témata, která
představují kódy vycházející z analýzy rozhovorů. Analýza obsahu řadu anonymizovaných citátů
z rozhovorů s řediteli institucí v oblasti výtvarného umění.
2.1

Poskytovaná hodnota

Základní poslání muzeí umění
Ředitelé uměleckých organizací se v rámci rozhovorů shodují, že jejich poslání bylo narušeno, nedošlo
však k jeho změně nebo celkovému potlačení. To vyplývá i z charakteru například muzeí umění, jejichž
smyslem je sice umělecká díla prezentovat veřejnosti, ale také je sbírat a uchovávat. Došlo tedy k narušení
jen části poslání.
•

•
•

„Úplně ke změně toho poslání asi nedošlo, ale museli jsme se samozřejmě té situaci přizpůsobit,
protože jsme se museli nějakým způsobem snažit stále to umění prezentovat. Což samozřejmě ne
u všech výstav je možné, ale u těch, u kterých to jde, tak se je snažíme prezentovat online, na
webu. Začali jsme více využívat sociální sítě a vlastní webové stránky.“
„Tak naše poslání bude pořád pokračovat dvěma směry, tedy pečovat o sbírku a dělat programy
pro návštěvníky.“
„Pandemická situace pochopitelně postihla tu základní, respektive jednu z těch základních funkcí,
a to je zpřístupňování sbírek, pochopitelně v tom slova smyslu, kdy naši návštěvníci mohou přijít
do muzea umění, jednak na programy, výstavy, ale i samozřejmě za účelem badatelským.“

Společenská role
Organizace v oblasti výtvarného umění mají zásadní společenskou roli. V důsledku pandemie a vládních
opatřeních však došlo k významnému omezení této role.
•

•

„Po zavření jsme nechali výstavy za zavřenými dveřmi tak, jak byly, a museli jsme přemýšlet,
jakým způsobem můžeme fungovat směrem k návštěvníkům, protože samozřejmě ta
sbírkotvorná činnost a ta část, která se týká třeba provozu budovy a ekonomických aktivit nebo
takových běžných aktivit, se nezměnila, takže se jednalo o tu část, která jde směrem k
návštěvníkům, která jde směrem k publiku. Začali jsme s tím pracovat v podstatě hned po
uzavření, začali jsme řešit hlavně online prostředí.“
„Celý ten náš byznys je postavený na osobním setkání v nějakém konkrétním prostoru a
konkrétním čase. A to teď není možné. A ty aktivity, co dáváme online, tak ty to nenahradí.
Takže se teď zamýšlíme nad tím, jak tu naši činnost nějak předělat nebo jak se na to podívat
úplně jinak, aby to nebylo jenom vázané na nějaké místo a aby to mělo smysl, i když se na to
člověk dívá nějak individuálně.“

Přechod od globálního k lokálnímu
Během pandemie se začala řada organizací ještě více zaměřovat na lokální kontext, tedy větší spolupráci
s lokálními umělci. Stejně tak se rozvinula větší spolupráce mezi organizacemi a dalšími aktéry na lokální
úrovni.
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Podpora umělců
Především v případě soukromých galerií v rozhovorech zaznívala témata vztahující se k podpoře umělců a
prohloubení vztahů mezi galeristy a umělci, které zastupují.
•

„Galerista se snaží umělcům pomáhat jak prakticky, tak s nimi dlouhodobě ty kroky konzultovat,
hledat jim příležitosti, dávat je do kontaktu s kurátory, na veletrzích tu jejich tvorbu
zprostředkovávat nejen sběratelům, ale právě primárně institucím a novinářům nebo odborným
teoretikům. A potom je tam ještě i ta obchodní stránka, kdy dochází k prodeji jejich děl jak
institucím, tak soukromým sběratelům, a pro nás to vždycky byl zdroj peněz pro další činnost.“

Nevyužitý potenciál paměťových institucí během pandemie
V rozhovorech často rezonoval názor, že organizace v oblasti výtvarného umění mohly být využity lépe
především pro psychické blaho obyvatel.
•

2.2

„Mě mrzelo, že v době pandemie mohla kultura více pomáhat, kdybych mohl každou hodinu
pustit 15 lidí a ty lidi by nemuseli být zavření doma a ta kultura by mohla být víc vstřícná. Chápu
to u živé kultury, ale u toho kulturního dědictví bylo možné se nad tím více zamyslet.“
Klíčové aktivity

Mezi klíčové aktivy organizací v oblasti výtvarného umění patří samozřejmě výstavní činnost,
zprostředkování a komunikace výtvarného umění návštěvníkům. Tato aktivita byla pandemickou situací
zásadně narušena. Stejně tak došlo k přerušení řady dalších doprovodných a vzdělávacích programů.
V případě muzeí umění je ale také důležitou aktivitou akviziční činnost a péče o sbírku, v tomto případě
došlo k narušení této aktivity jen částečně, kdy byly pozastaveny návštěvy ateliérů a nákup děl z ateliérů.
Na druhou stranu, řada institucí využila volnější režim k péči o sbírkové fondy.
Výstavní činnost
Všechny instituce v oblasti výtvarného umění musely prakticky ze dne na den přerušit výstavní činnost,
respektive uzavřít své výstavy návštěvníkům. Reakce na toto omezení ze strany muzeí umění a
soukromých galerií byla různorodá od masivního přechodu do online prostředí přes vyčkávání na
znovuotevření. Pro organizace byla však naprosto zásadní nemožnost plánovat, což potvrzují i následující
vyjádření ředitelů příspěvkových organizací.
•

•

•

„Program loňského roku jsem přepisoval třikrát, na letošní rok jsem to dělal asi čtyřikrát, teď to
zase vypadá, že letošní rok budu přepisovat úplně znovu, všechno se nám to posouvá do roku
2022. Asi bych vzal to ponaučení, že se toho nebát, říct si, je krize, tak se budeme krizově chovat,
a i na ten vnějšek fungovat krizově.“
„Není to dobré pro takové to dlouhodobé plánování. My potřebujeme vědět na konci roku, že ty
peníze budeme mít na začátku roku. I když u těch darů, ty jdou naštěstí do rezervního fondu,
takže tam to není, nepodlého to tomu jako běžný provozní rozpočet, který musíme vyčerpat do
konce roku.“
„Neustále se nacházíme v situaci, kdy bychom měli být připraveni k tomu otevření, čili mít
nachystané výstavy, program, ale nevíme, kdy otevřeme. Čili z tohoto pohledu nemůžeme nebo
jsme to nemohli uchopit jako celek, nemohli jsme vymyslet nějakou celoroční strategii pro
období zavření galerie na celý rok a museli jsme spíš nějak pružně reagovat na aktuální situaci.“

Přechod výstav do online prostředí
Ze dne na den čelily organizace v oblasti výtvarného umění výzvě, jakým způsobem alespoň částečně
naplňovat své poslání a jak si udržet kontakt se svými návštěvníky. Prakticky jediným způsobem, jak s
okolním světem komunikovat, byla implementace nástrojů digitalizace a vstup nebo zvýšení intenzity v
online prostředí. Ředitelé a pracovníci uměleckých organizací museli v oblasti digitalizace z jedničky
zařadit rovnou pětku. Reakce subjektů v oblasti výtvarného umění byla rozdílná, někteří hráči byli na
tento masivní přechod dobře připraveni, někteří se naopak vše učili za pochodu a improvizovali a někteří
vyčkávali na znovuotevření bez větší tendence inovovat. Každá z těchto skupin měla však ke svým
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strategiím legitimní důvody, které je třeba brát v potaz. Stejně tak lze v sektoru vysledovat rozdílné
přístupy k využití digitálních technologií v budoucnu po ukončení nebo zmírnění pandemické situace.
Téměř všichni účastníci rozhovorů se shodují na tom, že virtuální výstavy nemohou nahradit fyzický
kontakt s uměleckým dílem. Z výzkumu vyplývá, že virtuální výstavy plní pro všechny druhy organizací tři
základní funkce:
¾ dokumentační funkce
¾ doplněk a prostředek k oslovení a nalákání nových návštěvníků k fyzické návštěvě
¾ udržení kontaktu se stávajícími
•

„Měli jsme výstavu, kterou nikdo neviděl, protože musela být realizována v nějakém
předepsaném termínu, taková jsou projektová pravidla, a po celou dobu trvání byl lockdown.
Proto jsme reagovali virtuálními prohlídkami, které jsme otestovaly ještě v době, kdy jsme
netušili, že se něco takového přihodí. A ukázalo se, že je to velice žádoucí. Jednak nám to
poskytuje možnost se prezentovat v zahraničí a druhá věc je, že to je kompletní přehled celé té
výstavy, včetně popisků, rozmístění exponátů, to znamená, dalo by se říct, takový realizační
scénář v obrazové podobě, a máme na to i vynikající ohlasy od návštěvníků, kteří tímto
způsobem výstavu viděli.“

Dokumentační funkce
•

•

•

„V našem případě se nám 3D virtuální prohlídky osvědčily nejen vzhledem k návštěvníkům, ale i
nám samým. To znamená například, budeme dělat výroční zprávu, budeme se chtít podívat,
náhodou jsme si nezapsali, kolik byl konečný počet exponátů uplatněný na výstavě, ve virtuální
3D prohlídce si je spočítáte za 5 minut. To znamená, že pro nás je to vlastně takové svědectví,
dokud ten portál poběží, tak je to obrazové, kompletní svědectví o podobě, charakteru té výstavy
i o tom aranžmá. Takže v tom budeme pokračovat už prakticky ve všech případech, kdy to
výstava umožní.“
„Každá akce je natáčena na video, v podstatě si to děláme pro náš interní archív, a ne proto,
abychom to někde zveřejňovali, ale teď už jsme některé věci takto postupně začali zveřejňovat. A
myslím si, že toto třeba je taková nějaká cesta, abychom v těch obdobích, kdy teda nemůžeme
mít ten normální výstavní prostor nebo ten výstavní provoz, vracet se k těm archivům.
Samozřejmě, připravit je do té podoby, aby to bylo prezentovatelné, a ty věci jakoby znovu
zpřítomňovat. Je to podobné, jako když máte výstavu, ta skončí a koupíte z toho jedno dílo do
sbírky, a to potom v rámci té sbírky znovu vystavíte. Takto možná ty archivy z těch našich aktivit
v nějaké podobě, když je vytáhneme z toho archivu a znovu je nějak prezentujeme a
zpřítomňujeme, tak by to mohlo fungovat jako právě nějaký výstup, naplňování toho našeho
poslání.“
„Takže jisté změny tam byly a celé to nastavení galerie se teď víc koncentruje na fyzickou osobu
návštěvníka, živého, přítomného tady, nebo virtuálního online. Od ledna loňského roku, ještě než
přišla pandemie, jsme začali dělat virtuální prohlídky, takže v tomhle jsme byli o trošku napřed,
že už jsme věděli, jakým způsobem, a je to pro nás jako ultra jednoduché, takto si zaznamenávat
a archivovat výstavy. Mně to dávalo smysl vedle těch knížek, abychom měli ještě další nějaký
archív, který můžu já na veletrhu někde v mobilu ukázat, jak vypadá náš prostor, projít různými
instalacemi a ukázat tu škálu. Anebo právě, když je někdo v cizině a nikdy se sem nedostane, tak
aby si udělal nějakou svou představu. Tomu taky nebudu posílat knížku a můžu mu poslat něco,
co mu kromě PDF může trošku přiblížit ten prostor. Ale zároveň netvrdím, že je to něco
spásného. Vnímám to jako takovou lepší pozvánku. Rozhodně to nenahrazuje živý kontakt s
uměním a ani tomu nechceme předcházet nebo to obcházet, ale chtěli jsme si udržet toho diváka,
jeho pozornost.“

Virtuální výstavy jako prostředek k udržení a získání nových návštěvníků
•

„Beru to, jako že je to hodně důležité, protože třeba toho člověka nějakým způsobem osloví, že
ho to zaujme. Sama se na to dívám tímto způsobem a nevkládám do toho víc, nežli že je to
důležitá informace a že je nezbytné na tom segmentu působit, abychom toho návštěvníka

8

neztratili. Nemyslím si, že by to mělo tu návštěvu nahradit. Nikdy. Ale třeba nějakým způsobem
toho člověka získat.“
Propojení virtuálního a fyzického světa umění
Cílem přechodu do virtuálního prostředí není náhrada fyzické návštěvy, ale propojení těch dvou aspektů.
•

„My míříme na to, abychom oba ty světy spojili jak ten virtuální, digitální svět, tak přímo ten
fyzický svět exponátů v našich muzeích. A ono to funguje. Je to prověřené. Nejenom v prostředí
muzeí, ale třeba i ty gamingové prvky. Jako třeba česká počítačová hra Kingdom Come, kdy její
tvůrce zdigitalizoval třeba Sázavský klášter, naprosto úžasným způsobem to vytvořil. A od té
doby, co se ta hra vydala, tak do Sázavského kláštera míří desítky a desítky mladých lidí, aby si ho
prohlédly. A to díky té hře. A seznamují se s historií a kulturou Sázavského kláštera, která
spoluutvářela kulturu středních Čech po strašně dlouhou dobu. A když se nám podaří nabídnout
velice kvalitní digitální obsah, který budeme distribuovat mimo muzeum digitálními kanály, tak
pevně věříme tomu, že se nám podaří nalákat mladé lidi dovnitř do muzea, aby si prohlédli to, co
předtím viděli. Nevěříme tomu, že to funguje obráceně, že když se na to někdo podívá v tom
digitálním prostředí, tak už nepotřebuje jít do muzea. Ne. A právě třeba ten Kingdom Come to
potvrzuje. A my to zkoušíme ověřit i podobným přístupem, jako má právě Kingdom Come.
Vytváříme tu gamingovou realitu v několika historických etapách vývoje Svatováclavského návrší,
kde je katedrála a Arcidiecézní muzeum.“

Demokratizace umění prostřednictvím online prostředí
Někteří účastníci rozhovorů vidí v digitalizaci jakýsi nástroj demokratizace umění, tím že k němu mají
přístup lidé z druhého konce republiky, nebo druhého konce světa. Na druhou stranu je nutné brát
v potaz možnou ztrátu návštěvníků, kteří nejsou zvyklí se ve virtuálním prostředí pohybovat, případně
těch, kteří nemají technické vybavení a přístup k internetu.
•

•

„Nicméně určitě jsme všichni experimentovali s možnými přístupy k online prostředí, určitě nás
to všechny inspirovalo k tomu, abychom více sdíleli, více dávali důraz na záznamy, které budou
přístupné všem, došlo k demokratizaci kulturního kapitálu nebo k jeho konzumaci, ale doufám,
že u toho nezůstane.“
„Já souhlasím, že ta transformace do té online podoby vznikla jako nabídka na nějakou
specifickou poptávku, na určitou nouzi, a určitě to má ten demokratizační aspekt. Myslím, že i do
budoucna se stane to, že programy budou apriori vymýšlené tak, že budou online i offline. Že už
si ty organizace uvědomily, že v tom online prostoru osloví úplně nový typ diváka, který by
normálně vůbec nepřišel. V tom je to dobré. Ale zase samozřejmě, pro mě jsou ty kulturní akce
postavené na nějakých osobních kontaktech, na tom, že se lidé setkají, že tam dochází k těm
situacím za jiných podmínek než v tom online prostoru. V určitém smyslu je to nenahraditelné.
Také samozřejmě doufám, že se to zase přerodí zpátky do nějakého alespoň nového normálu, jak
se říká.“

Skepticismus k virtuálnímu programu
Řada institucí se však masivnějšímu přechodu do virtuálního prostředí brání a nejsou mu nakloněny a
v rozhovorech zaznívaly i názory, že virtuální prohlídky jdou proti samotné podstatě umění.
•

„Já jsem v tomto strašně skeptická. Říkám si, že jestli umění jednou začne fungovat opravdu více
virtuálně, tak už tam není pro mě moc místo. Pro mě je konfrontace s dílem nebo umělcem
zásadní. Třeba nikdy za svou praxi jsem neposuzovala jedinou věc, ani tvorbu, na základě
portfolia.“

Velmi důležitým aspektem přechodu výstav do virtuálního prostředí je také formát. Zda se má jednat o
video, které už nějakým způsobem udává směr, 3D prohlídku, kterou návštěvník projde podle svého,
nebo prezentaci pomocí fotografií.
•

„Když se bavíme o tom, jak převést výstavu do online, tak nejsem úplně zastáncem toho natočit
nějaké video, protože přece jenom video už určitým způsobem nabízí čtení té výstavy. Ta kamera
se někde zastaví, jde odněkud někam, a tím už potom určitým způsobem vnucuje to vnímání.
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•
•

Takže já třeba spíš preferuji nějaké foto reporty, kde to přeci jen umožní člověku individuálněji se
rozhodovat, na co se podívat víc, ale co třeba jenom rychle přejede.“
„Jedná se o aktivitu, která se dělá jen proto, aby se vykazovala nějaká činnost, většinu výsledků
přechodu do online prostředí vidím jako zoufalou. Možná to plní nějakou dokumentační funkci,
ale to je vše.“
„Chceme samozřejmě dělat virtuální prohlídky k jednotlivým výstavám, když to bude možné, ale
zase musíme zvažovat, kdy to má smysl, kdy ne, kdy je lepší ty lidi nalákat opravdu fyzicky. A to
pro nás bude určitě po pandemii priorita, opět obnovit živý styk s návštěvníky a nabídnout
návštěvníkům nějaký živý zážitek.“

Sbírkotvorná činnost
Sbírky jsou základem muzeí umění. Bohužel většina veřejných muzeí umění již v letech před pandemií
čelila nedostatečným finančním prostředkům pro akviziční činnost a z výzkumu vyplývá, že v sektoru
panuje obava z budoucího vývoje. Už nyní zaznívá, že v řadách sbírek se objevují mezery, které
představují zásadní problém pro koncepty sbírek a poslání sbírkotvorných organizací. Nutno také
podotknout, že z výzkumu vyplývá, že posilují soukromí sběratelé, soukromé sbírky se tak rozvíjejí více
než ty veřejné.
Velice dobře hodnocený byl program Ministerstva kultury ČR Akviziční fond, který reagoval na problém
nedostatečné akviziční činnosti českých muzeí umění. Bohužel, tento fond byl v roce 2022 pozastaven.
•

•

•

„Protože teď už nejsme schopni na tom trhu s uměním konkurovat soukromým sběratelům,
nejsme schopni velice rychle reagovat, když se třeba něco vyskytne, autor nebo dílo, které
bychom rádi získali, protože v minulosti tím, že nebyly peníze na akvizice, tak vznikly mezery.
Máme autory, které nemáme třeba vůbec zastoupené, stěžejní autory české kulturní scény, a
nemáme je proto, že jejich díla jsme v té době nemohli koupit, protože jsme na ně neměli peníze,
a teď už na ně nedosáhneme.“
„Náš hendikep především je v minimu finančních prostředků na nákupy uměleckých děl. To je
obrovský hendikep, který se projeví v řádech let, v řádech desítek let, protože my opravdu takřka
nenakupujeme. A přitom naším základním posláním je v podstatě shromažďovat a prezentovat
paměť, jsme paměťovou institucí. Takže zkrátka nebude co vystavovat. A nebudeme naplňovat
naši základní roli.“
„Protože i na akvizice jsme museli jít s tou částkou dolů. Předtím jsme mohli z příspěvku na
akvizice dávat maximálně 300 000 ročně, plus jsme měli možnost čerpání mimořádné akvizice.
Na ten letošní rok jsme to museli o víc jak 100 000 pokrátit, takže budeme mít tak maximálně
těch 250 000.“

Muzea umění se tak dostávají do paradoxní situace, kdy nedisponují dostatkem prostředků pro
sbírkotvornou činnost, což je součástí jejich poslán, a zároveň pandemie zdůraznila důležitost těchto
sbírek. Potenciál budou mít ty sbírkotvorné instituce, které mají kvalitně budované sbírky a které budou
moct s tímto fondem lépe pracovat a také lépe a pohotověji reagovat na situace, které vyplývají z
pandemie.
•

•
•

„Pandemie ukázala velký problém při organizování reprezentativních, velkých výstavních
projektů. Řekla bych, že ty jsou v podstatě nejvíc ohroženy. A naopak ukázala pozitivum něčeho,
s čím jsme pracovali hodně často my, to znamená se sbírkami. Že pokud máte výstavy, které jsou
založené na prezentaci a zpracování sbírek, tak to může být do značné míry velké pozitivum,
protože vlastně výstavu uděláte za velmi výhodných finančních podmínek a vlastně prezentujete
něco výjimečného a jedinečného. Takže tady si myslím, že je to taková inspirace, že si člověk
uvědomí, že to, že hodně pracuje s vlastním materiálem, je vlastně i velmi dobrá věc.“
„To, co jsme věděli hned, bylo, že chceme nějakým způsobem víc prodat sbírku ven, takže jsme
začali prezentovat vybraná díla ze sbírky a napsali takový medailon s různými směry, které
odbočovaly k autorovi, na Instagramu se s tím dá dobře pracovat.“
„Ale jestli jsme si něco uvědomili, tak opravdu tlak na to víc se prezentovat a pracovat s
veřejností, což požadoval zřizovatel, právě na úkor péče o sbírku. To vidím, že nám ta situace
ukázala a že jsme si uvědomili, jak je nezbytné mít přece jenom prostor anebo více lidí, kteří by se
péči o sbírku mohli věnovat.“
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•

„Prioritou zůstala naše základní činnost, ovšem více jsme se věnovali činnosti sbírkotvorné na
rozdíl od výstavní.“

Klíčové aktivity po pandemii
Podstatným aspektem je, zda pandemie změnila fungování uměleckého sektoru i pro následující léta, tedy
zda se organizace budou snažit vracet k původnímu systému fungování, nebo zda některé prvky
zachovají, že dokonce vytvoří zcela nové.
Někteří z respondentů plánují určitou formu digitalizace zachovat i v budoucnu, někteří dokonce plánují
vybrané výstavy uskutečňovat pouze virtuálně, nutno podotknout, že takovou možnost zmínili
v rozhovorech 3 respondenti.
•

•
•
•

„Pro nás je to zajímavá možnost, jak můžeme prezentovat nějaké autory. Říkali jsme si, že
bychom do budoucna rádi udělali ještě pár virtuálních výstav, zhruba 2 - 3 autorů, od kterých
máme obrazy. Je to v podstatě až taková nová pobočka galerie, bude nám něco virtuálně viset, ale
nemusí to být fyzicky v galerii. Ale zásadní výstavy nechceme dělat online.“
„Rádi bychom zůstali v nějakém hybridním modelu a pořád měli nějaké online aktivity a něco, co
je adaptabilní a co dává smysl.“
„Určitě chceme nějaké prvky zachovat, především týkající se těch sociálních sítí.“
„Všechno bude jinak a virtuální 3D prohlídky jsou jen špička ledovce. Takže ta budoucnost je
řekněme taková, že se bude tříštit do dvou hlavních směrů. První směr bude taková ta klasická
virtuální prohlídka, která bude obyčejným doprovodem každé výstavy placeného charakteru. A ta
druhá se bude muset rozvíjet na platformě samostatného oddílu webových stránek, kde bude
kombinovat jednak videozáznamy a fotografie, jednak částečně virtuální prohlídku a jednak
nějaké další dynamické prvky, které ale už budou mít vyloženě textový obsah.“

Na druhou stranu respondenti se shodují, že bude docházet k přechodu od masovosti k intimitě, snížení
počtu výstav a bude kladen větší důraz na individualitu a interaktivitu.
•
•

„My jsme omezili počet výstav, řekli jsme si, budeme dělat jednu velkou výstavu ročně místo
původně tří, bude ale udělaná pořádně.“
„To, že měníme koncept, pravděpodobně z nějakého masovějšího zážitku na ten intimní, možná
bude pro mnoho lidí přitažlivější.“

Trh umění
Součástí výzkumu byly i soukromé galerie specializující se na vystavování a prodej výtvarného umění.
Soukromé galerie výtvarného umění byly nuceny také výrazně omezit své aktivity, ale postupně mohly
pořádat alespoň individuální schůzky se sběrateli. Aukční síně musely zrušit své aukce, nebo je převést do
online světa, ale většina majitelů soukromých aukčních galerií se shoduje, že nedošlo k omezení prodejů
výtvarného umění, spíše naopak, došlo k navýšení.
•

•

•

„A co se týče těch prodejů, ono je pravda, že už i během té první vlny, a to je taky trend, který je
tedy celkem běžný i ve světě, že se sice aukce v obratech propadly, ale o to víc se zvýšil obrat v
privátních prodejích. Ty privátní prodeje jsme měli po celou dobu a určitým způsobem dokázaly,
alespoň zčásti, nahradit příjmy, které by normálně vzešly z aukce.“
„Je pravda, že v těch dobách nejistot, v takové podobné teď žijeme, tak to umění často
představuje pro řadu lidí i jakousi investici do jisté hodnoty a zároveň investici do úplně jiné
kategorie, než jsou ty klasické finanční instrumenty. Takže řada lidí to vnímá jako určitý hatch
[zadní dvířka, pojistku] proti výkyvům na finančních trzích nebo výkyvům hodnot měn. Je
pravda, že jsem v kontaktu hodně s partnery z Ameriky, z New Yorku, a z Anglie, z Londýna, a
zejména v té Americe, [podle toho,] jaké mám zprávy z New Yorku, je to takové, že tam se
opravdu řada lidí bojí inflace. A zkrátka určitou část toho svého portfolia umisťují do umění.“
„Já si myslím, že lidi tím, jak jsou víc doma, tak víc přemýšlejí o tom, čím chtějí být obklopení, [to
je] jeden faktor. Pak spousta lidí třeba plánovala, že si něco koupí, a dlouho to odkládali, neměli
na to čas, a teď, jak na to čas měli, tak se vydali do toho ateliéru nebo do galerie a něco si koupili,
to je věc, kterou mi potvrzují třeba i malíři, kteří jsou na tom taky dobře. Já jsem se nesetkal snad
s jediným umělcem, nebo možná s pár ano, ale většina umělců, se kterými jsme v kontaktu, je na
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tom dobře, ať už prodávají přes nás nebo napřímo lidem, říkali, i svým známým, kteří něco
dlouho chtěli a opravdu se konečně přišli podívat do ateliéru a něco si koupili. A obecně si
myslím, že to souvisí s nějakou novou definicí hodnot, kdy asi takováto situace každého nutí si
vydefinovat věci, které jsou pro něj důležité, a které ne, a v rámci této nové definice hodnot,
myslím si, to umění vychází dost jako vítěz. A že si ti lidi uvědomují a udělají závěr, že to je něco,
čím chtějí být obklopení.“
Na druhou stranu je nutné zmínit, že pokud se jedná o online prodeje výtvarného umění, došlo
k navýšení prodejů především známějších autorů, které sběratelé už znají. Mladší začínající autoři se
online prodávají jen velmi těžko a je nutné je prezentovat v kontextu a poskytnout k jejich práci
komentář, k tomu je nutné fyzické setkání v galerii nebo ateliéru.
Stejně jako v případě paměťových institucí, i soukromé prodejní galerie plánují uchovat určité prvky
spojené především s digitalizací, například provádět aukce v hybridním formátu.
•

2.3

„Zjistili, že opravdu řada lidí preferuje možnost, dražit takto po internetu, ať už v těch našich
sálových aukcích nebo čistě v online aukcích. A chystáme se i do budoucna pořádat hybridní
aukce. To znamená, že si dokážeme představit, že nabereme obrazy, které budou spíš v té střední
cenové kategorii, a uděláme z nich výstavu v našich prostorech, na kterou se lidé budou moci
přijít kdykoliv podívat po dobu konání výstavy a zároveň po dobu konání výstavy bude možné na
ty jednotlivé obrazy přihazovat přes online platformu.“
Klíčové zdroje

Lidské zdroje
Lidský kapitál je pro umělecké oblasti naprosto zásadní. V době krize se ukazuje, jak důležité je mít dobře
nastavené procesy a sehraný tým. V kategorii lidských zdrojů došlo důsledkem pandemie k několik
změnám, ale téměř všichni účastníci rozhovorů deklarují, že nemuseli své zaměstnance propouštět, nebo
došlo jen k minimálnímu propouštění. V některých případech nebyly prodlouženy smlouvy a v případě
lidí na DPP a DPČ došlo někdy k přerušení. Na druhou stranu řada ředitelů vyjádřila obavu z budoucna.
•

„My jsme zatím nesahali do kmenových pracovníků, ale ta situace se ještě vyvine potom, až bude
odhalena účetní závěrka za minulý rok. A pokud ta data budou horší, než se očekávalo, tak
předpokládám, že budou následovat politická rozhodnutí, která se zase budou především řídit
představou, že se zkrátí rozpočty příspěvkových organizací. A pak už nemáme v podstatě jinou
šanci než sáhnout do našeho týmu, protože jiné balíky peněz, se kterými bychom mohli operovat,
už prostě nejsou. Takže to je to, co se tohoto týká. My samozřejmě hodně těch lidí vykrýváme v
rámci projektů. To už jsme udělali před pandemií, ale tím jsme si tak trochu pokrývali snížení
rozpočtů z předchozích let, tak trochu jsme si tím řekněme ty lidi zachránili, protože teď je
máme na 3 roky zajištěné, na to financování, ale zároveň to nebolí přímo náš rozpočet.“

Zaměstnanci v oblasti výtvarného umění také zpravidla nevykonávali zásadně jinou činnost než jejich
hlavní pracovní náplň, ale v některých oblastech došlo u zaměstnanců k rozšíření znalostí a dovedností.
Zaměstnanci se museli prakticky přes noc naučit, jak dělat videa a přejít do online prostředí, museli se
naučit zcela nové metody a začít uvažovat jiným směrem. V malých institucích se řada funkcí kumuluje,
například nemohou mít speciální PR oddělení.
•

„Podnítilo to, že mladší kolegové reagují pružněji, takže když se dělali nějaké online výstavy, tak
je byli schopni nachystat z ničeho, z nuly, a tím získali úplně nové dovednosti.“

Pandemická situace také podnítila větší zaměření na vzdělávání zaměstnanců a výměnu zkušeností.
•

„Plánované inovace se týkaly především rozvoje zaměstnanců. My se dlouhodobě snažíme
naplnit cíl toho, že by i ti nižší zaměstnanci měli kontakt s jinými organizacemi. V jedné
z organizací byl vytvořen program, kdy si kolegové připravili přednášku nebo seminář na téma,
ve kterém jsou experti, a informace tak předali svým kolegům.“

Zároveň v rozhovorech rezonovala, že pandemická situace vyvolala potřebu přehodnotit strukturu a
náplň práce zaměstnanců.
Finanční zdroje
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Finanční zdroje jsou samozřejmě zásadní pro každou organizaci. Příspěvkové organizace v oblasti
výtvarného umění jsou závislé na veřejných zdrojích, především na příspěvku od zřizovatele. Umělecký
veřejný sektor čelí dlouhodobému podfinancování a již před pandemii byl často příspěvek zřizovatelem
snižován.
•

•

•

„Jsme téměř stoprocentně závislí na příspěvku zřizovatele, kterým je kraj. To znamená, že již v
tom předloňském roce, z roku 2019 na rok 2020, jsme oproti našemu naplánovanému rozpočtu
byli nuceni část nákladů seškrtat. Dostali jsme nižší příspěvek, než kolik jsme potřebovali na tu
činnost naplánovanou předem. Do letošního roku jsme vstoupili ještě s dalším výrazným
finančním deficitem, protože ten příspěvek zřizovatel opět snížil. Snažili jsme se tomu jít napřed,
ale protože celá naše situace je taková, že rezervní fond máme nyní vázán na projekty, protože
všechny ty přeshraniční projekty nebo i ministerské – a my máme tři souběžné projekty, které teď
realizujeme – tak jsou předfinancovány. Zaplatíte nějaké vitríny, zaplatíte tisky, plakáty, knihy a
pak zpětně podáváte vyúčtování tomu orgánu, který rozhoduje o vyplacení dotační částky, která
se samozřejmě ale čerpá, pokud je to v souladu s pravidly tak, jak bylo předem naplánováno. Ale
to znamená, že tím rezervním fondem vykrýváme tyto potřeby, a na nic dalšího už nám nestačí.
A pak už máme v podstatě jenom mzdový fond, odvody, nějaké ty odpisy, které nám narůstají,
opravíme barák, tak nám narostou odpisy.“
„Nám byl ten příspěvek už snížen. Zatím až do toho minulého roku jsme každoročně navyšovali
o 10 %, řekněme přibližně, nyní jsme museli už uprostřed roku 2020 snížit rozpočet o 7 %,
vytvořit rezervu, a na konci roku při vytváření nového rozpočtu na rok 2021 jsme zase museli
ubrat asi 10 %. Takže nás už to postihlo. Postihlo nás to jednak v oblasti financí na služby a
samozřejmě i personálně, kdy jsme museli snížit asi o 0,75 úvazku.“
„My uvažujeme o dalších zdrojích, ale zároveň víme, o kolik by se ty zdroje teď měly ještě
snižovat… Respektive pro nás je situace už teď tak složitá, že pokud by došlo k nějakému
výraznému omezení, už bychom museli asi vyjednávat o tom, jak vlastně fungovat. Protože jsme
na nějaké hranici, že sotva máme zajištěný základní provoz.“

Veřejné financování se netýká jen příspěvku od zřizovatele, ale také financování z grantů, které tvoří
důležitou součást finančních zdrojů uměleckých organizací. Řada organizaci vidí v grantech spásu.
•
•
•

„Kdybychom neobdrželi všechny granty, o které jsme žádali, asi by to znamenalo, že bychom
neměli ani 30 % na provoz.“
„Do určité míry nás granty finančně udržely v nějaké řekněme stabilitě, což je třetina těch
vlastních příjmů.“
„My s těmi granty si můžeme dovolit dělat ty výstava pořád takové. Takže kdybychom měli toto
nějakým způsobem ještě zkracovat, tak to už bychom snad museli vystavovat fakt jenom věci z
naší sbírky.“

Stejně tak vidí organizace v grantech větší potenciál než například v rozvoji fundraisingu.
•

•

„My teď procházíme takovým strategickým obdobím, máme za sebou analýzy a právě nám z
toho vyšlo, že se musíme víc soustředit na další zdroje, na jiné financování, což je právě
sponzoring nebo fundraising. Nicméně máme tři roky od znovuotevření muzea na to, abychom
si získali nějaké jméno a nějakou činností dokázali, že máme čím podložit ty žádosti. Musíme se
teď víc snažit a zároveň tu grantovou politiku nemáme úplně vyčerpanou, jsou tady možnosti
jako Evropské fondy, Kreativní Evropa nebo podobné projekty, takže se budeme soustředit i
více na to.“
„Také se budeme ve větší míře ucházet o různé granty a dotace, kde je v současné době bohužel
vysoká administrativní náročnost.“

Zároveň je téma veřejného financování ale spojeno s významnou obavou z budoucna, a to jak u
příspěvků od zřizovatele, tak u grantů.
•
•

„Naprostá nejistota vypisování grantů a jejich částek. Já jsem se nějak srovnával s tím minulým
rokem, tento je ještě horší. No a já mám obrovský strach z toho, co přijde. Teprve bude hůř.“
„Protože předpokládám, že státní rozpočet je ve vážné situaci, velmi vážné situaci, počítáme s
tím, že nezbyde než zkrátka znovu utahování opasků, jednak zmrazení platů, už se o tom hovoří,
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•

a snižování rozpočtů, které zkrátka teprve přijde, s nějakou možná odpovědnější vládou. Takže
předpokládáme, že toto nás může postihnout v budoucnu. V tuto chvíli fungujeme, máme příslib
rozpočtu i na letošní rok, který by měl být takříkajíc ve stejné výši, jako byl ten loňský, takže stát
se zkrátka o své státní příspěvkové organizace postaral.“
„Co se týče peněz, bojíme se příštího roku. Na letošní rok peníze ještě byly. Ale bojíme se toho,
co bude v roce 2022. Kraj už bude mít málo peněz, což znamená, že i my dostaneme méně.“

Technické vybavení
Pandemie odhalila řada problémů uměleckých organizací, jednou z nich je i nedostatečné technické
vybavení, které znemožňuje kvalitní digitalizaci a přechod do online prostředí.
•

„Naše galerie na to technicky nebyla vůbec připravena, na celou instituci jsme měli dva
notebooky, takže jsme se museli rychle začít vybavovat, což ale trvalo dlouho kvůli
administrativě.“

Tento fakt samozřejmě souvisí i s dlouhodobým podfinancováním uměleckých organizací a
administrativní zátěží.
2.4

Klíčová partnerství

Solidarita v oboru a synergie
Z výzkumu vyplývá, že se v uměleckém a kulturním oboru projevila silná solidarita, a to napříč sektory,
vzájemně si tak pomáhaly subjekty z veřejné sféry, neziskového sektoru a komerčního sektoru. Solidaritu
a spolupráci během pandemie v rozhovorech zmiňovali respondenti ze všech druhů organizací.
•

„Partnerství s jinými galeriemi normálně funguje dál a všichni jsou na sebe jako tak až trochu
moc milí a slušní.“

Organizace si vypomáhaly například s technickým vybavením.
•

•
•
•
•

„To, že jsme neměli dostatečné technické vybavení na nahrávání a zpracování videí, podnítilo
spolupráci s kolegy z jiných institucí, kteří tu techniku měli. Takže jsme šli ke kolegům do
vedlejšího muzea, kde se kolegyně učila střihat videa a tak dále. Takže se pak spojily síly a nějaká
synergie tam byla.“
„Co se týče veřejnoprávních institucí, další muzea, galerie, filharmonie, tam se v té nepříjemné
době trochu ta spolupráce prohloubila, protože se všichni dostávají do online prostředí, jsou více
v kontaktu, chtějí si pomoct, chtějí udělat společný projekt.“
„Snažíme se si vypomáhat, jak to jde. Vycházíme si vstříc i co se týče třeba prodlužování
výpůjček, když opravdu řešíme třeba posouvání termínů výstav.“
„Partnerství, která jsou, to nijak negativně nepoznamenalo, možná do jisté míry i utužilo tím, že
jsme na jedné lodi.“
„Já bych řekla, že to je jediná možná cesta, solidarita a uzavírání partnerství, která nejsou jen na
monetárním základu, ale právě na ideologickém základu.“

Partnerství a spolupráce s umělci
Samozřejmě pandemická situace výrazně zasáhla umělce jako takové. Byli nuceni přerušit řadu projektů
v institucích. V případě vztahu a spolupráce s umělci lze najít rozdílnosti, spolupráce s umělci v nestátních
neziskových organizacích je postavena především na jednorázové spolupráci na bázi kontraktu, zpravidla
se nejedná o dlouhodobou spolupráci.
•

„My prostě vždy sestavíme ten program na rok dopředu, ten umělec ví konkrétně v jakém měsíci
toho roku bude mít u nás výstavu, takže ta spolupráce je rámovaná v tom čase a pak většinou
zaniká. Nějaká pevnější vazba tam není.“

V případě soukromých galerií došlo v době pandemie k utužení a prohloubení vztahu s umělci.
•

„Partnerství s umělci normálně běží dál. Řekl bych, že umělci mají větší radost, že se něco prodá
teď, než za normálních okolností. Teď bych řekl, že umělci více oceňují mou práci a víc jim
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•

dochází, že ta provize galerijní má smysl a že dostanou servis, který si sami nezajistí. Umělci si mé
práce váží, to jsem předtím neviděl.“
„V tom současném umění, tam došlo opravdu k velké změně, protože umělci byli zvyklí, že jsme
je navštěvovali my nebo naši klienti v ateliérech, ty ateliérové návštěvy zkrátka možné nejsou za
dané situace. Takže s těmi umělci spolupracujeme dál, spolupracujeme s nimi ale víc na
konkrétních projektech, právě jako byly ty charitativní aukce nebo i ty naše normální aukce, které
pořádáme. Takže ta jejich díla, která jsou k mání, jsou prezentována v naší galerii. To je trochu
rozdíl, protože dřív to bývalo tak, že třeba klienti za námi přišli a požádali nás o to, abychom jim
zařídili návštěvu ateliéru přímo u umělce, a tyto návštěvy zkrátka zmizely, to se teď takto dělat
nedá. Na druhou stranu musím říci za ty umělce, nechci tedy mluvit za všechny, ale řada z nich za
tento posun byla ráda, protože pro ty umělce je ateliér místo, kde tvoří, a prezentace děl a
obchod s těmi díly, na to jsou galerie. Takže pro řadu z těch umělců je příjemnější i odkazovat ty
klienty přímo k nám nebo do galerijních prostor, kde jsou ta díla prezentována v daleko, řekl
bych, příjemnějších a profesionálnějších podmínkách.“

V případě veřejných muzeí umění je situace rozdílná, v jejich případě došlo k narušení akviziční činnosti,
návštěv ateliérů, výstavních a dalších projektů.
•

„Ti umělci třeba nejsou nejmladší, tak se bojí se setkávat, což je logické a my to chápeme, takže
ten kontakt je omezený, nebo úplně přerušený.“

Partnerství a spolupráce na projektech
Ve velké řadě organizací zapojených do výzkumu zaznívalo, že partnerství je cestou do budoucnosti
z řady důvodů, jako jsou úspora nákladů, výměna znalostí, poskytnutí technického vybavení a další.
•

•

„Ty megavelké projekty, tam je žádoucí dělat je v partnerství, a to z několika důvodů. Dostanete
se do zahraničních institucí, což je velká prestiž a měla by to být naše úloha ty naše umělce
propagovat. A potom tam je pochopitelně stránka nákladů, kdy je rozdělíte. Takže v tom určitě
chceme pokračovat.“
„Peněz je málo, takže bude nutné vymýšlet nové projekty, které budou napříč institucemi a více
institucí se vtáhne do jednoho projektu a o ty nápady a náklady se podělíme. Možná to povede i k
nějakému stmelení, alespoň na regionální úrovni.“

Partnerství je ale také žádoucí rozvíjet napříč obory.
•

•
•
•

2.5

„Chceme udělat záležitosti nějakých intervencí do výstav s rozšířenou realitou. Zase se to ale
musí udělat s rozumem a chceme to dělat s univerzitou. Pro mě to bude zajímavé i proto, že
získáme i jiný pohled na ty věci, protože to je taky trendová záležitost ze světa běžná. I u nás se
to objevuje, jednak my děláme to, že si vybíráme lidi řekněme ne úplně z odborného prostředí,
kdy se všichni šmrcají kolem umění, že si vybírají pro výstavu jednoho díla něco z naší sbírky,
podobně to dělaly i další galerie. Vím, že v x muzeích dělali výstavy nadšení dobrovolníci, kteří
prováděli lidi po sbírkách svým pohledem, toto by to mohlo být nejen pro ty lidi zábavné, ale de
facto i pro nás přínosné.“
„Je to taky jedna z cest. Už jsme na to taky narazili, že ta spolupráce, kdy každý má nějaké
možnosti, bude cestou. Takže ta spolupráce je jednou z cest, jak dělat v nejbližších letech nějaké
projekty nebo aktivity a ten podíl různých institucí na tom. Ale i spolků.“
„Nás to utvrdilo v nutnosti budování aliancí, projektů, které jsou založeny na stejných
hodnotách, stejných bázích.“
„Kdybych věděl, že to bude trvat déle, ta pandemie, tak si myslím, že bych se spolčil s více kolegy
a začali jsme si třeba v těch online formátech víc pomáhat. Myslím si, že každý prorazil nějakou
cestu zbytečně sám.“
Zákaznické segmenty

Rozšíření publika z věkového a geografického hlediska
Ačkoliv je především v době uzavření kulturních organizací těžké sledovat, zda došlo ke změně struktury
zájemců a návštěvníků, řada organizací zaznamenala nárůst mladších návštěvníků a také rozšíření
návštěvníků z geografického hlediska především díky aktivitám ve virtuálním prostředí. Virtuální prostředí
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tak představuje potenciál i pro menší organizace v menších krajích zasáhnout širší publikum bez ohledu
na geografickou vzdálenost.
•

•

•

•

•
•

„Co pro mě bylo pozitivní zjištění, a to je něco, na čem bychom chtěli pracovat do budoucna, že
najednou jsme měli zásah mimopražských. Když nám přednáší nějaký odborník, tak v Praze
přijde 30 - 50 lidí, když je to úspěšné. Ale najednou, když jsme to udělali v online, tak na ten živý
stream se nám přihlásilo i 250 lidí z celé republiky.“
„Najednou to překonání té vzdálenosti bylo hrozně fajn. A v tom ohledu si myslím, že online i
pro nás bude dávat smysl do budoucna a že budeme pracovat v nějaké menší míře na tom,
abychom zaprvé rozvíjeli možnosti a učili se v tom prostředí přemýšlet a zároveň se přesunout i
programem někam mnohem dál než v Čechách, to je velká výzva.“
„Úplně stoprocentně to sledovat nejde. To, co vám řeknu, je spíše moje dedukce. Tím, že jsme
přešli na sociální sítě a web, tak počítáme samozřejmě s tím, i podle reakcí, že většina seniorů ten
přístup na ten FB nemá takový. Ale zase možná třeba ty koncerty mohli sledovat se svými
vnoučaty. To není stoprocentně dohledatelné. Ale myslím si, že opravdu došlo ke změně spíš u
mladší, střední generace. Nebo spíš k posílení než ke změně. My cílíme na všechny generace.“
„Troufám si říci, že publikum mladší nás sleduje právě na těch online přenosech, které pořádáme,
u staršího publika je to komplikovanější. Já si ale pořád myslím, a jsem o tom přesvědčen, že
setkání s uměleckým dílem má mnoho stupňů a mnoho rovin, ale ta nejpodstatnější je setkání s
originálem. My jako muzea, galerie umění a tak dále máme tuto nenahraditelnou limitu. Spoustu
dalších činností, nakonec i formálních schůzek, administrativy ad. lze dělat pouze formou online.
U oblasti kultury je to velmi komplikované a zkrátka přicházíme o tu nejexkluzivnější část,
setkání s originálem.“
„Ty virtuální prohlídky nám přivedly návštěvníky, které jsme určitě neměli. Protože to můžete
pozorovat z pohodlí domova. Co se týče těch řekněme tradičních našich příznivců, tak ti, kteří
byli našimi příznivci, ti furt čekají, až zase otevřeme a budou se sem moci vrátit.“
„Mladší generaci, která je možná i více roztěkaná v tom virtuálním prostoru, to tolik nevadí. Ale
my jsme opravdu v tuto chvíli přišli o určitý segment, řekl bych, 50 let a výše.“

Jelikož velké instituce mají pluralitní publikum, je potřeba vytvořit program, který je zaměřen na velké
množství segmentů.
•

„Naše organizace má pluralitní publikum od odborníka přes poučeného laika až po rodiny s
dětmi a širokou veřejnost a online formáty se musely vymýšlet tak, aby to šlo na různé cílové
skupiny.“

Rozšíření struktury sběratelů
Stejně tak zaznamenal trh s uměním, konkrétně soukromé umělecké galerie, nárůst a příchod nových
sběratelů, především z řad mladších zájemců.
•
•
•

•

„Pozoruji trend, že umění nakupují i mladší lidé. Za poslední dobu se u nás registrovalo na
webových stránkách spoustu nových zákazníků.“
„Stává se to, co se dříve nestávalo, napíše nějaký neznámý člověk, že slyšel o mé galerii, chce
poslat nabídku toho, co máme. To se předtím nedělo. Během pandemie jsme navázali spolupráci
s dost klíčovými klienty.“
„Takže pro mě je to teď intenzivní práce s novými sběrateli, kterých v minulosti, řekla bych, bylo
méně. A jiný způsob komunikace, tím, že se můžeme jakoby vzájemně potkat, mít na sebe víc
času, protože i oni ten čas mají, že ho tady můžeme strávit nějakým příjemným rozhovorem, a
není to prostě jenom nějaká zrychlená forma nákupu, budujeme si kontakty v tomto duchu, s
lidmi, ne s firmami, ale s těmi individuálními sběrateli.“
„Určitě dokumentovat se to alespoň zčásti dá. My jsme i na online aukci, která skončila tuto
neděli, nabízeli několik děl i od současných umělců, a ti lidé, kteří se do dražby přihlásili, tak to
byla opravdu spousta nových klientů z řad právě i té mladší generace. Je vidět, že to umění
současné promlouvá právě i k těm mladším ročníkům. Takže tam se ta klientská báze poměrně,
ale už i stabilně, stále rozšiřuje, bez ohledu na to, jestli žijeme, nebo nežijeme v covidové době.“
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2.6

Zákaznické vztahy

Pandemická situace samozřejmě způsobila zásadní narušení vztahů s různými skupinami návštěvníků.
Organizace v oblasti výtvarného umění zvolily různorodé strategie, jak alespoň nějakým způsobem tento
vztah udržet. Došlo k okamžitému uzavření, takže bylo nutné ihned hledat nové cesty udržení vztahu s
návštěvníky a jak může být organizace přístupná jinými cestami, nebo jinými formami, a to především
online.
•

•

„Aby náš úspěch nespadl pod stůl, musí člověk o toho návštěvníka permanentně bojovat.
Nejenom kvalitním programem, který se musí balancovat v pozici blockbusterů, takového toho
pozlátka a samozřejmě i té drobnější výstavní práce, která nemusí být na první pohled nebo není
tak návštěvnicky atraktivní.“
„Je spíš otázka, co to udělá s těmi lidmi, kteří byli dosud zvyklí chodit na výstavy a měli to jako
pravidelnou součást svého trávení volného času. Na to se spíš díváme do budoucna s obavou.
Jestli si ti lidi uvědomí, že volný čas lze trávit jinak a do galerie už nechtějí.“

Řada účastníků výzkumu se shoduje, že pandemická situace se stala příležitostí pro reflexi vztahů a
způsobu práce s návštěvníkem.
•
•

„Díky pandemii se nám otevřela cesta, jak provést reflexi naší práce s veřejností, jak si nastavit
nějaké mantinely, kudy budeme tu práci vést dál, aby byly rozdílné aktivity v nově otevřené
budově.“
„A ta druhá věc je, že tím, že jsme měli přerušený vztah s návštěvníky, že jsme byli zavření delší
dobu, tak jsme možná nad těmi věcmi mohli trochu jinak přemýšlet, trochu z odstupu, protože
běžně je to takový kolotoč, jedna výstava nebo ty výstavní celky jdou za sebou jeden za druhým,
a takto jsme to mohli trochu víc promýšlet, co to dá návštěvníkům, jak k nim přistupovat a tak.
Čili trochu jsme mohli na tu naši výstavní činnosti pohlížet i z jiného úhlu. Ale to je taková spíše
interní záležitost, než že by to bylo nějaké velké pozitivum pro celý svět, to asi ne.“

Podstatnou otázkou je, jak bude probíhat vztah s návštěvníky v budoucnu. V rozhovorech často
rezonovalo, že vztah bude individuálnější, intimnější a interaktivnější.
2.7

Distribuční kanály

Přístup k využití distribučních kanálů organizacemi v oblasti výtvarného umění během pandemie nemá
jednotnou podobu. Některé instituce zůstaly věrny stejným distribučním kanálům a pouze navýšily
intenzitu a změnily obsah sdělení, u některých nedošlo k žádné změně a u některých došlo k rozšíření
distribučních kanálů.
Nové formy distribučních kanálů
Pokud došlo během pandemie k rozšíření distribučních kanálů, jednalo se především o ty v online
prostředí:
¾ virtuální prohlídky
¾ živé streamování
¾ sociální sítě
¾ webové stránky
¾ podcasty
¾ blogy
Ale v některých případech došlo také k rozšíření do exteriéru, docházelo k vylepování plakátů ve
veřejném prostoru, nebo umisťování uměleckých děl.
•

„Zajímavé také bylo, že si spousta institucí uvědomila, že existují i další kanály, jako je třeba
centrální evidence sbírek, a že se přesto dá prezentovat, takže mám pocit, že si hodně institucí
udělalo pořádek na webu a jak prezentovat svoje sbírky online.“
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•

•

„Určitě bychom chtěli i dále posilovat ty sociální sítě tím, s čím jsme začali teď během pandemie,
aby ty sociální sítě žily. Začali jsme vytvářet podcasty, psát blogy, aby to bylo opravdu takové
živější, abychom ty lidi víc nalákali, aby bylo vidět, že ta galerie není opravdu jenom nějaká
nepřístupná instituce, které se musí bát, ale abychom to opravdu tak nějak trochu přiblížili všem.
Snažíme se také o exteriérové výstavy k nalákání návštěvníků.“
„Já si myslím, že nám pandemie trochu řekla, že není potřeba investovat peníze do nějakých
inzercí, ale že stačí cíleně si najít zákazníky a snažit se spíš o direct marketing. Myslím si, že nás to
naučilo, že online svět je ve svém rozvoji a že do budoucna se to bude rozvíjet ještě víc, tak tam
musíme mít pevné kořeny a zlepšovat to.“

Stejné kanály, vyšší intenzita
Některé ze zkoumaných institucí během pandemie nezačaly používat nové distribuční kanály, ale pouze
zvýšily intenzitu na již existujících.
•
•

„Já bych neřekl, že ten přesun byl razantní, to prostředí se používalo. Možná, že se nepoužívalo
tak dobře. Došlo teda k inovaci webových stránek, protože jsme na to měli konečně čas.“
„Neřekl bych, že bychom zavedli úplně nové komunikační kanály v reakci na začátek covidové
pandemie, ale vidíme, že se zvýšila komunikace například přes sociální sítě. Galerie má účet na
Instagramu i Facebooku, a tam vidíme ten nárůst komunikace opravdu skokový. To znamená, že
prezentace těch aukcí a těch položek začíná být velice důležitá i na těch sociálních sítích.“

Změna obsahu, nikoliv způsobu komunikace
•
•

„V tomhle ohledu nemám pocit, že by se změnila komunikace samotná, jako spíš obsah, který je
rámovaný tím, co vše můžeme produkovat.“
„Na sociálních sítích je to de facto stejné, že bychom do toho investovali více času nebo peněz,
to ani ne. Nevidím ani moc prostoru pro zvýšení intenzity na sociálních sítí.“

Profesionalizace
V rozhovorech velmi často zaznívalo, že pandemie vyvolala potřebu profesionalizace komunikace na
sociálních sítích.
•

2.8

„Uvědomili jsme si, že umíme hodně věcí, ale také neumíme tak pracovat se sociálními sítěmi.
Takže jsme se to tak trošku z finančních důvodů snažili dělat sami. A že je to nezbytné, a proto
jsme taky měli na konci roku audit na to, abychom tady měli specialistu. Je důležité mít
specialistu, člověka, který dokáže naše poznatky adekvátním způsobem vysvětlit a předat té cílové
skupině.“
Struktura nákladů

Při otázkách vztahujících se k nákladům organizací v oblasti výtvarného umění bylo zaměřeno na situaci
během pandemie a na výhled do budoucna. Obecně lze konstatovat, že během pandemie nenastala
násadní změna ve struktuře nákladů, došlo k navýšení na hygienické vybavení, ale zároveň k poklesu
nákladů na kustody a další pracovníky, kteří pracují na DPP nebo DPČ.
•
•
•
•

„Nedošlo k žádné zásadní změně a ani jsme to neplánovali, teď už je pozdě to smysluplně
plánovat, teď už to bude jen hašení požáru.“
„Během pandemie se struktura nákladů neproměnila. My jsme sice přišli o vstupné, ale to je
zanedbatelná položka, jsou to asi tři procenta. Naopak se snížily náklady na energie, na ostrahu,
tady zase šetříme.“
„My jsme tedy šetřili, třeba na kustodech a dohodářích. Možná došlo k chybě, že jsme tu
ušetřenou částku rovnou neinvestovali do online médií, což se nabízelo.“
„Dávalo se méně peněz do marketingu, méně peněz do služeb pro vznik výstav a tak dále, což
určitě samozřejmě postihlo i všechny ty navázané firmy… Určitě se musely dělat nějaké investice,
kupovat notebooky a další.“

Velmi často v rozhovorech rezonovala obava z budoucna a plánována revize nákladů, a to jak
v příspěvkových organizacích, tak nestátních neziskových.
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•
•
•
•

2.9

„Budeme muset měnit strukturu nákladů a vše to bude tažený klesajícími příjmy. Snižování
nákladů bude motivováno nedostatkem peněz, nikoli tím být efektivnější.“
„My jsme třeba úplně na hraně výdajů, někdy i pod hranou a nemáme už z čeho brát. Na druhou
stranu nás to nutí, že když je tady taková situace, tak je člověk donucen hledat uvnitř organizace,
hledat nějaké rezervy a podívat se na některé věci jinak.“
„Do budoucna plánujeme šetřit a omezovat náklady na ostraze, recepci, energiích.“
„Zkrácení rozpočtu v podstatě vede k tomu, že se řeže tam, kde to nejméně bolí. Až úplně
poslední možnost je, že říznete do lidí. Takže, když víme, že máme zavřeno, tak jsme si
pochopitelně vyškrtli všechny plánované náklady na nějaké výstavy, které si nemůžeme udělat
vlastními silami, protože i když si tu výstavu uděláme vlastními silami, tak je zase viditelná pouze
prostřednictvím virtuální prohlídky. Takže ano, šetříme, kde se dá. Nevypínáme topení, toho
jsme ještě vzdáleni, ale ono se to nakonec taky objeví. Nicméně akvizice, nákup sbírek – nula,
restaurování externí, které potřebujeme – nula. Investice do vybavení, počítače a tak dále – nula.
Investice do řekněme takových věcí, jako je vydávání publikací, na které nemáme projektové
peníze, nebo katalogů třeba našich sbírek, na to můžeme úplně zapomenout. Takže ono z té
činnosti toho nakonec mnoho nezbyde a fakticky v podstatě budeme muset všechno dělat na
koleně. To už je teď zcela jasné a tímto směrem to půjde.“
Zdroje příjmů

Většina organizací zapojených do výzkumu tvrdí, že výpadek příjmů nebyl zas tak razantní během krize,
pokud nebereme v potaz příjmy z veřejných zdrojů, u kterých je pravděpodobnost snižování do
budoucna. Příjmy ze vstupné tvoří zpravidla v příspěvkových organizací menší část rozpočtu, a to
především v případě malých organizací zřizovaných kraji nebo městy.
•

•

„Určitě asi ten výpad příjmů není tak markantní, neboť my máme vzhledem k tomu, že jsme na
malém městě, nastavené vstupné velmi nízké, prodeje netvoří důležitou součást našich příjmů,
ani prodej výrobků, ani prodej vstupenek. Já to hodnotím spíš [z hlediska] té péče o duševní
rozvoj místních. Teď jsme zavření, kromě výstav jsme dělali doprovodné programy,
komunikovali s místními školami, které byly velmi aktivní, a o toto jsme teď přišli.“
„My nejsme díky bohu závislí na příjmech ze vstupného tak jako třeba divadla nebo nějaké další
organizace, takže s nižším rozpočtem můžeme udělat trochu úspornější podobu výstavy a pořád
můžeme fungovat.“

Jiná situace samozřejmě panuje u větších organizacích na národní úrovni, kde příjem ze vstupného tvoří
podstatnější část rozpočtu.
•

„U nás je ten příjem ze vstupného v řádu desítek milionů, což je dost. U nás je to hlavně
postavené na tom, že když děláme nějakou atraktivní výstavu, kdy ty výstavy jsou finančně
náročné, ale pak tam je ten potenciál, že přijde hodně návštěvníků. Když člověk udělá menší
výstavu pro odborníky, tak tam není velká návštěvnost a řekneme že i to vstupné není nějak
velké. V takovém případě je hlavním výstupem nějaká publikace, která zůstane ve vědeckém
světě. Ale pokud člověk v galerii udělá blockbuster, tak tam je ten potenciál získat hodně ze
vstupného. Tím nechci říct, že by se ta výstava zaplatila, ty náklady jsou vždy větší. Ale třeba s
tou velkou výstavou, co máme teď, tam je hodně zahraničních výpůjček, to jsou extrémně drahé
transporty, pojištění. My jsme to přivezli, pojistili a v tu chvíli jsme to museli uzavřít, takže jsme
měli enormní náklady, ale nemohli jsme saturovat náklady.“

Největší příjem příspěvkových organizací pochází z veřejných zdrojů. Zdroje z fundraisingu a dalších
činností tvoří jen malou část rozpočtů příspěvkových organizací a organizace často přiznávají, že
fundraising je jejich slabá stránka. Důvodů k slabě rozvinutým fundraisingovým aktivitám je celá řada,
mezi ty nejčetnější zaznívající v rozhovorech patří:
•

neochota soukromého sektoru podílet se na financování umění a kultury

•

lokálnost

•

uzavřenost a specifičnost světa současného umění

•

v České republice není dárcovství zakořeněné
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Neochota soukromého sektoru podílet se na financování umění a kultury
•
•
•

•
•

•
•

„Setkávám se s tím, že mi lidi říkají, že už dávají dost státu na daních, a teda ať jdu za státem,
který tvrdí, že naše peníze přerozděluje lépe.“
„Sponzoři mají často argument, že my jsem placeni státem, že proč by nás měli podporovat oni.“
„Je to obtížné, protože ten privátní sektor tady u nás v kraji je zaměřen v podstatě jedním nebo
dvěma směry, je to chemický, uhelný průmysl a ten teď, myslím si, na růžích ustláno nemá. I oni
teď převracejí každou korunu. Takže nám vysychají tradiční zdroje podpory, kterými jsme mohli
třeba sanovat určité investice na úrovni přestavby expozic anebo tvorby nových výstav, případně
nákupu vybavení. Tady u nás to moc optimisticky nevidím.“
„Česká veřejnost není naučena podporovat kulturu a je to postavený jen na osobních kontaktech.
Nutno říci, že pár osvícených představitelů soukromého sektoru už existuje, ale není to obecné.“
„Chtěli bychom rozvíjet fundraising, ale všechny firmy čekají nastupující krizi, takže to je složité.
Ale na druhou stranu se nám podařilo získat nějaké sponzory, kteří měli pochopení pro tu situaci.
Museli jsme jim vysvětlit, proč právě teď potřebujeme jejich podporu třeba zaplatit edukační
videa.“
„Chtěli bychom dostat nějaký sponzorský dar na vstupné, to není spojeno s pandemií. Ona jsou
to jen 3 % rozpočtu, není to velká částka, ale mohli bychom mít volný vstup. To bychom rádi, ale
jinak hlavně plánujeme šetřit.“
Neočekávají ani velkou spolupráci s komerčním sektorem, protože ten bude také šetřit.

Lokálnost
•
•
•

„Myslím, že s tím privátním sektorem to je zejména tady v těch okrajových oblastech republiky
vždy horší, protože v podstatě jsou to drobné, lokální firmičky, vyloženě je to vždycky o
osobním rozhodnutí představitele té firmy.“
„Ve městě, kde působíme, nejsou žádné velké finanční skupiny, které by nás podporovaly.“
„Firmy, které vyloženě mají ve svých rozpisech částky na nějakou podporu, to jsou většinou
takové ty větší firmy, jichž tady u nás moc není.“

Uzavřenost a specifičnost světa současného umění
•
•
•
•

„Když už někdo chce podporovat současné umění, což je dost specifický obor, tak si většinou
dělá svůj vlastní projekt a má vlastní představu o tom, jak by to mělo vypadat.“
„O současné umění je marginální zájem. Uvědomuju si, že to, že vás odborná veřejnost plácá po
zádech, absolutně nekoresponduje se zájmem toho publika, a tudíž i potenciálních donorů.“
„Získat podporu pro současné umění je těžší, jelikož je to specifický obor. Malá základna diváků
a donorů pro současné umění.“
„Řada věcí v kultuře je mnohem viditelnější, a tudíž pro ty případné donátory, ať už ze strany
klasického sponzoringu, nebo takového nezištného, nebo kvazi-nezištného, donátorství,
zajímavější, protože je to víc vidět, jako je divadlo nebo filharmonie. My jsme přeci jen v té
kultuře trošku až někde na konci té řady.“

V České republice není dárcovství zakořeněné
•

„Česká veřejnost není naučena podporovat kulturu a je to postavený jen na osobních kontaktech.
Nutno říci, že pár osvícených představitelů soukromého sektoru už existuje, ale není to obecné.“

Možnosti rozvoje vícezdrojové financování pro organizace v oblasti výtvarného umění během krize jsou
velmi omezené. Například online aktivity určitě nejsou spásné, co se týče příjmů, jelikož velká část online
programů je poskytována zdarma. Řada organizací využila pandemickou situaci a zřídila, nebo vylepšila eshop a začala prodávat své katalogy a další produkty.
Navýšení příjmů z prodejů uměleckých děl
Jak je uvedeno v předchozích částech, na trhu umění se navýšil zájem o investice do umění a rozšířila i
základna sběratelů. Soukromé galerie umění tak během pandemie zaznamenaly navýšení příjmů z prodeje
uměleckých děl.
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•

•
•

„Ti bohatí lidi, kteří ty peníze mají a nejsou hloupí, tak vědí, že ty peníze za chvíli nebudou mít
žádnou cenu. Já mám pocit, že ty prodeje na trhu jsou tažený tímhle. Ta inflace, to bude takový
průšvih, ti lidé budou schopni nacpat peníze do tolika aktiv, jenom aby se ty peníze nevykouřily
komínem.“
„Můžu to potvrdit, že prodeje jsou lepší než před pandemií, je to trend. Fakticky je náš obrat
mnohem větší než normálně.“
„Že bychom strádali a snížily se nám prodeje, to říct nemůžu. Ale spíše se online prodávají známí
umělci. Třeba nedávno jsme dělali výstavu jedné autorce, která není tolik známá a nedopadlo to
úplně dobře. Asi to může být tím, že lidé neměli šanci se s těma obrazy více potkat.“

Budoucnost
Řada organizací si uvědomuje že vzhledem ke snižujícímu se veřejnému financování bude nucena hledat
nové cesty vícezdrojového financování.
•

•

„Už o tom uvažujeme. Jednak chceme některé z našich prostor využívat ke krátkodobým
pronájmům, třeba ke svatbám nebo různým konferencím a plánujeme také vytvoření Klubu
přátel (větší propojení s komunitou), kde to bude na vzájemné spolupráci formou benefitů,
nemáme ještě úplně přesně stanovené podmínky. Rádi bychom oslovili i firmy s nějakým
sponzoringem a nějakým partnerstvím.“
„Je to složité, ale je potřeba se na to podívat, jaké trendy přicházejí ze zahraničí. Například v
Německu nebo ve Švýcarsku muzea, která fungují z veřejných prostředků, tak v posledních
letech například zpoplatňují veškeré služby. Chcete fotografii ze sbírky? Tak ano, poskytneme
reprodukci, ale stojí 30 eur. Například. A tento trend je už hodně silný právě na Západě. Protože
tlaky na veřejné financování v té socialistické Evropě v podstatě jsou tak silné – koneckonců, ty
veřejné rozpočty nemohou pokrýt všechny ty potřeby, žadatelů přibývá – takže se vyvíjí tlak tam,
kde řekněme nemáte armádu odpůrců. Daleko snazší je tlačit směrem, aby si vydělávaly kulturní
instituce samy než třeba školství, představte si ten rozdíl. Když vyjdou do ulic muzejníci, tak si
jich nikdo nevšimne, protože jich je pět a půl. Když všichni učitelé, kteří učí ve školách, vyjdou
do ulic, tak jsou v podstatě schopni paralyzovat i velké krajské město. Ta naše síla není tak velká
a pochopitelně, politická správa se vždycky rozhoduje tam, kde to nejvíc pálí nebo kde to má
nejméně markantní politické důsledky, a protože třeba opatření vůči kultuře se už za socialismu
uplatňovala plošně – v šedesátých letech například, když byla krize, tak některá muzea spadla
třeba na polovinu pracovníků ze dne na den – tak já si myslím, že je velké riziko, že se to
zopakuje.“

2.10 Role a podpora státu
Součástí výzkumu byla i otázka týkající se vnímání podpory státu. I v případě této oblasti nelze
vypozorovat jednotný trend, odpovědi se vyskytovaly na škále od pozitivního přístupu k velmi
negativnímu. Pandemie však ukázala důležitost státu.
•

„Já bych skoro řekl, že teď se vůbec pro mnohé lidi ukazuje, k čemu ten stát je tady vlastně
dobrý. Že ani ty subjekty samy si ten problém nevyřeší, ani ta společnost díky nějakým svým
mechanismům to nevyřeší. Že to je nezastupitelná role státu, aby jednak podpořil to, co se
dostává do nějaké krize, ale aby zároveň ty věci centrálně řídil, aby řekl, toto jsou teď ta jasná
pravidla. Někdo ze začátku někde napsal, že ta krize je hrozně demokratická, že ta pandemie je
demokratická, protože se týká všech, protože nakazit se mohou chudí i bohatí a tak dále. Tak ty
dopady tak demokratické nejsou, to jde fakt jen pro určité segmenty a jiným se daří.“

V odpovědích lze najít rozdílnosti, pokud se jedná o organizace zřizované Ministerstvem kultury ČR či
organizace na úrovni krajů a obcí. Organizace zřizované MK ČR mají většinou pozitivnější pohled na
pomoc státu.
•

„Pochopitelně, stát bude hájit Národní muzeum a všechny ty největší instituce prostřednictvím
ministra kultury, který má nepoměrně větší sílu než nějaký náměstek pro kulturu na krajském
úřadě. To je jiná liga. Aniž bych to myslel nějak zle.“

Pozitivní pohled

21

•
•
•
•
•

„Nemuseli jsme nikoho propouštět, to bylo fajn. Nebylo tady vše ideální, ale nikdo na to nebyl
připraven. Vždy může být podpora lepší, ale na druhou stranu nemáme pocit, že by se k nám
někdo obrátil zády.“
„Musím říct, že i zřizovatel pochopil nutnost vybavit nás technikou a pomohl nám zafinancovat
vybavení.“
„Musím říct, že třeba ministerstvo kultury bylo skvělé. Jsou tam neskutečně ochotní lidé, jsou
schopni poradit, jsou schopni pomoct a myslím si, že i tu podporu, co nabízejí, ty různé granty,
že bez nich by v podstatě spousta institucí nedělala vůbec nic.“
„Nemůžu si stěžovat na zřizovatele v tom smyslu, že by nám nedával metodickou pomoc. Náš
kraj byl v tomto rychlejší než vláda, takže v tomto smyslu jsme fungovali dobře. Podařilo se
nakoupit notebooky a takové věci.“
„My jsme vlastně v roce 2017 nebo 2018, kdy byl poprvé vypsán akviziční fond, tehdy jsme
dostali od zřizovatele poprvé milion korun na akvizice. Do té doby bylo opravdu jedno, jestli
ušetříte, nebo neušetříte… Takže já vnímám tu podporu státu jako důležitou a zvlášť si vážím
toho akvizičního fondu na ministerstvu kultury.“

Negativní pohled
V rozhovorech často zaznívala nedostatečná a špatně nastavená komunikace.
•
•

•

•

„Rozhodně bych přivítal lepší komunikační pomoc. Ty informace byly zmatené. Bylo by dobré,
kdyby úřady přetavily ty informace z úředního dokumentu do něčeho stravitelného.“
„Já vlastně žádnou podporu necítím. Mně by stačila třeba i mentální, kdybych to tak řekla. Já z
ministerstva necítím podporu ničeho. Ono se vždycky řekne, ano, teď je tady Covid Kultura,
první, druhá vlna, je to miliarda… Nějaké takové úplně paušálně obecné pojmenování. Ale i bych
od ministerstva třeba čekala, že bude o situaci umělců víc referovat, jak je špatná, aby si to třeba
uvědomila i veřejnost. Třeba by to způsobilo to, že by si ti lidi třeba koupili obraz v ateliéru nebo
by si, nevím, stáhli nějakou hudbu, která je za peníze, cokoliv. I ty nadace by se tomu možná
snažily víc pomoci.“
„Co se týče komunikace, tak to je tragédie samozřejmě. Opravdu, jako s námi, se státními
příspěvkovými organizacemi, nějaké metodické vedení, bych to nazval, od ministerstva kultury
nebo nějakého organizačního centra, to v podstatě neprobíhalo téměř vůbec. Každá ta instituce
se snažila po své vlastní ose, samozřejmě, i ochránit své zaměstnance, zajistit prostředky
ochranné a tak dále. To jsme byli hozeni naprosto do vody a naučili jsme se v tom po nějaké
době plavat. Myslím si, že po této stránce, komunikační a organizační, ministerstvo kultury
nesplnilo svou roli.“
„Stálo by za to, aby o kultuře bylo slyšet mnohem více. A nejen o té živé kultuře, ale i o galeriích
a těchto institucích. Co se týká krajské samosprávy, musím říct, že na jednu stranu náš zřizovatel
se nám snažil do jisté míry vyjít vstříc.“

V některých případech se v rozhovorech objevovala i kritika neefektivně nastaveného systému podpory.
•

•

„Protože tam furt je nějaká komise která, dobře, posuzuje uměleckou relevanci toho programu,
to je fajn, ale tam někde musí být znalost těch institucí, které mám, a třeba se je snažit posunout
dál. Proč by měly dostat víc? Nebo i zohledňovat něco jiného než jenom roční program, jaká je
vize té instituce, kam má růst? Aby se ta infrastruktura rozšiřovala, tak stát platí vzdělání dalším a
dalším kunsthistorikům, nově i kurátorům, jiným teoretikům, je daleko víc umělců, a ty instituce
jsou furt stejné? Ony nerostou. A kam tyto lidi [půjdou], to už logicky si říkají, že půjdou do
jiného oboru nebo půjdou na úřad práce, takže to zase bude platit [stát?]. Že ani v tomto není
vůbec nějaká širší úvaha o celém tom sektoru.“
„A co se týče té státní podpory, tak vezměte si, ministr Zaorálek sehnal peníze na ty různé
podpůrné programy, ale v podstatě není to tak, že by třeba řekl: tak podívejte se, já tady mám
miliardu, tak dám 300 milionů krajům, každému ze čtrnácti krajů dám poměrnou část a řeknu jim,
vrazte to do své příspěvkové oblasti kultury anebo do živé kultury dle vlastního uvážení. Ne.
Místo toho oni vyhlásí program, kde vám dají několik formulářů, které musíte vyplnit, musíte tam
složitě zdůvodňovat, o co jste za pandemie přišli a co potřebujete zachránit, a výsledek je ten, že
řada institucí si ani nepožádá. Nebo si spočítají, že když vrhnou všechny síly do toho, aby
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správně vyplnili ty žádosti a všechno to dotáhli až do konce, tak jenom náklady na pracovní
hodiny těch zaměstnanců budou vyšší než skutečně získané prostředky z tohoto covidového
fondu. To je zase prostě zcela úřednický přístup, a ten ministr měl prostě bouchnout do stolu a
říct, dobře, tak když ta podpora má být plošná, nebudeme prostě hrát jenom na to, kdo umí
vyplnit formulář, ale dejme těm institucím prostě aspoň něco rozhodnutím státu nebo
rozhodnutím ministra, ať to ty kraje prostě přerozdělí a pošlou nám jednoduchou tabulku, co
kolik kam dali a k čemu se to použilo. Tento proces by nám pomohl mnohem víc, a to nemluvím
jen o mrtvé kultuře, jako jsme my, ale i o živé kultuře. Místo toho prostě ten, kdo je filuta, tak si
vyplní 50 žádostí a neustále si tím sanuje svoje řekněme ztráty. A ten, kdo filuta není, i když dělá
daleko kvalitnější kulturu, má bohužel smůlu.“
Budoucnost státní podpory
V rozhovorech o podpoře státu uměleckého sektoru velmi často rezonovala obava z budoucího vývoje a
potřeba nastavit podporu, která by uměleckým organizacím poskytovala stabilitu.
•

•

•

„My v podstatě čekáme na to, že se objeví nějaký silný politik, který bude schopen protlačovat
nějaké vize. Protože pandemie ukázala, že úředníci na to opravdu nemají, aby to zvládli. Úředníci
jsou prostě zacyklení ve svých paragrafech a šikanují nás po stránce byrokracie čím dál tím víc.
Ale zároveň sami extrémně ztrácí výkonnost… Teď nám vládnou úředníci, a to je katastrofa. Od
jednoho ministerstva přes druhé až po kraje. To bych řekl, že je největší bolest, co se týče té
podpory. Protože podpora úředníka, který ničemu nerozumí, je nám k ničemu. My potřebujeme
podporu člověka, který skutečně kolem sebe šíří nějaké představy o lepších zítřcích, který
skutečně je vizionář.“
„Já si myslím, že je strašně důležité udržet stabilitu, i stabilitu dotačních titulů, které jsou dneska
funkční a fungují, aby nedošlo k nějakým významným propadům přidělených peněz na ty balíky
těch stávajících dotačních projektů, to si myslím, že je důležité. Ale je otázka, jak to bude
dlouhodobě udržitelné.“
„Já si myslím, že hlavní role státu by měla být v tom, že kulturnímu sektoru poskytne
dostatečnou stabilitu, aby kulturní sektor nebyl první prekarizovaná část naší společnosti. Myslím
si, že je to věc, která se netýká jenom pandemie, samozřejmě, ale byla pandemií akcentovaná. Je
málo kulturních institucí, pokud tedy nejsou zřizované státem, které si mohou dovolit mít
zaměstnance. Jestli se nemýlím, tak například ve Francii jsou speciální statuty pro umělce, pro
aktéry v uměleckých institucích, které ty instituce osvobozují od určitých poplatků, které právě v
našem prostředí jsou likvidační pro tu instituci, nebo ta instituce si to prostě nemůže dovolit. A v
době pandemie nebo takových krizí se asi spoléhá na to, že my s naším entuziasmem budeme to
umění dělat dál a budeme sami sebe prekarizovat. A v tomto vnímám já roli státu jako absolutně
základní a doufám, že se nevrátíme k tomu, kde jsme byli, a že to bude transformace pro nás
všechny.“

2.11 Pozitivní dopad pandemie
V rámci výzkumu jsme se zajímali, zda ředitelé organizací vnímají určité pozitivní prvky, které pandemie
přinesla nebo nastartovala. V oblasti výtvarného umění zaznívaly především 3 aspekty:
•

více času

•

získání nových znalostí a dovedností

•

zájem mladší generace o výtvarné umění

Více času
Organizace v oblasti výtvarného umění využily čas, kdy musely být zavřeny návštěvníkům především
k péči o sbírky a jejich digitalizaci.
•

„Jestli můžu říct, co nám covid pomohl, víc pečovat o sbírky. Protože ve chvíli, kdy jsme
zřizovatelem tlačeni do nějaké role, kde nás hodnotí především jako organizaci, kam chodí hodně
návštěvníků, která pro ty návštěvníky připravuje různé typy programů, které považujeme
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•

samozřejmě za důležité, tak ale nemáme dostatek lidí a také dostatek časových kapacit, abychom
se věnovali tolik péči o sbírku. Tak toho jsme využili toho času.“
„Pokud bych opravdu měl najít nějaké pozitivum za tu naši organizaci, jedno by bylo, že jsme
měli prostor a čas i tu pracovní energii věnovat se vnitřní činnosti, která není vidět navenek, jako
je třeba správa sbírek, restaurování, nějaké odborné výstupy, že jsme vydali sbírkový katalog o
jedné velmi důležité součásti naší sbírky, zároveň jsme nějakým způsobem i opravili nebo
přizpůsobili nějaké součásti toho objektu k lepšímu provozu.“

Více času na digitalizaci sbírek.
•
•

•
•

•

•

„Jak bylo zavřeno, tak máme více času se těmito věcmi zabývat. Je to logický krok, který bychom
asi zrealizovali, ale takto je k tomu větší prostor.“
„Ne, že by nás přinutila provést ty změny, ale spíš uspíšila jejich realizaci. My už jsme třeba v
roce 2019 uvažovali o větším zpřístupnění našich sbírek online, takže to jenom uspíšilo to, že
jsme na tom intenzivně pracovali, což bylo během té jarní vlny z loňského roku, kdy jsme se na
to mohli více soustředit a podařilo se celkem rychle dotáhnout to do zdárného konce. A stejně
tak jsme se vrhli na přeměnu našich webových stránek, případně i celé naší identity a vizuálu.
Takže to jsme realizovali nejenom díky té pandemii, ale spíš by se dalo říct, že to ta situace
urychlila.“
„To je vlastně jedna z mála pozitivních věcí na covidu, že to toto nakoplo a začalo to fungovat a
my jsme si to uvědomili a dále to budeme prosazovat.“
„Každá ta věc, která vznikne, je pro nás nějakou příležitostí k tomu, abychom se pobavili o tom,
co tam je špatně, co bychom mohli dělat jinak a jak bychom to případně mohli dělat jinak. Takže
toto určitě bude takový posun, že nás to posune, v něčem se zlepšíme. A určitě, nějaké online
výstupy jsme měli i před pandemií, takže se je samozřejmě budeme mít i po ní. A myslím, že je
budeme mít lepší, než jsme měli před pandemií.“
„Konečně zase po nějakých pár letech takového toho expanzivního výstavního programu, který
je nejenom odborně, ale i fyzicky náročný, logisticky, všechno to zatěžuje, že se nedostává síla na
ty vnitřní záležitosti. Možnost se zastavit a soustředit se na vnitřní záležitosti, zejména z toho
odborného hlediska. A co si myslím, že může být ještě pozitivní - ale to je způsobené formou
řízení instituce, to znamená, že si za to můžu sám - že lidi jsou donuceni se rozhodovat více sami
za sebe a přistupovat k těm věcem a priori kreativně, řekněme, a nespoléhají se už pouze na
podněty pana ředitele.“
„Mně přijde, že pandemie nám dala čas. Kdybychom nebyli zavření, tak jedeme každé dva měsíce
nová výstava, to se pak člověk nezastaví. Ještě s těmi akcemi, co dělá město. Jakmile je zavřeno,
máme víc času to promýšlet. Já jsem se třeba teď po roce a půl dozvěděla více o svých
zaměstnancích, naučili jsme se spolu víc komunikovat, takže na jednu stranu je to taková
pozitivní věc a ano, dá nám čas přemýšlet.“

Získání nových znalostí a dovednosti
Zaměstnanci získali nové dovednosti a metody, začali uvažovat jiným směrem.
•

„Vidím přínos v těch sociálních sítích, že jsme se v tom, myslím, velmi zlepšili. I v řízení toho eshopu. V podstatě každé to ponaučení je pro nás přínosem.“

2.12 Bariéry inovací
Velmi často zaznívá, že krize jsou příležitostmi k inovacím, v rámci výzkumu nás zajímalo, jaké aspekty
vnímají ředitelé uměleckých organizací jako bariéry inovací. V oblasti výtvarného umění nejčastěji
zaznívaly následující aspekty:
•

špatně nastavená legislativa a administrativa, která snižuje flexibilitu

•

dlouhodobé podfinancování

•

nedostatečná strukturální podpora inovací

•

špatné vztahy se zřizovatelem
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•

slabá lobby v oblasti výtvarného umění

•

konzervatismus

Slabá flexibilita
Nestátní neziskové organizace mají větší flexibilitu než státní instituce, a tím pádem silnější potenciál
inovovat.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

„My máme naprosto volnou ruku a můžeme si dělat co chceme, každý rok si to musíme obhájit v
grantech.“
„Čím větší struktura, tím se hůř zavádějí změny a ten proces je delší. Což je ale plus i minus,
velká instituce vám dá stabilitu, druhá stránka věci je, že je potřeba daleko více energie zavádět
nějaké nové věcí a trvá to delší dobu.“
„Legislativa a taková ta úředničina, to je velký problém asi všude. Spousta dotazníků, výkazů,
formulářů, papírování, práce, která dělá práci.“
„My jsme sehnali na koncert sponzorský dar a řešili jsme se sponzorem, jak to kolečko musí
byrokraticky proběhnout, tak on nám řekl, že nám ty peníze dá bokem, že na to není… což není
dobře. Opravdu, největší brzda všech organizací je jejich zřizovatel.“
„Nákup techniky nám trval dlouho, protože jsme museli zajistit prostředky od zřizovatele.“
„Tím, že jsme příspěvková organizace, tak musíme na 100 % dodržovat vše. Takže i když jsou to
věci, které byste asi selským rozumem řešili jinak, tak díky tomu, že se striktně musíme držet
zákoníku práce, je to někdy problém.“
„Druhá věc je ta, to je taková záležitost té poslední doby, že my máme trošičku smůlu, i kdyby
nám někdo chtěl něco dát, tak každý dar musí schválit Rada kraje, Rada zřizovatele. To je docela
náročný úřední postup. To znamená, kdyby sem přišel nějaký sponzor a řekl: Já mám tady v
kapse pět milionů, teď vám to dám a udělejte výstavu, musíte ho v podstatě zatáhnout do
neskutečné byrokratické mašinérie, aby vám to vůbec bylo povoleno. A toho člověka v podstatě
obtěžujete na úrovni, která už pro něj naprosto nemůže být komfortní. To je ještě jenom taková
další drobnůstka.“
„Protože u nás je všechno velice zdlouhavé, všechno musíte velice administrovat. Právě to nás
vlastně svým způsobem omezuje v tom, abychom mohli rychle reagovat na měnící se podmínky.
Protože na všechno musíte mít předem souhlas zřizovatele, musíte to s ním diskutovat. V období
pandemie to bylo mnohem horší, protože byli na home office a všechno se prodlužovalo ještě
víc.“
„Byly vypsané výzvy, ale byly podle mě vypsané trochu nešetrně. Protože si myslím, že tam
chyběla volnost. Že když si ta instituce nebo ten tým troufnou být někde za čarou v něčem
neověřeném. Ty výzvy byly spíš záchranné. Cítili jsem z toho, že tam ta inovace úplně nebyla.
Bylo málo možností si říct, a teď uděláme něco od úplně začátku.“

Dlouhodobé podfinancování
Za velkou brzdu inovací je považováno dlouhodobé podfinancování sektoru. Ředitelé mají obavu
z budoucího se snižování veřejného financování, což považují za ještě větší bariéru rozvoje inovací.
•
•

•
•

„Zřizovatel nám snižuje příspěvek, takže se nebudeme moci rozvíjet.“
„Ty instituce jsou víceméně dlouhodobě podfinancované, zejména příspěvkové organizace, jsou
tam záležitosti tabulkových tříd a podobně, kdy v podstatě tyto profese, které zprostředkovávají
tyto zážitky digitální formou, tak buď nejsou vůbec obsaženy, takže se to musí dělat
dodavatelsky, nebo nejsou obsaženy z toho důvodu, že na ně nemáme peníze. Respektive, kdyby
se řadily do těch tabulkových tříd, jsou to takové honoráře, které pro lidi zabývající se IT,
audio/video a tak dále tak nejsou atraktivní.“
„Myslím si, že je to asi opravdu dlouhodobě finančně podhodnoceno. Pokud se nám opravdu
nepodaří získat nějaké granty nebo další sponzory a další příspěvky bokem, tak je pro nás
samozřejmě těžké zavádět nějaké inovace.“
„Velice nás limitují jednak finanční zdroje, jednak to technické vybavení. Většina institucí našeho
typu nemá žádné pracovníky, kteří by nám pomáhali s IT technologiemi a podobně, takže to
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•

víceméně děláme všechno na koleně, systémem cvičené opice, protože musíme vycházet z toho,
jaké je situace.“
„Když vezmete, že nástupní plat v té organizaci je nižší nežli plat prodavače v Lidlu a je to
vysokoškolák, po kterém chcete, aby uměl několik jazyků, aby se velmi dobře vyjadřoval slovem a
písmem, aby měl nějaké dovednosti, tak je to prostě problém, jak ty lidi udržet a jak je získat a
motivovat k tomu, aby podávali skvělý výkon.“

Nedostatečná strukturální podpora inovací
Z rozhovorů vyplývá neefektivně nastavená grantová podpora inovací. Grantový systém je nastaven spíše
na podporu projektů, nikoli inovací jako takových.
•
•

„Poskytovatelé grantů mají různá pravidla a nějaké věci z toho prostě pořídit nejdou, nákup
techniky je zrovna jedna z takových věcí.“
„Uvítal bych více peněz na digitalizaci od státu, abychom dohnali ty technologie, to bych uvítal,
kdybychom dostali prostředky na tohle a zaměřit se tak na tu prevenci.“

Špatné vztahy se zřizovatelem
•

•

„Tady ten největší problém institucí je komunikace se zřizovatelem. Některé věci jsou těžko
prorazitelné, i když to není špatně po právní stránce nebo to může pro tu organizaci přinést v
podstatě něco dobrého, tady na to narážíme my i další. Ony jsou nějaké cesty, ale je to únavné,
člověk tomu musí věnovat spoustu času a energie. Myslím si, že některé instituce na to
rezignovaly, proto se zdá, že stagnují a jsou zkostnatělé. Znám i ředitele, kteří nechtějí vyvíjet
nějakou zbytečnou aktivitu tohoto typu, někoho přesvědčovat, že je to dobře. Je to naše největší
úskalí, minimálně těch, co máme zřizovatele město. Myslím si že směrem nahoru, na ty větší
správní jednotky, je ta situace asi lepší, co tak pozoruji.“
„Pro nás je to teď impuls k vyjednávání se zřizovatelem. Protože my bychom se chtěli dostat do
situace, kdy třeba v této dynamické době a krizové řekněme máme spoustu nápadů co dělat, ale
vlastně 80 % času trávíme záchranou té instituce, což je škoda. Politickým vyjednáváním a
sháněním peněz, někde jinde, nějaký hledáním toho, kde co proškrtat a ušetřit. Ale tím nemyslím
že bychom potřebovali více peněz, ale potřebujeme větší stabilitu a větší důvěru tady v té době a
možnost experimentovat.“

Slabá lobby v oblasti výtvarného umění
Dalším aspektem, který ředitelé spatřují jako nedostatečně rozvinutý v oblasti výtvarného umění a který je
příčinnou nedostatečného rozvoje inovací, je slabá lobby v sektoru výtvarného umění.
•

•

„Já bych řekl, že nám strašně málo nahrává situace v muzejní obci jako takové, protože ta
muzejní obec není schopna se mezi sebou domluvit. To znamená, že tady existuje Asociace
muzeí a galerií, existuje tady Rada galerií, existuje tady Český výbor ICOM a česká řekněme divize
ICOM, to jsou profesní zájmové organizace, které ani mezi sebou nemají velmi dobré vztahy. A
Asociace muzeí a galerií, která shromažďuje největší množství těchto muzeí a galerií, tak tam se
prakticky po léta už vede válka mezi malými institucemi a velkými institucemi. Národní muzeum
třeba z Asociace muzeí a galerií vystoupilo. Jestliže naše největší a druhé nejstarší muzeum tam
teď není, tak já vlastně nechápu, proč Asociace vůbec existuje. Takže i ta profesní sféra je strašně
rozpolcená.“
„Mě i mrzí, že mám pocit, že tam není zájem se o tom nějak více informovat. Já vím, že na jednu
stranu je to naše chyba, že ta výtvarná scéna není schopna se víc institucionalizovat nějakým
takovým způsobem. Třeba filmaři za sebe dokážou daleko lépe mluvit, i designéři, a spolupracují
s ministerstvem průmyslu a obchodu, ale to umění spadá jen pod ministerstvo kultury.“

Konzervatismus
V rámci rozhovorů často zazníval názor, že svět výtvarného umění je poměrně konzervativní a panují
v něm myšlenkové bariéry k inovacím. Z rozhovorů ale také vyplývá, že pandemická situaci umožnila
řadu takových bariér narušit.
•

„Ta starší generace na to koukala dost negativně a ve všem viděla problém. Takže tam byly
mentální bariéry. Takže se dost ukázal střet dvou generací, ale v krátké době se to podařilo
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•

•

dorovnat, a i ta starší generace pochopila, že je to dobré a že vlastně stejně jiná cesta není, takže
proběhla poměrně rychlá změna myšlení.“
„Já myslím, že obecně tento sektor je obtěžkaný stereotypy a nějakým fungováním, které tady
bylo x let. Myslím si, že je určitě důležité pro nově vstupující subjekty do tohoto sektoru mít
jasnou vizi, co chci dělat, a nenechat se ovlivnit tím, co už jinde funguje. Myslím, že je důležité se
odlišit co se nabídky týče. Protože subjektů je tady celkem dost a dost jich prodává to samé.“
„Všeobecně obchod s uměním je velice konzervativní disciplína. Ono to vychází z podstaty té
věci, když se člověk podívá na největší aukční domy, tak jsou to instituce staré přes 200 let a ten
princip mají pořád podobný. A inovace jsou brány často s velkou rezervou a nedůvěrou.“

2.13 Připravenost na krize
Záměrem výzkumného projektu bylo zjistit dopad pandemie na organizace v oblasti umění, ale také
zjistit, zda existují nějaké prvky, které organizacím pomohly pandemickou situaci překonat. Takové prvky
by pak měly potenciál organizacím pomoci při překonání i jiných krizových situací. Z výzkumu vyplývá,
že se jedná především o 6 následujících aspektů, kdy některé jsou specifické jen pro určitý druh
organizací:
•

sehraný tým a dobře nastavená komunikace

•

dlouholetá systematická práce a reputace

•

efektivně nastavené procesy

•

technická vybavenost

•

vzdělávání zaměstnanců

•

vlastní prostory

Sehraný tým a dobře nastavená komunikace
•
•
•

•

„Já myslím že hlavně to, že náš tým byl sehraný, a když se přešlo na home office, tak to stále
fungovalo dobře. Takže dobře vnitřně nastavená komunikace.“
„My jsme takový malý tým, takže organizace pracovníků je hodně osobní, operativní a lidi vědí,
co mají dělat.“
„Samozřejmě co nám usnadnilo se s tou krizí nějak popasovat, je rozměr naší organizace. Asi je
něco jiného, když je to Národní muzeum o stovkách možná tisíce lidech a něco, když my máme
počet zaměstnanců 25. To je zásadní faktor, jak se s tím dá popasovat, vše jsme schopni vyřešit
flexibilně.“
„Druhá věc, která byla určitě důležitá, byl týmový duch našich lidí. Já osobně jsem to pozoroval,
že jsme se všichni semkli, když v tom březnu začala platit opatření, a každý z nás v galerii
přemýšlel, jak se s tou situací poprat, jak ji překonat, a nakonec se nám ji společnými silami
opravdu překonat podařilo, snad úplně.“

Dlouholetá systematická práce a reputace
Přínos dlouhodobé a systematické práce, vybudování důvěry a zákaznické a návštěvnické základy se
objevoval především v případě soukromých galerií.
•

•

„Řekla bych, že jedině dlouhodobá, doufám, a kvalitní činnost, že jsme si vybudovali za ty roky
renomé, které z nás udělalo nějaký relevantní subjekt, doufám jak v té oborné oblasti, tak třeba i
v té sběratelské. A z toho jsme mohli čerpat, že jsme se na ty lidi mohli trochu spolehnout,
poprosit je o podporu nebo zvážení třeba právě nákupu teď, v tu danou chvíli, kdy jsme
potřebovali. Ale jinak nevidím nic, na co jsme se mohli připravit.“
„Já si myslím, že určitě na prvním místě, co nám pomohlo tu krizi překonat, je důvěra a
náklonnost našich klientů, v naši značku a náš aukční dům.“

Efektivně nastavené procesy
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•
•
•
•

„Asi důslednost a nastavené procesy zadávání práce. Ale ta situace nás donutila se podívat třeba i
na organigram, jestli by naše struktura nešla nějak vylepšit.“
„Je tu celkem dobře nastavený kontrolní systém, systém vnitřních směrnic, každý ví, co má
dělat.“
„Pomohlo nám to nastavit procesy. Ty procesy máme nastavené a v tom jsme odolní.“
„Další věc, je taky pravda, že my už jsme samozřejmě i před pandemií používali v galerii speciální
software pro management, který umožňuje našim lidem, kurátorům a všem ostatním do velké
míry pracovat i na dálku, takže to už bylo předtím, ale ten náš firemní software jsme ještě
zdokonalili. Takže tento náš firemní software nám umožnil fungovat stále stejně, i když ne
všichni naši lidi byli přítomni v galerii.“

Technická vybavenost
•
•
•

„Já myslím, že třeba to, že jsme měli fungující e-shop, na který už byli lidi zvyklí chodit. Taky že
jsme měli zavedený systém online aukcí, to si myslím, že nás zachránilo, že jsme se z toho úplně
nezbláznili a nezačínali od nuly.“
„Pro nás se zase tolik nezměnilo, my ty virtuální prohlídky děláme už nějaké dva tři roky
poměrně plošně, i když to stojí významný peníze, tak jsme se rozhodli, že to je de facto forma
dokumentace.“
„My máme štěstí, protože máme tady dobrou spolupráci s jedním studiem a oni přišli s nápadem,
že našli někde na americkém portálu tuto možnost a že bychom to vyzkoušeli. Tak jsme si pak
řekli, dobře, budeme v tom pokračovat dál. Ale ty přípravy probíhaly už od sklonku roku 2019.“

Vzdělávání zaměstnanců
•

„Ono jak nám ty rozpočty pokrátí, tak to bude dost těžké se zase připravit na podobné situace.
Bylo by dobré mít třeba i prostředky na vzdělávání našich zaměstnanců.“

Vlastní prostory
Především nestátní neziskové a ziskové organizace zdůrazňují výhodu vlastního prostoru, který poskytuje
větší stabilitu.
•

„V krizi se ukázalo, že investice do vlastního prostoru se vyplatila, řekli si, že když budou mít
vlastní prostor, tak budou v bezpečí vůči různým výkyvům a nejistotě ze strany majitele prostor.
Prostor se rozhodli i komerčně využít a část pronajímat, riziko se rozdělilo mezi více subjektů,
navíc si mezi sebou ty subjekty mohou pomáhat.“
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3

VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU V OBLASTI DIVADLA

Oblast divadla a tance je ze své podstaty tradičně postavená na přímém vztahu s živým divákem v rámci
jednoho společného prostoru. Sdílení a zakoušení společného fyzického zážitku mezi performery a diváky
na jednom místě je jedním ze základních stavebních kamenů divadelního a tanečního umění a až do
covidové krize nebylo představitelné uvažovat o jiných než živých komunikačních a distribučních
kanálech. Jestliže lze v oblasti výtvarného umění a hudby uvažovat (nebo je dokonce běžnou součástí
daného odvětví) o sdílení uměleckého zážitku přenesenou, tj. jinou než živou formou, tak v oblasti
divadla a tance omezení související s šířením pandemie covid-19 ohrozila samu podstatu. Přestože krize
nevedla u většiny divadelních organizací k zásadním úpravám nebo změně obchodních a provozních
modelů, tak v několika případech došlo k inspirativním rozšíření aktivit nebo změnám v organizaci aktivit.
Došlo k významnému rozšíření aktivit v online prostředí v různých formách (nejednalo se výlučně přímo
o streamy inscenací) a nové umělecké aktivity vznikaly částečně také mimo divadelní budovy ve veřejném
prostoru. U řady organizací byla krize impulsem k uvažování o úpravách budoucích provozních modelů
(redukce hraní, počtu premiér, aktivit), ale vzhledem k času, kdy byly rozhovory realizovány, k samotným
změnám ale ještě nedošlo. Krize vedla ke značným úsporám nákladů na provoz organizací, a přestože
došlo k propadům vlastních příjmů (vstupné, kurzovné), tak v kombinaci úspor na nákladové straně a
státní pomoci (speciální „covidové“ dotace) nedošlo k zásadnímu propadu rozpočtů a podařilo se udržet
vyrovnané rozpočty i v krizových letech 2020 a 2021.
Na následujících stranách jsou zachyceny výsledky výzkumu založeném na 19 rozhovorech s řediteli a
manažery veřejných divadel na národní, krajské i obecní úrovni, dále se zástupci nestátních neziskových
organizací a také s reprezentanty soukromých divadel z celé České republiky. Ve zkoumaném vzorku byly
zahrnuty jak velké divadelní instituce disponující vlastní budovou/budovami, tak nezávislé soubory a
organizace s i bez vlastních prostor a také produkční domy. Struktura rozhovorů, stejně jako jejich
analýza vychází z teoretického rámce nástroje BMC. Analýza je tak rozdělena do 9 bloků BMC, na kterou
navazují další 4 oblasti (podpora a role státu, pozitivní dopad pandemie, bariéry inovací a připravenost na
krize). V každé oblasti jsou vytyčena jednotlivá témata, která představují kódy vycházející z analýzy
rozhovorů. Analýza obsahu z řady anonymizovaných citátů z rozhovorů s řediteli institucí v oblasti
divadla a tance.
3.1

Poskytovaná hodnota

Společenská role - reflexe poslání
Pro většinu organizací byla tato krize první příležitostí k hlubším úvahám o vlastním poslání a úloze ve
společnosti. Mnohokrát zmíněné „zastavení“, „zamyšlení“ nebo „zpomalení“ v krizové situaci vedlo v
některých případech k redefinici nebo posunu/rozšíření vlastního poslání.
•
•
•

•
•

„To byla jedna taková chvíle uvědomění si, že jsme kulturní subjekt, jsme tak trochu institut
veřejného zájmu a čerpáme veřejné peníze, takže bychom měli i v téhle době vymyslet, jakým
způsobem tu kulturu vytvářet a distribuovat ji k divákům.“
„Snaha veškerých kulturních organizací je takové to udržet se za každou cenu, což podnikatel pak
v určitou chvíli nedělá. Ten si řekne: To už pro mě nemá význam, tohle držet. Protože má jen to
srovnání ekonomické, a my tam vždycky vidíme ještě jiný důvod.“
„Hodnoty organizace jsou postaveny na přesahu pouhého inscenování, divadlo by mělo předávat
i jakýsi názorový proud, fungovat jako určité fórum. Snaha zachovat to i během pandemie a
obstát před veřejností i zřizovatelem prostřednictvím vytváření nových forem a nových aktivit, a
udržet tak co nejvíce kontakt s publikem.“
„Vznikl prostor, kde jsme dělali další věci. Ty naše aktivity nějak směřují k dobročinnosti, začali
jsme pomáhat i sociálně slabším lidem. Cítíme, že je potřeba pomáhat, a že i když jsme omezili
provoz na minimum, jsme schopni pomoct ještě jinde. O to jsme se nějak snažili.“
„Byl to důležitý moment, i na to zpomalení… Sice to byla úplně prudká brzda, nevím, jestli
záchranná, ale byla. A myslím si, že byla hrozně důležitá právě pro tu redefinici si sebe coby té
instituce, i těch vztahů vevnitř, i toho, co chceme být navenek. Že je to důležité nejenom pro tu
kulturu, ale pro všechny oblasti. I pro ten obrovský konzum, pro to, co všechno se spotřebuje,
jak je ta planeta utýraná a utrápená a nemůže… Asi to přišlo jako nějaký zásah, nevím, nechci
říkat shůry, ale že to bylo potřeba.“
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Motivace
Manažeři divadel v rámci krize reflektovali také svou motivaci a motivaci své instituce k rozvíjení aktivit
během pandemie. U divadel subvencovaných z veřejných zdrojů byla často zmiňována motivace k
prokázání vlastní prospěšnosti a užitečnosti pro celou společnost.
•
•
•

3.2

„A ta instituce chce mít nějaký kontakt se svým publikem, protože nechceme, aby uprostřed
města byly tři velké budovy, do kterých chodí lidi, něco v nich dělají, ale nikdo neví, co to je, a to
podstatné, co se tam dělá, není možné sdílet.“
„Já tu nejsem proto, aby se zhasínalo v kancelářích, když tam nikdo není. Já jsem tady od toho,
abych ty peníze utrácel, ale co nejsmysluplněji.“
„Motivace pro konání v pandemii byla dvojí. Jednak manažerská, udržet soudržnost uvnitř týmu,
pracovní morálku, umělecké napojení. Druhý podstatný faktor bylo uvědomění si pozice
subvencovaného divadla, nebýt vnímaný pouze jako automatický polykač veřejných prostředků,
vznikala potřeba a nutnost vytvářet různorodé aktivity a naplňovat poslání.“
Klíčové aktivity

Přesun aktivit do online prostředí
Většina divadel po prvotním šoku zareagovala v první fázi pandemie přesunem svých aktivit do online
prostředí (živé streamy, vysílání záznamů divadelních představení, otevírání archivů se starším filmovým a
video obsahem). Jako limitující se projevily autorskoprávní otázky (absence licencí pro vysílání záznamů
představení), nízká kvalita existujících záznamů a nezkušenost v práci s audiovizuálním obsahem. V
průběhu času se začala projevovat značná únava publika i tvůrců z první vlny online přenosů a streamů a
divadla se začala přesouvat k vytváření nových vlastních aktivit v digitálním i reálném prostředí. Vznikla
řada nových distribučních platforem, které umožňovaly sdílení existujícího obsahu i vytváření nových
původních uměleckých projektů přímo pro virtuální prostředí (Dramox, Naživo, Brejlando, MírPlay ad.).
●

●

●

●
●
●
●
●

„První lockdown byl ve chvíli, kdy začínala série představení xxx. Myslím, že se odehrálo jednou,
a v tu chvíli přišlo zavření, tady byl najetý zahraniční cast, bylo to postavené, bylo prodaných
dalších 10 představení v řadě, a tak se to prostě ze dne na den odstreamovalo, v tu chvíli to ještě
mělo velký dosah...V tu chvíli se začalo streamovat víc představení, která se u nás dělala.“
„Hned první večer lockdownu (březen 2020) se začaly streamovat inscenace a na základě toho se
v průběhu první vlny vytvořil souhrnný projekt xxx. V rámci něj se streamoval náš reperotár i
spřátelených projektů, koncerty i festival. Streamovalo se i na jiných platformách (MALL.TV, TV
Naživo, ČRo). V druhé vlně (září/říjen 2020) začaly být streamy vyčerpané a online prostor
přehlcený, bylo težké na sebe upozornit a v konkurenci se prosadit. Hledala se tedy možnost, jak
prostor nabídnout jiným postiženým oborům a vznikl náš vzdělávací projekt. V třetí vlně už se
pak aktivity soustředily na zkoušení inscenací „do šuplíku“, poskytnutí prostoru rezidencím atd.“
„A hodně lidí ze začátku reagovalo tím, že nechtějí pouštět záznamy inscenací, ale že by zkusili
vymyslet něco jiného. Zapátrali jsme v historii a našli tam zajímavé filmy, udělali takového
průvodce minulostí daného souboru. Nebo jsme vymysleli, že divákům přiblížíme proces vzniku
představení, aby si uměli představit, co to znamená, vytvářet dekoraci nebo rekvizity, jak s tím
pracovat, jak jsme to zkoušeli s diváky, nějaký working progress.“
„Natočili jsme 4 inscenace jako VR, jako 3D - třeba 20 lidí s headsety, v rozestupech 2 metry sedí
v sále, všechno dodržené, ale každý se svým head-setem a s vynikajícím zvukem a pohodlným
sezením, samozřejmě.“
„Pak jsme měli trochu výhodu, v tom smyslu, že jsme byli připravení, už v té době jsme natáčeli
skeče a různé audiovizuální věci… Mohli jsme začít ihned streamovat.“
„Zapojili se do platformy OperaVision, díky čemuž jsme na té platformě zadarmo celosvětově
sdíleli Janáčkovský repertoár. Ta přidaná hodnota je, že inscenace získají profesionální záznam na
hodně kamer, s nějakým patřičným technickým ošetřením.“
„Bonusové on-line materiály, které se dobře komunikují na sociálních sítích a lidi je mají rádi,
mohou být způsob, jak lidi nalákat, aby se přišli potom podívat na představení, nebo aby to
představení posléze vnímali nějakým poučenějším způsobem.“
„Divadelníci neumějí dělat filmy. Po analýze na podzim jsme na to šli jinak. Jsme divadlo pro
děti. Proto jsme třeba docela rychle zavrhli online přenosy představení, protože představa, že
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matka vleče dítě k monitoru, vysvětluje mu, proč je potřeba se dívat na divadlo, a hodinu ho tam
drží a říká mu, že prostě mu to HBO nedá, že bude koukat na pohádku, nedává smysl.“
„S Dramoxem teď spolupracujeme hodně a tu spolupráci kvituji hodně pozitivně. Jsem až
překvapená, kolik nám posílají peněz.“
„Za pochodu jsme přestupovali do online světa. A zároveň jsme domlouvali, jak to, co uděláme
online, přeneseme na hongkongský festival, kam jsme měli jet, a místo toho, abychom tam jeli
fyzicky, tak jsme celou produkci odehráli online.“

Přesun aktivit do outdooru
Vzhledem k tomu, že v průběhu pandemie byly podmínky pro veřejné aktivity ve venkovním prostoru
mimo budovy výrazně méně omezující, tak mnoho divadel přesunulo svá představení během jara a léta na
venkovní scény, nebo umisťovalo své nové aktivity přímo do outdooru (audiowalky, bojovky,
performance na ulicích apod.)
●
●
●
●

„Kurzy jsme museli zrušit, protože se nemohlo nic konat uvnitř, a potom jsme začali dělat takové
jednorázové akce, jednorázové kurzy venku.“
„Do toho přišel s aktivitou Kulturu nezastavíš!, což byly nejdřív Majáky pro kulturu, pak se
jezdilo pod značkou #kulturunezastavis různě po městech, kde se vystupovalo na ulicích, v
obecních rozhlasech, ve výlohách obchodů, těch aktivit vlastně bylo strašně moc.“
„Otevřeli jsme venkovní prostor a začali jsme hrát hned, jakmile se vyhlásilo, že můžeme. Od
konce května, celý červen, jsme díky tomu, že máme i inscenace na ven, fungovali v tom
venkovním prostoru.“
„Máme outdoorové hry, to probíhá v ulicích po celé Praze a mohlo to probíhat i před rokem v
tom omezeném provozu. To je pro skupiny, takové putovní procházky po Praze s různými
úkoly.“

Nové aktivity
V rámci nových aktivity, které vznikly jako důsledek nebo reakce na pandemii a související omezení, byla
nejvýraznější vlna vytváření nového video obsahu, ať už ve formě hrané tvorby (audiovizuální inscenace,
seriály, skeče) nebo ve formě bonusových a doprovodných materiálů určených zejména pro
marketingovou komunikaci s diváky, případně se vzdělávacím obsahem (kurzy, výukové materiály).
Divadla také začala intenzivně vytvářet audio obsah, ať už v podobě podcastů, rozhlasových her nebo
audiowalků či audio inscenací. Některé organizace vyvinuly své vlastní distribuční a producentské
platformy, se kterými plánovaly pracovat i do budoucna v čase po skončení pandemie. Většina
respondentů deklarovala, že s videem a online obsahem plánují do budoucna pracovat intenzivněji než
před pandemií.
Během pandemie
●

●
●
●
●

„Připravují se dva seriály, které teď v nejbližší době půjdou ven. Ten jeden je z popudu herců,
jsou to takové desetiminutové série, je to spíš na YouTube nebo na sociální sítě, a je to taková
reakce na pandemii. Není to úplně věc, kterou produkuje divadlo, my jim [hercům] s tím spíš
pomáháme a necháváme jim v tom volnou ruku a je to pod značkou divadla. A divadlo ještě teď
dělá takový menší seriál, který půjde ven, a to je podobné Kanceláři Blaník. To je spíš oslovování
politiků a nějaké reakce na současné dění. To produkuje divadlo.“
„A vymysleli jsme, že uděláme medailonky o hercích. Tak jsme začali dělat portréty o hercích,
udělali jsme jich 30. A tam měl každý ten herec 3–5 minut. Máme to na webu.“
„Ve spolupráci s jedním barem jsme udělali takové „distanční menu“, kde si lidé mohli objednat
asi 10 koktejlů, a jako bonus k tomu měli, že se jeden večer mohli z baru připojit na online živé
vysílání představení divadla. Výtěžek, co se vybralo, jsme potom dávali na dobročinné účely.“
„Audiowalk je zcela nový inscenační formát, cílem bylo přesunout aktivity do open airu, menší
riziko pro větší počet diváků.“
„V průběhu první vlny (jaro 2020) se natáčely živé online taneční semináře/cvičení zdarma,
pozitivně přijaté veřejností, nové, neoukoukané, nikdo zatím nebyl unaven z přílišného koukání
do monitoru apod. V druhé vlně (podzim 2020) se videa natáčela už profesionálně a byla
zpolatněna cca 50 Kč, ekomomicky to bohužel nebylo příliš úspěšné. Na druhou stranu jde o
dobrou PR aktivitu, má dosah i do regionů mimo Prahu.“
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„Celá inscenace se odehrává na online komunikační platformě Zoom. V budoucnu bude tato
zkušenost využita jako přínos do běžné inscenační praxe.“
„My jsme nakonec místo té třetí premiéry natočili film, vlastně i místo těch streamů. Takže máme
v podstatě celovečerní, hodinový film, který vychází z naší vánoční inscenace.“
„Stan jsme měli, ten jsme si pořídili stejně kvůli tomu, že plánujeme rekonstrukci a chtěli jsme
mít kde hrát, pro tu investici jsme se rozhodli asi před třemi roky. Teď jsme ten proces jen trochu
urychlili, protože jsme si řekli, že lidi budou radši než do klasických divadelních prostor chodit do
toho stanu nebo do venkovních scén, někam, kde si budou moct před přestavením a po
představení lehnout na trávu, dát si v klidu pivo a nepůjde o nějaké podzemní, tmavé prostory.“
„Pak ještě kanál podcastů, které jsou nové. Ty byly v plánu, ale rozjely se víc díky pandemii…
Podcasty jsme chtěli dělat vždycky, ale pandemie to uspíšila.“
„V květnu, už v době pandemie, se nemohl konat náš komunitní festival, takže jsme ho převedli
do rozhlasové podoby.“
„Online masterclass pro základní a střední školy. Vzniklo ve spolupráci s Národním
pedagogickým institutem. Na dramaturgii přednášek se podílely obě organizace společně. Živé
vysílání, které se potom sestříhá, posílá se na NPI, kde bude doplněno o další výukové materiály
a jako hotový produkt může být využito pro distanční výuku. K dispozici formální cestou skrz
kanály NPI (distribuce pedagogům) nebo na YT kanále.“
„Rychle jsme překlápěli další nabídku navázaných programů k inscenacím, lektorské, metodické
listy, dílny… v tu chvíli byli rodiče zavření s dětmi doma, školy online, tak jsme hledali způsob,
jak se dá zpestřit online výuka, jak se dá rodinám nabídnout nějaká možnost kreativního trávení
toho společného, vynuceně společného, času.“

Po pandemii
●

●
●
●
●

„Vytvořit nějaké divadelní představení, které by bylo určeno pro kameru a bylo určeno opravdu k
živému zhlédnutí před kamerou s tím, že by divák věděl, že herec tam v tu chvíli je, živě… S tím,
že jediná možnost, kde to zhlédnout, by byla naše online platforma. To si myslím, že budoucnost
má.“
„Televize XXX - Ty filmy nevyrábíme, ale nakupujeme - z uměleckých škol. Předplatné 65,/měs. - model Netflix. Nakupujeme licence uměleckých filmů. Nám vybírají filmy dvě šikovné
ženy, které to předjednají s tvůrci nebo s katedrou, a my koupíme licenci jen na dva roky.“
„I díky tomu, že tu techniku (na streamování) máme a že už to umíme, v některých aktivitách
budeme pokračovat dál, i když bude možno být s divákem. To znamená, třeba i udělat kvalitní
záznam a pak ho pouštět nebo si ho divák bude moct pustit na YouTube.“
„Snažíme se mít otevřená vrátka pro to, kdybychom chtěli ty nové produkce sdílet jinak než
divadelním představením. Abychom už měli [ve smlouvě] nastavené licence, autorská práva, aby
nám to potom nebralo energii.“
„Když vezmu ty online platformy, chtěli bychom spolupracovat dál. Televize už ty věci teď tolik
nenatáčí, a tím, že po těch dvou třech letech jdou ty inscenace do derniéry, je to šance, jak je
nějakým způsobem uchovat.“

Změny a úpravy obchodních modelů
Velmi odlišná byla reakce divadel v oblasti změny svých vlastních obchodních modelů. Některá svou
činnost pouze dočasně utlumila, ale v rámci zkoušení a přípravy nových inscenací pokračovala bez ohledu
na okolnosti (tj. tzv. do šuplíku), a některá zásadně změnila, resp. plánovala změnit způsob svého
fungování (hraní v blocích, redukce objemu tvorby, tj. repríz a premiér, odlišné uvažování o zahraničních
spolupracích - festivalech, koprodukcích apod.).
●
●

„Během pandemie se i nadále zkoušelo dle inscenačního plánu, hrálo se bez publika, inscenace
budou připraveny k premiéře a hraní, až to bude možné.“
„Zřizovatel zatím nevydal nebo nebyly tu žádné tendence ve smyslu omezujte, redukujte
programově, tak ten program nastavujeme v nějaké rozumné míře… zamýšlíme se nad tím, jestli
máme hrát tak často. Došlo tam ke změně… My jsme operu a balet hráli v semi-blocích už v
podstatě před covidem, a teď se k tomu přidala i činohra, že bude hrát v blokovém způsobu
hraní… Takže i těm souborům by se pak ulevilo, že by chvíli byl v tom prostoru příslušný soubor
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a mohl v něm pracovat daleko víc v klidu. Protože jinak je to tady opravdu taková hektická
mašinérie, kde jeden dýchá na záda druhému, a je to, myslím, pro ty soubory dost nepříjemné.“
„My jsme měli návštěvnost cca 78 % teď poslední rok, než se zavřelo. Takže uvažujeme o tom,
že by se dala ještě zvýšit návštěvnost snížením počtu představení.“
„Zahraniční zájezdy jsme hodně rušili, protože ono to běží v takové sinusoidě, a teď jsme měli
docela takovou konjukturu zájmu o ty věci, takže jsme rušili Čínu, Jižní Koreu, nějaké evropské
zájezdy, to bylo docela takové bolavé, bylo to vlastně dost peněz a dost zážitků a dost asi PR
dobrých zpráv a všeho.“
Klíčové zdroje

Nejistota a obava z budoucí finanční situace
Nečekaná krize a nepřipravenost divadelních a tanečních organizací i státu uvrhly celou oblast do velké
nejistoty. Rozpočty organizací nebyly na podobný propad příjmů finančně zajištěné a zřizovatelé a veřejná
správa neměla připravené krizové mechanismy pro podobnou situaci. Podpora státu a diváků v
kombinaci s úsporami, ke kterým vedlo uzavření provozu pro veřejnost, zajistily finanční stabilitu
organizací.
●
●
●

●

●

„Organizace celkově na současnou pandemickou situaci nebyla dobře připravena, finančně
fungovala z roku na rok (bez finanční rezervy), bez dříve získaného víceletého grantu apod.“
„Pokud nedojde k narovnání rozpočtů zpět do předpandemického stavu, v obecné rovině hrozí
snížení kvality repertoáru, divadla nebudou moci experimentovat a budou moci sázet pouze na
jistotu (a návratnost).“
„Měli jsme peníze na účtu, ale nemohli jsme na ně sáhnout, protože jsme nevěděli, jestli
nebudeme muset vracet, za jak dlouho, v jaké podobě, jak to celé bude probíhat. Navíc v té době
ještě nebyly úplně vyřešené záležitosti týkající se splátek úvěrů pro podnikatele, takže pořád
běžela povinnost splácet úvěr, který byl pořízen na koupi a rekonstrukci budovy. Nehledě na
energie, které jsme samozřejmě teoreticky mohli vypnout a jít domů, ale i na další klasické režijní
náklady, jako jsou zaměstnanci, mzdy a podobné věci.“
„Takže jsme měli tento finančně-existenční problém. Byly dvě možnosti: buď to všechno
zavřeme a všechny pošleme domů, ať se každý stará, jak umí, nebo to zkusíme nějak vymyslet.
Ale od začátku jsme museli primárně přemýšlet nad tím, že ať budeme dělat cokoli, musíme to
udělat tak, abychom získali nějaké finanční prostředky.“
„Problém je, že kdybychom takhle ještě rok neměli hrát, tak ten dotaz, samozřejmě, přijde a bude
na místě: Na co vás tady máme?“

Zdroje od zřizovatele
Zřizovatelé redukovali své příspěvky pouze v omezené míře. Tyto případné škrty dokázala divadla
kompenzovat z dotací z jiných úrovní veřejné správy, resp. z úspor na nákladové stránce.
●
●

●
●

„Tím, že jsme zřizovaná organizace, tak se na nás nezapomnělo. Zřizovatel na ten příspěvek sáhl
minimálně. Podařilo se nám ty peníze, co nám vzal, to bylo v řádu stotisíců, dát do rezervního
fondu a přelít ho do tohoto roku, takže to nebylo tak zásadní.“
„Došlo ke snížení příspěvku o 10 % za rok 2021. Výrazné omezení především v oblasti rozvoje
personální politiky (pro představu 10 % poníženého příspěvku se rovná nákladům za 6
zaměstnanců). Divadlo doufá, že se v budoucnu příspěvek opět narovná, jedná se o palčivý
problém rozpočtu.“
„Pro letošní rok nám to nekrátili, respektive, máme ji o 100 tisíc vyšší, protože jsme 400 tisíc z
loňska vrátili a 100 tisíc nám převedli to letoška…“
„Řešilo se to, co je která organizace schopna unést. My jsme si sami udělali nějakou rezervu na
třicetiprocentní výpadek tržeb letos, ale najít někde v divadle, které bylo, je a asi ještě chvíli bude
brutálně podfinancované, 20 milionů, není úplně easy. Takže jsme kromě, řekněme, nějaké
redukce produkce, sáhli i k personálním opatřením. To jsme v zásadě měli nachystané a chtěli
jsme to udělat tak jako tak, tu reorganizaci čili propouštění, brutálně řečeno, se všemi těmi
zákonnými lhůtami jsme procestovali k říjnu, kdy se město rozhodovalo, co a jakým způsobem
bude škrtat. Naše kroky už byly tak razantní, že vím, že nás ochránily před mnohem většími škrty
ze strany města. Jinak by nám asi vzali možná ne dvacet, ale čtyřicet (milionů).“
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Výpadek tržeb
Výpadek tržeb a dalších vlastních příjmů razantněji pocítily ty organizace, které měly vyšší soběstačnost a
jsou tím pádem více závislé na vlastních příjmech než na dotacích. Značná část zákazníků, která měla
před pandemií v předprodeji zakoupené služby divadelních organizací (vstupenky, předplatná, kurzovné),
nepožádala o jejich vrácení v případě, že jim tuto možnost divadla nabídla. Propad příjmů z doplňkové
(ekonomické) činnosti (pronájmy, hostinská činnost, firemní akce a večírky) byl výrazný a dlouhodobě
klesl téměř na nulu.
●
●
●

●

●
●

„Aktivity spojené s eventy a firemními večírky jsou novým zdrojem, se kterým chceme počítat,
ale který kvůli pandemii nenastal.“
„Za první půlrok nám polovina kurzistů nechala kurzovné jako dar, protože jsme o to pěkně
poprosili. Ale v té další fázi už jsme to dělat nechtěli.“
„Příjmy ze vstupného tvořily prakticky 90 %, možná 95 %, příjmů divadla… byla vyprodaná
představení, měli jsme peníze na účtu, ale nemohli jsme na ně sáhnout, protože jsme nevěděli,
jestli je nebudeme muset vracet, za jak dlouho, v jaké podobě, jak to celé bude probíhat. Asi po
měsíci jsme se rozhodli, že to všechno vrátíme. Byla to trochu sázka, protože ještě pořád to bylo
v době, kdy byli lidi nastavení pomoct… Pořád jsme to zvažovali a věděli jsme, že je po sezóně, a
tušili jsme, že čím dříve řekneme, že se může zažádat o vrácení vstupného, tím větší
pravděpodobnost bude, že lidi o něj nezažádají, že nám to nechají. Což se plus mínus povedlo, i
když pořád nějakých 60 %, možná 70 % diváků si o vrácení vstupného zažádalo. Ale něco
zůstalo.“
„Ten loňský rok byl pro nás, i když ten výpadek tržeb byl obrovitánský, ono to zhruba vychází
sedm milionů za měsíc, kdy se nehraje. Když se dalo, co se uspořilo, a to, co do toho nalil stát v
rámci základního balíčku, skončili jsme na nule, a tím pádem jsme toho zřizovatele nijak
nesužovali našimi dalšími potřebami.“
„Výpadek příjmů za komerční pronájmy, tržby z lístků, záchranné balíčky tyto náklady zcela
nevykompenzovaly.“
„Řekněme, že jsme někde na takové dobré hraně té soběstačnosti, že to zafungovalo. Divadla,
která mají větší soběstačnost, těm už ministerské dotace, tak, jak bylo konstruované rozdělování,
nestačily a skončily v docela velkých ztrátách.“

Propouštění zaměstnanců
Dopad na počty zaměstnanců nebyl v důsledku krize zásadní. Pokud k nějaké redukci došlo, pak pouze u
velkých organizací, a byla důsledkem cílené optimalizace a evaluace náplní práce. Tato redukce zvýšila
efektivitu. U většiny organizací se podařilo za přispění kompenzačních dotací a úspor v nenárokových
složkách platů udržet počty pracovníků na předcovidové výši. Nezávislý a podnikatelský sektor obecně
zaměstnává minimálně a OSVČ spolupracovníci těchto divadel (umělečtí i neumělečtí) byli výpadkem
příjmů zasaženi výrazněji než zaměstnanci.
●

●
●
●

●
●

„Když 66 % tvoří mzdové náklady, musíte tam holt sáhnout, když potřebujete ušetřit tak velké
peníze. Šlo to průřezově napříč celým divadlem, tam byly jak profese umělecké, tak
administrativa, management souborů a nějaké malé dělnické profese. Bylo to deset lidí, z každého
toho úseku jsem jednoho vzal.“
„Dělám také tu optimalizaci, abych se připravila na to, že snižujeme úvazky, snížili jsme asi o dva
úvazky. Abychom si pomohli, začali jsme v té personální otázce zvažovat, když na to byl čas, co
je nutně potřeba, a jak přeskupit funkce. Udělali jsme určitou evaluaci náplní práce.“
„My jsme ve výsledku měli nějaké tři zaměstnance, kteří opravdu mají pracovně-právní vztah, a
protože jsme jednoznačně nařízením vlády zavření, pracovní úřad nám posílá kompenzace. To
bylo v klidu.“
„Bez propouštění, ale snižovaly se odměny a osobní ohodnocení. Obava ze ztráty technických
pracovníků nadobro (např. v případě, že by se propustili dočasně) - navíc by to celkově
neznamenalo úsporu v rozpočtu vzhledem k odstupným a poníženému příspěvku od
zřizovatele.“
„Vlastní zaměstnanci, těch se to nedotklo vůbec žádným způsobem.“
„Organizace formálně nemá zaměstnance, všichni jsou na OSVČ spolupráci. Díky evropskému
grantu/projektu se podařilo všechny pracovníky finančně udržet. Soubor má cca 8 tanečníků,
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kteří jsou placeni od zkoušek a představení bez smluvních dohod dopředu, tudíž vyplácení
kompenzací bylo složitější. Výpadkem příjmu byli asi nejhůře zasaženi technici, a to v druhé vlně,
ti jsou totiž placeni pouze za práci v divadlech při inscenování.“
„Dotklo se to samozřejmě lidí, kteří s námi spolupracují jako externisti, a těch je velmi mnoho, ať
už v poloze tvůrčích týmů, třeba tanečníci nebyli zaměstnanci, ale OSVČ. Tak těch se to
samozřejmě dotklo, protože když neodváděli práci, nemohli být placeni a spadli do nějakých těch
jiných záchranných programů.“

Lidské zdroje
Krize podvázala rozvoj organizací v personální oblasti. Některé profese opouštěly divadlo nebo dočasně
ztratily kontakt s oborem. Zároveň se organizace pokoušely udržet okruh svých spolupracovníků a
udržovat jejich pracovní morálku, profesní dovednosti a vytvářely podmínky, jak finančně podpořit i
spolupracovníky, kteří neměli v divadle zaměstnanecký poměr.
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

„Kvůli pandemii jsme nemohli navýšit počet lidí, což jsme potřebovali už tehdy, a teď bychom to
potřebovali ještě víc. Ale nemůžeme to udělat ani teď, protože na ně prostě nejsou peníze.“
„Tanečníky covidová krize od organizace neodvála (ve smyslu, že by našli v mezičase úplně jinou
profesní realizaci a k tanci už se nevrátili). Nicméně je znatelná únava jak fyzická, tak psychická více než rok nestáli na jevišti, je pociťována nižší efektivita, bude trvat, než se navrátí do
původního stavu.“
„Propad externistů, konkrétně v sekci lektorů. Rok nepracovali, nevykonávali lektorskou činnost,
ztráta úzkého kontaktu, odcizení - úsilí navrátit je k organizaci zpět.“
„A taky se skvěle ukázalo, že někteří lidi na to nemají, v tomhle žít… nevíš, co bude zítra, nevíš,
jestli vyjde to, co sis vymyslel, protože to zkoušíš poprvé… Ta nejistota je vidět na spoustě lidí…
A já se těším, až přijdou do týmu zpátky někteří lidi, kteří chtějí mít spíš klid, protože nechceš být
furt jen mezi těmi šílenci, co jsou ready položit život na oltář divadlu. To taky není úplně zdravý
prostředí.“
„Ta představení se hrají do zdi, jako v režimu generálky, sakum prdum, s připomínkami, bez lidí,
aby se ti lidé udrželi ve formě.“
„Měnili jsme smlouvy a hledali jsme způsob, abychom lidem, kteří jsou s námi spojeni jiným než
zaměstnaneckým vztahem, mohli dát odměnu za práci hned, i když premiéra nebyla, a to jak
prostřednictvím těch udržovacích zkoušek, tak ty hosty zaplatit za zkoušky navíc tam, kde měli
mít naplánované představení.“
„Snažili jsme se natáčet kvůli těm hercům, aby dostali honorář, rozumíte. Abychom jim mohli
něco zaplatit.“
„Vytvořili jsme systém podpory umělců a týmu: Potřebovali jsme taky dát práci technikům a
produkčnímu týmu, nechtěli jsme úplně všechno vypustit. Takže jsme trochu měli i problém, aby
nám ti lidi neodpadli a neodešli z té profese. Podrželi jsme samozřejmě i umělce - mají ve
smlouvách nárok na 60% kompenzaci honorářů, pokud jim zrušíme představení 14 dní předem.
Takže jsme to tak dělali dál, rušili jsme až 14 dní předem a kompenzovali jsme 60 % honorářů,
čímž jsme vlastně i podrželi tu nezávislou scénu.“
„A v roce 2021 jsme zase po dohodě s magistrátem dali hercům domácí přípravu. Tak oni se
nějak připravují a mají nějakou tu odměnu, kterou jsme ponížili, třeba o 30 %. Takže nemají plný
honorář, ale přijde mi to vůči i tomu státu nějak spravedlivé.“
„Ve spolupráci s magistrátem, že jsme ty herce na 3 měsíce zaměstnali. Půl roku předtím
nedostávali žádné peníze.“

Došlo k rozšíření počtu spolupracovníků v některých oblastech. Konkrétně se jednalo o posílení
technických profesí navázaných na výrobu nového digitálního obsahu (audio, video) a na posílení
marketingu a komunikace.
●

●

„My jsme bobtnali, šíleně. Člověk si opravdu uvědomí, jak je jednoduché dělat divadlo v
normálním čase, protože to je repetitivní věc. Skoro každý den musíš stavět úplně jinak, a to je
hrozně náročné na lidi, na čas, na přípravu. Takže nám se ten štáb, ten tým v době covidu
rozrůstal.“
„Tím, že jsme rozjeli tu audiovizuální tvorbu, dávali jsme práci zvukařům, kameramanům, lidem,
kteří se kolem audiovizuální produkce točí, ale všichni byli na volné noze. My jsme se nemuseli s
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●
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3.4

nikým rozloučit, naopak jsme tým rozšířili a nabrali jsme herce, mohli jsme jim zaplatit gáže, což
by jinak nebylo.“
„Sice na externo, ale do týmu přibyl jeden člověk na práci spojenou s filmy, střihem, natáčením
apod. V současnosti je to z personálních nákladů nejdražší položka, nejde se bez toho obejít,
ačkoliv páteř organizace tvoří spíše tanečníci.“
„Začali jsme tedy budovat marketingovou sekci a nastavovat nějaké parametry komunikace a
fungování + nějakou marketingovou strategii, plánování.“
„Přeskupení aktivit pracovníků primárně směrem k onlinu (vzhledem k aktuálním potřebám).“
Klíčová partnerství

Solidarita v oboru a synergie
Krize vyvolala vlnu solidarity a synergie mezi divadly v oblasti sdílení technických zdrojů, know-how a
společného postupu v kulturní advokacii.
●

●

„Zároveň jsme věděli, že nemůžeme a nechceme hrát čtyři a půl měsíce v kuse jenom naše věci,
naše soubory, protože to bychom nedokázali naplnit… [řešením byla] nabídka dalším divadlům,
která takovou možnost nemají. Ve výsledku se tam v průběhu čtyř a půl měsíce vystřídá 18
divadel. My jsme to pojali tak, že nabízíme střechu nad hlavou.“
„Naše možnosti jsou fakt větší než jiných divadel, tak se snažíme být ve vztahu k ostatním
divadlům… hodně jim pomoct nebo pomoct jim i v tom, [že] když na některé věci necháváme
zpracovávat právní názory, tak si je nenecháváme pro sebe, když uděláme smluvní vzory, tak si je
nenecháváme pro sebe. Když jsme se teď třeba rozhodli, že potřebujeme udělat rozvoj
prodejního systému, protože těch variant chceme dělat víc, že chceme dělat nějaké balíčky,
hromadnější prodeje, nové produkty a tak dále, tak jsme zavedli to, že jsme oslovili všechny
ostatní… napříč republikou… my z toho valnou část zaplatíme, vzhledem k naší velikosti, a vy se
pak dostanete k tomu, co byste normálně nepořizovali, protože na to nemáte. Takže to je asi
taková pomoc směrem do divadelního prostředí.“

Vztah s veřejnou správou
Přístup a chování veřejné správy hodnotily organizace odlišně. V případě městských samospráv ve
velkých městech došlo ke změně a zintenzivnění vztahu mezi příspěvkovými organizacemi a
zřizovatelem, ale i mezi nezávislými a podnikatelskými divadly. V případě ministerstva kultury
formulovala divadla výhrady k nepružnosti a pomalému tempu, nicméně i zde došlo k většímu propojení
profesních asociací a ministerstva.
●
●
●
●
●

●
●

„Veřejná správa je ve všem strašně pomalá, mám pocit, že teď se to nějak víc projevilo. Všechno
hrozně dlouho trvá, všechno se zpomalilo.“
„Ukázalo se, jak je to ministerstvo naprosto nepružné, že to naladění toho úřadu je, že jsou to
jejich peníze, které my jim bereme a jenom jim přiděláváme práci tím, že je chceme. Všechno se
musí nastavit tak strašně komplikovaně, hlavně, aby to někdo neukradl…“
„Jsme součástí ITI [České středisko Mezinárodního divadelního ústavu] a AND [Asociace
nezávislých divadel], myslím si, že se rozhodně zlepšil, posílil vztah těchto asociací v komunikaci
se státní, veřejnou správou.“
„Díky asociaci jsme teď s veřejnou správou v mnohem bližším kontaktu. Zdá se mi, že
ministerstvo kultury po letech fakt funguje, nebo se snaží fungovat, a hlavně být v kontaktu,
komunikovat s tím svým sektorem.“
„V pandemii probíhal častější kontakt se zřizovatelem než před krizí, stejně tak docházelo k
úzkému kontaktu i s ostatním zřizovanými divadly Prahy. Na těchto společných debatách se
vyměňovaly zkušenosti ohledně pandemie, pravidelně se sdílelo know-how. Docházelo k častým
debatám nad modelem příspěvkových organizací, nad hustou sítí divadel apod.“
„Ale co Brno udělalo, oni s námi poměrně intenzivně komunikují, setkali jsme se několikrát i s
paní primátorkou, kdy si vyloženě asi zvala různé lidi na slyšení, a řešili jsme, jak nám může
pomoct…“
„Stejně tak jsme poskytli pomoc, když se na nás obrátil zřizovatel, že nemá lidi na administraci
těch podpůrných covidových programů, tak jsme uvolnili náš hledištní personál, který
samozřejmě neměl do čeho píchnout, když večer neuvádí, aby ty věc administroval. Takže se
snažíme z druhé strany nějak v tom divadelním prostředí pomáhat tímto způsobem.“
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Partnerství se soukromou a veřejnou sférou mimo divadlo
Nedošlo k masivnímu odlivu partnerů. V důsledku krize divadla navázala i nová partnerství se soukromou
sférou, zejména ve formě mecenášství a drobného donátorství, ale i s veřejnými institucemi mimo
divadlo.
●

●

●
●
●

●
●
●
●
3.5

„Ztratili jsme našeho generálního partnera, který řekl: Bance taky kvůli covidu došly peníze, tak
sorry, končíme. Ale zase se objevila jiná banka, se kterou v tyto dny podepisujeme generální
partnerství, která řekla: Nám se strašně líbí, jak jste se chovali v době té korony a chceme vás
podpořit.“
„Velká firma, co dělá energie, myslím, že nám dodávají plyn, navrhovala, že by z nás udělala
nějaký modelový příklad, chtějí nám sem dát na střechu nějakou fotovoltaiku, udělat zelenou
střechu… že by to byla referenční ukázka toho, jak to může fungovat, s tím, že bychom jim to
propagovali. Natočil bych video, kde bych vysvětlil, jak ten systém funguje.“
„Snažíme se hledat nové partnery, protože ne všechny segmenty ekonomiky byly zasažené do
mínusu, jsou tu i nějací vítězové korona krize, takže trochu hrajeme na city, že jsme potřební.“
„Jen krátkodobý částečný jednorázový výpadek příjmů (sponzor požádal o dočasnou redukci
daru), jinak se vazby zachovaly i díky dlouhodobému úsilí a intenzivnímu kontaktu.“
„Běžní lidé jsou v pandemii mnohem aktivnější než firmy a soukromá sféra. Jednotlivci spíš
reagují na různé výzvy apod. Divadlo se obecně snaží s těmito lidmi komunikovat skrz newsletter
a soc. sítě, každá inscenace má svůj okruh mecenášů/partnerů. Cílem je zohlednit diváka jako
pevnou součást umělecké tvorby a vytvářet soudržnost publika s divadlem.“
„Podařilo se mi propojit s velkou investiční firmou. V té investiční firmě zvažovali, že by se stala
generálním partnerem, nakonec to nedopadlo, nicméně, ta firma má akcionářku, které se naše
divadlo líbí. Tak jsme se dohodli, že začne s takovým malým soukromým donátorstvím.“
„V oblasti toho mecenášství, spousta lidí chtěla divadlo podpořit, aniž museli… najednou člověk
zjistil, že mu lidi nechávají peníze, aniž by pro to musel něco příliš udělat. Takže nás se propad v
tomto příliš nedotkl.“
„Partnerství s Národním pedagogickým institutem. Vzniklo náhodou bez přímých vazeb.
Umělecký šéf hledal přes svůj FB profil subjekt ke spolupráci na obdobném vzdělávacím
projektu, druhý den mu volal přímo ředitel NPI.“
„Pandemie urychlila spolupráci na projektech tvorby multimediálních rozhlasových her (3D
zvuk), s dalšími projekty se počítá i do budoucna.“
Zákaznické segmenty

Rozšíření segmentů díky novým distribučním kanálům
Respondenti z řad zástupců divadelních organizací se shodovali, že je obtížné exaktně mapovat proměnu
složení diváků v průběhu pandemie. Nicméně značná část z nich zaznamenala rozšíření svých diváckých
segmentů v důsledku vytváření nových aktivit, zejména v online prostředí, ale např. i díky aktivitám
realizovaným ve venkovních prostorách. V kontextu online aktivit zmiňovali jako pozitivní faktor stírání
fyzických bariér - oslovování diváků z jiných regionů a větších vzdáleností nebo např. možnost
distribuovat nabídku divákům bez omezení kapacit sálu.
●
●
●

„Musím zase říct, že online aktivity nám přinášejí pravděpodobně i novou kategorii diváka,
kterého jsme tady vůbec zatím neměli.“
„Ze zpětné vazby, kterou jsme získávali, jsme zjistili, že nás objevili lidi, ať už rodiny, veřejnost
nebo třeba učitelé, kteří v našem divadle nikdy nebyli. Protože jsou z jiného regionu, minuli to,
nebo třeba nechodili do divadla.“
„Udělali jsme hybridní formát festivalu, část byla online a část ve veřejném prostoru,
komunikovali jsme to pořád stejně, ale obrovsky to rezonovalo, mělo to velký zásah a přišlo
strašně moc lidí, až nás to děsilo, protože jsme to ani moc nepropagovali. Dorazili tam i lidi, kteří
vůbec nejsou naše cílovka. Tedy, ne, že bychom je vyčleňovali, ale necílíme na ně.“

Pro některá divadla byla intenzivnější distribuce obsahů online impulsem k reflexi hlubší analýzy dat
spojených s diváckou konzumací nejen ve virtuálním prostředí.
●

„My se snažíme hledat i to, kolik lidí to třeba dokouká celé, jestli je to [tak], že se k tomu vracejí,
nevracejí… Jak s tím zacházet. Historicky jsme si udělali nějaké analýzy na základě toho, co

37

máme, a teď na to budeme navazovat pohledem, jak s daty cíleně pracovat. Tady doposud moc
analytické oddělení nefungovalo. Začalo tedy fungovat už před pandemií, ale teď ta potřeba
daleko víc posílila a daleko víc si uvědomujeme, jak je to strašně důležité. A je to nejenom pro
prodejní systém. V divadle je mnoho systémů, které lze vzájemně nějakým způsobem
propojovat.“
Proměna struktury publika
Kromě navazování kontaktu s novými diváky část zástupců divadel reflektovala jistou proměnu struktury
stávajícího publika.
●
●

„Divadlo má najednou úplně jinou škálu fanoušků nebo diváků… YouTubové publikum je
prostě jiné než to klasické, tam to šlo hodně věkově dolů.“
„Že se kreativita ve chvíli, kdy je jeviště, zkušebna nebo spíš hlavní jeviště zavřené, může
posunout někam jinam, to znamená do té distribuce obsahu, do změny obsahu, do hledání
nejenom cest k divákům, ale v tu chvílí i hledání nových diváků. Protože myslím, že divácká
struktura se v té kovidové době hrozně změnila. Nikdo nemohl čekat, že diváci, co k nim chodí,
se v poměru 1:1 přenesou a budou hltat nějaké nové formáty a programy, které si vymyslí.
Nevíme, co je to konkrétně za lidi, nebo víme, protože si kupují vstupenky na ty naše akce a tak,
víme, jak se jmenují a že nám přispějí, ale nějaký výzkum jsme nedělali. Předpokládáme, že je to z
velké části publikum našich souborů, ale zároveň žijeme v přesvědčení, že se ta divácká struktura
musela proměnit.“

Pandemie se promítla do proměny struktury publika i ztrátou zahraničních diváků.
●

„V případě baletu je ta situace sice taky nastavená na cizince, ale není to tam tak markantní jako u
opery… české nebo místní publikum je ochotno do toho investovat opakovaně. Zatímco na
operu se opakovaně až tolik nechodí. A predikovat, jak to bude vypadat, je pro nás velice těžké.“

Některé subjekty se naopak spíše domnívaly, že změny s ohledem na strukturu publika nenastaly, ovšem
pro potvrzení hypotézy čekali až na návrat diváků do divadel.
●

„Nám se ta struktura [návštěvníků] úplně moc nezměnila, protože ani nebyl důvod. S námi
komunikovali zejména ti naši stávající. Jak to zamávalo s diváky a jak se obměnila jejich skladba,
asi uvidíme až od toho září dál, co se stalo. Teď to nedokážeme relevantně vyhodnotit.“

Revize tradičních cílových segmentů
Nezvyklá pandemická situace přiměla také některé subjekty zamyslet se nad svými typickými cílovými
diváky, revidovat tradiční segmenty či za daných podmínek přímo umožnila realizovat segmentaci
publika.
●

●

3.6

„Vyčerpali se ti odvážní, kteří si řekli, já to koupím, protože mi chybí kultura nebo protože chci
kulturu podpořit nebo protože to chci strašně vidět a nějak to dopadne. Při nejhorším mi to vrátí
nebo o těch 350 nebo 450 korun přijdu. Ale těch je docela málo. A my se musíme soustředit tady
na ty. To si myslím, že je náš cíl, oslovovat víc ty netradiční diváky, protože ti tradiční divadelní
diváci, a to si myslím, že my máme netradiční diváky oproti jiným, kteří se dokážou líp adaptovat
na situaci. My bychom se potřebovali zvýraznit, protože ta doba bude ještě dlouho, buď už furt,
nebo bude ještě dlouho takováhle, nevím, a my potřebujeme lidi, kterým Nevím vadí méně než
jiným.“
„Nutno říct, že teď se nám podařilo konečně nějakým způsobem v tom zastavení se toho dobrat,
zkusit si alespoň to naše publikum nějakým způsobem nasegmentovat. Protože jsme měli na
hromadě, já nevím, 150 tisíc kontaktů našich diváků, ale vlastně bez ladu, skladu, bez možnosti s
tím nějak zacházet. Tak teď alespoň obchodní oddělení během první vlny pandemie udělalo to,
že se to opravdu roztřídilo, s těmi diváky se začalo mluvit, jsou tam udělané nějaké zájmové
skupiny… Je to velice hrubé, zase, ale aspoň už ta informace z naší strany směrem k divákovi
může být cílená a může nám to pomoct v tom, že neposíláme všechno všem a všichni to pak
házejí do koše, protože jsou tím už úplně zahlcení a vlastně je to nebaví a nezajímá.“
Distribuční kanály

Rozvoj nových distribučních kanálů
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Pandemická situace měla výrazný dopad na formu, jakou divadelní organizace zprostředkovávali svou
tvorbu a své další aktivity divákům. Klasické a zavedené způsoby fyzického setkávání v divadlech
vystřídaly zcela odlišné formáty, většinou digitální, které byly distribuované zejména online. Konkrétně se
jednalo o následující distribuční kanály:
●
●
●
●
●
●
●
●

streamování inscenací
podcasty a audio
sociální sítě
samostatné online platformy, videotéky či multifunkční webové stránky s přehrávačem pro
sdílení obsahů, které fungují na bázi předplatného či jednorázového online vstupného
vlastní terestrické vysílání a vysílání na ČT
přenos inscenací virtuální realitou prostřednictvím 3D brýlí
digitální archiv
rozšíření aktivit do veřejného prostoru

Ačkoliv se značná část respondentů shodovala, že podstata divadelního umění je založena na živé
interakci mezi umělci a publikem, divadla usilovně hledala nové cesty, jak transformovat a představit
aktivity publiku na dálku či za podmínek, které byly z hlediska vládních pandemických opatření
uskutečnitelné. V rámci distribučních kanálů v divadelním prostředí tak pandemie v důsledku okolností
přinesla významné inovace. Mnohé z nich se divadla budou snažit udržet a využívat je i v budoucím
fungování.
●

●

●

●

●

„První lockdown byl ve chvíli, kdy začínala série představení se zahraničním obsazením. Myslím,
že se hrálo jednou, nejsem si úplně jistý, a v tu chvíli přišlo zavření, tady byl najetý zahraniční
cast, bylo to postavené, bylo prodaných dalších 10 představení v řadě, a tak se to prostě ze dne na
den odstreamovalo, v tu chvíli to ještě mělo velký dosah… V tu chvíli se začalo streamovat víc
představení, která se u nás dělala.“
„Online platformě Dramox nabízíme buď inscenace po derniéře, anebo inscenace, které jsou na
nějakém konci toho svého životního cyklu. Je to pro nás dobré, že když na nás někdo narazí,
dostane dobré informace o divadle, co dělá, co řeší, čím se zabývá i jakým způsobem to dělá.
Anebo [jim nabízíme] staré inscenace, které jsou ještě na repertoáru a jsou třeba profilové.“
„Máme archiv, ale zatím nebyl vůbec zaměřený na digitální data. A teď je tam samozřejmě to
strašné uvědomění, že pro budoucí generace ta digitální data budou nesmírně důležitá, a i to
pojmenování, co se má uchovávat, jak se má uchovávat, kde… To jsou takové otázky, které ta
pandemie víc postavila před divadlo, než o tom předtím vůbec bylo uvažováno.“
„Začali jsme realizovat projekt, kdy jsme s umělci intervenovali ve veřejném prostoru. To byla
jedna taková chvíle uvědomění si: Jsme kulturní subjekt, jsme tak trochu institut, řekněme,
veřejného zájmu a čerpáme veřejné peníze, takže bychom měli i v téhle době vymyslet, jakým
způsobem tu kulturu vytvářet a distribuovat ji k divákům.“
„V únoru se nemohl konat náš tradiční mezinárodní festival, ten jsme udělali částečně v online
prostředí, a zbytek jsme udělali na takové venkovní akci v mrazu.“

Zástupci divadel se rovněž často shodovali, že využití některých nových distribučních kanálů měli v plánu
již dříve a pandemie jejich realizaci buď uspíšila či přímo umožnila.
●

„Pak jsme ještě vytvořili kanál podcastů, ty jsou nové. Byly v plánu, ale rozjely se víc díky
pandemii. Podcasty jsme chtěli dělat vždycky, ale pandemie to uspíšila.“

Přístup organizací k těmto novým formám se mnohdy proměňoval v čase s postupem pandemie a s
ohledem na jednotlivé kovidové vlny. Jiný postoj bylo možné zaznamenat v kontextu streamování
samotných představení, ke kterým divadla přistupovala spíše v průběhu první vlny pandemie. V tomto
ohledu mnohá divadla vnímala určitou přesycenost nabídky streamovaných přenosů. Odlišný přístup měly
organizace v kontextu doplňkových doprovodných aktivit, které aktivně rozvíjely více méně po celé
období pandemie ve zkoumaném období.
●

„Poměrně brzy jsme zjistili, že těch věcí už je moc, přenosů je moc. Ten obvyklý stream
divadelního představení vlastně nefunguje ve chvíli, kdy to diváci přestanou brát tak, že musí
pomoct tomu svému divadlu. Diváci na to nechodili, nekoukali se na to, a už vůbec nemluvíme o
nějakých finančních příspěvcích.“
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●

„Na podzim, když nás zavřeli znovu už byl ten online prostor přesycený a ani jsme nevěděli, jestli
vůbec má smysl fungovat dál a jak. Na Dramoxu jsme být nechtěli, protože záznamy našich
představení nebyly natolik kvalitní, abychom je tam dali, a nechtěli jsme to celé stavět a natáčet
znovu, protože pro nás jsou to pořád náklady, na které jsme neměli.“

V návaznosti na nejistý pohled na streamování představení se někteří pracovníci divadel snažili nacházet
takové formální postupy, které by inovativně reagovaly na digitální formáty a zároveň kladly důraz na živý
rozměr a interaktivní prvky divadelního inscenování.
●

●

„Založili jsme platformu/kanál. Způsob snímání, který divadelní představení nějakým způsobem
posouvá někam jinam, a je to koukatelné. V reakcích lidí, návštěvnosti i z prodejů online
představení se ukázalo, že to funguje. Tak jsme začali posilovat tuhle naši filmově-televizní
součást.“
„Oslovili jsme ministerstvo kultury, aby nám v rámci těch záchranných balíčků přispělo na
projekt vlastní televize, normálně jsme zaplatili terestrické vysílání, což není úplně levná
záležitost, sehnali jsme v rekordně krátkém čase licenci pro provoz televizního a rozhlasového
vysílání a spustili jsme ho. Ale poměrně rychle se ukázalo, že nemáme obsah, lidi, zkušenosti ani
finance na to, abychom táhli terestrické vysílání, které by správně mělo být v nějakém formátu x
hodin denně, nejlépe 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. To by musel být obrovský aparát, nejenom
právní, účetní, ale i další a další. Táhli jsme to dva a půl měsíce, ve výsledku tři měsíce, kdy jsme
natáčeli představení, dělali filmy naživo… To jsme ukončili někdy v lednu. Domluvili jsme se s
Českou televizí, že začneme znovu vyrábět a ČT bude ty naše formáty přebírat a vysílat je. V
tomto formátu pokračujeme teď.“

Stejné kanály, vyšší intenzita
Některé divadelní organizace se spíše než na vytváření nových cest sdílení obsahů zaměřily na zvýšení
intenzity práce s již dříve využívanými distribučními kanály.
●

3.7

„Všechno vede na YouTube. Kde jsme to taky řešili už předtím, ale v zásadě jsme zjistili že s tím
nemáme problém, že nám to vyhovuje, i když sdílíme, máme tam kompletní archiv, takové ty
inscenace, které běžně posíláme pořadatelům a tak, všechno je to na soukromých odkazech, kdy
tady jen vznikaly specializované odkazy, které byly vždycky časované.“
Zákaznické vztahy

Zachování pevného kontaktu s publikem
Pandemie způsobila výrazné narušení osobního kontaktu divadel s jejich cílovými skupinami. Téměř
všechny organizace, které se výzkumu zúčastnily, proto usilovaly o hledání různých strategií, jak se svými
diváky co v největší možné míře udržet pevný kontakt.
●

●
●

„Jak k nám lidé nechodí pravidelně každý týden, ten kontakt tam samozřejmě není. Přerušené to
je. Kontakt naživo se těžko nahrazuje něčím jiným… Tou pandemií je ovlivněné to, že se s nimi
nepotkáváme, že se s nimi nevidíme fyzicky… ale jinak jsme se pořád snažili jim dávat o sobě
něco vědět, že něco bude, ať vydrží.“
„První co [bylo], začali jsme komunikovat s diváky. To si myslím, že bylo úplně klíčové a správné
řešení, protože s nimi komunikujeme doteď poměrně aktivně a udržujeme je ve stálém kontaktu
s námi. I všechny problémy řešíme.“
„I když měla být jenom výdejová okénka pro ty online objednávky, měli jsme pokladnu furt
otevřenou, aby ten, komu nevyhovuje ta jiná forma komunikace a upřednostňuje pouze osobní
kontakt, mohl přijít. To jsme udržovali.“

Jako hlavní nástroj udržení vazby divadla využívala sociální sítě a různé druhy aktivit, které vybízely k
přímé komunikaci s publikem. Dále organizace pracovaly s newslettery či diváckými mecenášskými kluby.
Pandemie dokonce založení jednoho mecenášského klubu přímo uspíšila.
●

„Bylo dobře, že jsme už dlouhé roky hodně sázeli na online marketing, že jsme nebyli zaskočeni,
že máme přejít do toho online světa. Že sociální sítě byly primární marketingový nástroj.
Komunikace probíhá řádově intenzivněji než před koronavirem. Teď se daří ty lidi aktivizovat
tak, aby to bylo v tom primárním slova smyslu sociální médium, že to je nějaká platforma
komunikace.“
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●

●

„Ti, se kterými nejvíc komunikujeme, jsou naši předplatitelé, to je poměrně výrazná a velká
skupina lidí. My jsme byli jedno z těch divadel, které hned od začátku, když padla pandemie, tak
jsme řekli, že vstupné vracíme. To z těch důvodů, které jsem uváděla, že se to nedá přesazovat a
tak. A jediné, koho jsme měli snahu si hýčkat a přesazovat byli naši předplatitelé. Poté, co jsme
přesazovali už potřetí, tak jsme si řekli, že tudy cesta taky nevede. A bylo zajímavé, jak část
předplatitelů se zachovala opravdu způsobem, že řekli, že nám to vstupné darují, a rozšířil se klub
našich mecenášů z tohoto ranku.“
„Založili jsme mecenášský, patronský klub, kde máme v tuto chvíli, když se na to podívám, 410
lidí. Plus máš úplně boží partu lidí, kteří za tebou stojí a táhnou to s tebou, a když jim řekneš, ať
si koupí lístky, tak si je koupí. Ideu klubu jsme měli v hlavě už před pandemií. Doteď jsme
používali spíš to, že jsme čerpali z našeho prvního crowdfundingu, ze kterého vzešly nějaké
fyzické osoby, které nám dodneška jednou za čas pošlou nějaké peníze. V tu dobu jsme nějak
neměli potřebu. Ona je to taky práce to připravit a pak dávat lidem ten obsah, takže jsme se k
tomu furt nemohli dostat. Zase, tahle situace nás nějakým způsobem dohnala k tomu, že jsme ho
založili rychleji, než by k tomu asi došlo v normální situaci, a funguje to, zaplaťpánbůh, velmi
dobře.“

Dopad pandemie na návštěvnost
Respondenti z oslovených divadelních organizací sdíleli obavy nad možnými dopady pandemie na
návštěvnost. Ať už z důvodu přerušení přímého živého kontaktu s publikem, různých pandemických
opatření či strachů samotných návštěvníků spojených s nákazou (např. u segmentu seniorů). Někteří
zástupci divadelní sféry již v průběhu výzkumu naopak tyto hypotézy po prvních odehraných akcích po
uvolnění opatření vyvraceli.
●

●

●

„Ve vztahu k našim divákům a pandemie je nutno si uvědomit, což my v současné době nevíme,
jak moc nám to ty diváky ovlivní. Protože složení našeho publika je z dost velké části u činohry i,
že někdo z regionu přijede do Prahy, a u opery, tam jsme měli 70 % návštěvníků z ciziny. A
dokud se nezačne cestovat a dokud se cizina nezačne vracet zpátky do Prahy, tak nám tam ten
divák bude chybět. Z jedné strany signálem může být, že se teď už hraje ve Španělsku… Že tam
byl jasný hlad toho diváka se zase vrátit… Ale z druhé strany, nemůžeme garantovat, že to bude
zájem stálý, že ti, kteří byli teď furt zavření doma, budou chtít apriori neustále být někde v
divadle nebo někde, kde se děje něco zajímavého.“
„Musím říct, že já jsem v tom spíš optimističtější, ale nemyslím si, že to bude hned. Protože
spousta lidí ještě nějaký strach má anebo [je tam] bariéra těch testů, byť antigenních… myslím, že
to bude trvat dlouho, ale zase si myslím, že se to rychle vrátí do starých kolejí… Trochu se bojím,
že lidé začnou chodit do hospod víc než na kulturu. Určitě si myslím, že ta bariéra v podobě testů
nebo něčeho tady u nás bude problém, nebo i s tím očkováním. Nevím, jak to pak bude u dětí,
co budou muset mít děti, aby mohly chodit na volnočasové aktivity, co všechno po nich budou
chtít na tréninku… Spousta rodičů to nebude ochotná podstupovat. Pokud by nakonec děti
musely být třeba i očkované, tak to už vůbec, nechtějí je očkovat proti běžnějším věcem… To by
asi problém být mohl. Myslím si, že to ještě rok budeme muset překlepat, ale pak už to [půjde].
Myslím si, že se víc změní jiné věci, ale toto se nakonec pomalu rozjede, protože lidé to potřebují,
strašně moc.“
„My nemáme žádné analýzy, ale faktem je, že pro mě ta čísla, která z těch online programů
vycházejí vypadají úžasně, ale jsou zavádějící. Takže ten hlad po tom živém umění já tady
pociťuju velmi významný. A ani se nenaplnily ty obavy, že by se lidi báli do divadla, aby se
nenakazili, aby si neohrožovali zdraví.“

Divácké chování v budoucnu
Účastníci výzkumu také často spekulovali nad tím, do jaké míry pandemie promění divácké chování
obecně a jak se tyto změny případně promítnou do budoucích strategií a politik divadel.
●

„Sázíme trochu na to, že by reakce společnosti mohla být v příklonu k nějakému konzervatismu,
že lidé budou toužit po nějakém pravidelnějším řádu věcí, předvídatelnosti, aby věci byly tak, jak
mají být, včetně toho, že budou chtít do toho divadla pravidelně chodit. Chytáme velkou kampaň
na předplatné.“
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●
●

3.8

„A taky se trochu bojím, že jestli ten podzim opravdu zafunguje a pustí větší kapacity, že bude
obrovský přetlak té nabídky vůči divácké poptávce. Že se najednou bude všechno dít na podzim,
a ti lidi nebudou vědět, kam dřív skočit. To je docela ne úplně dobrý efekt.“
„Taky nedokážeme posoudit, jestli cenová politika v současné době, jestli ji divadlo nebude
muset nějak zredukovat a přizpůsobit tomu, že část lidí zchudne… to jsou diskuze, které jsme
vedli třeba na úrovni státu, jestli by stát do budoucna víc nedotoval ty lidi, možnosti návštěvy pro
ně.“
Struktura nákladů

Proměna struktury nákladů
Z rozhovorů jednoznačně vyplynulo, že propad příjmů, který vznikl zastavením provozu, byl ve značné
míře kompenzován úsporami v provozních nákladech (energie, úklidy, personál), v nákladech na
honoráře a nákup programu a v nákladech na marketing.
●

●
●
●
●
●
●
●
●

„Jsme divadlo, které je kolem 70 % závislé na vstupném, to nám šlo pryč. Na druhou stranu,
naprostou většinu našeho rozpočtu dáváme souborům za odehraná představení, v tom jsme jako
průtokáč, to jsme jim nedali. Sice jsme získali nějaké peníze na záchranných balíčcích, ale ty jsme
museli udržet na chod divadla jako takového a platili jsme z toho umělce za to, co dělali v době
covidu.“
„Pandemie nám přinesla to, že divadlo je nejlevnější, když nehraje… Takže my jsme samozřejmě
na jedné straně měli v loňském roce vysoký propad výnosů, který nám stát dodotoval, ale na
druhé straně jsme ušetřili 89 milionů, když jsme nehráli.“
„Divadelní techniky vystřídaly filmové štáby, největší položkou v personáliích je právě člověk
zajišťující videa pro online obsah.”
„Seškrtávali jsme různé věci, různé investice, ať už do materiálu nebo do nějakých oprav, tak
právě do těch lidí.“
„Ano, snižovali jsme na různých frontách. Přesně úklid, méně jsme topili, snažili jsme se ty věci
na mandatorní výdaje trochu zkrouhnout mimo lidi.“
„Tím, že se nehrálo, tak se nemuselo topit v sále, nemuselo se tolik svítit… Hlavně na tom topení
a energiích ty náklady popadaly samy od sebe.“
„Ušetřili jsme peníze tím, že se za tu dobu, za rok, nedělala žádná nová velká inscenace, nedělaly
se výpravy, neplatily se velké honoráře za zkoušení. I díky tomu jsme mohli fungovat.“
„Zrušíte rauty, omezíte konvenční reklamní kanály, tiskoviny, ty věci, které se ukázaly, že jsou v
této době pomalé a riskantní. Proškrtal jsem částečně marketingový rozpočet.“
„V momentě, kdy nehrajeme, máme velké úspory úplně automaticky. My máme s 95 lidmi
podepsané dohody, což je nějaký extra úklid, mimo firmy, kterou máme na běžný úklid, když
jsou představení, což jsou uvaděčky, šatnáři, pokladní, kustodi v muzeu, což jsou studenti
vesměs, to je nějakých 10 % toho ročního objemu mezd nebo osobních nákladů, které škrtneš
jenom tím, že se to neděje.“

Nové investice
Divadla využila příležitost způsobenou zastavením provozu k investičním akcím do vlastního technického
vybavení (zefektivnění provozu, zkvalitnění, modernizace) a do údržby a vylepšování vlastních prostor.
●

●
●
3.9

„Tam jsme také nasměrovali rozvoj technologií divadla moderní cestou. Protože jsme před
velkou investicí do světel, měli jsme tedy čas si ujasnit, jakou cestou se chceme vydat, a začít
budovat ty datové sítě, rozvody, nějaká ta inteligentní světla a všechno zvážit, třeba i to, kde
budeme víc hrát.“
„Pracovali jsme na zvelebení prostoru divadla i jeho zázemí - udělat komfort divákům, udělat
lepší foyer, lepší zázemí, šatny, celé to tam vymalovat, trochu překopat architektonicky…“
„Prostředky a energie se soustředily na nákup unikátní špičkové zvukové techniky, která bude mít
pozitivní dopad na kvalitu uváděných kulturních programů.“
Zdroje příjmů

Fundraising
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Příjmy z crowdfundingových a dárcovských kampaní a sbírek hrály zejména během první vlny pandemie
na jaře 2020 výraznou roli, a to nejen z hlediska finančního, ale i v souvislosti s udržením kontaktu s
vlastním publikem. Krize byla pro organizace podnětem k aktivnější práci s drobnými dárci, ale i v
souvislosti s hledáním dalších alternativních zdrojů (mecenáši, sponoři).
●
●

●
●

„Přes Donio nebo darujme.cz se vybralo docela hodně peněz, které alespoň trochu, částečně
vykryly tu ztrátu, která s uzavřením vznikla.“
„Příjmy z Donia a Darujme (ale finanční prostředky z nich získané lze považovat za drobné),
rozjiždí se kampaň k otevření nového studia na HitHitu. Mimochodem na Darujme zájem
postupně upadá, může být způsobeno i dovednostmi organizace. Od Patreonu si organizace
slibuje to, že narozdíl od Darujme se dárcům poskytuje přímo obsah, jsou víc motivování se
zapojit.“
„Fundraisingové aktivity typu sbírek a MALL.TV byly z hlediska zřizovaného statutu organizace
spíše okrajové. Nejednalo se o základní zdroj záchrany. Diváci a dokonce i někteří zaměstnanci
(celkově v částce desetitisíců Kč) potom přispívali napřímo prostřednictvím darovací smlouvy.“
„Na všechno jsme intenzivně sháněli finance, samozřejmě, protože, jak jsem říkal, jsme závislí na
vstupném (ze 70 %), které najednou nebylo, a přesto jsme chtěli tvořit… oslovovali jsme
mecenáše, sponzory, nějaké finanční partnery, založili jsme mecenášský, nebo patronský klub,
abychom na to měli peníze, a podobně.“

Příjmy z online aktivit
U divadel, která dokázala nabídnout atraktivní obsah, se příjmy z online aktivit staly neopomenutelným
zdrojem vlastních příjmů, které sice nedokázaly zcela nahradit příjmy ze vstupného na živá představení,
ale vytvářely pravidelný příjem i v dobách nejtužších restikcí. Krize byla jednoznačně impulsem k
odlišnému vnímání a přístupu k monetizaci vlastních služeb v digitálním prostředí.
●
●

●

●

●
●

„Na premiéru inscenace si vstupenku koupilo 13 300 lidí. Ve chvíli, kdy vstupenka stojí 200
korun, je to už finančně docela zajímavé číslo.“
„Po prvním měsíci to bylo nějakých 690 tisíc korun, což bylo fakt slušné. Samozřejmě se to
nemohlo vyrovnat příjmu ze vstupného, to ne, ale rozhodně to divadlo zachránilo. Pak to různě
oscilovalo. Někdy toho bylo víc, někdy méně, někdy to bylo 300 tisíc. Pak se to tak nějak ustálilo
na tomhle průměru. Ale vlastně za celou tu dobu [to bylo], to bych se musel podívat, ale řádově
kolem dvou milionů za celý ten rok se tam takhle nashromáždilo. Byl to tehdy vlastně jediný
zdroj příjmu.“
„Výnosy z online streamů (Brejlando, MALL.TV, Dramox, TV Naživo) celkově nedosahují
očekávaných hodnot. Např. lístek na Brejlando stojí cca 900 Kč, divadlo z toho dostane cca 75
Kč (jde především o technologické knowhow firmy Brainz). Navíc v oběhu je jenom 25 kusů 3D
brýlí. Jedná se tedy spíše o PR aktivitu pro divadlo a o snahu být v každém případě v co
největším kontaktu s divákem.“
„My jsme si teď vyzkoušeli, že několik těch věcí, co máme, co nám už běhá na našich stránkách a
jsou zpoplatněné, tak lidi je kupují. Zatím v tom tak plaveme, kde je ta hranice nebo co nastavit.
Na druhou stranu, třeba jsme řekli u baletního představení, že ho zpoplatňovat nebudeme, a lidi
nám posílají peníze, protože se jim to strašně líbilo.“
„Televize XXX - 65 korun není moc, ale spočítejte si, 2 000 uživatelů měsíčně krát 65 korun.
Anebo nedej bože 8 000 uživatelů. A když se ta televize rozjede, čemuž já hrozně věřím, tak to
pak může uhradit klidně čtvrtinu nebo i polovinu nákladů.“
„Nastavili jsme cenovou hladinu na 90 korun, která nám přišla taková, že když je to pod stovku,
tak to vlastně nic není… Není řečeno, že časem nezvýšíme [cenu], protože člověk, který se tam k
předplatnému přihlásí dneska, vidí mnohem víc obsahu než člověk, který se tam přihlásil před půl
rokem.“

Ekonomická udržitelnost
Z hlediska ekonomické udržitelnosti je návrat k předcovidovému modelu financování, kdy
nezastupitelnou roli hrají příjmy z prodeje vstupenek na živá představení, nezbytnou podmínkou další
existence celého sektoru. Nové zdroje (zpoplatněné online aktivity, dárcovské kluby a kampaně, mecenáši
a sponzoři) jsou vítaným posílením vlastní ekonomické soběstačnosti a principu vícezdrojového
financování kultury obecně. Stejně tak, jako dopadla omezení provozu razantněji na ta divadla, která měla
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větší soběstačnost, tj. byla více závislá na vlastních tržbách, tak i návrat do normálního provozu a
obnovení příjmů ze vstupného jsou pro tato divadla klíčové.
●
●

●
●

●
●

„My to přečkáme finančně proti spoustě jiných, kteří jsou na těch tržbách daleko závislejší. My
máme ten problém, že když se nám daří, tak my si finančně nepomůžeme jinak než cizinou. My
nemáme šanci, že když se budeme snažit, tak si vyděláme víc. Nevyděláme, nenafoukneme to.“
„Myslím, že diváci se teď budou vracet pomaleji do divadel, to je úplně jasné, ale my jsme, co se
týče toho vícezdrojového financování, vylezli posílení. Založili jsme ten mecenášský, patronský
klub, kde máme v tuto chvíli 410 lidí, z nichž nám většina platí měsíčně nějakou částku od 78
korun výš, a kdyby už to nepřibývalo, tak nám ten patronský program v průběhu roku vynese víc,
než nám dal náš generální partner. Plus máš úplně boží partu lidí, kteří za tebou stojí a táhnou to
s tebou, a když jim řekneš, ať si koupí lístky, tak si je koupí. Třeba v tomhle jsme se taky strašně
posunuli.“
„Jsme komerční divadlo, za normálního stavu z nějakých 70 % soběstační, a co potřebujeme, tak
jsou vždycky peníze na ty jednotlivé inscenační projekty.“
„My máme tu výhodu, že nemusíme prodávat dvě stě lístků na každý den nebo pětkrát v týdnu,
my prodáme dvakrát za rok kurzy, a to nám udělá [příjem], a pak ještě prodáme příměstské
tábory, kterých jsme tedy během pandemie nasadili víc, abychom kompenzovali výpadek. To
nám zajistí více jak třetinu našich příjmů.“
„Fúzování s ostatními divadly v open air formátu v létě, kdy se tradičně v divadelní sezóně
nehraje (Valdštejnská zahrada, Planetárium Praha, Azyl78). Migrace do jiných prostor umožňuje
navýšit kapacitu, a tím pádem navýšit výnosy.“
„Systémovou věcí (změnou)...je ten předprodej. Protože s ohledem na rozpohybování cashflow
budeme muset brzy začít prodávat ta představení od září do prosince… V tom plánování a v tom
předprodeji jsme se posunuli o nějaké tři měsíce do toho předstihu. Normálně bychom prodávali
na dva měsíce dopředu, teď budeme prodávat třeba na čtyři až pět měsíců dopředu, abychom to
cashflow nastartovali.“

3.10 Bariéry inovací
Limity v plánování během krize
Jedním z nejvíc stresujících důsledků krize byla neschopnost plánovat do budoucna a předvídat aktuální
vývoj pandemie. Nepřipravenost na straně organizací i státu přinášela vysilující snahy reagovat na aktuální
situaci perspektivou rychlého ukončení krize. Psychická odolnost pracovních týmů se snižovala s
přibývající délkou krize a vedle i k odlivu pracovních sil mimo sektor kultury.
●
●

●

●

„Těžko se plánuje, business plan může být sice připravený, ale je de facto k ničemu. Nelze
predikovat , jak bude vypadat společnost po pandemii, jak budou návštěvníci chodit do divadel
apod.“
„Permanentní pocit, že jsi na startovním bloku a každou chvíli musíš vyběhnout a všechno to
narovnat tak, jak jsi byl zvyklý předtím. Ten pocit byl šíleně únavný. Mám pocit, že jsou všichni v
té kultuře hrozně vyčerpaní, a nejen v kultuře, samozřejmě i jinde. To je na tom to hloupé…
debata nad podzimními kurzy, jestli máme udělat stejnou chybu jako loni v červnu, že prodáme
plnou palbu kurzů na celý zimní semestr a pak to budeme zase přesouvat, vracet, nebo jestli je
máme nasadit s nějakými rozestupy, pro méně lidí. To samozřejmě nevím. Nejhorší na tom je, že
se to nedá vymyslet, a nedá se to vymyslet správně.“
„Kdybychom věděli, to si teď asi říkají všichni v mnoha oborech, loni v červnu, jaký bude celý
ten podzim až do dalšího jara, asi opravdu uděláme nějaké online kurzy, vytuněné, skvělé, které
budeme za velké peníze prodávat, třeba by se zjistilo, že to strašně funguje, ale nechtěli jsme.
Přesně si pamatuju tu debatu. Říkali jsme, je to strašné energie, strašných peněz a pak to třeba ani
nepoužijeme, protože se situace zlepší… Za mě to spíš byla v mnohém brzda, ale tak alespoň
vznikl Showcase a podcasty. A místo dvou festivalů máme teď únorový festival, červnový
festival, ještě taky ten komunitní a Showcase. Měli jsme toho vlastně víc než normálně.“
„Vzhledem k tomu, že jsme opravdu ten náš kolos vždycky rozhýbali, všechno jsme předělali v
plánech, a ono to potom je práce x lidí, to není o tom, že se řekne, že místo ve středu se hraje ve
čtvrtek za dva měsíce. To musíte všechna ta okna zase předělat a tak. Z toho už byli všichni
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takoví demotivovaní. Takže pořádný plán jsme nasadili až teď od sezóny 2021/2022, ta sezóna je
taková opatrnější, tam se jde více do jistot.“
„Období neustálých změn bylo náročné pro pracovníky, nejistota, neustálé obměňování v
plánování aktivit apod.“

Nedostatek financí
Krizí způsobený propad příjmů limitoval rozvoj organizací v personální i technické oblasti. Realizace
nových projektů, které byly před krizí připravené, byla odsunuta na pozdější dobu. Rozvoj nových
inovativních projektů byl limitován nedostatkem zdrojů z veřejných rozpočtů a systémem financování
české divadelní sítě.
●
●
●

●

„Je to něco, o čem si pořád sníme, že bychom chtěli dělat, ale ve chvíli, kdy propouštíte,
řekněme, kmenové zaměstnance, myslím ty, kteří jsou uvnitř toho kmene, tak nenajmete
datového analytika.“
„Chtěli jsme se posunout o level dál, rozjet edukační centrum, to chvíli nerozjedeme.“
„V posledních dvou měsících jsme takových natáčení několik udělali, ale s ohledem na to, že je to
fakt finančně náročné, nemůžeme vyjet do regionů, což bychom strašně chtěli. Jsme domluvení s
divadly v Ostravě, v Brně, v Olomouci, v Českých Budějovicích na natáčení jejich představení,
ale to si nemůžeme dovolit, pokud nenajdeme nebo nedostaneme ještě další zdroj financí z
veřejných peněz, protože z toho počtu placeného sledování se to celé utáhnout nedá…
každopádně ale bez nějakého dalšího zdroje financování to není možné utáhnout.“
„Problémem českého divadelního systému je obecně výrazná nadprodukce, existuje mnoho
subjketů, mezi které se musí rozdělit finance. Všechny podpořené subjekty tvoří, ale nabídka je
vyšší než poptávka, výsledné projekty vidí minimum diváků. Efektivnější model, který normálně
funguje v zahraničí, by byl zaměřit se na menší kadenci projektů, na kterém by se podílel větší
počet institucí. Tím pádem by na projekt bylo více zdrojů, měl by větší dosah, migroval by po
městech zapojených subjektů, vidělo by ho více diváků. Divadelníci obecně mají hodně práce a
projektů, aby se uživili, což bere čas a energii efektivně inovovat. Pandemie např. poukázala na
nesmyslnost situace, kdy se zkouší inscenace do šuplíku (bez diváků, bez premiér) pouze za
účelem naplnění určitých kvót. V tomto ohledu by se do přemýšlení nad strukturální změnou
pandemie mohla promítnout, možná za pár let bude mít pandemie dopad na nějakou větší
systémovou změnu.“

Flexibilita
Krize obnažila malou flexibilitu státní správy a celkového legislativního prostředí v ČR. Nezávislá a
podnikatelská divadla nesvázaná nadměrnou byrokracií dokázala pružněji reagovat na výzvy, které krize
přinášela. V některých organizacích se jako bariéra pro inovace ukázala malá flexibilita a ochota
zaměstnanců a spolupracujících umělců k účasti na nových netradičních projektech.
●

●

●

●

„Každé divadlo má samozřejmě už z podstaty svého vzniku, velikosti, personálního obsazení,
žánru, ve kterém se pohybuje, úplně jiné možnosti… Takže divadla, která mohou mít nějakým
způsobem volnější výklad pravidel, nemít kolem všeho šílenou administrativu, nemít zátěž velké
státní příspěvkové organizace, mají mnohem, mnohem lepší výchozí podmínky něco dělat, nějak
se přizpůsobovat. To je také potřeba vzít v úvahu, že ne každý má takové možnosti, jaké máme
my.“
„Vím, že je to všechno hrozně složité, ale to je taky to, co brání inovacím. Pomalost státní správy
v rozhodovacích procesech, že si nikdo takříkajíc nevezme něco na triko a neprosadí si svou
zodpovědnost, všechno se to musí nechat kolektivně posvěcovat… To je taková strašlivá brzda.
Asi to nejde v demokracii jinak dělat, nikdo nevymyslel lepší systém, ale je to tak strašně
demotivující a frustrující…“
„Organizace by vzhledem k pandemické situaci ráda rozšířila své inscenační aktivity do letních
měsíců do formátu open air i do budoucna, ale naráží na pracovně-právní omezení s dovolenými,
které se standardně v divadlech vybírají v létě. Organizace nechce ani nemůže v tomto ohledu
omezovat práva svých zaměstnanců.“
„Chtěl bych expandovat po Praze, do parků, do institucí, a bavily by mě takové, jak se to říká,
matoucí situace… Že bych chtěl uvádět diváky třeba v metru, do takových situací, aby museli
reagovat. Ale ono, když to řeknete režisérům a hercům, tak oni to nechtějí.“
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Omezení mobility
Z logických důvodů došlo k téměř úplnému omezení mobility (národní i mezinárodní). U organizací,
které část svých aktivit realizují v mezinárodním kontextu, tak byla přerušena mezinárodní výměna
zkušeností a inovativních postupů. Některé mezinárodní projekty a festivaly se přesunuly do online
prostoru, některé byly odloženy nebo úplně zrušeny.
●
●
●

„U těch inovací je problém, že nemohly být zahraniční výměny, ty jsou pro nás dost zásadní, v
našem oboru, a to teď nefunguje, jak je omezené cestování. To je velká ztráta.“
„Pro nás, a obecně nový cirkus v Čechách, jsou největší inovace zahraniční spolupráce.“
„Museli jsme škrtnout spoustu zahraničního hostování, které bylo naplánované. Museli jsme
škrtnout několik premiér. Vůbec nevím, co se děje ve světě. Byl jsem zvyklý ty poslední roky
jezdit na pět až deset festivalů ročně, spíš deset, a vidět, co se kde dělá, takže jsem měl představu,
kdo co dělá, co se tvoří. To teď vůbec nevím… Já jsem fakt ten kontext ztratil, tak se těším, až
ho zase získám.“

3.11 Role a podpora státu
Respondenti výzkumu také odpovídali na otázky týkající se podpory státu v době pandemie. Někteří
zástupci divadel vnímali aktivity státu v této oblasti výrazně pozitivně, jiní naopak hodnotili různé aspekty
konání orgánů kriticky. Z odpovědí nicméně vyplývá, že převážná většina účastníků výzkumu se shodla,
že stát poskytl výraznou podporu v rámci záchranných balíčků, kompenzačních dotací a podpor
(respondenti reflektovali také konkrétní typy čerpaných podpor), díky čemuž se podařilo udržet hustou
síť divadel. Krize se tedy v tomto ohledu na struktuře divadelní sítě neprojevila.
●

„Myslel jsem si, že nějaká divadla padnou, že to bude trochu pročišťující. Máme strašně hustou
síť divadelnictví… my to máme strašně rozsegmentované. Myslel jsem, že by se to mohlo trochu
pročistit, což, zdá se mi, se nestane díky různým balíčkům.“

Pozitivní pohled
Respondenti, kteří hodnotili aktivity státu kladně, se domnívali, že pomoc byla nastavena účelně a
efektivně, a zazněl i názor, že v porovnání s pomocí na úrovni měst i flexibilně. Zároveň také podpora
státu zachraňovala vyrovnanost rozpočtu.
●

●
●

●
●

●

„Také je důležité říct, že v té situaci trochu pomohl stát, město a kraj. Na to se nesmí zapomínat.
Ministerstvo kultury vypsalo nějaký konkrétní grant na zpřístupňování umění prostřednictvím
digitálních médií. Tam jsme byli jedni z nejúspěšnějších… i když to bylo navázáno na nějaké
konkrétní věci, které se musely splnit, třeba nákup nějaké techniky, ale rozhodně to pomohlo.“
„My jsme měli [kompenzaci] na zaměstnance v létě, ale ono to pak nešlo kombinovat s těmi
záchrannými balíčky z ministerstva a nás to ministerstvo hodně zachránilo.“
„Stát nám pokryl ztráty ve dvou vlnách. První, což určilo ministerstvo financí, na výpadek
výnosů, kdy nám zakázali hrát, což nám dali nějakých 117 620 000 [korun], a potom nám v
závěru roku dokryli finanční ztrátu ve výši 43 625 000. Tak to byl takový ten příspěvek do toho,
že my jsme skončili de facto ve vyrovnaném hospodaření divadla.“
„Ministerstvo umožnilo ještě víc čerpat prostředky na mzdy, udržet si lidi, navýšilo taky dotace
tam, kde to bylo potřeba… Prostě ministerstvo se k nám chovalo úplně excelentně.“
„Můžeme dál fungovat taky díky dotacím, nebo jestli je to dotační, kompenzační program, typu
Antivirus, který nám kompenzuje mzdy. Co se týká dalších dotačních programů, například z
ministerstva kultury jsme dosáhli na COVID-Kultura 2, tuším, a teď řešíme, v jakém programu
budeme žádat, protože tím, že se tam staly změny a už jsou nepokryté náklady, COVID 2021 a
COVID-Kultura 3, tak je to složitá práce pro naše účetní, které hledaly ten vhodný model, který
si vybereme. Ale podařilo se.“
„V rámci toho covidového balíku, který primárně byl na kompenzaci ušlých tržeb… bylo to
adekvátní. Takže nám to pomohlo, bylo to fajn. A to je z hlediska těchto kompenzací pro nás
všechno. My jsme ještě čerpali Antivirus na ten penzion. Protože na hospodářskou činnost
nemáme žádnou dotaci, to je normálně komerční aktivita, takže tam ano. Tam jsme měli i
COVID-Ubytování a takové věci, tam jsme využili, co se dalo, to ano. Ale v tom divadelním
provozu, v té umělecké činnosti, tam bylo toto jediné.“
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●

„My jsme na ty aktivity audio-video v roce 2020 získali grant z ministerstva kultury ve výši zhruba
1 milion korun, za to jsme natočili těch 30 medailonků a další věci.“

Negativní pohled
Negativně bylo vnímáno jednání státu s ohledem na plošné a až příliš shovívavé rozdělování podpor bez
náležitých kontrol. Dále byla zmíněna nesystémová a přitěžující komunikace státu v krizi.
●

●

„Jsem se proklínal, když jsme žádali o ty záchranné balíčky. My jsme si všechno spočítali, snížili
jsme lidem platy, nikoho jsme neodstřihli, našli jsme mu dost práce, ale třeba v tom podzimním
čase, když se to otevřelo, všichni jsme měli v té první vlně o třetinu menší peníze, na konci roku
nebyly odměny za premiéry, za projekty, vůbec nic takového, to jsme všechno škrtli… Ale nějak
mi připadá, že jsme v tom byli až moc poctiví. Když potom vidím ty částky a to, jak byl kdo za ty
částky v tu dobu vidět, tak se tady veřejně přiznávám, že se cítím trochu jako pitomec. Přijde mi,
že si to ministerstvo mělo pohlídat. Když třeba vidím, že komerční festivaly žádaly
desetimilionové částky za to, že se festival neodehrál nebo odehrál v menší míře. U některých mi
to prostě přišlo lehce nemorální, kdybych to měl pojmenovat.“
„Jak 12. října, nebo kdy, zavřel [Roman] Prymula divadla s tím, že je to na dva týdny, a pořád
slyšíme, že za dva týdny se uvidí… Samozřejmě nám všem bylo asi jasné, že to bude trvat déle,
ale upřímně řečeno, když jsme si 6. října řekli: „Dobře, ty kurzy asi musíme fakt stopnout,“; říkala
jsem si, že v lednu otevřeme. V lednu [jsem si říkala], dobře, tak v únoru. Pak jsme si, ještě v
listopadu, říkali, že určitě ten jarní semestr pojede normálně… my jsme si pořád mysleli, že to
opravdu skončí dřív, a proto jsme se tak aktivně nesnažili něco vymýšlet. Já jsem od začátku
říkala, že kdyby nám vláda řekla, tak jako to řekla Angela Merkelová, na začátku listopadu: „Do
Velikonoc bude všechno zavřené,“ je to pro mě mnohem lepší, protože bychom nebyli drženi v
šachu. Všechny mezinárodní akce, různá setkání, to jsme pořád posouvali… Myslím si, že je to
hodně dané tím, že si všichni mysleli, že to nebude trvat tak dlouho.“

3.12 Pozitivní dopad pandemie
V rámci výzkumu byli zástupci divadelních organizací dotazování, zda i přes všechny problematické
aspekty byla pandemie v určitých ohledech přínosná či zda byla motorem pro nějaké pozitivní změny. V
oblasti divadla lze pozitivní dopady shrnout především do následujících kategorií:
●
●
●
●
●

více času
získání nových dovedností
změna uvažování o vlastním fungování a strategiích
urychlení procesů
sounáležitost uvnitř divadelní sféry

Více času
Pandemie přinesla divadlům více času na rozvoj organizací zejména v kontextu technologických inovací,
revizí a oprav.
●

●

●
●

„Dostali jsme čas na věci, které bychom jinak neudělali, což jsou třeba revize. Teď máme revize
úplně všeho, i věcí, které na revizi nikdy nebyly. Máme nově nastavené různé vnitřní
bezpečnostní předpisy. To vše je ošetřené, to bychom jinak neudělali. Jde o takové čistě praktické
věci, že když jsme měli víc volno, tak jsme v tom domě udělali takové věci, které by se asi zase
odkládaly, a sice různé revize, opravy, které nebyly dotažené, ty se udělaly.“
„Nám některé věci pomohly [to] trochu narovnat i v těchto provozech, že se konečně začalo v
technice uklízet, některé věci se daly do pořádku, vyčistily se… Pomohlo to přesvítit některé věci.
My jsme třeba měli nakoupený materiál, ale inscenace nebyly s novým materiálem nasvícené,
protože na to prostě nebyl čas, jak se furt hrálo. Takže v tomto ta pandemie divadlu paradoxně
pomohla, že i v těch provozech, kde se [to] zastavilo, se některé věci mohly dát do pořádku.
Máme teď vše dobře zinventarizované třeba.“
„Máme víc času se zamýšlet nad fungováním organizace jako organismu, podívat se jí na ty
„vnitřnosti“, což v takovém tom běžném provozu, kdy všechno strašně sviští, tolik nejde.“
„Protože v současné době třeba jsme řekli, tak nehrajeme, tak konečně jdeme do toho, že máme
celou rozbouranou budovu, a předěláváme tam záchody, všude. Protože ty stoupačky byly už
úplně [špatné]. A furt se jenom čekalo na ten okamžik, kdy se to dá udělat.“
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●
●

„Pak třeba vymalujeme divadlo, děláme takovou údržbu.“
„Covid nám třeba umožnil to, že na to bylo víc času, že přece jenom ten provoz zřídl – my jsme
úplně překopali účetní řád a takové věci, kvůli vlastní analytice… covid na to vytvořil vlastně
docela dobrý časový prostoj, že jsme to zvládli udělat rychleji, než jsme si mysleli.“

Získání nových dovedností
Zaměstnanci divadel měli možnost získat či osvojit si nové dovednosti, např. při využití online platforem
v rámci interní komunikace, měli možnost prohloubit dovednosti komunikace na sociálních sítích či např.
přímo získávali nové dovednosti navázané na inscenační praxi.
●
●
●

●

●

●

●

„Už jsem se to naučila, ale ze začátku mě to šíleně vyčerpávalo. Ale teď už to člověk skoro
nevnímá, protože to začalo být normální. A doufám, že u tohoto to třeba zůstane, že se hodně
schůzek, nebo alespoň některých, bude dělat online.“
„Umělecká šéfka, aby všechny informovala, tak třeba jednou za tři týdny psala nějaký obsáhlejší
e-mail jak hercům, tak celému divadlu, o tom, co se chystá, jak se uvažuje. Je lepší to otevřeně
komunikovat v tom e-mailu. Řekla bych, že to hrozně pomáhá.“
„Na druhou stranu v lidech vybudilo nějakou kreativitu i to, že si ty nástroje, které potřebují k
dobrému využívání sociálních sítí, osvojili, protože na to najednou měli čas, mohli ty věci dělat
mnohem pečlivěji, soustředěněji, měli k dispozici prostory, technické zázemí. Ale i ti, myslím
například interpreti, kteří jsou normálně rozlítaní, mají spoustu práce, po zkoušce někam jdou,
večer někde hrají, takže nechtějí točit nějaké srandičky, dělat nějaké další fotoffsety, dělat nějaká
videa, tak i toto je způsob, jak je zabavit a udržet ve formě, tím se to všechno potencuje.“
„Ten tým se zdokonalil v technologiích, že jsme i nakoupili věci, kvalitnější vybavení, abychom
mohli dělat třeba Zoomy, webináře… jsme se naučili dělat takzvaně i hybridní formáty. Já jsem
lidem třeba zaplatila kurzy ještě navíc, na ty online programy, na ty technologie. Technický tým se
zaměřil v rámci investic i na lepší vybavení a práci s tím. Tady si myslím, že pokud jde o
kompetence toho týmu, tak stouply výrazně.“
„Divadelní technici se sami sebevzdělávali se střihovým programem, aby dokázali mít tu střižnu a
live stříhat mezi třemi kamerami a podobně. Takže toto bych řekla, že se nám podařilo velice
dobře… mohli jsme se jeden na druhého opravdu spolehnout, a to, že ti kluci věnovali svůj volný
čas tomu, aby se sami naučili v nějakých online kurzech, jak stříhat a co potřebují k různým
věcem, jak natáčet správně, to je super, že jsme to tak zvládli.“
„V tomhle to byla samozřejmě trochu taková škola toho online PR, komunikace s lidmi na
sociálních sítích, udržení nějakého kontaktu v tomto prostoru. Kde si ale taky myslím, že to
nebylo tak, že jsme začínali od nuly, že jsme se tomu docela věnovali i dřív, ale prohloubilo se to,
jasně.“
„Normálně s regulérní produkcí jsme si natočili film. Což bylo i dobré. To jsou takové ty věci,
přesně, když mluvím o těch lektorských, že je tam spousta poučení nebo objevených přístupů, se
kterými se pak bude dát pracovat naživo, až se k nám ti lidi zase živí vrátí. Stejně tak si myslím, že
jsme zjistili, že to je docela náš jazyk, že může být pro nás smysluplný, že i tím, jak jsou ty
inscenace formálně dělané nebo jaký ten jazyk toho divadla je, že to docela nějaké filmové
adaptaci sluší, že to není jenom nějaký ozvláštněný záznam, ale je to vlastně nějaký svébytný žánr.
Proto jsme si říkali, že je to pro nás dobrá příležitost to do budoucna rozvíjet a nějak se k té
možnosti pravidelně vracet.“

Změna uvažování o vlastním fungování a strategiích
Pandemie mnoho pracovníků divadel přiměla změnit uvažování o fungování jejich organizací, revidovat,
redefinovat či optimalizovat strategie nebo inovovat formáty.
●
●

„Začali jsme se víc zaměřovat právě na co největší digitalizaci vedení organizace. Když se teď
ohlížím po nových projektových manažerech, ani netrvám na tom, aby byli z Prahy, protože to
jsou věci, u kterých nemusí být přítomni fyzicky, to hodně souvisí s tou digitalizací.“
„Opravdu covid docela hezky přeskládal spoustu věcí, ještě lepší příklad je projekt s krásným
názvem Brejlando, 3D inscenace. Z mého pohledu nám, nebo mně, ukázal jednu zásadní věc. Že
už jako divadelníci nemůžeme přemýšlet nad tím, že uděláme inscenaci a tu odehrajeme tak, jak
chceme na jevišti pro diváky, kteří přijdou. Musíme přemýšlet tak, že jsou nějaké 3D brýle, které
bude mít nejspíš za chvíli každý doma, stejně jako má počítač, digitální fotoaparát a tak dále, tak
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●

●

●

●

●
●

●

bude mít 3D brýle, a tím tvůrcem obsahu musíme být my, nebo taky my. Když děláme
představení, měli bychom už od začátku přemýšlet, jak ho udělat pro 3D, pro ty lidi, kteří budou
chtít být doma… Nebo paralelně, mimo to, co budeme dělat na jevišti, budeme dělat obsah pro
3D nebo pro televizi, ať už Naživo, nebo jinou… tohle nás naučilo, že musíme vymýšlet, jak
divadlo dostat do televize tak, aby bylo atraktivní… myslíme, že by to mělo být pevnou součástí
každé kreativní party, což divadlo je, mít víc nohou než jen to jeviště.“
„Jiný způsob vnímání toho prostředí, jinak vnímat diváky, jinak vnímat to, co dělám a pro koho
to dělám, tohle přemýšlení mi na tom přijde boží. Myslím si, že jsme dost často byli zakořenění
tady v té české divadelní kotlince. Divadla budou potřebovat diváky a budou muset myslet na ně,
na to podle mě české divadelní prostředí až nezdravě kašlalo… když takové divadlo čerpá milion
veřejných dotací, aby si to tam pár lidí hrálo pro sebe, je to úplný nonsens.“
„My jsme třeba o státní kulturní politice a o nastavení toho systému vedli dlouhé vášnivé debaty s
kolegy dramaturgy na dramaturgických radách Divadelního světa. To jsou přesně, řekněme, ti
pěšáci, kteří ale přemýšlejí a najednou viděli věci, o které se předtím vůbec nestarali a které
zásadním způsobem ovlivňují jejich možnosti práce a nějaké jejich výsledky. A vím, že ti lidi už to
teď nebudou pouštět, byť na to třeba nebudou mít tolik času, ale že asi ta kulturní sféra bude
chtít po politicích nebo po ministerstvu, aby odváděli nějaký výkon. Přineslo to možnost
zastavení se. Protože pravděpodobně jinak by všichni jeli zase v tom rychlém tempu.“
„Pandemie měla jedno pozitivum, jinak bych na tom našla jen negativa. Ale pozitivum bylo, že
předtím divadlo jelo jako hodně rychlý rychlík, kde nebylo moc šancí uvažovat o věcech,
zamýšlet se nad nimi hlouběji. Pandemie umožnila, že i v rámci vedení a napříč soubory se věci
začaly pojmenovávat víc, mluvit o nich víc, bylo možné se koukat i na jiné cesty… fakt to
umožnilo zamyšlení, jestli je to správná cesta a jestli to nezkusit nějak jinak formátovat. Činohra
by v žádném případě neuvažovala o divadle, jako uvažuje v současné době. Že to zastavení
nějakým způsobem možná pozitivní bylo, v tom, co nás čeká do budoucnosti. Jestli by to nastalo
i bez pandemie, že třeba doba digitalizace je natolik zrychlená, že by se to odehrálo i tak, to fakt
nejsem schopná posoudit. Ale myslím si, že spíš to urychlilo takový ten pohled na to, že můžou
být i jiná vnímání divadla než jenom to, že v 7 večer se zvedne opona a něco se tam odehraje.“
„Ekologie, to znamená, jakým způsobem pořádat meetingy, aby to dávalo smysl. Abychom
někam nejeli, jednali půl dne a jeli zpátky. Více uvažovat o tom, jak efektivně a jak ekologicky
chystáme jednotlivá turné a jakým způsobem ty tvůrčí rezidence zabezpečujeme, aby to dávalo
smysl a aby se v tom všichni cítil dobře. Myslím si, že ta debata kolem ekosystému kulturního, je
teď v kurzu, a není to jenom móda, mně to dává smysl, hluboký smysl.“
„Tím přínosem je asi to uvědomění si, že všechno je pomíjivé a že to, na co jsme byli zvyklí, se
nám může změnit opravdu lusknutím prstu… v tom byznyse se to často neděje. Tak si myslím,
že to byl důležitý moment, i na to zpomalení.“
„Pandemie nám pomohla v oblasti propagace taky v tom, že jsme dokázali redefinovat naše
propagační strategie. Takže už to máme nastaveno tak, že víme, které akce co snesou a jak to
může fungovat. Protože ta outdoorová reklama je furt poměrně drahá a není pro každou akci.
Takže i v tomto jsme se dokázali poučit a dát hlavy dohromady a vymyslet, jak jednotlivé
projekty propagovat efektivně, ale za nízké peníze… dostali jsme se až do této fáze, že opravdu
hledáme i jiné cesty, a funguje to docela dobře.“
„Co je nejdůležitější, je, že se na tom, myslím, ověřilo, že to divadlo je úplně zdravé… Jednak
jsem si ověřil některé změny, které se staly, a jednak, [že] to jádro je prostě dobré… Já si myslím,
že je to takový zátěžový test, že spoustu věcí si buď ověříš, že mají smysl, a že to najednou vidí i
ti lidi v tom divadle nebo i někdo vně toho divadla, který o tom divadle třeba i spolurozhoduje…
Zároveň i pro ten samotný lektorský program, když se zjistí, že je důležitý, tak ten [program] si
zároveň ověří, co funguje, co může být zajímavé, ti lidi získají sebevědomí, že to asi dělají dobře,
když to pak funguje v takové krizové věci. Totéž je to s tím financováním, zjistíš, kde máš
rezervy.“

Urychlení procesů
Respondenti často zmiňovali, že jim pandemie umožnila určité procesy urychlit či realizovat některé
plánované aktivity díky větší časové kapacitě.
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„Zase, tahle situace nás nějakým způsobem dohnala k tomu, že jsme mecenášský klub založili
rychleji, než by k tomu asi došlo v normální situaci, a funguje to, zaplaťpánbůh, velmi dobře.“
„Ten impulz k akci a spuštění platformy fakt byla ta situace, že se to zavřelo. Protože jsme o tom
sice uvažovali, ale když člověka nic netlačí, nenutí, tak to tak plyne a pak se to třeba jednou,
možná spustí. Ale tím, že tady byla ta nutnost, tak se to spustilo.“
„Činnost online, protože jsme moc žádnou neměli a furt jsme zvažovali co a kroužili kolem toho,
takže pandemie urychlila realizaci těch podcastových pořadů a toho, v čem chceme pokračovat.“
„Úplně otevřeně říkám, že co se týče našeho divadla, ta situace paradoxně, jakkoli byla zlá a
špatná, vlastně akcelerovala strašně moc věcí, co se týče nějakého našeho famu a takových
záležitostí. Ono to opravdu vypadá, že je to úplně boží a úžasné a že skoro můžeme říkat, díky
bohu, že to přišlo, ale rozhodně to tak není. Já vždycky říkám, že kdybych si měl vybrat, tak si
vyberu, ať žádná pandemie nepřijde a nic z toho se nestane.“
„A dále s tím souvisí i renovace divadelního baru, kterou to urychlilo, že byl čas si konečně říct,
jak nám to vlastně strašně nevyhovuje, jak to teď je, a pojmenovat to, co nám vadí, a začít to
řešit. Protože tam je dlouhodobá osobní vazba, je to strašně choulostivá věc, ale musíme se do
toho pustit. A v podstatě ta pandemie [byla] trochu taková berlička v tom, že to chceme už
konečně udělat jinak a že jsme si to uvědomili.“

Sounáležitost uvnitř divadelní sféry
Někteří respondenti pandemii reflektovali i jako určitý, dříve ne tak častý, moment stmelení a soudržnosti
divadelní sféry.
●
●
●

„Mě hrozně potěšilo a posílilo v té oblasti advokacie nebo lobbingu za kulturu a živé umění, jak
se rozjelo ITI a všechny tyto spolupráce napříč sektorem živého umění.“
„Ten tlak na změny a na podporu nezávislých umělců nějakým způsobem i stmelil tu scénu.“
„Myslím, že i v našem městě, i třeba napříč v rámci asociace… že lidi o sobě nějak víc vědí, že
vzniká taková přirozená větší zasíťovanost. Zdálo se mi, že to přestávají být takové ty žabomyší
[války], jak to bývalo.“

3.13 Připravenost na krize
Součástí výzkumných záměrů projektu nebylo pouze mapovat dopady pandemické situace na
profesionální umění v České republice. V rámci rozhovorů se zástupci divadelních organizací bylo také
zjišťováno, jaké faktory hrály klíčovou roli v překonání dané krize a mohly by být zásadní v kontextu
připravenosti na další krize v budoucnu. Ve zkoumané divadelní oblasti je lze shrnout následovně:
●
●
●
●
●
●

dobře nastavené vnitřní procesy a standardy řízení
manažerská adaptabilita
technická vybavenost
technologická adaptabilita
neomezení v autorských právech
dlouhodobá systematická práce a reputace

Dobře nastavené vnitřní procesy a standardy řízení
Účastníci výzkumu jmenovali jako výhodné např. fungování v malém synergickém týmu či naopak
fungování ve velké organizaci s robustnějším aparátem a velkorysejšími personálními kapacitami. Dále
respondenti zmiňovali otevřenost vedení vůči novým formátům, zkušenosti z minulých krizí, díky kterým
byly na tu současnou lépe připraveni či již dřívější zkušenost s prací na dálku. Objevila se i reflexe
nutnosti vyšších nároků na standardy řízení pro obdobné krizové situace.
●

„Je fakt, že jsme i se zaměstnanci v kontaktu a nebýt jich a toho, že jsme co do počtu poměrně
malá skupinka, je nás asi 13 nebo 14, a drželi jsme pořád při sobě. Ze začátku to byly Zoom
porady, pak už jsme se dokázali i potkat a někdo byl na Zoomu, ale pořád to bylo v tom duchu:
Jo, já můžu. I když věděli, že mají základní mzdu a že by nemuseli dělat nic navíc, že by nemuseli
nic vymýšlet, nic organizovat, účastnit se těch brainstormingů, co teda máme udělat a jak se k
tomu máme postavit, tak to každý udělal, i ve svém volném čase jsme byli schopni se sejít a
udělat například to, že jsme vyklidili celé foyer, aby se mohlo opravit, aby mohli nastoupit chlapi
nebo si chlapi sami vzali barvu a zrenovovali zábradlí. To všechno se dělo a pořád jsme v úzkém
kontaktu. A myslím, že i díky tomu se nám to daří zvládat, že máme jeden druhého, můžeme se
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na sebe spolehnout, a zjistili jsme, že nám to funguje velice dobře a že ta krize nás naopak
mnohem víc semkla a posílila.“
„Velikost organizace zase pomůže třeba v tom, že s některými věcmi si fakt umíme poradit…
Protože tady jsou na to lidi, kteří se mohou zabývat touto problematikou. A to je třeba to, že pak
to většinou pošleme dál do toho divadelního světa, že to znamená to a to, protože ti lidi jsou na
to specializovaní. Tak to si myslím, že je výhoda. Ale že by se nějakým způsobem dalo na
pandemii připravit, to si myslím, že se nedá.“
„Je to vždycky o šéfech, o uměleckých šéfech, o vedení divadla. Jestli chce, nebo nechce. Jestli se
rozhodne, že ustoupí z toho, že ta kreativita má být na jevišti a na zkušebně a tam to končí,
anebo jestli je vedení ochotné ustoupit do toho, že se kreativita ve chvíli, kdy je jeviště, zkušebna
nebo spíš hlavní jeviště zavřené, může posunout někam jinam, to znamená do té distribuce
obsahu, do změny obsahu, do hledání nejenom cest k divákům, ale v tu chvílí i hledání nových
diváků. Protože myslím, že divácká struktura se v té kovidové době hrozně změnila. Nikdo
nemohl čekat, že diváci, co k nim chodí, se v poměru 1:1 přenesou a budou hltat nějaké nové
formáty a programy, které si vymyslí.“
„My jsme ještě před pandemií čelili tomu, že v roce 2016 šla do rekonstrukce jedna z budov,
takže nám vypadl jeden z těch velkých baráků. Museli jsme si nějakým způsobem poradit se
souborem, který de facto ztratil své zázemí, takže kde bude hrát, jak bude hrát, přeorganizovat
trochu ten provoz i uvnitř divadla. A vlastně v roce 2010 až 2012 byla redukce finanční, byla
finanční krize, kdy tehdejší management divadla k tomu přistoupil redukcí počtu zaměstnanců.“
„Vidíme, že bychom asi měli mít ty procesní standardy větší, vyšší, náročnější, aby ta instituce
mohla fungovat. Protože v této kritické situaci zjistíte, že ta pravidla opravdu potřebujete mít, aby
lidé věděli, čeho se držet, aby se nerozpadli. Jsme ještě dost daleko od toho, co se děje třeba v
divadlech německých, natož severských, kde jsou všechny procesy mnohem komplikovanější,
přísnější, není tam prostor pro nějaké improvizace, natož pro švejkování, obcházení, to máme v
povaze i v těch velkých institucích.“

Manažerská adaptabilita
Dle odpovědí se rovněž ukázala jako podstatná dovednost umět rychle reagovat a přizpůsobit nastavení
procesů nové situaci.
●

„Myslím si, že některé věci jsme nastavili poměrně rychle a poměrně dobře. To bylo v
rozhodnutí, že poměrně rychle tady byl ustavený, daleko rychleji než na ministerstvu, než kdekoli,
krizový štáb… Začali jsme v divadle velmi brzo testovat, abychom vůbec byli schopní ten provoz
udržet. Napojili jsme se rovnou na pražskou hygienu v tom, za jakých okolností, kdy, a přečkali
jsme všechna ta období. Ostatní divadla, těm přišel jeden covid člověk, a zavírala celé divadlo.
My jsme v průměru měli 15, 20 covid lidí, ale zavírali jsme jenom tam, kde byl nějaký klastr, že se
něco událo, abychom zbytek toho provozu a toho divadla udrželi. To si myslím, že se nám
podařilo poměrně předsunout té době.“

Technická vybavenost
Pro jiné byla zásadní předchozí zkušenost s online přenosy a již dříve vybudované technické zázemí.
●

„Pak jsme měli trochu výhodu, v tom smyslu, že jsme byli připravení, už v té době jsme natáčeli
skeče a různé audiovizuální věci, měli jsme nějaké základní vybavení, nějaké foťáky, objektivy a
podobně… prakticky do čtyřiceti osmi hodin jsme měli první živý stream.“

Technologická adaptabilita
Lépe překonat krizi také pomohlo přizpůsobení se situaci adekvátním technologickým řešením.
●

„Co jsme řešili, bylo, jak umožnit lidem nás odměnit, pokud chtějí. Aby to bylo co nejjednodušší.
Testoval jsem donio nebo darujme.cz apod. Ono to funkční bylo, ale odvádělo to diváka pryč ze
streamu. Divák musel najednou na úplně jinou webovou stránku, potom vypisovat bankovní
kartu, peníze šly k tomu prostředníkovi, pak teprve k divadlu. Potom jsem si uvědomil, že
existuje technologie, které je velmi jednoduchá, a to jsou QR kódy. Všichni jsme je do té doby
znali, ale já jsem si neuvědomil, k čemu to může sloužit. Divák nemusel opouštět stream,
nemusel se nikde registrovat, nikde nic vypisovat, to bylo vlastně strašně jednoduché. Navíc, ta
technologie tady celou dobu byla. Myslím si, že to bylo pro tu první fázi klíčové, ta jednoduchost.
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Lidi už jsou dneska zvyklí takhle peníze posílat… mohl zafungovat ten okamžitý nápad, ta
aktivace… Kdyby to bylo klasicky přes nějaké ty systémy, tak si divák řekne: „Až to skončí, tak
jim to pošlu.“ Ale za hodinu už má člověk jiné starosti. Tím, že tam ten QR kód furt svítil, mohli
okamžitě zareagovat.“
Neomezení v autorských právech
Mnozí z respondentů uvedli, že výhodná byla možnost streamovat svou vlastní autorskou tvorbu, na
kterou nebyla vázána práva a licence dalších osob.
●

„Měli jsme právě již existující projekt a mohli jsme jej prakticky začít ihned streamovat, aniž
bychom museli něco řešit. A také jsme měli jednu naši divadelní hru, která taky byla autorská, ani
tam tedy nebyl problém s právy. Protože jsme měli na tu inscenaci i postavenou scénu, jedním z
těch prvních streamů bylo, že jsme dvakrát streamovali tu naši inscenaci. Což bylo super, ten
záznam vidělo 50 000 diváků, protože jsme ho tam nechali. To bylo slušné.“

Dlouhodobá systematická práce a reputace
Lepší připravenost na krizi zajistilo i dlouhodobé budování publika.
●

„Projekt byl už v té době trochu známý. Když se člověk podívá na YT kanál projektu, zjistí, že ta
nejstarší videa tam byla dávno před koronakrizí… první hrané skeče, které vznikaly přímo pro
kameru, tam byly už dva tři měsíce předtím, a v té době už jsme měli, třicet nebo čtyřicet tisíc
odběratelů na YT… nějaké publikum už bylo. A druhá věc, tím, že jsme vystupovali s projektem,
s tou improshow před živými diváky, a v té době [pandemie] to byly čtyři roky, tak jsme měli na
čem stavět. Člověk jednou měsíčně baví dvě hodiny lidi ve stále stejné herecké skladbě,
samozřejmě pochytí, co funguje, co nefunguje, kde si je a není jistý, co by mohlo zabrat a co by
nemuselo zabrat. To byl ten základ toho úspěchu, že jsme nezačínali na zelené louce,
přetransformovalo se něco, co už dávno existovalo, a jenom se našla nová forma, jak to dostat k
divákovi.“
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4

VÝSLEDKY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU V OBLASTI HUDBY

Oblast hudby a hudební produkce je značné míry závislá na živých vystoupeních před publikem. Během
pandemie viru covid-19 byla tato činnost citelně dotčena a většina organizací a jednotlivců činných v
hudebním průmyslu čelila existenční výzvě, jak definovat a provozovat svou činnost během krize. Nadto
oblast hudby ve velké míře čelila zásadním výpadkům příjmů z živého vystupování.
Organizace zúčastněné ve výzkumu aplikovaly různé strategie a postupy ve snaze přečkat krizi spojenou s
pandemií. Ve značné shodě dotčené organizace a instituce zmiňovaly nutnost digitalizace a zvýšení své
aktivity v digitálním prostředí. Hudební průmysl už v období před pandemií čelil strukturálním změnám
svého obchodního modelu, který byl akcelerován nástupem moderních technologií. Platformy pro online
distribuci hudby (jako Spotify, iTunes, Amazon Music, Dezeer či specializované platformy jako
Bandcamp, Soundcloud ad.) byly již rozšířené v období před pandemií. Pro oblast hudby je online forma
distribuce zásadním zdrojem příjmů: v oblasti hudby celosvětově poprvé převýšily příjmy z online prodeje
(54 %) příjmy z prodeje „tradičních“ fyzických nosičů v roce 2017, což bylo akcelerováno převážně
hudebním trhem v USA a Japonsku. Podíl streamingových služeb v Evropě byl v roce 2017 na úrovni 46
% (IFPI, 2018). V roce 2020 již online prodej hudby znamenal 62 % celkových příjmů hudebních
vydavatelů s meziročním růstem skoro 20 % a dosáhl hodnoty 13,4 mld USD. Celosvětově bylo v roce
2020 443 mil. platících uživatelů hudebních online platforem (IFPI, 2020). Probíhající pandemie tento
trend ještě více akcelerovala.
Na následujících stranách jsou popsány výsledky výzkumu, který byl založen na hloubkových
rozhovorech s představiteli odlišných organizací a institucí reprezentující celé spektrum hudební tvorby.
Mezi zkoumanými institucemi byli zástupci pořadatelů, koncertních sálů a klubů, hudebních vydavatelů,
promotérů, hudebních agentů a dodavatelé technického zabezpečení. Jednalo se o organizace, ale jelikož
autoři působí také jako individuální umělci, tak pro ně bylo občas těžké rozlišovat mezi rovinou
individuální a jejich organizace. Ale tento model je v hudbě poměrně rozšířený, tak jsme odpovědi a
citace nechali v původní nezměněné podobě. Rozhovory vycházely z teoretického rámce devíti oblastí
BMC, které jsou analyzovány v jednotlivých sekcích. V každé oblasti jsou zvýrazněná jednotlivá shodná
témata či inovativní přístupy ve snaze překonat krizi. Témata vycházejí z přepisu rozhovorů a jejich kódů
včetně citátů pro zasazení celé oblasti do kontextu.
4.1

Poskytovaná hodnota

Základní poslání
V rámci svého poslání zkoumané instituce shodně zmiňovaly nemožnost změny svého poslání a
nemožnost se přeorientovat se na jiné oblasti či kategorie i přes zásadní výpadek svých činností. V rámci
širokého spektra organizací působících v oblasti hudby byli nejvíce dotčeni pořadatelé hudebních
vystoupení, koncertní sály a kluby.
●

„Snažíme se držet svého původního zaměření, ale zvažovali jsme i jiné aktivity, které ale vlastně
nedávaly smysl, neboť jsme jim nerozuměli a než bychom se je naučili, tak snad pandemie
skončí… Proto jsme se vrátili k původnímu zaměření.“

Pro hudební vydavatele probíhající pandemie neznamenala velkou změnu a drželi se svého původního
edičního plánu.
●
●

„Pro nás jako vydavatele hudby neměla pandemie vliv na počet vydaných nahrávek…“
„Vzhledem k velikosti vydavatelství a zastoupení interpretů došlo k minimálním změnám
hlavních aktivit.“

Pro etablované tvůrce znamenala vynucená přestávka živého vystupování více času na vlastní tvorbu a
možnou mírnou orientaci v rámci hudební tvorby na studiové činnosti.
●
●

„V době pandemie kapela průběžně vydávala více singlů a živých nahrávek.“
„Začal jsem na zakázku skládat filmovou hudbu a občas nějakou hudbu do reklam. Myslím, že po
návratu divadel do provozu bych mohl zkusit i scénickou hudbu, kterou jsem dříve skládal.“

Podpora veřejnosti
Obecně se zkoumané organizaci shodly na nebývalé míře podpory a solidarity s oblastí hudby. Nad rámec
veřejné podpory byla často zmiňována solidarita napříč oborem.
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●
●
●
●

4.2

„Setkali jsme se silnou podporou veřejnosti a kamarádů a díky tomu jsme si uvědomili, že naše
činnost dává smysl.“
„Vlastně mě mile překvapilo, že nás někdo potřebuje.“
„Poprvé jsme zaznamenali to, že se jednotlivé obory a umělci v oblasti hudby začali společně
bavit. Dříve to bylo, že každý hrál dost za sebe, ale najednou jsme se začali bavit všichni
dohromady, abychom hudbu zachránili.“
„I přestože nám to přišlo trošku divné, tak jsme se zúčastnili několika charitativních akcí na
podporu kultury. Vlastně jsme chtěli apelovat na veřejnost a veřejně sdělit, jaký máme
problém…“
Klíčové aktivity

Mezi klíčové aktivity organizací a institucí působících v oblasti hudby patří vlastní tvorba a následná
prezentace vlastní tvorby publiku. V rámci širokého spektra hudebních organizací byly nejvíce dotčeny
právě organizace se zaměřením na pořádání živých vystoupení.
Pro většinu organizací byl zásadní přechod do digitálního prostředí, které mělo kompenzovat nedostatek
živého vystupování. Následně během částečných vln uvolňování opatření se organizace snažily přesunout
své aktivity z interiéru směrem do exteriérů.
Přesun do online prostředí
Většina institucí do větší či menší míry přesouvala své aktivity do online prostředí. Hudební sektor byl již
z převážné míry digitalizován v oblasti distribuce hudby, ale nástup digitálních nástrojů pro oblast živého
vystupování byl velkou výzvou pro pořadatele a umělce, kterým chyběl kontakt s živým publikem. Většina
organizací zmínila jako zásadní absenci kontaktu s publikem během vystoupení. Provozovatelé klubů
realizovali představení bez diváků, která byla přenášena do online prostředí.
●
●

„Pro několik svých kapel jsem domlouval stream koncerty. Ale je to mizivá část a brali jsme to
jako způsob udržení se v paměti posluchačů.“
„Vzhledem k našemu zaměření to příliš nejde, ale pokoušeli jsme se něco streamovat. Poté jsme
vymysleli nový projekt speciálního online rádia zastupující naše interprety, který jsme drželi
několik měsíců při životě, ale návštěvnost byla poměrně nízká.“

Většina organizací přesunula své aktivity do online prostředí, ale většina se shodla na technických
překážkách pro kvalitní streaming svých koncertů, což bylo limitováno finanční náročností pořízení
dostatečného vybavení.
●
●

„Realizovali jsme cyklus streamovaných koncertů za interaktivní účasti publika prostřednictvím
velkoplošných obrazovek. Ale kvalita přenosu byla doslova otřesná. Na koncertech je zvuk
zásadní, ale u těch streamů to bylo dost špatné…“
„Půjčili jsme si techniku a u nás v klubu to znělo dobře, ale jakmile se to dostalo na internet, tak
se ten zvuk ztratil a znělo to dost divně…“

Vlastní formát digitalizace fyzických vystoupení se jevil také jako problematický, neboť většina organizací
nerealizovala specifické online formáty, ale jednalo se spíše o „přepis“ koncertů z fyzického do online
prostředí
●

„Hned na začátku jsme se vrhli s velkým nadšením do streamingů, ale narazili jsme na to, že to
médium je zcela jiné a klasicky postavit kameru do rohu nestačí. Chce to dělat jinak, ale na to
nemáme know-how a peníze.“

Pro tvůrce znamenal přesun do online prostředí hlavní streaming koncertů, které realizovali ze svého
domácího prostředí či zkušeben. Někteří umělci zpřístupnili své starší záznamy koncertů online.
●
●
●
●

„Podařilo se nám vydat starší záznamy živého koncertu a zpřístupnit na Youtube…“
„Přemýšlíme o pokračování streamovaných koncertů po skončení pandemie, ale chtěli bychom
to nějak spojit i se živým hraním…“
„Jelikož většina z nás působí v mnoha kapelách a také v zahraničních uskupeních, tak možnost
realizovat online stream byla minimální.“
„V lednu tohohle roku jsme dělali speciální verzi festivalu a bylo to spojení reálného festivalu s
virtuálním.“
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Někteří tvůrci zmiňovali určitou nechuť nebo skepsi k převodu fyzického kontaktu s publikem do online
prostředí, pro některé autory to naopak byla zajímavá příležitost do budoucna.
●
●

„Celá ta mánie se streamy a online přenosy náš štvala, tak jsme se jí prostě neúčastnili. Přišlo
nám, že všichni jsou online a že je ten online prostor zcela přesycen. Jelikož je naší doménou živé
hraní, tak jsme si nechtěli vytvářet zbytečnou konkurenci.“
„Vrhli jsme se do toho všeho online světa s nadšením, ale vydali jsme na to spoustu energie a pak
to nikdo neposlouchal a nesledoval. Takže z nadšení jsme se dostali rychle do fáze zklamání.“

Přesun aktivit do venkovních prostor
Během následného rozvolňování opatření spojených s pandemií se velká část pořadatelů snažila
přesunout své aktivity do venkovních prostor, kde byly opatření podstatně volnější a kde byla schopna
realizovat alespoň částečně své aktivity. „Kamenné“ kluby se vrhly na pořádání venkovních akcí a
festivalů, a realizovali tak alespoň omezené verze svých aktivit. Tyto částečné náhradní aktivity však
nebyly schopny kompenzovat hlavní činnost.
●
●
●
●

„Během rozvolnění jsme uspořádali letní koncertní cyklus nahrazující klubové akce českých a
slovenských interpretů. Ale byla to takový plán B…“
„V létě jsme začali dělat akce venku. To nám vytrhlo trn z paty. Tam se protočilo docela dost
peněz a díky tomu jsme přežili léto.“
„Pak jsme dělali sérii koncertů v Českém Krumlově. Domácí kapely. Věc, kterou bychom
normálně nedělali, protože máme své práce dost s festivalem a zahraničními koncerty.“
„Dělali jsme speciální festival spojující českou scénu. To by ale neproběhlo bez podpory
magistrátu.“

Náhradní aktivity
Pro některé organizace znamenala vynucená přestávka čas pro realizaci stavebních úprav, pro autory
znamenala přestávka možnost zkoušet nové věci a zaměřit se na realizaci dlouho odkládaných věcí.
Většina organizací se shodla, že vynucená přestávka znamenala prostor pro dohnání odkládaných aktivit a
činností, které byly plánovány, ale pro nedostatek času nebyly realizovány.
●
●
●
●
●

„Plánovali jsme již dlouho rekonstrukci části klubu, tak jsme ten volný čas takto využili.“
„Trápil nás dlouhodobě neutěšený prostor zázemí, tak jsme s podporou majitelů budovy upravili
část zázemí.“
„Ladili jsme starší věci, které jsme již dávno chtěli nazkoušet.“
„Naše kapela využila volný čas vzniklý výpadkem koncertů k přípravě nového materiálu, který
chceme vydat a uvést na koncertech.“
„Takže dělám dramaturgii pro nějaké menší akce. To je to, co se mi objevilo vlastně nového.“

Přesun a rušení aktivit
Vzhledem k nemožnosti realizace živých koncertů a omezeného plánování většina pořadatelů, tvůrců,
agentů a promotérů byla nucena rušit či přesouvat jednotlivé akce. Většina organizací shodně uvedla, že
zcela zrušila velkou část svého programu: pro festivaly se jednalo o zrušení celých ročníků, pro umělce
zrušení celých koncertních sérií, pro kluby a koncertní prostory celkové uzavření prostor, pro dodavatele
technického vybavení celkové uzavření jejich provozu.
●
●
●
●
●

„Část koncertů musela být zrušena bez náhradního termínu.“
„Zrušili jsme naši koncertní šňůru po Asii, kterou jsme plánovali 3 roky dopředu. Což pro nás
znamenalo, že daný rok vlastně nic nevyděláme, a netušíme, kdy nám agent podobné turné někdy
znova domluví.“
„Zrušili jsme několik evropských koncertů po významných hudebních festivalech. A jelikož se
program hudebních festivalů domlouvá několik let dopředu, tak vlastně nevíme, kdy budeme
příště na podobných festivalech vystupovat.“
„Přesouvali jsme jednou, dvakrát, třikrát. A pak jsme raději zrušili celou koncertní túru.“
„Téměř nebo zcela jsme omezili booking koncertů vzhledem k nejisté situaci.“

Někteří pořadatelé se snažili realizovat alespoň omezené verze festivalů či koncertních sérií.
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●
●

„V letech 2020 a 2021 byl festival uskutečněn v omezeném rozsahu co se týče počtu dnů konání i
počtu a věhlasu vystupujících interpretů.“
„Měli jsme plný sklad techniky, který nikdo nechtěl. Tak nás napadlo půjčovat techniku umělcům
za symbolickou cenu na domácí hraní a zkoušení. A mělo to skvělou odezvu, tak to budeme dělat
i v budoucnu, tak abychom vykryli mrtvá období.“

Pro většinu organizací byla velkou výzvou nejistota spojená s plánováním dalších aktivit. Již
v předchozích obdobích zkoumané organizace shodně uvedly, že plánování bylo jejich slabou stránkou,
ale pandemie C-19 znamenala nemožnost detailně plánovat. Někteří rezignovali na delší horizont
plánování, někteří ve snaze udržet své aktivity při životě je neustále přesouvali, následně i o několik let.
Pořadatelé bojovali s neochotou zahraničních interpretů cestovat a vyrážet na koncertní turné.
●
●
●
●
●
●

„Koncerty, které byly domluvené, byly zrušené, nebo překládané s tím, že některé byly
překládané jednou, některé dvakrát a některé třikrát a některé dokonce čtyřikrát.“
„Pro nás to bylo něco nepředstavitelného: přesunuli jsme většinu klubových i festivalových
koncertů na další rok nebo dokonce na neurčito.“
„Původně plánovaný program ročníku 2020 byl nejdřív přesunut na rok 2021, poté na rok 2022.“
„Přesunuli jsme většinu umělců o další rok a získali čas na booking nových interpretů.“
„Přesouvali jsme neustále koncerty, a pak jsme to již vzdali s tím, že vše bude až příští rok.“
„Přestali jsme plánovat a čekali, co se bude dít. Už předtím jsme plánovali velmi špatně, ale toto
pro nás znamená, že budoucí plánování bude ještě na horší úrovni.“

Změna dramaturgie
V rámci dramaturgie koncertů a festivalů byly pořadatelé donuceni přesunout svůj zájem na domácí scénu
vzhledem k nemožnosti cestovat. Někteří zahraniční interpreti také odmítali cestovat.
●
●
●
4.3

„Američtí DJs a kapely odmítli jezdit do Evropy, tak jsme museli více sázet na Evropu a
poohlížet se po interpretech v okolních zemích. Na druhou stranu spousta umělců zůstala
v Evropě a hlavně z Berlína se dali dovézt velké hvězdy.“
„Vzhledem k ekonomické náročnosti jsme se zaměřili více na lokální umělce a také na umělce
žijící v okolních státech.“
„Pro nás to znamenalo jediné: více domácích interpretů, méně zahraničních.“
Klíčové zdroje

Většina organizací zmiňovala výrazný úbytek klíčových zdrojů ve všech oblastech: finančních, lidských a
technických.
Lidské zdroje
Většina organizací se potýkala s výrazným úbytkem zaměstnanců a osob spolupracujících na bázi smluv
(IČO, DPČ, DPP). Většina organizací byla vzhledem k utlumení aktivit nucena propouštět své
zaměstnance a udržovat vztah jenom s velmi úzkým kruhem klíčových spolupracovníků. Dopad na
jednotlivé organizace byl odlišný: pro komerční organizace znamenal výrazné zeštíhlení týmu, pro
organizace zřizované státními složkami byl dopad minimální. Pro oblast neziskových organizací byl dopad
výrazný, neboť čelili výpadku dobrovolníků.
●
●

●

„Museli jsme propustit skoro všechny lidi, měli jsme asi 40 zaměstnanců a teď jich máme 6-8,
kteří tvoří základní kostru. Tento tým bychom si chtěli udržet, ale nevíme, jestli se nám to
podaří.“
„Po řadu let máme v týmu nepsané pravidlo, že pokud chce některý člen spolek opustit, měl by
za sebe najít náhradu, kterou důkladně proškolí. Vzhledem k faktu, že se loni festival nepodařilo
uskutečnit a doposud nevíme, jestli proběhne ročník 2021, obáváme se, že tato situace bude mít
významný dopad na složení organizačního týmu.“
„Jsme státem zřizovaná příspěvkovka, takže na výplaty jsme měli, ale samozřejmě se to dotklo i
nás a museli jsme několik lidí, hlavně v marketingu a prodeji propustit.“

V některých organizacích se nepodařilo udržet klíčové zaměstnance, což může být zásadní pro další
rozvoj organizace po pandemii. V případě ztráty klíčových spolupracovníků je velkou otázkou kontinuita
jednotlivých pozic a předávání know-how.
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●
●
●
●

„Snažili jsme se udržet klíčové lidi, ale odešla nám hlavní dramaturgyně. Začala pracovat někde u
filmové produkce a mám pocit, že už tam zůstane.“
„Zjistili jsme, že když někdo odejde, nevíme, jak předat jeho práci a know-how. Ono to
samozřejmě přináší i pozitivní efekty, kdy konečně můžeme dělat věci jinak, ale obecně to byl
problém, že není komu práci předat…“
„Zajímavé bylo, že v rámci pandemie jsme některé pozice zrušili nebo sloučili a vlastně to celé
fungovalo dál. Takže jsme asi některé věci dříve dělali špatně nebo nebyli dostatečně efektivní.“
„Jinak jsme se snažili teda vždycky prioritně udržet tým pohromadě, protože je strašně složité a
podle mě i hodně krátkozraké propouštět po těch letech, co tady perfektně pracovali.“

Nejvíce postiženou skupinou byly osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají podpůrné činnosti.
Většina zkoumaných organizací potvrdila, že s touto skupinou musela rozvázat pracovní vztahy.
●
●
●

„Zvukaři, osvětlovači, noční manažeři, barmani, holky na vstupu a na šatně, ochranka, tak tohle
všechno jsou externí dodavatelé. A právě tuhle skupinu jsme museli propustit. Nebo vlastně
nepodepisovat nové smlouvy.“
„Jako první jsme samozřejmě nepodepisovali smlouvy s externisty, protože jsme jim neměli co
zadat. Pár lidí si stěžovalo, ale snažili jsme se jim vysvětlit situaci.“
„Museli jsme redukovat počty spolupracujících externistů, kterých jsme nabírali v průběhu
festivalu až 60. Nyní jsme fungovali v týmu 4 lidí.“

Několik organizací zmínilo, že administrativní zátěž a neznalost prostředí v oblasti přípravy a podávaní
grantů znamenaly navázat pracovní vztah s odborníky na grantovou politiku.
●
●
●

„My jsme paradoxně museli najmout, teda vzít na plný úvazek, paní, která nám to předtím
externě připravovala, tak jsme ji teď museli zaměstnat, protože jsme se v tom už fakt ztráceli a
bylo toho strašně moc.“
„Máme externí slečnu, která nám teď dělá jenom dotace. Pokusili jsme se podat žádost sami, ale
bylo to absolutní fiasko: nebyli jsme schopni se ani přihlásit do systému…“
„Vyúčtování grantů bylo pro nás vždycky těžké, natož teď, kdy vlastně nárokujeme něco, co
neproběhlo. Tak jsme najmuli kluka, který nám to celé dělá a je to podstatně efektivnější a do
budoucna už to budeme řešit jen přes něj.“

Přesun fungování organizací do online prostředí byl velkou výzvu pro organizace. Většina organizací si
uvědomuje přínosy online nástrojů a bude je používat do budoucna, ale na druhou stranu většina
organizací zmiňovala ztrátu osobního kontaktu během pandemie covid-19.
●
●

●

●

„Nahrazujeme osobní schůzky online schůzkama, osobně je už preferuju, šetří to čas a
zefektivňuje práci.“
„Zpočátku jsme byli nadšení, jak vše funguje online, ale pak to nadšení vyprchalo. Věci se řešili
hrozně zdlouhavě a některé věci by na normální schůzce byly vyřešené hned. Ale nějak jsme si
zvykli… Do budoucna asi budeme kombinovat osobní schůzky a online, protože ne vždycky je
nutné se scházet.“
„Když máme online meeting, na začátku si řekneme, jak se máš, co vy, co je nového a máš to
během jedné minuty odbyto. Pak vlastně chybí ten kontakt s ostatními, ten fyzický. A ono to
kecání o blbostech je občas také trochu potřeba, aby kolektiv mohl nějak fungovat a nerozpadal
se.“
„Hrozně nám chyběl osobní kontakt, takže jsme se paradoxně začali více stýkat i ve volném čase,
teda pokud to šlo. A pak jsme se snažili v rámci týmu chodit na pivo a utužovat vztahy…“

Pro vlastní tvůrce hrajících v několika uskupeních najednou byla spolupráce poměrně komplikovaná či
v podstatě nemožná. Zejména pro autory spolupracující se zahraničními partnery byl výpadek enormní.
●

●

„Hraju v mezinárodních uskupeních v Norsku a Dánsku a na dálku je spolupráce dost náročná i
přestože jsme se dříve viděli jednou za 2-3 měsíce. Ale ten současný výpadek byl enormní.
Vlastně jsme si řekli, že budeme zkoušet sami a pak to dáme dohromady. Posílali jsme si
jednotlivé party, ale technicky to bylo dost špatné.“
„Jako hudebníci z oblasti vážné hudby jsme zvyklí cvičit sami, ale pak to musíte zkoušet
dohromady. Zkoušeli jsme to přes Skype, ale byla to hrozná kakofonie a zatím vším běhaly děti.
Tak jsme vlastně začali paradoxně více zkoušet samostatně a lépe se připravovat.“
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●

„My jsme s kapelou poměrně často zkoušeli ilegálně, prostě jsme se sešli a hráli. Ale nakonec na
nás ve zkušebně zavolali policii.“

Finanční zdroje
V oblasti hudby došlo během období pandemie C-19 k výraznému propadu vlastních příjmů, které jsou
proporčně vyšší než v jiných oblasti kultury a umění. Oblast hudby je dlouhodobě více soběstačná a méně
závislá na veřejné podpoře. Pro vlastní autory byl dopad asi nejdrtivější a čelili masivnímu výpadku
příjmů. Situace odkryla nedostatek strukturální podpory pro autory z veřejných zdrojů a neexistenci
finančních rezerv vlastních autorů.
●
●

●
●

„Ze dne na den jsme měli zrušené koncerty, a když nehrajeme, tak vlastně nevyděláváme. Něco
dostáváme od OSA za přehrávání, ale gross našich příjmů je živé hraní. A OSA většinou chodí
pozdě a nikdy nevíte, kolik to bude.“
„Většina koncertů byla zrušena bez náhrady. V Česku jsme vlastně moc peněz za zrušené
koncerty nedostali. Situace byla jiná v zahraničí, kde jsme dostali 20-30 % domluveného příjmu.
Chápeme, že čeští pořadatelé nemůžou vyplácet peníze, když je sami nemají. Ale na druhou
stranu se musíme starat o sebe a tato zkušenost nás tlačí hrát pokud možno nejvíc v zahraničí,
kde je alespoň minimální jistota příjmů.“
„Kapela nikdy nebyla podporována z veřejných zdrojů, ani za pandemie. A nechceme žádat o
něco, co jsme schopni si vydělat, holt jsme museli dělat více jiných činností a doufat, že se situace
brzy změní.“
„Najednou jsem neměl žádné příjmy. Něco málo jsem měl našetřeno, ale bylo to tak na měsíc,
dva… Určitě jsem nebyl připravený na rok bez hraní.“

Paradoxně období pandemie covid-19 iniciovalo zájem o možnost získání podpory z veřejných zdrojů.
Většina zkoumaných organizací se snažila získat veřejnou podporu: některé uspěly a některé nebyly
schopny projít administrativní náročností žádostí o podporu. Většina organizací se shodla, že podpora
státu byla zásadní pro přečkání období pandemie.
●

●
●
●
●

„Získali jsme mimořádnou provozní podporu od města ve třech rychlých splátkách. To nás
vlastně zachránilo. Dále jsme žádali v programu covid kultura, antivirus a záchranný balíček MK
ČR. Všude jsme něco dostali, ale bylo to dost divoké: odlišné systémy, odlišné požadavky a
spousta papírování. Ale celkově nás státní a městská podpora zachránila.“
„My jsme do antivirů ani nájemných, ani do ničeho dalšího nešli. Měli jsme to štěstí, že jsme
dostali na ročník 2019 podporu ministerstva kultury, a díky tomu jsme spadli do části festivalů,
která je podporovaná napřímo od ministerstva kultury.“
„A to, co jsme dostali z těch záchranných balíčků, nám pomohlo ten rok zvládnout a přežít.“
„Nejdříve jsme o žádnou podporu žádat nechtěli a doufali, že to nějak finančně zvládneme, ale
nakonec nám nic jiného nezbylo. A vlastně nás to posunulo o kus dál a teď víme, že už se grantů
nemusíme bát.“
„Měli jsme dluhy z předchozích ročníků a zvažovali jsme jak dál. Jednou z možností bylo celý
festival zavřít. Ale nakonec jsme si řekli, že by byla škoda to celé zavřít, tak jsme zažádali o nějaké
podpory a díky tomu jsme přežili. Ale ztráty z předchozích ročníků stále máme.“

Většina pořadatelů se snažila motivovat návštěvníky k nevracení vstupenek. Z tohoto důvodu přesouvali
koncerty na pozdější termíny, nebo vyzvali držitele vstupenek k nepřímé podpoře a nevracení vstupného i
přesto, že bylo zřejmé, že dané vystoupení neproběhne.
●
●
●

„Na dva koncerty ještě před covidem jsme prodali dost vstupenek. Bylo nám jasné, že koncerty
nebudou. Řešili jsme, jestli vracet vstupné, ale nakonec jsme vyzvali fanoušky, ať vstupenky
nevrací, a takto nás podpoří a vyšlo to. Vrátit vstupné chtělo do 10 % návštěvníků.“
„Nevracení vstupenek jsme dělali. Já jsem teda původně nechtěl, ale nakonec jsme to udělali,
protože to dělali všichni. Nechce se mi moc brečet a prosit o peníze, když jsme si je pak zajistili
sami.“
„Snažili jsme se motivovat zákazníky, aby nevraceli vstupenky. Přesunuli jsme vstupenky na další
ročník a neustále komunikovali se zákazníky. Nakonec to dopadlo docela dobře a vlastně se pak
lépe plánuje další ročník festivalu, když víte, kolik vstupenek už máte prodáno rok dopředu.“
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Během pandemie proběhla spousta podpůrných aktivit a kampaní podporujících oblast hudby. Pořadatelé
iniciovali speciální projekty, které byly často podporovány městskou samosprávou či MK ČR. Některé
organizace prodávaly své marketingové kapacity, pro které neměly využití.
●
●

„Iniciovali jsme speciální projekt, který měl být festival pražských kulturních organizací. Díky
podpoře magistrátu to nakonec dopadlo docela dobře…“
„Máme pronajatý city lighty, který máme na rok dopředu zabookovaný. Přibližně 5-6 v centru a v
lokalitách u hlavních dopravních tepen. Neměli jsme během pandemie co inzerovat. No a my
jsme to celou dobu prodávali městu na různý jejich očkovací a vakcinační kampaně.“

Z pohledu ostatních zdrojů většina organizací udržela dostupné zdroje, případně omezila používání
kanceláří při přechodu na home office.
●
●
4.4

„Klub se nezbavil ničeho z majetku, ani neukončil žádný z pronájmů. Ostatně ono se není moc
čeho zbavovat. Zvažovali jsme odprodat starší zvuk, ale nakonec jsme si ho nechali na bar.“
„Přešli jsme na home office a do kanceláře se budeme vracet teprve teď. Nemáme stálou
strukturu a kanceláře potřebujeme jenom pár měsíců v roce, takže za toto jsme něco ušetřili…“
Klíčová partnerství

V oblasti klíčových partnerství byl asi největším posunem solidarita a počátek spolupráce v rámci hudební
branže. Dalším výrazným posunem byl lobbing celé oblasti hudby u orgánů veřejné správy a schopnost
vystupovat jednotně.
Solidarita a organizování se v rámci oboru
Oblast hudby v posledních letech prošla výrazným posunem v rámci vlastní struktury. Z původní skepse
a určité nechuti organizovat se v rámci profesních a odborných organizací si oblast hudby uvědomila
během pandemie covid-19 nezbytnost organizovat se a lobovat za svá práva. Před vlastní pandemií covid19 existovalo několik větších profesních organizací spojujících např. festivaly nebo technické obory, ale
neexistovala jednotná platforma pro diskuzi v rámci oboru a zastupování práv celé oblasti hudby. Většina
zkoumaných organizací hodnotí velmi pozitivně solidaritu v rámci oboru a snahu organizovat se a
vystupovat jednotně vůči veřejné správě a celé společnosti.
●
●

●

„Takže vlastně se díky tomu rozjela česká obec hudební a my jsme v rámci brněnské klubové
hudby alias BACH.“
„Celá ta energie spojená s vytvořením České obce hudební byla velmi pozitivní, najednou začaly
spolu mluvit různé skupiny, které spolu nikdy nemluvily. Samozřejmě to celé plynulo z toho
problému pandemie, ale najednou jsme měli pocit, že víme, kdo jsme a co nás trápí. Jenom se
bojím, že to prvotní nadšení moc nevydrží a až skončí pandemie, tak se zase rozjede
individualismus a všichni na toto společné vzepjetí zapomenou…“
„Byli jsme v diskusích s kolegy z oblasti vážné hudby, ale tyto aktivity kromě solidarity příliš
nepřinesly.“

Výraznou změnou prošel vztah s veřejnou správou, která oblast hudby výrazně podpořila a hudební
oblast se snažila jednotně vystupovat. Primární pomoc pro přežití pandemie byla zásadní, ale oblast
hudby očekává strukturální změny a pomoc. Diskuse o dlouhodobém nastavení podpory byla
nastartována právě krizí spojenou s pandemií.
●
●

„Jak říkáš, ono se to změní. Nebude to v přímých penězích, jako covid kultura nebo záchranný
balíček, ale doufám, že politici půjdou směrem nulového DPH a nebudou nás trápit EET, které
šly vyloženě proti naší branži. Restart bude umožněný úlevami, ne přímými dotacemi.“
„Dost jsme se s městem a městskou části bavili a tlačili je do větší podpory, což nakonec vyšlo.
Nesnažili jsme se o to, aby podpořili jenom nás, ale celou hudbu jako kategorii.“

Některé organizace se držely zaběhlých postupů a od veřejné správy nic nenárokovaly.
●

„Od státu jsme nic nečekali, takže nás ani nic nepřekvapilo. Bylo to chaotické a nesystematické
jako vždy.“

V oblasti partnerství se soukromou sférou se většina organizací snažila udržet současné vztahy, někdy
úspěšně, někdy neúspěšně. Většina organizací udržela vztahy s klíčovými soukromými partnery na základě
dlouhodobých osobních vztahů.
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●
●
●
●

„Nakonec nám nikdo neutekl, což považujeme za úspěch. Ale byla to velká dřina a vlastně to
bylo založené víc na osobních vztazích než na nějaké businesové logice. Prostě jsme je
ukecali…“
„Musím pochválit naše tradiční partnery, po celou dobu pandemie komunikují, zajímají se, jak
jsme na tom, snaží se všemožně pomáhat, a když děláme open air, automaticky do toho jdou
s námi.“
„Máme partnery dlouhodobě a během pandemie se náš vztah výrazně nezměnil. Spíše se zajímali,
jak jsme na tom a kdy už to celé skončí.“
„Plus teda se na nás nevykašlal zásadní partner, který ač neplníme vůbec plnění, tak nás chtěl
podpořit. Ti nám doteď nevypověděli spolupráci a tu smlouvu plnili, i když my jsme ji plnit
nemohli.“

Navazovat nová partnerství se soukromou sférou bylo velmi komplikované a většina organizací
nenavázala nové partnerství z důvodu nejasnosti vývoje a nemožnosti dlouhodobého plánování.
●
●
●
●
●
●

„Prakticky všichni mají v době pandemie pozastavené financování nových projektů.
Marketingová oddělení sama netuší, kam investovat, a kultura je asi to poslední, co chtějí řešit…“
„Rozjednané slibné partnerství s velkou společností jsme neuzavřeli. Byli jsme velmi blízko.
Skoro dva roky jsme to diskutovali, a když to konečně mělo dopadnout, tak přišel covid.
Doufám, že to dotáhneme, až to celé skončí.“
„No u nás je to tak, že ten přelom 2019 a 2020 byl pro nás takový strmý, tak s tím vznikala nějaká
nová partnerství, takže jsme měli mít na rok 2020 několik docela silných nových partnerů. No a
teď došlo k tomu, že to celé zamrzlo.“
„Uvidíme, až to pomine. Komerční subjekty pozastavily financování partnerů z oblasti kultury.“
„Během pandemie jsme vlastně trošku na nové partnery rezignovali, vlastně jsme nevěděli, co jim
nabídnout, co komunikovat. A co za to chtít…“
„Vzhledem k nejasné situaci jsme neudrželi partnery z komerční sféry, čemuž se ani nedivíme.“

Několik organizací čelilo ztrátě partnerství se soukromým sektorem, ale jednalo se hlavně o velké
pořadatele. Lokální tradiční kluby byly schopny oslovit lokální partnery a překvapivě získat jejich
podporu.
●
●

●

„Zrušeno partnerství s velkou bankou kvůli snižování nákladů. Řekli nám, že nás mají rádi, ale že
si to teď bohužel nemůžou dovolit a že budou raději podporovat jiné oblasti než kulturu.“
„Ten nový partner bude asociovaný třeba s úspěchem toho klubu po té obrodě. Oni budou v
podstatě bráni jako takoví zachránci klubu, sice to tak v podstatě nebude, ale mně nevadí, když
na to ty lidi budou myslet. To bylo to, co se těm partnerům líbilo, že budou braní jako zachránci
klubu. I když to tak reálně není, ale lidi si s vámi budou jakýkoliv úspěch pak spojovat. Tak na to
jsme je dostali.“
„Nebylo to přímo vyvolané pandemií, ale pomohlo ji překonat. Díky tomu, že budeme slavit
kulaté výročí a my máme poměrně silné sociální sítě, tak jsem získal partnerství právě na ty
narozeniny s novým partnerem.“

V rámci oboru byl také zásadní kontakt nejenom s kolegy v rámci domácího prostředí, ale také s kolegy ze
zahraničí.
●
●

●
4.5

„Udržovali jsme kontakt s kolegy v zahraničí a vzájemně se podporovali morálně.“
„Řešili jsme s kolegy z Berlína, jak se vyvíjí situace a zkoumali možnosti přesunu aktivit z Berlína
do Prahy, kde byla opatření méně striktní. Ale pak jsme narazili na celkovou komplikovanost
možného přesunu… Díky tomu jsme ale udrželi kontakt a domluvili několik zajímavých
spoluprací do budoucna.“
„Se zahraničními agenty musí být neustále v kontaktu a do budoucna se stále počítá se
spoluprací.“
Zákaznické segmenty

V rámci výpadku živého vystupování se většina organizací zaměřila na udržení kontaktu se stávajícím
publikem. Nové zákaznické segmenty aktivně neoslovovali, spíše šlo o synergii při snaze udržet stávající
zákazníky.
Stávající zákazníci

60

Většina organizací uvedla, že pokud provozovala svou činnost, tak publikum bylo připraveno navštěvovat
jejich vystoupení. Možného úbytku nebo neochoty navštěvovat koncerty se neobávají. Výjimkou byly
koncertní sály a kluby bez vlastní dramaturgie, které nemají vlastní zákaznickou základnu.
●
●
●

„Lidi chodí na koncerty a chodit chtějí, i během pandemie, když probíhaly koncerty, jsme
nezaznamenali pokles návštěvnosti. Vůbec se nebojíme, že v budoucnu chodit nebudou.“
„Naše cílová skupina je široká, takže nepředpokládáme výraznou změnu. Spíš naopak
očekáváme, že to bude ještě lepší a lidé se budou těšit na koncerty.“
„Během pandemie jsme si uvědomili, že díky častým pronájmům nemáme stálou základnu a
musíme ji začít budovat. Chceme dělat více vlastních věcí, ale nechceme lézt do zelí současným
promotérům.“

Během pandemie většina organizací zintenzivnila svou přítomnost v digitálním prostředí a snažila se
udržet kontakt s publikem.
●
●

●
●
●
●

„Udržujeme permanentní kontakt s publikem, je vidět zájem na sítích i při konaných koncertech
v době rozvolnění.“
„Máme štěstí, že máme profesionálního externistu, který nám spravuje FB a IG, takže
komunikujeme neustále, ale musíme dodávat víc obsahu, což vlastně moc neumíme. Dříve jsme
tam dávali záznamy z hraní a teď musíme zkoušet i něco jiného. Zkoušeli jsme takový livechat,
ale bylo to divné. Lidi se ptali pořád dokola, jak se máte a jestli nám covid vadí…“
„Snažíme se udržet publikum v napětí, proto se snažíme s nimi neustále komunikovat. Už před
pandemií jsme byli dost orientovaní na web, teď to je ještě silnější…“
„Jako výkonní umělci moc nevíme, jak oslovit nové publikum. Takže se snažíme komunikovat
přes FB a IG, ale je to poznat, že nejsme odborníci. Ale snad to našim fanouškům nevadí…“
„Působíme v několika hudebních formacích, tak se snažíme přes FB všechny ty kapely a projekty
prolinkovat a komunikovat ke všem posluchačům.“
„Vážná hudba má obecně problém nalákat mladé lidi, ale bereme to jako příležitost, jak přes
sociální média nalákat mladé lidi na vážnou hudbu. Snažíme se být méně formální a dělat více
populárnější věci.“

Oslovování nových zákazníků bylo synergické z důvodu vyšší prezence v online prostředí a absence
živého vystupování během pandemie.
●
●
●

„Ale co bereme jako možnou výhodu, je, že nám dorostly až tři ročníky lidí, kteří se těší na svůj
první festival.“
„V rámci omezení větších festivalů a jejich nedostatku se festivalu účastnilo mnoho lidí, kteří by
za normálních okolností nepřijeli.“
„Doufáme, že lidé budou po pandemii natěšení, tak by nám paradoxně mohla stoupnout
návštěvnost. Ona ta pauza vlastně může celé věci prospět.“

Některé organizace poukázaly na generační proměnu publika a změnu návyků, což by mělo iniciovat
přizpůsobení dramaturgie a možnou změnu návyků.
●
●
●

4.6

„Noví hudební fanoušci, kterým je 14-15 let, žijí jen digitálně, na koncerty jim zatím nebylo
umožněno chodit, je možné, že se sociálnímu kontaktu po skončení pandemie budou vyhýbat a
my budeme dělat digitální kluby. Což teda moc nechceme a neumíme.“
„Mění se scéna, trendy, generační obměna musí nastat. Je třeba tomu přizpůsobovat dramaturgii i
komunikaci. Je vidět, že tady vyrostou nové kluby a lidé budou chtít chodit jinam než před
pandemií.“
„Vychovali jsme si poměrně dost publika, ale bojíme se, že během pandemie nám nové publikum
uteče. Naučili jsme je chodit i na jiné věci, ale jsou to mladší lidé, tak se bojíme, aby naše
dramaturgie na ně nebyla stará.“
Zákaznické vztahy

V rámci pandemie došlo k přerušení přímého vztahu s publikem a většina organizací byla nucena
přesunout svou komunikaci do online prostředí. To bylo velkou výzvou, neboť přímý kontakt lze těžko
nahradit, a většinou to vedlo ke snížení kontaktu a zájmu publika.
●

„Jsme festival a ten je naživo, sebelepší komunikace nenahradí živý kontakt.“
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●
●
●

„V tuhle chvíli řídit sociální média je hodně nevděčný a je vidět, že zájem lidí o cokoli hodně
klesá. Jsou rezignovaní, apatičtí.“
„Nějak komunikujeme přes soc. média, ale to médium se pro naše publikum vyčerpalo. A zatím
nemáme náhradu, tak komunikujeme, ale nevíme, jestli to někoho zajímá.“
„Kapela se nepovažuje za příslušníky generace, jež by měla potřebu budovat svůj úspěch skrze
sociální sítě. S ohledem na nařízení vlády a s tím spojené zabránění jejich činnosti nezměnila
kapela způsob online komunikace.“

Většina organizací poukazovala na omezené množství obsahu a neznalost online nástrojů pro lepší
komunikaci.
●
●

„Komunikace s fanoušky byla vázána především na koncerty a probíhala z velké části právě na
koncertech, kapela nemá příliš silné zázemí na sociálních sítích a během pandemie se to negativně
projevilo na udržení kontaktu s fanoušky.“
„Komunikuje se přesun koncertů, online aktivity, open air koncerty, ale celkově je toho obsahu
míň a komunikace s návštěvníky je omezena.“

V průběhu pandemie větší organizace profesionalizovaly svůj přístup k online nástrojům: zavedly
pravidelné marketingové plány a najaly externí profesionály.
●
●
●

„Najeli jsme na pravidelný postup, kdy na Facebook dáváme jedno meme týdně a jedenkrát něco
kolem hudby a jedenkrát týdně se snažíme udělat třeba to průčelí, kdy dáváme něco z aktuální
scény.“
„Permanentní komunikace a využití silné pozice na sociálních sítích. To jsme dělali přes ty
sociální sítě, kde jsme silní. Takže máme 6 000 followerů a snažíme se naťukávat i politický a
sociální témata a celkem se to daří. Některý posty mají kolem tisíce lajků, některý pět set.“
„Stabilní komunikace na soc. sítích je základem naší komunikace, ale znamená to mít někoho,
kdo tomu rozumí. Proto jsme najali externistu, který nám spravuje FB a IG.“

V rámci rozvolňování opatření byla povolena živá vystoupení, ale pro některé provozovatele bylo
pořádání akcí v omezeném rozsahu na hranici ekonomické návratnosti. I přesto vystoupení realizovali a
brali jako nástroj udržení kontaktu s publikem.
●
●
●
4.7

„Během první vlny pandemie byl snížen max. počet návštěvníků a některé koncerty nemělo smysl
dělat, ale i přesto jsme je realizovali. Chtěli jsme být v kontaktu s posluchači a nakonec jsme si ty
omezené koncerty docela užili.“
„Navrhli jsme magistrátu a min. zdravotnictví, co by se dalo dělat a neomezit letní festivalový
provoz, ale vlastně nás nikdo neposlouchal. Tak jsme realizovali takové minifestiválky, ale účast
byla samozřejmě omezená a spíše šlo o promo dalších ročníků.“
„V rámci protiepidemických opatření bylo nutné snížit kapacitu klubu, což nedávalo moc
ekonomicky smysl, ale i tak jsme otevřeli a snažili se klub vyvětrat…“
Distribuční kanály

Distribuční kanály zůstaly většinou v oblasti hudby nezměněny. Už v období před pandemií byla
distribuce hudby převážně online. V oblasti online distribuce někteří autoři zaznamenali zvýšení příjmů,
ale to nebylo schopno nahradit výpadky z živého vystupování.
●

„Nehráli jsme, ale hráli jsme na Spotify a Itunes. Dostali jsme vlastně víc peněz ze streamingu, ale
aby nás to uživilo, tak bychom museli mít měsíčně tolik přehrání jako Sting. Ještě uvažujeme, že
bychom si zřídili i další účty třeba na Bandcamp nebo na Patreon.“

Většina organizací zachovala současné prodejní kanály, spíše řešila zdokonalení současných postupů.
●

●

„Nakonec k tomu došlo a my v tuhle chvíli nabízíme bazar vstupenek i pro návštěvníky, kteří
chtějí vracet lístky na festival, protože se jim nechce rok čekat, nebo potřebují peníze z ničeho
nic. Díky tomuhle nástroji my nemusíme řešit voucherový zákon a vydávání voucherů za
vstupenky.“
„Vzhledem k úbytku koncertů a s tím spojeným poklesem prodejů desek a merchandise na
koncertech se kapela více zaměřila na online distribuci a prodej.“
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Většina organizací experimentovala s distribucí neplaceného obsahu. Většina organizací narážela na
nedostatek technického vybavení a know how pro jiné distribuční kanály.
●

●
●
●
4.8

„Dávali jsme nějaké živé starší sety na Soundcloud, což mělo docela odezvu mezi lidmi. Ale
peníze nám to žádné nepřineslo. Měli jsme představu udělat něco Audio on Demand po vzoru
Video on Demand, ale technika na to je dost drahá. A ještě k tomu musíte mít nějakou platební
bránu.“
„Realizovali jsme pár streamů s DJs, ale návštěvnost byla dost nízká. Asi byl velký přetlak
nabídky a upřímně řečeno konkurovat Boiler Roomu asi nemůžeme… Ale překvapivě to
poslouchalo spousta lidí v zahraničí. Tak to zkusíme archivovat na Soundcloud.“
„Nechali jsme se přesvědčit do pár streamů, ale snažíme se je nedělat. Ne proto, že bychom
nechtěli, ale víme, že hlavní síla je živé vystoupení.“
„Udělali jsme pár dílů vlastního podcastu. Ze začátku nás to bavilo, ale pak jsme na to již neměli
čas a obsah. Chtělo by to k tomu přistoupit nějak systematicky, což nezvládneme.“
Zdroje příjmů

V oblasti hudby čelila většina organizací masivnímu výpadku příjmů, které bylo způsobeno nemožností
provozovat koncertní činnost. Pro kluby a koncertní sály došlo nejen k výpadku příjmů ze vstupného, ale
také z doprovodné pohostinské činnosti. Většina organizací shodně uvedla, že výpadky byly na úrovni
omezující jejich vlastní existenci.
●
●

„Ušlé příjmy se vzhledem k velkému počtu neuskutečněných koncertů pohybují v řádu statisíců
korun. Bohužel takovéto propady jsou pro nás likvidační. Přemýšleli jsme i nad možností
pojištění, ale v ČR neexistuje nikdo, kdo by vás proti podobným situacím pojistil.“
„Vlastně jsem jenom celou dobu počítal ztrátu: ztrátu příjmů z prodeje vstupenek, ztrátu
z prodeje na baru, ztrátu z možných pronájmů, ztrátu z prodeje merche. Po určité době jsem to
vzdal a pouze čekal, co bude dál.“

Většina organizací potvrdila, že mají minimální finanční rezervy a úspory, a shodla se na tom, že je musí
začít tvořit.
●

●

„Každý rok jsme jeli nadoraz, nebo realizovali ztrátu a po sedmi letech jsme doufali, že budeme
konečně v zisku. Ale díky pandemii jsme přišli o vše. Úspory jsme neměli žádné, neboť jsme
nastavovali samotný rozpočet na nulovou úroveň a nenapadlo nás si dělat nějaké polštáře. Pokud
toto přežijeme, tak určitě chceme nějaké polštáře vytvářet. Otázka je, jestli je to v naší branži
vůbec možné.“
„Před pandemií nás nenapadlo dělat si finanční rezervy. Pandemii jsme přežili jen díky našim
dalším zaměstnáním, kdy učíme na ZUŠ nebo máme jiné zaměstnání.“

Většina organizací se shodla, že bez pomoci státu by období pandemie nepřečkala. Vlastní pomoc veřejné
správy byla velmi pozitivně oceňována, ale často také byla zmiňována vysoká náročnost administrace
podpory, nepochopení žádostí a obecně neznalost oblasti kultury, kdy stát přistupoval většinou ke všem
subjektům stejně.
●
●

●

●
●
●

„Bez podpory státu bychom nepřežili a museli klub zavřít.“
„Čerpali jsme prakticky ve všech programech. Bylo to zásadní pro přežití klubu. A vlastně jsme
rádi, že stát pozdě, ale přece zareagoval. Chápeme, že stát musí ke všem přistupovat stejně, ale
pravidla platná pro fabriky nejsou použitelná na kluby. Vlastně byla zarážející ta neznalost státu
v tom, komu podporu poskytuje“
„Podpora státu byla v daném okamžiku pro nás zásadní, na druhou stranu stát omezil naše
možnosti pořádat akce. Při žádosti o podporu státu za marně vynaložené náklady nám systém
několikrát spadnul a nebyli jsme schopni se dovolat žádné podpory. Nakonec jsme po 2 dnech
žádost vyplnili.“
„Během pandemie jsme žádali o tzv. 25 od státu. Míra administrace byla pro nás nezkušené velmi
náročná.“
„Rozhodli jsme se o podporu z principu nežádat. I proto, že si myslíme, že je spousta
potřebnějších kolegů.“
„Zřizovatel nás plně podporoval a díky tomu jsme neměli problém jako ostatní kolegové.“
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Samostatní autoři čelili výpadku příjmů z živého vystupování a prodeje merchandisingu. Pro interprety
vážné hudby byla zásadní nemožnost cestovat, neboť v zahraničí realizují většinu svých zisků.
●
●
●

„Z důvodu nemožnosti cestovat jsme přišli o značnou část našich příjmů ze zahraničních turné.
Nejistota v plánování nebyla jenom v Česku, ale také v zahraničí. Ale komunikace se
zahraničními agenty byla lepší. Neustále nás informovali.“
„Zahraniční příjmy jsou pro nás, interprety vážné hudby, až 80 % veškerých příjmů. Jedno
zahraniční turné v USA pokryje náklady na celý rok. Díky tomuto výpadku jsme přišli o velkou
část našich příjmů.“
„Jelikož jsme nehráli, tak nám dramaticky spadnul prodej merche. Něco málo jsme prodali
online, ale byl to zlomek oproti hraní.“

Některé organizace se zúčastnily různých podpůrných aktivit: crowdfundingových kampaní, prodeje
virtuálních vstupenek ad. Ve shodě uvedly, že příjmy z těchto kampaní byly spíše symbolické a nebyly
schopny kompenzovat standardní příjmy z živého vystoupení.
●
●
●

„Zúčastnili jsem se kampaně na Goout, což nám přineslo nějaké peníze a podpořili nás převážně
silní fanoušci. Bylo fajn, že nás publikum podpořilo a pokrylo to alespoň kousek naší ztráty.“
„Nemožnost hraní zapříčinila nedostatek financí pro vydání plánované desky, a tak se kapela
uchýlila ke spuštění crowdfundingové kampaně. A nakonec jsme úspěšně kampaň uzavřeli a
desku vydali.“
„Vymysleli jsme nový formát virtuálního koncertu, kdy si publikum kupovalo vstupenky a na
koncert se dívali z domova. Byla to zajímavá zkušenost, ale do budoucna doufáme, že ji
nebudeme muset opakovat.“

Někteří autoři zmiňovali zvýšené příjmy z licenčních poplatků, prodeje hudby nebo jiných činností
(převážně výuky hudby).
●
●
●
●
4.9

„Paradoxně nám stoupli příjmy z nahrávek, které jsme chtěli realizovat, ale před pandemií na ně
nebyl čas. Tak jsme je natočili teď, neboť jsme měli čas a kapacity koncertních sálů byly volné“
„Docela výrazně nám stouply příjmy z nahrávek, publishingu a autorských práv. Pokud by to
zůstalo na stejné úrovni i po covidu a k tomu se přidalo živé hraní, tak bychom se asi hudbou
uživili a nemuseli bychom provozovat jiné činnosti.“
„Z důvodu nemožnosti realizovat vlastní činnost, tak jsme se věnovali pedagogice, která nás v
době pandemie vlastně finančně zachránila.“
„Prodali jsme zvuk, který jsme měli ve skladě jako záložní a léta ho nepoužívali.“
Struktura nákladů

V rámci otázek vztahujících se ke struktuře nákladů bylo ve shodě konstatováno, že došlo k výrazné
změně nákladů u pořadatelů, klubů, koncertních sálů a promotérů, kde bylo výrazně ušetřeno, neboť
nebyli schopni realizovat svou činnost a ušetřili na vlastních autorech a spolupracujících externistech.
Vlastní autoři zmiňovali výrazné snížení nákladů na cestování, neboť neměli příležitost cestovat.
●
●
●
●

„Do toho byly úspory provozu. Což bylo od nájmu kanceláře, až po ježdění autama, náklady na
poštovné, telefony. To všechno šlo spolu. Snížili jsme všem úvazky. Významná byla redukce
nákladů na platy a honoráře.“
„Museli jsme začít výrazně šetřit na všech frontách – na provozu, na energiích, na lidech. Vlastně
jsme pouze občas větrali a čekali, co bude dál.“
„Během nečinnosti jsme minimalizovali náklady na externisty. A některé kolegy převedli na
externí smlouvy. Ale dlouhodobě je to asi neudržitelné fungovat v podobném nastavení.“
„Nejezdili jsme na túry, tak jsme ušetřili za nehraní.“

Mezi nově vzniklé náklady patřily náklady na administraci státní podpory a storno poplatky nebo drobné
rekonstrukce.
●

„Jelikož jsme neuměli administrovat státní podporu, tak jsme si zaplatili externistu, který nám
pomáhal. Ze začátku pracoval jako dobrovolník, ale pak jsme ho začali platit.“
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●
●

„Vznikli nám dost velké náklady na marketing a letenky, které jsme již měli objednané. Ale 60 %
se nám podařilo zrušit bez poplatků. Ostatní jsme museli zrušit – jednalo se většinou o letecké
společnosti.“
„Během covidu jsme provedli drobnou rekonstrukci baru. Něco jsme si udělali sami, něco dělali
profesionálové. Celkově se nejednalo o žádné velké investice.“

4.10 Pozitivní dopad pandemie
Většina organizací zmiňovala jako hlavní přínos pandemie:
●
●
●

solidaritu napříč oborem a celou společností
volný čas
získání nových znalostí

Solidarita
Míra solidarity pro kulturní obec byla během pandemie covid-19 nebývalá: nejen ve společnosti, ale také
v rámci oboru. V oblasti hudby se začala iniciovat platforma zastřešující celou oblast hudby ve své
komplexitě.
●
●
●

„Setkali jsme se silnou podporou veřejnosti a kamarádů a díky tomu jsme si uvědomili, že naše
činnost dává smysl.“
„Poprvé jsme zaznamenali to, že se jednotlivé obory a umělci v oblasti hudby začali společně
bavit. Dříve to bylo, že každý hrál dost za sebe, ale najednou jsme se začali bavit všichni
dohromady, abychom hudbu zachránili.“
„Celá ta energie spojená s vytvořením České obce hudební byla velmi pozitivní, najednou začali
spolu mluvit různé skupiny, které spolu nikdy nemluvili. Samozřejmě to celé plynulo z toho
problému pandemie, ale najednou jsme měli pocit, že víme, kdo jsme a co nás trápí. Jenom se
bojím, že to prvotní nadšení moc nevydrží, a až skončí pandemie, tak se zase rozjede
individualismus a všichni na toto společné vzepjetí zapomenou…“

Volný čas
Většina autorů a organizací se shodla, že využila vynucenou přestávku ke studiové činnosti, opravám
interiéru a také možnosti detailně a lépe se připravit na nadcházející sezónu.
●
●
●

„Ladili jsme starší věci, které jsme již dávno chtěli nazkoušet.“
„Naše kapela využila volný čas vzniklý výpadkem koncertů k přípravě nového materiálu, který
chceme vydat a uvést na koncertech.“
„Paradoxně nám stouply příjmy z nahrávek, které jsme chtěli realizovat, ale před pandemií na ně
nebyl čas. Tak jsme je natočili teď, neboť jsme měli čas a kapacity koncertních sálů byly volné“

Nové znalosti
Většina dotazovaných uvedla, že díky pandemii získala nové znalosti a zkušenosti spojené s řízením
organizace a také technickými nástroji spojenými s přechodem do online prostředí.
●
●

„Naučili jsme se konečně využívat online schůzky, což nám i po návratu do normálního režimu
částečně zůstane. Dříve jsme se neustále scházeli a schůzovali, ale vlastně některé věci se dají
efektivně vyřešit i na dálku.“
„Ušetření času a prostředků díky online komunikaci, ta zůstane ve velké míře zachována i do
budoucna. Jsme zvyklí hodně věci diskutovat a probírat, což online úplně nejde, ale chápu, že
někteří kolegové nepojedou na jednu schůzku, a proto zkusíme pak fungovat nějak „hybridně“
s tím, že dáme lidem volnost si vybrat, jestli dorazí fyzicky, nebo budou připojení na dálku.“

V rámci řízení organizací se dotazovaní shodli, že chtějí pracovat s jednotlivými scénáři možného dění.
●

„V rámci pořádání letošního ročníku máme jako organizátoři připraveno několik variant, se
kterými momentálně pracujeme. Dříve jsme vlastně jenom řešili otázku, jestli bude pršet a jaká je
naše „mokrá“ varianta. Ale při vší úctě jsme pořád počítali s tím, že mokrá varianta nebude a
pokud by nastala, tak by to byla jen improvizace. Teď se snažíme pracovat s více variantami i
vzhledem k rozpočtu, plánování a možnosti nebo nemožnosti cestovat.“
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●

„Pracuje se několika možných scénářích pro budoucí ročníky. Máme variantu čistě lokální a
variantu s okolními zeměmi a taky variantu velkou s interprety z USA.“

4.11 Bariéry inovací
Dotazovaní zmiňovali jako hlavní bariéry inovací:
-

nedostatek financí

-

nemožnost plánovat

-

nedostatečné technické vybavení a technické znalosti

-

omezenou mobilitu

Nedostatek financí
Hlavní výzvou pro vlastní činnost organizací v hudbě je nedostatek financí a dlouhodobá
podfinancovanost oboru. Pořadatelé zmiňovali, že v případě omezení veřejné podpory budou muset více
upřednostňovat ekonomické hledisko a sázet na větší a zavedené interprety, což by bylo na úkor mladších
progresivních interpretů. Dále byla zmiňována nesystematičnost veřejné podpory.
●
●
●

●

„Bojíme se, že město bude redukovat granty, a tím pádem nebudeme mít dostatek financí pro
realizování našeho programu a budeme muset dělat jen jisté a vyzkoušené věci. Podle nás je
smyslem grantů podporovat mladé progresivní tvůrce a ne zavedená jména.“
„Spousta věcí odpadla a naopak se nahromadí v období po covidu a pak budou preferovány
hvězdy a odnesou to menší hráči.“
„Vlastně nás štve, jak netransparentní je systém grantů. Sejde se parta lidí, něco rozhodne, nikdo
neví na základě čeho, a jaké jsou výsledky. Dostanete nějaké body a buď vám něco dají nebo ne.
Zkoušeli jsme se jednou ptát členů grantové komise, ale oni nesmí výsledky komentovat. Mají na
to snad podepsanou nějakou smlouvu…“
„Bojíme se, aby v budoucnu nesázely kluby na zavedená jména a my se opět přesuneme do
alternativních klubů.“

Nestabilita a neschopnost plánovat
Většina dotazovaných organizací zmiňovala jako hlavní bariéru dalšího rozvoje aktuální nemožnost
dlouhodobého plánování. Někteří respondenti projevovali únavu z této nestability, ale na druhou stranu
to přijímají jako součást „nové“ reality.
●
●
●
●

„Vzhledem k nejistotě situace nikdo není schopen potvrdit termíny a místa koncertů. Už dříve
jsme plánovali vše na poslední chvíli, ale teď to bude ještě horší.“
„Festivaly se plánují několik let dopředu a závisí na tom, kteří headlineři pojedou túru, ale pokud
to nevíme, tak nemůžeme plánovat.“
„Neplánují kluby, festivaly, nikdo. Pro nás to znamená velkou nejistotu a musíme si túry více
plánovat sami.“
„Pro nadcházející ročník je zatím nulový plán. Panují lehké skepse v návaznosti na rušení velkých
festivalů jak v České republice, tak ve zbytku evropských států.“

Omezení mobility
Pro vlastní autory, ale také pro pořadatele je nemožnost cestovat zásadní bariérou pro další vývoj.
Z pohledu inovací se jedná o důležitý aspekt srovnání lokální úrovně s posledními trendy.
●
●

„Hrajeme v několika zahraničních kapelách a tím, že se nedá cestovat, máme výpadek příjmů a
nemůžeme udržovat kontakt se zahraničím a držet tak dech s ostatními.“
„To všechno omezování a nemožnosti cestování může znamenat, že budeme bookovat pouze
interprety z okolních zemí. Samozřejmě jsou centra v Evropě jako Berlín, kde lze sledovat
poslední trendy. Ale celkově tahle omezenost budeme znamenat snížení kvality.“
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4.12 Připravenost na krize
Cílem výzkumného projektu bylo zjistit dopad pandemie na hudební oblast, ale také zjistit, které
inovativní postupy umožnily organizacím krizi překonat lépe. Oblast hudby je oblast kultury a umění, kde
fyzický kontakt během živého vystoupení je nepřenositelný, ale následující prvky by měly být nástrojem
pro překonání podobných krizí. Dotazované organizace uvedly mezi hlavní prvky podporující odolnost
následující:
●
●
●

technické vybavení a znalost online prostředí
stabilní zákaznická struktura
improvizace

Technické vybavení a znalost online prostředí
Distribuce hudby je již několik let digitalizována a obchodní a distribuční modely jsou vysoce inovativní. I
přesto vlastní oblast živého vystupování je v tomto směru poměrně pozadu. Zmiňované organizace
shodně uvedly, že krizi úspěšně překonaly právě díky silné prezentaci v online prostředí, což jim pomohlo
udržet kontakt s publikem a partnery.
●
●

●

„Nebylo to přímo vyvolané pandemií, ale pomohlo to ji překonat. Díky tomu, že budeme slavit
kulaté výročí a my máme poměrně silné sociální sítě, tak jsem získal partnerství právě na ty
narozeniny s novým partnerem.“
„S naším publikem komunikujeme vlastně jenom online, a tak pro nás přesun do FB a IG nebyl
změnou. Spíše bylo výzvou jak v záplavě streamingů zaujmout. Tak jsme experimentovali
s novými formáty a vyšlo to. Během prvních měsíců pandemie jsme získali více followerů než za
celý rok předtím.“
„Měli jsme plný sklad techniky, který nikdo nechtěl. Tak nás napadlo půjčovat techniku umělcům
za symbolickou cenu na domácí hraní a zkoušení. A mělo to skvělou odezvu, tak to budeme dělat
i v budoucnu, abychom vykryli mrtvá období“

Stabilní zákaznická struktura
Silná značka nebo reputace organizací většinou také znamenala silnou posluchačskou základnou, která
byla loajální a byla ochotna organizace podpořit.
●
●
●

„Naše cílová skupina je široká, takže nepředpokládáme výraznou změnu. Spíš naopak
očekáváme, že to bude ještě lepší a lidé se budou těšit na koncerty.“
„Překvapilo, že nás podpořilo tolik fanoušků. Dostávali jsme emaily, zprávy, že nás mají rádi a ať
vydržíme. Během crowdfundigované kampaně jsme četli poznámky u jednotlivých plateb a bylo
to hrozně povznášející. Zpětně ta krize přinesla zájem o to, co děláme.“
„Setkali jsme se silnou podporou veřejnosti a kamarádů a díky tomu jsme si uvědomili, že naše
činnost dává smysl.“

Improvizace
Nemožnost dlouhodobého plánování a nejistota se staly součástí řízení organizací v oblasti hudby.
Organizace schopné více improvizovat a být kreativní během krize experimentovaly s různými
náhradními formáty a byly schopné udržet pozornost svého publika.
●
●

„My jsme hrozně zvyklý improvizovat. Na každém koncertě se něco pokazí, tak vlastně pořád
improvizuješ. Tak jsme tu krizi brali stejně, že se tím musíme nějak dostat skrze neustálou
improvizaci. Občas už to nešlo, ale celkově tu fungovalo.“
„Nic nefunguje, všechno bylo jinak. Tak jsme se snažili kreativně přistupovat k problémům a
řešit je jinak. Ono to teda ani jinak nešlo. No a je to pryč a teď se musíme dostat do normálního
módu, abychom fungovali normálně. Ale pořád v tom nechat trochu toho punku a kreativity.“

67

68

6

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ROZHOVORŮ

Často se uvádí, že každá krize je příležitostí k inovacím, tedy k dělání věcí jinak, k revizi stávajícího stavu a
zavedení nových přístupů. Výzkumný projekt Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako
výzva pro inovace vycházel právě z této myšlenky a cílil na prozkoumání obchodních modelů organizací
v oblasti výtvarného umění, divadla a hudby a jakým způsobem tyto obchodní modely zasáhla právě krize
spojená s pandemií viru covid-19. Dopady na umělecké organizace nelze zcela generalizovat z důvodu
jedinečnosti každé organizace vycházející z podstaty unikátního poslání. Přesto lze však nalézt řadu
přístupů a tendencí vyskytujících se jak v jednotlivých oborech, tak napříč obory. S cílem komplexního
zhodnocení dopadu pandemie na umělecké organizace a zda byla tato krize motorem k nastartování jejich
inovací obchodních modelů byl výzkum zaměřen na všechny druhy organizací, tedy státem zřizované
veřejné organizace, nestátní neziskové, ale i obchodní společnosti v uměleckém sektoru.
Všechny tři zkoumané sektory jsou do různé míry postaveny na fyzickém kontaktu s návštěvníkem, kdy
v případě divadla a hudby je tento kontakt a interakce kruciální pro naplňování poslání a rozvoj činností,
jelikož probíhá zpravidla v konkrétním čase a v rámci jednoho společného prostoru. V případě
výtvarného umění je samozřejmě fyzický kontakt také nenahraditelný, ale například muzea umění díky
svému komplexnímu poslání, kam patří mimo jiné sbírkotvorná činnost, mohla i v průběhu pandemie
částečně své poslání naplňovat.
Reakce uměleckých organizací a strategie, které zavedly během pandemie, nebo plánují zavést po ní, se
různí. Některé vyčkávaly na znovuotevření a návrat do původního stavu, jiné masivněji přecházely do
online prostředí a nacházely nové cesty práce s publikem, získávání finančních zdrojů nebo organizace
práce.
Z výzkumných závěrů vyplývá, že pandemická situace nevedla k zásadním změnám obchodních modelů
organizací v oblasti výtvarného umění, divadla a hudby, ale docházelo k dílčím úpravám v jednotlivých
elementech obchodních modelů.
Poskytovaná hodnota
Společenská role a poslání uměleckých organizací se průběhu pandemické krize ukázaly jako významné a i
přes řadu výzev se většina uměleckých organizací snažila tuto roli naplňovat. V oblasti výtvarného umění
způsobila pandemická situace narušení naplňování poslání, nedošlo však většinou k jeho úplnému
potlačení. Na druhou stranu pro oblast hudby znamenalo zastavení živého vystupování zásadní zasažení
naplňování poslání. Z výzkumu vyplývá, že v případě divadel byla tato krize příležitostí k úvahám o
vlastním poslání a jejich samotné roli ve společnosti, v některých případech došlo k redefinici nebo
rozšíření jejich poslání. Z rozhovorů s aktéry v hudební oblasti zaznívala nemožnost změny poslání a
nemožnost orientace na jiné oblasti či kategorie.
Klíčové aktivity
Aktivity uměleckých organizací byly výrazně omezeny pandemickou situací a jejich alespoň částečná
realizace se nabízela v online prostředí. Faktem, na kterém se shodují téměř všichni účastníci výzkumných
rozhovorů napříč obory, je, že aktivity v online prostředí jsou důležité, nikdy však nemohou nahradit a
neměly by se snažit nahrazovat fyzický kontakt s uměním. Organizace v oblasti výtvarného umění se ze
dne na den snažily vytvářet virtuální prohlídky výstav, poskytovat digitální kopie sbírkových předmětů a
převést i část vzdělávacích a doprovodných aktivit do online prostředí. Stejně tak divadla zaváděla živé
streamy, vysílání záznamů divadelních představení a další formy. Hudební sektor se snažil také pružně
reagovat a převádět část svých aktivit do online prostředí. Připravenost na tento přechod byla
pravděpodobně nejsilnější v hudebním sektoru, který byl do určité míry zdigitalizován již před pandemií,
a to především v oblasti distribuce hudby. Přesto však všechny zkoumané oblasti zápasily s nedostatečnou
technikou a nedostatkem kvalifikovaného personálu k tak masivnímu přechodu. Tím často utrpěla kvalita
aktivit v online prostředí a navíc se v průběhu času projevila únava publika a zahlcení online prostředí
obsahem různé kvality. Postupem času si umělecké organizace uvědomovaly, že zaměření na kvalitu
výstupů v online prostředí je pro jejich úspěch zásadní. Navíc v oblasti divadla došlo následně ke vzniku
nových distribučních platforem uměleckých projektů přímo do virtuálního prostředí. Ve všech
zkoumaných oblastech se však v některých případech vyskytoval i naprosto odmítavý názor na přechod
do online prostředí.
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Další možností uskutečňování aktivit byla realizace ve venkovním prostoru. Tato forma připadá v úvahu
především pro divadelní a hudební sektor. Ačkoliv i v oblasti výtvarného umění se vyskytly tendence
vstupu do veřejného prostoru prostřednictvím plakátů a uměleckých intervencí. Mnoho divadel možnosti
hraní ve veřejném prostoru využilo a během jara a léta využívaly venkovní scény a organizovaly
performance, bojovky a audiowalky. Stejné tendence se vyskytovaly v hudební sektoru, přesto však tyto
aktivity nebyly schopny zcela kompenzovat hlavní činnosti.
Řada účastníků výzkumných rozhovorů se shodla, že omezení klíčových aktivit vytvořilo čas pro realizaci
odkládaných aktivit, jako je digitalizace, v případě muzeí silnější důraz na péči o sbírky, nebo stavební
úpravy.
Naprosto zásadním problém v rámci klíčových aktivit a řízení organizací byla nemožnost plánovat.
Vzhledem k nejisté době a do určité míry nedostatečné komunikaci státu musely umělecké organizace své
aktivity neustále přesouvat, ale zároveň být připraveny okamžitě otevřít.
Klíčové zdroje
Dopady pandemie na klíčové zdroje uměleckých organizací se liší především podle typu organizací.
V případě státem zřizovaných organizací ve všech zkoumaných oblastech nedocházelo k masivnímu
propouštění zaměstnanců. Naopak obchodní organizace, které se vyskytují především v hudební oblasti,
zaznamenaly výrazný úbytek zaměstnanců, ale i spolupracujících osob. Hudební sektor byl z důvodu
utlumení aktivit nucen propouštět své zaměstnance a udržovat jvztah jen s úzkým okruhem klíčových
zaměstnanců. Tento fakt může mít zásadní dopad na budoucí fungování a rozvoj hudebního sektoru.
V případě o zaměstnanců však došlo ve všech zkoumaných oblastech i k pozitivnímu posunu, a to
především prostřednictvím získání nových a rozšíření stávajících znalostí a dovedností spojené především
s přechodem do online prostředí a využíváním nových komunikačních kanálů.
Stejně tak byl rozdílný dopad na finanční zdroje. V případě veřejných organizací zřizovaných státem došlo
často ke snížení příspěvku, což může ovlivnit klíčové aktivity, zpravidla však nemá likvidační charakter.
Výpadek vlastních příjmů je zásadní především pro oblast divadel a hudby, kdy tvoří větší podíl
celkového rozpočtu organizací než v případě výtvarného umění. Tento výpad navíc výrazněji pocítily
organizace, které měly vyšší podíl soběstačnosti, což je případ především hudby a řady divadel. Na
druhou stranu právě pro organizace v oblasti hudby byla naprosto zásadní státní podpora pro přežití
pandemické krize.
Klíčová partnerství
Ve všech zkoumaných oborech se během pandemie projevila výrazná solidarita, a to i napříč obory.
Umělecké organizace si pomáhaly například ve sdílení vybavení pro přechod do online prostředí. Důležitá
je i sjednocenost oboru a to především pro význam lobbování oboru vůči veřejné správě. Tato
sjednocenost se jeví silnější v oblasti hudby a také divadla, naopak oblast výtvarného umění trpí
nedostatečnou sjednoceností prostřednictvím oborových asociací.
V rozhovorech často zazníval důraz na rozvoj partnerství v budoucnu, který by mohl vést k úspoře
nákladů, ale také ke sdílení znalostí, zkušeností a vybavení.
Zákaznické segmenty
Ačkoliv se účastníci výzkumných rozhovorů shodují, že je během pandemie obtížné přesně mapovat
proměny složení návštěvníků v průběhu pandemie, zpravidla zazníval názor, že především díky online a
novým aktivitám došlo k rozšíření návštěvnické základy z věkového a geografického hlediska. Během
pandemie tak docházelo ke stírání fyzických bariér a k jakési demokratizaci umění. Navíc pro oblast
divadel a hudby se díky online aktivitám setřela také kapacitní omezenost fyzických prostor. Na druhou
stranu je nutné vnímat případnou ztrátu tradičních návštěvníků, kteří se v online prostředí příliš
nepohybují.
Samozřejmě pandemie výrazně zasáhla do struktury návštěvníků také z důvodu ztráty zahraničních
návštěvníků. V některých případech, především v oblasti divadla a výtvarného umění pandemie vyvolala
myšlenku revize tradičních segmentů návštěvníků.
Zákaznické vztahy
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Pandemická situace zásadně narušila vztahy s návštěvníky a publikem uměleckých organizací. Organizace
se snažily různými způsoby zachovat kontakt s těmito skupinami především prostřednictvím online
prostředí, případně aktivit ve venkovním prostoru. Zároveň však řada účastníků výzkumných rozhovorů
uvedla, že pandemie umožnila reflexi vztahů s návštěvníky a jejich nastavení v budoucnu. Samozřejmě je
zatím stále neznámou, jak pandemická zkušenost ovlivní chování návštěvníků v budoucnu a jak tuto
změnu promítnout do strategií uměleckých organizací.
Distribuční kanály
Pandemie měla výrazný dopad na způsob komunikace se zainteresovanými skupinami a jak prezentovat a
předat zákaznickém segmentům umělecký obsah. Klasický a zavedený způsob setkání ve fyzickém
prostoru a reálném čase vystřídaly odlišné formáty, zpravidla prostřednictvím online distribuce. Strategie
implementované uměleckými organizacemi se opět liší. Některé organizace začaly využívat zcela nové
distribuční kanály, jiné zvýšily intenzitu prostřednictvím vybraných stávajících kanálů a jiné pouze změnily
obsah distribuce. V oblasti výtvarného umění v pandemické době převládaly virtuální prohlídky, živé
streamování, využívání sociálních sítí a webových stránek organiazcí, případně podcasty a blogy. V oblasti
divadel se jednalo především o streamování inscenací, podcasty, sociální sítě, online platformy, vysílání
v TV, digitální archiv, ale také přenos inscenací virtuální realitou prostřednictví 3CC brýlí. Většina
organizací zde ale opět narážela na problém nedostatečného technického vybavení.
Řada organizací napříč zkoumanými obory se shoduje, že již před pandemií plánovaly začít využívat nebo
zprofesionalizovat komunikaci a distribuci prostřednictvím nových distribučních kanálů a pandemická
zkušenost tuto realizaci urychlila.
Zdroje příjmů
Oblast příjmů byla opět rozdílně zasažena podle typu organizace. V oblasti výtvarného umění převažují
státem zřizované organizace, které jsou závislé na příjmech od zřizovatele. Tyto organizace zaznamenaly
často snížení tohoto zdroje příjmů, který však přesto poskytuje určitou stabilitu. Podobnou situaci
popisují organizace v oblasti divadla, které jsou zřizované složkami státu. Na druhou stranu, subjekty
v oblasti hudby, které jsou často obchodními společnostmi závislými na příjmech z vlastní činnosti,
zaznamenaly masivní výpad příjmů. Organizace, které jsou závislé na příjmech z veřejných zdrojů, měly
menší motivaci inovovat a zavádět nové způsoby financování. Mezi strategie zvyšování příjmů patřil
například crowdfunding a dárcovské kampaně, které byly aktivní především v divadelní a hudební oblasti.
V případě divadel byla krize také motivací k aktivnější práci s drobnými dárci.
Příjmy z online aktivit zdaleka nepokryly ztráty, které organizacím vznikly, a tak zůstaly příjmy z těchto
aktivit spíše v symbolické rovině. Přesto však v divadelním sektoru zaznívalo, že i tyto příjmy jsou
důležité, jelikož vytvářely pravidelný příjem v dobách nejtužších restrikcí. Krize tak podnítila přemýšlení o
monetizaci vlastních služeb v online prostředí. V případě výtvarného umění je řada online aktivit nabízena
zdarma.
V oblasti trhu umění došlo během pandemie k výraznému navýšení prodejů uměleckých děl. Řada
respondentů v oblasti soukromých galeriích zaznamenala příchod nových sběratelů, a tak navýšení příjmů
z prodejů.
Struktura nákladů
Dopad pandemie na strukturu nákladů byl odlišný v jednotlivých zkoumaných oborech. V případě
výtvarného umění vyplynulo z rozhovorů, že nedocházelo k razantní změně této struktury, pouze
k menším úpravám. V oblasti divadla z rozhovorů vyplynulo, že sice došlo k proměně struktury nákladů,
ale propad příjmů byl ve značné míře kompenzován úsporami v provozních nákladech, v nákladech na
honoráře a další. Divadelní sektor také využil příležitosti k investičním akcím do vlastního technického
vybavení a do údržby vlastních prostor. Na druhou stranu hudební sektor zaznamenal výraznou změnu
nákladů z důvodu nemožnosti realizovat svou činnost.
V rozhovorech často zaznívala obava z budoucí situace financování, a tak je předpoklad, že bude muset
docházet k revizi a případné redukci nákladů. Řada organizací však vyjadřuje názor, že díky
dlouhodobému podfinancování již není možné náklady více snižovat bez výrazného zásahu do poslání
organizací a zaměstnanecké struktury.
Role a podpora státu
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Názory na roli a podporu státu uměleckým organizacím během pandemie se různí. Hudební sektor často
zmiňuje, že bez finanční podpory státu by bylo jen velmi těžké pandemickou situaci překonat. V oblasti
výtvarného umění často zazníval pozitivní názor na podporu především ze strany Ministerstva kultury
ČR. V oblasti divadla a hudby se převážná většina respondentů shodla, že stát poskytl výraznou podporu
v rámci záchranných balíčků, kompenzačních dotací a podpor. Respondenti napříč zkoumanými obory se
však shodují, že komunikace byla velmi slabou stránkou státního aparátu během pandemie. Dále také
v rozhovorech často rezonovala touha po větší stabilitě státní podpory v budoucnu.
Pozitivní dopad pandemie
Účastníci výzkumu byly tázáni, zda v pandemické krizi spatřují nějaká pozitiva. Ve všech oborech bylo
často zmiňováno více času na zanedbávané aktivity, projevená solidarita v oboru, změna uvažování o
vlastním fungování a strategiích a také významné získání nových znalostí a dovedností. Na těchto
pozitivních aspektech se shodují účastníci rozhovorů ve všech zkoumaných oborech.
Bariéry inovací
Výzkumný projekt se zabývá inovacemi obchodních modelů uměleckých organizací, proto bylo zásadní
odhalit, zda a jaké bariéry těchto inovací existují v uměleckém sektoru. Ve všech zkoumaných oborech
nejčastěji zazníval nedostatek finančních prostředků jako brzda inovací a dalšího rozvoje. Jednou ze
strategií, která by mohla tuto situaci řešit, by byla strukturální podpora inovací. Tedy státní podpora, která
není zaměřená pouze na projekty, ale na inovace uměleckých organizací. V případě státem zřizovaných
organizací v rozhovorech rezonovala slabá flexibilita organizací vycházející z přílišné administrativy a
nesprávně nastavené legislativy. Dalšími bariérami inovací jsou podle účastníků výzkumu nemožnost
plánovat, nedostatečné technické vybavení a znalosti a omezená mobilita během pandemie. V oblasti
výtvarného umění se navíc odhalil problém slabé lobby.
Připravenost na krize
Otázkou je, jak se dokáže umělecký sektor, ale také státní správa z krize poučit a připravit se na
potenciální budoucí krize. V rámci výzkumu tak bylo zkoumáno, jaké faktory v uměleckých organizacích
vnímají účastníci rozhovorů jako to, co jim pomohlo pandemickou situaci překonat. Faktory, které
rezonovaly všemi zkoumanými obory, byly dobře nastavené procesy a sehraný tým, dlouhodobá a
systematická práce a reputace, se kterou souvisí stabilní návštěvnická struktura, dále technická vybavenost
před krizí, která se ukázala jako aspekt usnadňující přechod do online prostředí. Dále se jednalo o
budoucí vzdělávání zaměstnanců a vlastní prostory, které poskytují stabilitu. V oblasti divadel bylo také
zmiňováno neomezení v autorských právech.
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7

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODLE OBORŮ

Jedním z cílů výzkumu bylo odhalit odlišnosti v dopadu pandemie viru COVID-19 na jednotlivé sektory
profesionálního umění a také rozdílnosti ve strategiích, které jednotlivé sektory implementovaly a plánují
implementovat v budoucnu.
Na následujících stránkách jsou uvedeny analýzy výsledků dotazníkového šetření rozdělené do tří (čtyř)
kategorií:
•
•
•
•

divadlo (zahrnuje tanec a nový cirkus)
hudba
výtvarné umění (zahrnuje muzea)
více oborů

Analýza je rozdělena do jednotlivých témat vycházejících z teoretického rámce BMC. V první sekci byly
zkoumány jednotlivé prvky BMC a do jaké míry byly tyto prvky pandemickou situací zasaženy
v jednotlivých sektorech profesionálního umění.
Výzkum byl zaměřen na změny v jednotlivých elementech obchodních modelů uměleckých organizací.
Účastníci dotazníkového šetření byli požádáni, aby vybrali oblasti, ve kterých došlo k nejzásadnějším
změnám. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že nejvíce zasaženými oblastmi jsou nabídka služeb
návštěvníkům a způsob předání této nabídky a také komunikace s publikem. Následuje revize nákladů,
která je nejpatrnější v oblasti hudby a organizace práce.
Rozdíly, zachycené v Graf 1, mezi jednotlivými sektory profesionálního umění nejsou markantní, přesto
však lze vysledovat několik odlišností:
•
•
•
•
•
•

ve výtvarném umění nedošlo k zásadnějšímu dopadu na interní komunikaci jako v jiných oborech
subjekty v oblasti divadla nevykazují výraznější změny v poslání organizace vyvolané
pandemickou situací
revize a redukce zaměstnanců je patrná především v oblasti hudby, kde docházelo k největšímu
propouštění a přerušování pracovních vztahů, na druhou stranu v oblasti divadla a výtvarného
umění nezaznamenala oblast pracovních vztahů výraznějších změn
v oblasti hudby byla nejméně zasažena oblast dramaturgie v porovnání s ostatními sektory
cenová politika zaznamenala nejmenší změny v oblasti výtvarného umění a nejvýraznější v oblasti
hudby
partnerství bylo nejvíce zasaženo v oblasti hudby

Důležitým aspektem výzkumu bylo odhalit, zda a jak pandemie nastartovala inovace v oblasti
profesionálního umění. Účastníci výzkumu byli vyzváni k tomu, aby identifikovali oblasti, u kterých byla
pandemie impulsem k inovacím. Odpovědi zachycené v Graf 2 kopírují odpovědi z předchozí otázky,
tedy oblasti, ve kterých účastníci výzkumu plánují zavádět nebo zavádějí inovace, jsou ty oblasti, které
jsou pandemií nejvíce zasaženy. Odpovědi v jednotlivých sektorech jsou opět poměrně podobné, až s
několika výjimkami v oblasti hudby.
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Graf 1 Pokud během pandemie došlo ve Vaší organizaci k výrazným změnám, uveďte prosím v jakých
oblastech či aktivitách
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Organizace práce
Interní komunikace
Způsob předání obsahu/programu zákazníkům/publiku/návštěvníkům
Změna struktury zákazníků/publika
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Rozvoj vícezdrojového financování
Partnerství se vzdělávacím sektorem
Partnerství s jinými subjekty mimo kulturu
Partnerství s jinými subjekty v kultuře
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Graf 2 V jakých oblastech je pro Vás zkušenost s pandemií impulsem pro zavádění změn v budoucnu?
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7.1

Poskytovaná hodnota

Pandemická situace zasáhla naplňování poslání řady organizací v oblasti profesionálního umění.
Z odpovědí subjektů zapojených do dotazníkového šetření vyplývá, že u většin organizací, a to především
v oblasti výtvarného umění a víceoborových organizací, pandemická situace neměla žádný vliv na jejich
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poslání, případně jejich poslání zasáhla mírně pozitivně. Subjekty v oblasti hudby na druhou stranu
vyjadřují, že jejich poslání bylo negativně zasaženo v době pandemie.
Graf 3 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny v poslání Vaší organizace v rámci pandemie COVID-19
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Ačkoliv se účastníci výzkumu neshodují zcela jednoznačně, z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že
pandemická situace spíše nebyla impulsem ke změně poslání a hodnot organizací a tento názor převažuje
ve všech sektorech.
Graf 4 Pandemie je impulsem ke změně našeho poslání a hodnot.
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Klíčová partnerství

Další otázka se týkala dopadu pandemie na partnerství organizací v době pandemie. Z odpovědí vyplývá,
že především hudební sektor byl negativně zasažen a řada partnerských projektů musela být přerušena.
Odpovědi v oblasti divadla a výtvarného umění jsou poměrně vyrovnané a převažuje u nich názor, že
pandemická situace nezpůsobila změny v partnerství s různými subjekty, druhou nejčasnější odpovědí
v těchto oblastech je, že došlo k pozitivnímu dopadu pandemie na oblast partnerství.
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Graf 5 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny v partnerství Vaší organizace s dalšími subjekty v rámci pandemie
COVID-19
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Dopad pandemie na oblast partnerství se subjekty v oblasti kultury se shoduje téměř ve všech sektorech
profesionálního umění, s výjimkou hudby. Účastníci výzkumu potvrzují, že během pandemie došlo
k navázání nových partnerství a spoluprací.
Graf 6 Během pandemie došlo k následujícím změnám ve spolupráci se subjekty v oblasti kultury.
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Podobná situace panuje i v oblasti partnerství se vzdělávacími institucemi, kdy nadpoloviční většina
účastníku dotazníkového šetření ve všech sektorech profesionálního umění nezaznamenala žádnou
změnu a stejné tendence lze vysledovat i v partnerství se subjekty mimo oblast kultury. Zde je hudební
sektor, který zaznamenal větší přerušení spolupráce se subjekty mimo kulturu než ostatní sektory,
výjimkou.
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Graf 7 Během pandemie došlo k následujícím změnám ve spolupráci se vzdělávacími organizacemi.
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Graf 8 Během pandemie došlo k následujícím změnám ve spolupráci s organizacemi mimo oblast kultury.
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Analýza dat z dotazníkového šetření ukazuje, že ve většině sektorů s výjimkou hudby podnítila
pandemická zkušenost silnější tendenci k navazování nových partnerství a spolupráce v budoucnu,
především v oblasti výtvarného umění a více oborů je tato tendence patrná.
Graf 9 Pandemická zkušenost nás podnítila k hledání a navazování nových partnerství a spoluprací.
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7.3

Klíčové aktivity

V oblasti klíčových aktivit nelze vysledovat naprosto jednotný dopad, ale v oblasti hudby účastníci
výzkumu opět vykazují výrazný negativní dopad, stejně tak organizace v oblasti divadla. Představitelé
výtvarného umění deklarují, že pandemická situace měla spíše mírně negativní dopad na jejich aktivity.
Graf 10 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny v klíčových aktivitách Vaší organizace s dalšími subjekty v rámci
pandemie COVID-19
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Výzkum ukazuje, že v budoucnu by mohlo dojít ke změnám v dramaturgii vyvolané pandemickou situací.
Graf 11 Pandemie je impulsem pro změny v budoucí dramaturgii naší organizace.
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Krize mají často schopnost odhalit strukturální nedostatky, jako jsou například neefektivně nastavené
procesy. Mezi účastníky dotazníkového šetření převažuje názor, že pandemická situace vyvolala potřebu
budoucího zlepšení a zefektivnění interních procesů v uměleckých organizacích.
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Graf 12 Pandemie je impulsem ke zlepšení a zefektivnění našich interních procesů.
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Klíčové zdroje

V rámci kvalitativního výzkumu zaznívalo, že především v oblasti výtvarného umění a divadla
v pandemické době nedocházelo k masivnímu propouštění zaměstnanců. Tento fakt potvrzují i výsledky
dotazníkového šetření. V oblasti výtvarného umění většina účastníků dotazníkového šetření deklaruje, že
v oblasti lidských zdrojů nedošlo k výrazným změnám, stejně tak organizace kombinující více oborů.
V oblasti divadla mírně převyšuje odpověď, že nedošlo k výrazným změnám, ale je zde i jistý počet
odpovědí deklarující snížení lidských zdrojů během pandemie. Nejzásadnější negativní dopad na lidské
zdroje během pandemie zaznamenal sektor hudby.
Graf 13 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny v lidských zdrojích Vaší organizace s dalšími subjekty v rámci
pandemie COVID-19
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Graf 14 V důsledku pandemie došlo k následujícím změnám v lidských zdrojích:
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Navíc z výzkumu vyplývá, že adaptace na pandemickou situaci přispěla k pozitivnímu dopadu na rozvoj
informací a získáních nových dovedností. Pracovníci uměleckých organizací si osvojili nové znalosti a
dovednosti, a to napříč obory. Tento trend potvrzují i výsledky rozhovorů s řediteli uměleckých
organizací, kteří deklarovali, že k rozšíření znalostí a dovedností došlo především díky přechodu do online
prostředí.
Graf 15 V důsledku pandemie došlo k následujícím změnám v informacích a znalostech:
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Graf 16 Adaptace na pandemickou situaci přispěla k rozvoji dovedností a schopností našich zaměstnanců.
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Důležitou oblastí jsou finanční zdroje a jak je pandemická situace zasáhla. Výsledky potvrzují, že
nejsilnější negativní finanční dopad zaznamenaly organizace především v oblasti hudby, divadla a
víceoborové organizace, které měly výrazné ztráty kvůli zrušení koncertů a představení. Žádný ze
subjektů neodpověděl, že by pandemická situace měla výrazně pozitivní dopad na finanční zdroje a jen
několik subjektů z oblasti výtvarného umění zaznamenalo mírně pozitivní dopad.
Graf 17 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny ve finančních zdrojích Vaší organizace s dalšími subjekty v
rámci pandemie COVID-19
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V případě finančních zdrojů všechny sektory deklarují snížení, nejzásadnější snížení se pak odehrálo
v sektoru hudby.
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Graf 18 V důsledku pandemie došlo k následujícím změnám ve finančních zdrojích:
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V oblasti dopadu na materiální zdroje se poměrně jasně shodují všechny subjekty ve všech zkoumaných
sektorech, že pandemie nezpůsobila zásadní změny. K mírnějším negativním změnám materiálních zdrojů
došlo v oblasti hudby a v případě víceoborových organizací. V případě hudby nadpoloviční většina
účastníků dotazníkového šetření deklaruje, že došlo k poklesu materiálních zdrojů.
Graf 19 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny v materiálních zdrojích Vaší organizace s dalšími subjekty v
rámci pandemie COVID-19
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Graf 20 V důsledku pandemie došlo k následujícím změnám v materiálních zdrojích.
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Pandemická situace a přechod do virtuálního prostředí vyvolaly potřebu kvalitního technického vybavení.
Názor, že během pandemie došlo k modernizaci technického vybavení, však není jednoznačný, a jak graf
naznačuje, spíše panuje názor, že k této modernizaci nedošlo. Důvodem, jak vyplývá z rozhovorů s
řediteli uměleckých organizací, může být nedostatek finančních prostředků pro modernizaci a také
byrokracie spojená s takovou modernizací především v případě příspěvkových organizací.
Graf 21 V důsledku pandemie došlo k modernizaci technického vybavení naší organizace.
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Vztahy se zákazníky

Jelikož došlo ze dne na den k uzavření uměleckých organizací, velkou výzvou bylo udržení vztahu a
komunikace s návštěvníky. V tomto případě opět nelze vysledovat jednotný trend a v odpovědích
účastníků dotazníkového šetření jsou velké rozdíly, pouze v oblasti hudby převažuje spíše negativní
dopad pandemie na oblast vztahů se zákazníky. Tento fakt potvrzují i výsledky z rozhovorů s řediteli
uměleckých organizací.
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Graf 22 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny ve vztazích a komunikaci se zákazníky /návštěvníky/publikem
Vaší organizace s dalšími subjekty v rámci pandemie COVID-19
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Vztahy a komunikace s návštěvníky a zákazníky byly pandemii zásadně zasaženy, přesto se však, jak z
výzkumu vyplývá, organizace snažily a hledaly nové cesty, jak si se svými návštěvníky udržet kontakt
prostřednictvím nabídky nových služeb. Z kvalitativního výzkumu vyplývá, že se jednalo především o
aktivity ve virtuálním prostředí, případně outdoorové aktivity.
Graf 23 I přes omezení spojená s pandemií se snažíme udržet si naše publikum/zákazníky
prostřednictvím nabídky nových služeb a aktivit.
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Zákaznické segmenty

Některé organizace zaznamenaly během pandemie rozšíření návštěvnické základny, především se jednalo
o subjekty v oblasti výtvarného umění, to potvrzují i výsledky dotazníkového šetření, u kterých je patrné,
že možnost pozitivního dopadu pandemie na rozšíření návštěvnické základy identifikovaly především
subjekty v oblasti výtvarného umění.
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Graf 24 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny v rozšíření základny zákazníků/návštěvníků/publika Vaší
organizace s dalšími subjekty v rámci pandemie COVID-19
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V rámci rozhovorů s řediteli uměleckých organizacích často zaznívalo, že jim pandemická situace
pomohla navázat kontakt s novými skupinami publika. Tento trend potvrzují i výsledky z dotazníkového
šetření, kdy se většina účastníků vyjádřila, že s touto hypotézou spíše souhlasí, s výjimkou hudby, kde
převažuje opačný názor.
Graf 25 Během pandemii se nám podařilo navázat kontakty s novými skupinami zákazníků/publika.
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Distribuční kanály

Velkou výzvou pro umělecké organizace bylo udržet si kontakt se svým publikem a jaké distribuční kanály
k tomu využít. Většina účastníků výzkumu souhlasí s tím, že se během pandemie zaměřili na rozvoj
nových nástrojů komunikace.
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Graf 26 Abychom udrželi silný vztah s naším publikem, zavedli jsme během pandemie nové nástroje
komunikace.
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V případě zintenzivnění komunikace přes stávající kanály nejsou odpovědi jednoznačné. Graf ukazuje, že
možnost, že účastníci spíše nesouhlasí s tímto tvrzením, si vybralo více účastníků. Z těchto výsledků a v
kombinaci s výsledky z kvalitativního výzkumu vyplývá, že tedy docházelo k rozvoji nových nástrojů
komunikace spíše než využívání pouze stávajících nástrojů.
Graf 27 Během pandemie jsme k udržení vztahu s našim publikem především zintenzivnili komunikaci
prostřednictvím stávajících nástrojů.
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Názor na využívání online prostředí v realizaci aktivit v budoucnu není jednoznačný. Tuto roztříštěnost
potvrzují i výsledky kvalitativního výzkumu, kde v rozhovorech zaznívaly zcela negativní postoje
k přechodu do virtuálního prostředí až po pozitivní přístup a zařazení řady aktivit do virtuálního
prostředí.
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Graf 28 I v budoucnu chceme část našich aktivit realizovat a prezentovat v online prostředí.
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Struktura nákladů

V oblasti struktury nákladů a jejich zasažení pandemií se nevyskytují výrazné rozdíly mezi jednotlivými
sektory zkoumaného vzorku a převažuje názor, že nedošlo k výrazné změně struktury nákladů během
pandemie.
Graf 29 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změny ve výši nákladů Vaší organizace s dalšími subjekty v rámci
pandemie COVID-19
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Oblast mzdových nákladů logicky koresponduje s propouštěním zaměstnanců. V oblasti výtvarného
umění, více oborů a divadla panuje názor, že se mzdové náklady nezměnily, případně došlo k jejich
snížení. Naopak v oblasti v hudby, kde docházelo k masivnějšímu propouštění, došlo ke změně
mzdových nákladů, a to k jejich snížení.
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Graf 30 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám mzdových nákladů:
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V oblasti materiálních nákladů nejsou odpovědi jednoznačné s převažující tendencí ke snížení nákladů na
materiál.
Graf 31 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám nákladů na materiál.
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Stejně tak není jednoznačná tendence vývoje nákladů na marketing, což potvrzuje hypotézu, že umělecké
organizace implementovaly celou škálu strategií. Přesto převažuje názor, že došlo ve všech sektorech k
mírnému nárůstu nákladů na marketing.
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Graf 32 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám nákladů na marketing.
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Ve většině případů nedošlo během pandemie k výrazné změně nákladů na provoz a techniku, což
koresponduje s otázkou týkající se modernizace technického vybavení. Pouze v oblasti divadel došlo ke
snížení těchto nákladů.
Graf 33 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám nákladů na provoz prostor a techniku.
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V případě nákladů na nákup služeb opět není jednoznačný trend.
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Graf 34 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám nákladů na nákup služeb.
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Odpovědi na otázku, zda účastníci dotazníkového šetření plánují revizi a snížení nákladů jako reakci na
pandemickou situaci, nejsou jednoznačné. Překvapivě v oblasti výtvarného umění však panuje názor, že k
revizi a snížení nákladů nebude docházet. Pokud bychom tento fakt zasadili do kontextu rozhovorů s
řediteli organizací, tak nejčastěji zaznívalo, že z důvodu dlouhodobého podfinancování už zkrátka není
kde škrtat a snižovat a organizace jsou, co se týče financí, na hraně.
Graf 35 Plánujeme revizi a snížení nákladů jako reakci na pandemii.
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Zdroje příjmů

V rozhovorech s řediteli uměleckých organizací velmi často rezonoval problém dlouhodobého
podfinancování uměleckého sektoru. Krize mají většinou dlouhodobý dopad na veřejné financování,
v případě pandemie viru COVID-19 lze očekávat razantní škrty ve veřejných výdajích v následujících
letech. Už i během pandemie však umělecké organizace zaznamenaly změny ve veřejném financování.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že oblast výtvarného umění prozatím zaznamenala mírnější pokles
veřejného financování a řada organizací zatím změnu nezaznamenala. V oblasti divadla organizace
deklarují dokonce nárůst veřejného financování v době pandemie. Tato pozitivní změna je dána
především mimořádnou finanční pomocí v době pandemie.
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Graf 36 Jak pandemie ovlivnila strukturu veřejných finančních zdrojů (příspěvek od zřizovatele, granty,
dotace) Vaší organizace?
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V případě soukromých zdrojů většinou ve všech oborech (především ale v oblasti výtvarného umění)
nedošlo k zásadním změnám. Pokud tyto výsledky srovnáme s výsledky z kvalitativního výzkumu, je
nutné podotknout, že již před pandemii netvořily příjmy ze soukromých zdrojů výraznou část rozpočtu
organizací v oblasti výtvarného umění.
Graf 37 Jak pandemie ovlivnila strukturu soukromých zdrojů (od firem, jednotlivců/příjmy z
fundraisingu) Vaší organizace?
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Výsledky dotazníkového šetření potvrzují hypotézu, že co se týče příjmů z vlastní činnosti, nejvíce
zasaženými sektory jsou sektory divadla a hudby a také organizace kombinující více oborů. Naprostá
většina organizací v těchto sektorech potvrzuje výrazný pokles příjmů z vlastní činnosti. Na druhou
stranu oblast výtvarného umění, a to především příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace
nezaznamenaly zásadní pokles příjmů z vlastní činnosti, což koresponduje s faktem, že příjmy z vlastní
činnosti již před pandemií netvořily v oblasti výtvarného umění zásadní položku.
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Graf 38 Jak pandemie ovlivnila strukturu příjmů z vlastní činnosti (prodej vstupenek, produktů a další
služby) Vaší organizace?
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V rámci výzkumu bylo zkoumáno, jaké strategie organizace v oblasti profesionálního umění aplikovaly
během krize ke zmenšení negativního dopadu pandemie. Výsledky z dotazníkového šetření potvrzují
výsledky z rozhovorů s řediteli uměleckých organizací, tedy to, že v České republice organizace spoléhají
především na veřejné financování. Téměř polovina ve všech oblastech, s menším výkyvem v oblasti
hudby, deklarovala, že rozšířila především grantovou činnost k získání dodatečných příspěvků. Dále v
oblasti hudby a divadla organizace zavedly crowdfundingové kampaně, subjekty v oblasti výtvarného
umění se na tento způsob financování nezaměřují. Podobná situace je v oblasti sponozoringu a
filantropie, divadelní sektor se na tento způsob financování během pandemie zaměřil poměrně výrazně,
zatímco výtvarný sektor tuto činnost během pandemie nerozvíjel. Rozšíření výdělečné činnost je poměrně
stejné napříč obory, ale například divadlo se zaměřilo více na rozšíření příjmů z prodeje produktů a služeb
v online prostředí.
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Graf 39 Jaké nové způsoby získávání finančních prostředků jste dosud zavedli nebo rozšířili v průběhu
pandemie?
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Organizace byly také tázány na plány v oblasti rozvoje financování. Tyto plány poměrně dobře kopírují
strategie aplikované během pandemie s několika rozdíly. Například v oblasti divadla je patrné, že se
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organizace v budoucnu chtějí více spoléhat na rozvoj výdělečné činnosti a sponzoringu, na druhou stranu
nebudou spoléhat na stabilitu veřejného financování. Stejně tak chtějí sponzoring a filantropii rozvíjet i
další obory kromě hudby, kde zaměření na tento způsob financování není tolik patrné. Je zajímavé, že
hudební sektor se chce v budoucnu mnohem více zaměřit na prodej produktů a služeb v online prostředí,
než tomu bylo v průběhu pandemické situace.
Graf 40 Jaké způsoby získávání finančních prostředků plánujete více rozvíjet v následujících letech?
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Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že většina organizací v rámci zkoumaného vzorku se shoduje v
tom, že pandemie byla impulsem k hledání a rozvoji nových netradičních způsobů financování.
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Graf 41 Zkušenost z pandemie a její dopady jsou pro nás impulsem k hledání nových způsobů
financování.
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7.10 Doplňkové otázky
V následujících grafech jsou zachyceny názory účastníků dotazníkového šetření ohledně dopadů
pandemie na jednotlivé aspekty fungování jejich uměleckých organizací.
Dopad v podobě snížení finančních prostředků vidí účastníci napříč sektory velmi podobně a to tak, že
tento aspekt bude mít na budoucí fungování uměleckých organizací střední až zásadní dopad.
Graf 42 Jaký bude podle Vás dopad snížení finančních prostředků na budoucí fungování Vaší organizace?
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Ztráta zaměstnanců podle účastníků dotazníkového šetření nebude mít v budoucnu zásadní dopad na
jejich fungování, s výjimkou hudby.
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Graf 43 Jaký bude podle Vás dopad ztráty zaměstnanců na budoucí fungování Vaší organizace?
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Pohled na vliv nezájmu publika na budoucí fungování uměleckých organizací není jednoznačný, ale spíše
převažuje názor středního až minimálního dopadu. V oblasti divadla je situace jiná, tam převažuje názor,
že by nezájem publika mohl mít střední až zásadní dopad na jejich budoucí fungování.
Graf 44 Jaký bude podle Vás dopad nezájem publika na budoucí fungování Vaší organizace?
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Masivnější využívání digitálních technologií bude mít podle účastníků dotazníkového šetření zásadní až
střední dopad na jejich budoucí fungování, tento faktor je patrný především v oblasti výtvarného umění.
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Graf 45 Jaký bude podle Vás dopad masivnější využívání digitálních technologií na budoucí fungování
Vaší organizace?
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V oblasti zavádění strategií řízení rizik nepanuje jednotný trend a názor.
Graf 46 Jaký bude podle Vás dopad zavádění strategií řízení rizik na budoucí fungování Vaší organizace?
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Na druhou stranu změna práce s publikem se zdá být podstatná pro budoucí fungování uměleckých
organizací, kdy nejčastější odpovědi představují střední až zásadní dopad této oblasti na fungování
uměleckých organizací.
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Graf 47 Jaký bude podle Vás dopad změny práce s publikem na budoucí fungování Vaší organizace?
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Navazování partnerství vidí účastníci výzkumu jako důležité pro další fungování jejich organizací s tím, že
bude mít střední až zásadní dopad.
Graf 48 Jaký bude podle Vás dopad navazování partnerství na budoucí fungování Vaší organizace?
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Jedním z cílů výzkumu bylo odhalit, jaké aspekty pomohou uměleckým organizacím se vyrovnat s krizemi
podobného charakteru. Jako naprosto zásadní se ukázala oddanost zaměstnanců a kolegialita. Výzkum
odhaluje několik odlišností mezi jednotlivými sektory profesionálního umění:
•
•
•
•
•

podpora zřizovatele byla zásadní především v oblasti výtvarného umění v porovnání s dalšími
sektory, v oblasti hudby nulová
podpora publika hraje významnou roli především v oblasti hudby, víceoborových organizaci a
divadla
flexibilita organizace je důležitá pro všechny sektory, ale především pro divadelní a výtvarný
sektor se ukázala jako zásadní aspekt pro překonání krizí
stejně tak otevřenost ke změnám je podstatným aspektem a to především pro oblast výtvarného
umění a víceoborových organizací
vládní podpora sehrála významnou roli především pro hudební a divadelní sektor, pro výtvarný
sektor představuje vládní podpora poměrně zanedbatelný faktor pro překonání krize
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•

finanční rezerva byla zásadní především v hudební oblasti

Graf 49 Vyberte 1 - 3 nejdůležitější aspekty, které Vám pomohly se s pandemií vyrovnat a překonat ji.
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Poslední otázka byla zaměřená na překážky inovací v jednotlivých sektorech. Téměř všechny sektory se
shodují na tom, že hlavní bariérou inovací je nedostatek financí. Přílišná byrokracie a legislativa pak brzdí
inovace především v oblasti výtvarného umění, tento fakt potvrzují i výsledky kvalitativního výzkumu.
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Absence strukturální státní podpory inovací v sektoru pak také hraje zásadní negativní roli.
Konzervatismus je brzdou inovací především v oblasti výtvarného umění a ve víceoborových
organizacích, stejně tak mentální bariéry pracovníků.
Graf 50 Jsou podle Vás v sektoru, ve kterém působíte, bariéry inovací? Pokud ano, jaké?
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8

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU PODLE FORMY ORGANIZACÍ

Jedním z cílů výzkumu bylo zjistit, zda existují rozdíly v dopadu a reakci na pandemickou situaci
vzhledem k formě organizace. Ve výzkumu byly zapojeny nestátní neziskové organizace, jako jsou spolky,
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nadace a nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, dále obchodní společnosti, veřejné instituce
zřizované složkami státu na úrovni ministerstev, krajů a měst a také OSVČ.
Na následujících stránkách jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření podle forem organizací
zapojených do výzkumu.
Účastníci dotazníkového šetření byli tázáni, v jakých oblastech došlo k výrazným změnám v jejich
organizaci vyvolané pandemickou situací. Odpovědi za jednotlivé formy organizací jsou poměrně
vyrovnané, lze však vypozorovat několik rozdílů:
•
•
•
•
•

především OSVČ zaznamenaly změnu struktury zákazníků
k revizi a redukci zaměstnanců došlo především v obchodních společnostech
k revizi a redukci nákladů došlo především v obchodních společnostech
ke změně v cenové politice došlo především u OSVČ
ke nejmenším změnám ve vícezdrojovém financování došlo u veřejných institucí
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Graf 51 Pokud během pandemie došlo ve Vaší organizaci k výrazným změnám, uveďte prosím v jakých
oblastech či aktivitách.
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Výsledky otázky, v jakých oblastech účastníci dotazníkového šetření plánují v budoucnu změny vyvolané
pandemickou situací, korespondují s předchozí otázkou, tedy oblasti, které zaznamenaly nejzásadnější
dopad jsou ty, ve kterých se v budoucnu plánují změny.
Graf 52 V jakých oblastech je pro Vás zkušenost s pandemií impulsem pro zavádění změn v budoucnu?
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8.1

Poskytovaná hodnota

Z výsledků otázky vztahující se k dopadu pandemie na poslání organizace vyplývá, že výrazně negativní
dopad pandemie na poslání organizace zaznamenaly především obchodní společnosti. Nejvíce veřejných
institucí zaznamenalo mírnou změnu poslání negativním směrem a nestátní neziskové organizace
vyjadřují názor, že jejich poslání zaznamenalo pozitivní změnu vyvolanou pandemickou situací.
Graf 53 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změnu poslání Vaší organizace v rámci pandemie COVID-19
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Z grafu vyplývá, že pohled na změnu poslání organizací vyvolané pandemickou situací není jednoznačný,
spíše ale převládá názor, že pandemická situace není impulsem ke změně poslání. Výjimkou jsou OSVČ,
ti uvádí, že pandemie byla impulsem ke změně poslání.
Graf 54 Pandemie je impulsem ke změně našeho poslání a hodnot.
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Klíčová partnerství

Názor na dopad pandemie na partnerství organizací s dalšími subjekty je poměrně rovnoměrně rozložen
s výrazným rozdílem u OSVČ a obchodních společností, podle kterých měla pandemická situace výrazný
negativní dopad na oblast partnerství. Naopak veřejné a nestátní neziskové organizace se vyjadřují, že
oblast partnerství nezaznamenala zásadnější změny, nebo dokonce měla pandemie pozitivní dopad.
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Graf 55 Ohodnoťte na škále 1 - 5 změnu partnerství Vaší organizace s dalšími subjekty v rámci pandemie
COVID-19
60%
44%

41%
27%
18%
14%
0%

36%
29%
21%
14%
0%

20% 20%

22% 22%
11%

0%

Nestátní
Obchodní
nezisková
společnost (v.o.s.,
organizace
a.s., s.r.o., k.s.)
(spolky, nadace a
nadační fondy,
obecně prospěšné
společnosti)

1. výrazná změna pozitivním směrem
(pozitivní dopad pandemie)

0%

0%

OSVČ

Veřejná instituce
zřizovaná
složkami státu
(příspěvkové
organizace měst,
krajů, MK ČR)

2. mírná změna pozitivním směrem
(pozitivní dopad pandemie)
3. žádná změna (ani pozitivní ani
negativní pandemie)
4. mírná změna negativním směrem
(negativní dopad pandemie)
5. výrazná změna negativním směrem
(negativní dopad pandemie)

Z šetření vyplývá, že během pandemie se OSVČ podařilo navázat novou spolupráci s organizacemi v
oblasti kultury, stejně tak tuto možnost vybralo nejvíce nestátních neziskových a veřejných organizací.
Graf 56 Během pandemie došlo k následujícím změnám ve spolupráci s organizacemi v oblasti kultury
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V případě partnerství se vzdělávacími organizace neměla pandemická situaci ve většině případů zásadní
dopad, a nedošlo tak k výrazným změnám. A stejná situace nastala i v případě partnerství s organizacemi
mimo oblast kultury.
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Graf 57 Během pandemie došlo k následujícím změnám ve spolupráci se vzdělávacími organizacemi
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Graf 58 Během pandemie došlo k následujícím změnám ve spolupráci s organizacemi mimo oblast
kultury
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Podle výsledků šetření většina účastníků zastává názor, že díky pandemii budou i v budoucnu hledat a
navazovat nová partnerství, tento názor panuje především u veřejných institucí a nestátních neziskových
organizací.
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Graf 59 Pandemická zkušenost nás podnítila k hledání a navazování nových partnerství a spoluprací.
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Klíčové aktivity

V případě dopadu na klíčové aktivity převažuje u veřejných institucí názor, že pandemie neměla zásadní
dopad na klíčové aktivity, nebo byl tento dopad pozitivní. Odpověď, že pandemická situace měla výrazný
pozitivní dopad na klíčové aktivity vybraly především nestátní neziskové organizace a obchodní
společnosti.
Graf 60 Ohodnoťte na škále 1 - 5 dopad na klíčové aktivity Vaší organizace v rámci pandemie COVID19
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Pokud jde o změnu dramaturgie v budoucnu, zde panuje názor, že ke změně v budoucnu dojde a tento
názor panuje ve všech druzích organizací zapojených do dotazníkového šetření.
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Graf 61 Pandemie je impulsem pro změny v budoucí dramaturgii naší organizace.
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Stejně tak spíše převládá názor, a to především ve veřejných institucích, že pandemická situace vyvolala
potřebu zlepšit a zefektivnit interní procesy.
Graf 62 Pandemie je impulsem ke zlepšení a zefektivnění našich interních procesů
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Klíčové zdroje

Z dotazníkového šetření vyplývá, že k negativním změnám v oblasti lidských zdrojů došlo především
v obchodních společnostech a v případě OSVČ. V případě veřejných institucí a nestátní neziskových
organizací většina organizací zapojených do výzkumu nezaznamenala výrazné změny.
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Graf 63 Ohodnoťte na škále 1 - 5 dopad na lidské zdroje Vaší organizace v rámci pandemie COVID-19
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Především ve veřejných institucích a nestátních neziskových organizacích nedocházelo během pandemie
k masivnímu propouštění zaměstnanců, tento fakt potvrzuje jak dotazníkové šetření, tak výsledky z
rozhovorů s řediteli uměleckých organizací.
Graf 64 V důsledku pandemie došlo k následujícím změnám v oblasti lidských zdrojů
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Z dotazníkového šetření vyplývá, že všechny druhy organizací zaznamenaly především negativní dopad
na finanční zdroje vyvolaný pandemickou situací.

113

Graf 65 Ohodnoťte na škále 1 - 5 dopad na finanční příjmy Vaší organizace v rámci pandemie
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Naopak k výrazným změnám došlo v oblasti finančních zdrojů. Organizace všech forem deklarují, že v
důsledku pandemie došlo ke snížení finančních prostředků. Nejmenší pokles deklarují veřejné instituce,
naopak zásadní pokles identifikují OSVČ, obchodní společnosti a nestátní neziskové organizace.
Graf 66 V důsledku pandemie došlo k následujícím změnám v oblasti finančních zdrojů
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Na druhou stranu díky pandemii získali pracovníci uměleckých organizací řadu nových znalostí, informací
a dovedností. Tento fakt potvrzují jak výsledky dotazníkového šetření, tak výsledky analýzy kvalitativních
rozhovorů.
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Graf 67 V důsledku pandemie došlo k následujícím změnám v oblasti informací a znalostí
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Fakt, že došlo k získání nových znalostí a dovedností pracovníků uměleckých organizací, potvrzuje i tento
graf, kdy ve všech formách organizací převládá tento názor.
Graf 68 Adaptace na pandemickou situaci přispěla k rozvoji dovedností a schopností našich zaměstnanců.
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V případě materiálních zdrojů u všech druhů organizací jasně převyšuje názor, že nedošlo k zásadním
změnám, pouze v případě OSVČ došlo k mírné změně negativním směrem.
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Graf 69 Ohodnoťte na škále 1 - 5 dopad na materiální zdroje, jako jsou budovy, vybavení Vaší
organizace, v rámci pandemie COVID-19
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Názor na to, zda byla pandemická situace impulsem k modernizaci technického vybavení organizací, není
zcela jednoznačný, přesto však napříč organizacemi převládá názor, že k takové modernizaci nedošlo. V
případě veřejných institucí a nestátních neziskových organizací se názory na tuto problematiku výrazně
různí.
Graf 70 V důsledku pandemie došlo k modernizaci technického vybavení naší organizace.
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Vztahy se zákazníky

Odpovědi na otázku týkající se dopadu pandemie na vztah a komunikaci se zákazníky je poměrně
vyrovnaná, pouze v případě OSVČ a obchodních společností panuje názor, že tento element zaznamenal
negativní změnu.
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Graf 71 Ohodnoťte na škále 1 - 5 dopad na vztah a komunikace se zákazníky Vaší organizace v rámci
pandemie COVID-19
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Stejně tak nejsou výrazné rozdíly v jednotlivých formách v případě snahy udržet si kontakt se zákazníky a
publikem během pandemie, kdy většina účastníků deklaruje, že se snažili tento kontakt udržet
prostřednictvím nabídky nových aktivit.
Graf 72 I přes omezení spojená s pandemií se snažíme udržet si naše publikum/zákazníky
prostřednictvím nabídky nových služeb a aktivit.
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Zákaznické segmenty

V rámci rozhovorů s řediteli uměleckých organizací zazníval často názor, že především díky online
aktivitám došlo k rozšíření skupiny zákazníků a návštěvníků. Z grafu vyplývá, že k takovému rozšíření
došlo především v případě veřejných institucí a nestátních neziskových organizací, ale i obchodních
společností.
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Graf 73 Během pandemii se nám podařilo navázat kontakty s novými skupinami zákazníků/publika.
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Distribuční kanály

K zavádění nových nástrojů komunikace podle výzkumu docházelo především v nestátních neziskových
organizacích, OSVČ a veřejných organizacích. Naopak v případě obchodních společností nedocházelo
k razantnějšímu zavádění nových nástrojů komunikace. Na druhou stranu obchodní společnosti zapojené
do dotazníkového šetření deklarují, že zvýšily intenzitu komunikaci prostřednictvím stávajících nástrojů
komunikace.
Graf 74 Abychom udrželi silný vztah s naším publikem, zavedli jsme během pandemie nové nástroje
komunikace.
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Graf 75 Během pandemie jsme k udržení vztahu s našim publikem především zintenzivnili komunikaci
prostřednictvím stávajících nástrojů.
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Názor na přechodu části aktivit do online prostředí není jednoznačný, přesto však převažuje ve všech
formách organizací mínění, že v budoucnu budou organizace využívat online prostředí k prezentaci části
aktivit.
Graf 76 I v budoucnu chceme část našich aktivit realizovat a prezentovat v online prostředí.
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Struktura nákladů

Pro dopad pandemie na oblast nákladů výsledky dotazníkového šetření ukazují, že ve většině organizací
nedošlo k zásadním změnám, případně ke změně negativní, tedy k navýšení nákladů.
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Graf 77 Ohodnoťte na škále 1 - 5 dopad na výši nákladů Vaší organizace v rámci pandemie COVID-19
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Vzhledem k tomu, že ve většině nestátních neziskových a veřejných institucí nenastalo masivní
propouštění zaměstnanců, nedošlo ani ke změně mzdových nákladů. U obchodních společností převažuje
snížení nebo žádná změna mzdových nákladů.
Graf 78 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám mzdových nákladů
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Oblast nákladů na materiál nemá jednoznačný trend a názory v jednotlivých organizacích se různí. Pouze
u OSVČ převažuje názor, že došlo ke zvýšení nákladů na materiál.
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Graf 79 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám nákladů na materiál
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Výsledky šetření jsou výraznější v případě proměny nákladů na marketing, kdy většina účastníků
dotazníkového šetření deklaruje zvýšení těchto nákladů, a to především OSVČ a nestátní neziskové
organizace.
Graf 80 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám nákladů na marketing
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Jednoznačný není ani trend dopadu pandemie na náklady na provoz. Účastníci dotazníkového šetření
především z řad veřejných institucí a nestátních neziskových organizací nevykazují jednotný názor na tuto
oblast nákladů. V případě obchodních společností došlo spíše ke snížení nákladů na provoz a v případě
OSVČ naopak k jejich navýšení.
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Graf 81 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám nákladů na provoz prostor a techniku:
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Stejně tak není zcela jednoznačný názor na náklady na nákup zboží a služeb, lze ale vysledovat spíše
navýšení těchto nákladů během pandemie.
Graf 82 V důsledku pandemie došlo k následujícím proměnám nákladů na nákup zboží a služeb
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Zda plánují v budoucnu umělecké organizace revidovat a snižovat náklady, není jednoznačné. Jak už je
zmíněno v části analyzující výsledky dotazníkového šetření podle oborů a jak zaznívalo v během
rozhovorů s řediteli organizací, v případě mnoha organizací již není kde snižovat.
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Graf 83 Plánujeme revizi a snížení nákladů jako reakci na pandemii.
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Zdroje příjmů

Na základě výsledků dotazníkového šetření je patrné, že v případě veřejných zdrojů většina OSVČ,
obchodních společností, ale také veřejných organizací nezaznamenala výraznější změny, což je dané tím,
obchodní společnosti a OSVČ zpravidla nečerpají veřejné finance. V případě nestátních neziskových
organizací došlo k dokonce pozitivní změně, což je patrně způsobené státními náhradami.
Graf 84 Jak pandemie ovlivnila strukturu finančních zdrojů Vaší organizace v případě veřejných zdrojů
(příspěvek od zřizovatele, granty, dotace)?
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V případě soukromých zdrojů nedošlo v průběhu pandemie u většiny účastníků dotazníkového šetření k
výraznějším změnám.
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Graf 85 Jak pandemie ovlivnila strukturu finančních zdrojů Vaší organizace v případě soukromých zdrojů
(od firem, jednotlivců/příjmy z fundraisingu)?
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Naopak v oblasti příjmů z vlastní činnosti zaznamenala negativní změnu většina účastníků dotazníkového
šetření napříč různými formami organizací.
Graf 86 Jak pandemie ovlivnila strukturu finančních zdrojů Vaší organizace v případě příjmů z vlastní
činnosti (prodej vstupenek, produktů a další služby)?
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Pokud bychom se podívali na strategie, které účastníci dotazníkového šetření zavedli během pandemie k
rozšíření finančních příjmů, nejsilnější je tendence veřejného financování, konkrétně větší důraz na granty
a dotace z národních veřejných zdrojů a také rozšíření výdělečné činnosti. Nestátní neziskové organizace
na rozdíl od veřejných institucí se snažily získat i více prostředků prostřednictvím sponzoringu a
filantropie.
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Graf 87 Jaké nové způsoby získávání finančních prostředků jste dosud zavedli nebo rozšířili v průběhu
pandemie?
7%
23%

0%
20%
26%

29%
9%

40%

18%

37%

21%

32%
36%

22%

80%

9%
15%
14%
36%

4%
0%

36%

5%

40%
59%

0%

32%

14%

40%

22%

29%

27%

20%
Nestátní nezisková
Obchodní společnost (v.o.s.,
organizace (spolky, nadace a
a.s., s.r.o., k.s.)
nadační fondy, obecně
prospěšné společnosti)

0%
OSVČ

4%
0%
Veřejná instituce zřizovaná
složkami státu (příspěvkové
organizace měst, krajů, MK
ČR)

žádné
příjmy z online prodeje Vašich služeb a produktů
zvýšení vstupného
rozšíření výdělečné činnosti
granty a dotace z mezinárodních zdrojů (např. EU, Norské fondy, …)
granty a dotace a další zdroje z národních veřejných zdrojů
členské programy (dárcovské kluby, apod.)
sponzoring a filantropie
crowdfunding
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V případě rozvoje strategií pro rozšíření finančních zdrojů do budoucna je situace podobná jako v
případě strategií implementovaných v průběhu pandemie. Silný důraz na veřejné financování a získávání
finančních zdrojů z grantů a dotací na národní i mezinárodní úrovni je patrný ve všech formách
organizací.
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Graf 88 Jaké způsoby získávání finančních prostředků plánujete více rozvíjet v následujících letech?
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Z výzkumu také vyplývá, že většina účastníků napříč rozdílnými formami organizací se shoduje na tom,
že pandemická situace byla impulsem k hledání nových cest a způsobů financování.
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Graf 89 Zkušenost z pandemie a její dopady jsou pro nás impulsem k hledání nových způsobů
financování.
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8.10 Doplňující otázky
V následujících grafech jsou zachyceny názory účastníků dotazníkového šetření ohledně dopadů
pandemie na jednotlivé aspekty fungování jejich uměleckých organizací.
Organizace napříč formami se shodují, že snížení finančních prostředků bude mít střední až zásadní
dopad na jejich fungování.
Graf 90 Jaký bude podle Vás dopad snížení finančních prostředků na budoucí fungování Vaší organizace?
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Nelze vysledovat zásadní rozdíly nebo jednotný trend v případě dopadu ztráty zaměstnanců, názory na
tento aspekt se výrazně různí.
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Graf 91 Jaký bude podle Vás dopad ztráty zaměstnanců na budoucí fungování Vaší organizace?
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pro naší organizaci není
relevantní

Stejně tak je poměrně nejednotný názor na dopad nezájmu publika na fungování organizací zapojených
do dotazníkového šetření.
Graf 92 Jaký bude podle Vás dopad nezájemu publika na budoucí fungování Vaší organizace?
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Graf 93 Jaký bude podle Vás dopad masivnějšího využívání digitálních technologií na budoucí fungování
Vaší organizace?
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V případě zavádění strategií řízení rizik není opět vysledovatelný jednotný trend, ale spíše převládá názor,
až na výjimku obchodních společností, že bude mít tento aspekt střední dopad pro budoucí fungování
uměleckých organizací.
Graf 94 Jaký bude podle Vás dopad zavádění strategií řízení rizik na budoucí fungování Vaší organizace?
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Mnohem výraznější rozdíly lze vysledovat v rámci oblasti změny práce s publikem. Nestátní neziskové
organizace zapojené do dotazníkového šetření deklarují, že tento aspekt bude mít dopad na jejich budoucí
fungování. Stejně tak převládá tento názor u OSVČ a v případě veřejných institucí dokonce převládá
názor, že změna práce s publikem bude mít zásadní dopad na jejich budoucí fungování.
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Graf 95 Jaký bude podle Vás dopad změny práce s publikem na budoucí fungování Vaší organizace?
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Navazování partnerství se zdá mít větší dopad na fungování nestátních neziskových organizací a OSVČ,
na druhou stranu veřejné instituce deklarují, že navazování partnerství bude mít spíše menší dopad na
jejich budoucí fungování.
Graf 96 Jaký bude podle Vás dopad navazování partnerství na budoucí fungování Vaší organizace?
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V rámci výzkumu bylo zásadní odhalit, jaké prvky pomáhají organizacím překonat krize podle
jednotlivých forem organizací. Z dotazníkového šetření vyplývají následující závěry:
•
•
•
•
•
•

podpora zřizovatele je logicky nejzásadnější pro veřejné instituce
podpora profesních organizací se ukázala jako významná pro nestátní neziskové organizace
flexibilita, oddanost zaměstnanců a otevřenost ke změnám se ukazují jako tři nejzásadnější
faktory k překonání externích krizí
předchozí zkušenost pomohla především OSVČ
vládní podpora byla zásadní pro obchodní společnosti a nestátní neziskové organizace, tedy
subjekty, pro které není státní podpora automatická
finanční rezerva hrála nejzásadnější roli pro OSVČ
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Graf 97 Vyberte 1 - 3 nejdůležitější aspekty, které Vám pomohly se s pandemií vyrovnat a překonat ji
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V neposlední řadě bylo podstatným cílem výzkumu odhalit bariéry inovací v sektoru profesionálního
umění. Z dotazníkového šetření vychází následující závěry v této oblasti:
•
•
•
•
•

nedostatek financí se jeví jako nejzásadnější překážka inovací ve všech formách organizací
byrokracie je zásadní překážkou především pro veřejné instituce
neexistence strukturální podpory je překážkou inovací především pro OSVČ a nestátní neziskové
organizace
mentální bariéry jsou překážkou inovovat ve veřejných a nestátních neziskových organizacích
špatně nastavená legislativa brání inovacím ve veřejných organizacích

133

Graf 98 Jsou podle Vás v sektoru, ve kterém působíte, bariéry inovací? Pokud ano, jaké?
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