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Australská definice kulturního mapování:

Kulturní mapování znamená určit a zaznamenat původní zdroje 
kultury dané oblasti pro účely sociálního, ekonomického a kulturního 
rozvoje. Prostřednictvím kulturního mapování si společnost a zájmové 
skupiny, které ji utvářejí, mohou pořídit záznamy o zvyklostech 
a zdrojích vlastní kultury a o dalších nedefinovatelných hodnotách, 
jako např. pocit sounáležitosti s místem a společenskou hodnotu.   Do 
kulturních map lze zanést subjektivní zkušenosti, rozmanité 
společenské hodnoty a nejrůznější podání a interpretace, stejně jako 
„kulturní inventář“.  Objevené místní a kulturní hodnoty se mohou stát 
základem plánování strategií kulturního a ekologického cestovního 
ruchu, tematického architektonického plánování a rozvoje kulturních 
odvětví. (Valuing Cultures, Australia, 1994).



• Kulturní plánování: „Kulturní plánování je strategické 
a plné využívání kulturních zdrojů při rozvoji měst a obcí.“

• Kulturní politika: „Politická linie (návody a pokyny pro 
regulaci a řízení chování a alokace zdrojů) úřadů a správ-
ních a řídících orgánů činných na poli kultury a v kulturní 
sféře („kultura“) v souladu s její definicí na příslušné 
mezinárodní, regionální, vnitrostátní či sub-státní úrovni 
jurisdikce. Obvykle sem spadá oblast umění, kulturního 
dědictví (hmotného i nehmotného), odvětví kultury a tvůr-
čích činností, někdy také včetně sportu, cestovního ruchu 
a náboženství.“



• Proč? – Pro uznání, rozpoznání, zaznamenání a zhodno-
cení kulturních zdrojů pro účely vytváření bohatství, 
identity, občanství, k oslavě rozmanitosti, sounáležitosti 
s místem, kvality života, pohody a spokojenosti.

• Pro koho? – Všichni se podílíme na kulturním dění: jako 
tvůrci, spotřebitelé, účastníci a zprostředkovatelé.

• Jak? – Kvantitativní jakož i kvalitativní kulturní mapová-
ní jako tvorba informační a důkazní základny strategické-
ho a plného kulturního plánování a „spojené“ politiky 
a jejího praktického uplatňování.



• Co mapujeme? – Přehledy SIC (standardní průmyslová 
klasifikace) SOC (standardní klasifikace zaměstnání dle seznamů 
ISIC, ISCO, NACE), TIQ (zajímavé otázky) a TOQ (ostatní otázky).

• Kvantitativní: počty zaměstnanců, firem a organizací, obrat, hrubá 
přidaná hodnota (GVA), infrastruktura, financování, výdaje

• Kvalitativní: hodnoty, postoje a místo kultury v osobním životě, 
rodině, obci a pro ekonomické účely. Lidský, sociální, tvůrčí a eko-
nomický kapitál

• Orientační: zpracování dat do řeči důležitých ukazatelů pro 
politiku a plánování.

• Prediktivní: jako návod pro tvorbu politických zásad a zasahování 
do „kulturního cyklu“ a produkčních řetězců, které jsou základem 
pochopení kreativní ekonomiky.



The Value Production Chain or 'culture cycle'
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• Lidé: antropologie, etnografie, demografie – porozumění 
složení – rituály, formy komunikace, symbolická a reálná 
výměna mezi lidmi.

• Práce: ekonomie – chápání forem a vzorů tvorby, 
produkce, inovace a spotřeby v „ekonomice“.

• Místo: fyzický, hospodářský, sociální a kulturní zeměpis, 
zeměpis člověka – chápání významu místa a prostoru.



• Integrované územní plánování (ILAP), Austrálie, 
počátek 90. let

• Integrované udržitelné komunitní plány a kulturní 
strategie, místní strategické plány, místní strategické 
plány a místní územní dohody
ve Velké Británii od první dekády.

• Městské kulturní plánování v Kanadě od počátku 
století.



• Postup ve „znalostním hodnotovém řetězci“ od dat (statistik), přes 
informace (ukazatele), po znalost (benchmarky) a moudrost (principy 
politiky)

• Statistika a ukazatele se mohou stát praktickým správním nástrojem 
pouze tehdy, když jsou všeobecně známy a akceptovány v rámci 
otevřené demokratické politiky a v souvislostech plánování.

• Potřeba nové smlouvy mezi „lokální znalostí“ a taktikou a mezi širšími 
a strategickými cíli kulturní politiky v kreativní znalostní ekonomice.

• Rozvoj programů kulturně tvůrčích oborů a kulturní politiky se rovněž 
může stát hospodářskou politikou a naopak… A nejen to.



• Konzultace se zainteresovanými stranami – nástin vize a deklarova-
ných cílů – vypracování výzkumného plánu, konzultačních metod a pro-
tokolů – výzva k předložení projektů – řízení procesu (ownership, 
průřezovost napříč odvětvími, stranami, obcemi, zapojení orgánů, 
„průzkum kroků“, „průzkum zainteresovaných a scénář konzultací“).

• Sběr dat a informací – zjištění a lokalizace zdrojů – audit místní, celo-
státní a regionální politiky – formulace problémů, možných katalyzátorů 
a otázek – nalezení nástrojů a metodik (GIS, hodnotový řetězec, 
průzkumy, focus groups atd.)

• Provedení mapování: kvantitativní a kvalitativní (uvést příklad „kulča“, 
Joondalup).

• Provedení plánování – stanovení katalyzátorů a priorit (kulturní 
cestovní ruch, dědictví, lokální iniciativy, rozvoj hospodářských odvětví 
a inkubátorů) – návrh a propojení politiky a správní architektury –
propojení v celek – komplexním, strategickým, integrovaným 
a přesvědčivým způsobem.



• Tvůrčí a produkční partneři – jednotliví umělci a tvůrci 
a jejich organizace, produkční a reprodukční kulturní 
agentury, poskytovatelé finančních zdrojů, vzdělávací 
instituce (veřejné i soukromé)

• Partneři pro propagaci a distribuci – kulturní agentury 
a organizace, státní a veřejná správa, agentury 
podnikatelské sféry a cestovního ruchu, tradiční a nová 
média (veřejná i soukromá)

• Partneři na straně spotřeby / uživatelé i 
nevyuživatelé kulturních statků (včetně turistů) – jak 
moc se osobně angažují, kolik investují peněz, jak se na 
tom podílejí, jak se s tím vypořádávají a co z toho plyne  
(životní styl, identita, svázanost s místem atd.?)– nebo ne.



• Zapojit oficiální politiku a všechny, kterých se to týká a získat je pro 
věc

• Zapojení kompetentních výzkumných subjektů (státní a veřejná 
správa, univerzity, vysoké školy, mezivládní organizace (IGO)) do 
navrhování metodiky, průzkumů, zpracování a analýzy dat

• Zapojení mezivládní úrovně a správy napříč orgány

• Využití nápadité kulturní praxe v rámci konzultací a kvalitativního 
mapování

• Využití kulturních institucí (knihovny, muzea, kulturní střediska, 
divadelní scény atd.) jako výzkumných, konzultačních a 
prezentačních míst a zdrojů. 



Předmět mapování a plánování –
kulturní kapitál

• Kapitál je zdroj vhodný k investování.

• Kulturní kapitál je kulturní zdroj vhodný k investování, 
existuje všude a patří k němu:

 infrastruktura (tvrdá i měkká, místa, lidé)

 kreativita a inovace

 vzpomínky, hodnoty, zkušenosti

 formy svátků, výměny, dialogu, konverzace, rozmanitost

 typy využití kulturních produktů a zkušeností ve všech podobách

 způsoby, jak využití kultury formuje životní styl, identitu, charakter 
místa, sounáležitost (nebo ne), občanské postoje a sociální a lidský 
kapitál (sítě důvěry a vzájemnosti, dovednosti a schopnosti)



Příklad: Vybrané míry kulturního zapojení účastníků 
a dobrovolníků, Kanada, 1998

Činnost %účastníků-

dobrovolníků

% neúčastníků-

dobrovolníků

Navštěvují dětská představení 61 42

Navštěvují sborová hudební vystoupení 57 43

Navštěvují tanečních představení 55 43

Navštěvují koncerty klasické hudby 52 44

Navštěvují divadelní představení 51 38

Navštěvují operu 51 45

Navštěvují komerční galerie umění 51 46

Navštěvují přírodovědná a pod. muzea 51 44

Navštěvují akce v objektech kulturního dědictví 48 32

Navštěvují populární divadelní vystoupení 48 32

Navštěvují kulturní a umělecké festivaly 47 30

Navštěvují historická místa 47 27

Využívají knihovnické služby 46 29

Využívají internet 45 29

Navštěvují přírodní parky 42 26

Čtou knihy pro zábavu 36 22

Navštěvují kina 38 26

Čtou časopisy 37

Čtou noviny 43 52

24



Analýza

„… investice do kulturního kapitálu přináší kolektivní výhody tím, že 

rovněž podporují individuální altruismus formou dobrovolné spole-

čenské angažovanosti… mezi lidmi zapojenými do libovolné kulturní 

činnosti činila míra zapojení 34 %, zatímco u nezapojených to bylo 

jen 20 % (Jeannotte, 2002:9-10)  

Toto zjištění „zřejmě potvrzuje, že investice do kulturního kapitálu

přinášejí kolektivní prospěch a že do hry vstupuje jakýsi kruh ctnos-

tí… mezi kulturním kapitálem a občanskou společností / sociálním

kapitálem zřejmě existuje významná, dosud však opomíjená zpětná

vazba.“ (Jeannotte, 2002:10-11)



Důsledky

• Kulturní kapitál úzce souvisí se sociálním, lidským 
a tvůrčím kapitálem – a s fenoménem inovací 
v ekonomice a společnosti.

• Na rozdíl od fyzického kapitálu se sociální a kulturní 
kapitál neopotřebovává používáním – nýbrž 
nepoužíváním.

• Rozmanitost je významná vlastnost kulturního 
kapitálu: „větší rozmanitost zdrojů vede k tvorbě 
rozmanitějších uměleckých děl kulturní hodnoty“ 
(David Throsby,Economics and Culture, 2001)



Hlavní města kultury (1) – návod EK

• Kriterium „evropské dimenze“:

• zdůrazňuje bohatství kulturní rozmanitosti v EU

• poukazuje na společné aspekty evropské kultury

• podporuje nadnárodní mobilitu osob, oběh děl
a intelektuální dialog

• Kriterium „města a občané“:

• zdůrazňuje zapojení

• klade důraz na udržitelný kulturní a sociální

rozvoj

• vnímá EHMK jako středně až dlouhodobou událost 
s katalytickým účinkem



Z toho plyne poučení…

• Začněte s tím co máte, co je místní, co je jedinečné a 
stavte na vlastních kořenech

• Zmapujte  vlastní kulturní zdroje/kapitálovou 
základnu a zjistěte, jak to zapadá do obecného 
kontextu evropského interkulturalismu

• Při plánování programu naplánujte také následné 
kroky a co to by mělo zůstat jako dědictví

• Ujistěte se, že máte perfektní angličtinu!  



Hodnocení EHMK dle Palmer/Rae: 
nejdůležitější předpoklady úspěchu

• Kontext: ten správný pro dané město a okamžik

• Lokální zapojení: získat angažmá a přijmout to za své 

• Partnerství: se širokou paletou partnerů

• Plánovat dlouhodobě: před rokem EHMK i po něm

• Politická nezávislost a umělecká autonomie

• Jasné cíle a úkoly

• Obsahová síla: unikátní, viditelný, vyvážený program

• Účinná komunikační a marketingová strategie

• Dostatek financí: potvrzený rozpočet

• Silné vedení a angažovaný tým

• Politická vůle


