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PREDHOVOR 

  

 Záujem o otázky súvisace s priemyslom, resp. priemyslami kultúry patrí už nejaký 

čas k témam s narastajúcou frekvenciou. Prepojenosť kultúry a ekonomiky, komodifikácia, či 

stovarovanie všetkých aspektov sociokultúrnej reality prinášajú množstvo problémov s viac 

alebo menej výraznou potrebou ich skúmania a následného riešenia. Texty ponúknuté v tejto 

monografii sa snažia ukázať podoby reflexie problematiky priemyslu/priemyslov kultúry, resp 

kreatívneho priemyslu kultúry z pohľadu kulturológie. 

 Priemysel kultúry už dnes treba chápať ako komplex meniacich sa výrobných činností a 

distribúcie kultúrnych predmetov, obsahov, artefaktov v súlade s pravidlami komodifikácie, 

kde sa techniky priemyselnej výroby prenášajú do sféry kultúrnej tvorby.  

 Demarkačná línia medzi obsahom, ktorý bol vyprodukovaný, a technológiou, ktorá ho 

vyrábala ostávala dlho jasná a zreteľná. To znamená, že obsah – prezentovaný napríklad 

filmom, či na disku – bol sprístupňovaný pomocou technológie, ktorá produkuje, reprodukuje 

a často i distribuuje. V globálnom priemysle kultúry 21. storočia je však všetko inak. 

S konvergenciou počítačových, telekomunikačných technológií a priemyslu zábavy dochádza 

k zlučovaniu techniky a kultúry, stávajú sa nediferencovateľnými. Náš kultúrny priestor 

osídľujú stále nové produkty: rýchloobrátkový spotrebný tovar všemožných značiek, 

populárna hudba, nepretržitý sled nových „celebrít“, reklama, ktorú už je ťažké odlíšiť 

od videoklipov, komerčné výrobky, značky spojené so športom, s rekreačnými aktivitami, sa 

stávajú prvkami zábavy a súčasťou obsahu súdobej kultúry 

 Všetky autorky našej monografie sa zhodujú v nasledujúcom bode: evidujeme hlboké 

zmeny a zjavný vplyv industriálneho spôsobu spracúvania materiálu na podmienky 

pre produkciu a spotrebu kultúrnych produktov, ich vývoj a status, obsah a spoločenský 

význam týchto výrobkov. Tieto transformácie tiež zasahujú kultúru a umenie takmer plošne.  

 Na druhej strane konštatujeme, že akcentovanie kreativity, ktoré sa v tradičnom ponímaní 

používa najmä v súvislosti s umeleckou tvorbou a bývalo spochybňované v aplikácii 

na mimoumeleckú produkciu, sa s plnou legitimitou (dokonca vehementne zdôrazňovanou), 

usúvzťažňuje s priemyselne produkovanými kultúrnymi artefaktami, kde sa ako modelová 

 

6 

 

situácia ponúka práve konverzia prevádzkových režimov priemyselného typu v realite 

kultúrneho diania. Okrem iného to znamená, že postava umelca tenduje k podnikateľovi 

a naopak podnikateľ, dodávateľ získava habitus umelca. Paralelne s dôrazom na postupy 

industrializácie v oblasti kultúry a umenia narastá ich aproximácia vo vzťahu k svetu luxusu a 

módy. Hranice sa stierajú, všetko je zameniteľné, bez definovania hodnoty.  

 Niet pochýb o tom, že tieto zmeny sú difúzne, mnohostranné, premenlivé v rôznych 

situáciách a odvetviach, a teda nie vždy ľahko identifikovateľné v ich špecifických 

podmienkach; pravdepodobne zahŕňajú tiež priveľa faktorov, ktoré sú mimoriadne  

rôznorodé. To spôsobuje, že nie vždy je jednoduché presne ich definovať a prípadne i 

empiricky zmerať, tak aby výsledná analýza mala primeranú váhu. Navyše sa slovenský 

výskum v týchto oblastiach výrazne omeškáva za podobne koncipovaným výskumom 

v Českej republike, o anglosaských reflexiách tejto problematiky, ktoré patria 

k najrozvinutejším a najprepracovanejším v celosvetovom meradle ani nehovoriac.  

 Ambíciou monografie Metamorfózy priemyslu kultúry je ponúknuť poučený vstup do 

problematiky tak z aspektu jej genézy a genézy jej teoretickej reflexie ako aj zmapovanie 

aktuálneho stavu a relevantných trendov v tejto oblasti. Práca je výsledkom výskumov 

realizovaných Katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rámci 

grantu VEGA 1/0790/12 Priemysel/priemysly kultúry. Významnou motiváciou a vlastne i 

jedným z cieľov tohto textu je poskytnúť študijný materiál poslucháčom kulturológie, 

príbuzných odborov ako aj ďalším záujemcom o problematiku. 

 

v Bratislave, október 2014 

                         

 prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. 
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1. KAPITOLA 

 

 

POJEM KULTÚRNEHO PRIEMYSLU A JEHO 

METAMORFÓZY 

Viera Gažová 

 

 Kapitola tematizuje vybrané línie uvažovania o priemysle kultúry cez prizmu 

kulturologického inštrumentária. V stručnom náčrte odkazuje i na historické konotácie 

samotného pojmu, hľadá súvislosti, možné totožnosti/ podobnosti i diskrepancie v jeho 

používaní v aktuálnom kulturologickom diskurze. Jej cieľom nie je vynášanie hodnotiacich 

súdov, v texte sú však detekované pozitívne ale i negatívne stanoviská, ktoré k problematike 

zaujali jednotliví uvádzaní autori. Na východiskový pojem priemyslu kultúry sa postupne 

nabaľovali ďalšie, ktoré s ním úzko súvisia: kreatívny priemysel, kreatívna trieda, kreatívne 

mestá, konzum a konzumná spoločnosť, hyperkonzum ako aktuálny a budúcnosť 

modifikujúci fenomén. 

 

 Kultúra, priemysel kultúry – pojmové vymedzenie 

 V rovine každodenného vedomia i v rovine vedeckého diskurzu má pojem kultúra veľmi 

široký a pomerne premenlivý sémantický status. V súčasnosti sa zdôrazňujú dva asi 
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najvýznamnejšie aspekty. Na jednej strane je kultúra vnímaná ako výraz intelektuálnych a 

umeleckých aktivít a výtvorov a hodnôt, ktoré nemožno posudzovať na báze ich utilitárnej 

hodnoty, na druhej strane sa kultúra chápe ako svojbytný ekonomický sektor, predstavujúci 

súbor a rezervoár ekonomických hodnôt a priestor pre pracovné uplatnenie. 

 V ostatných rokoch sa nepreberné množstvo akademických publikácií zaoberá práve 

úlohou kultúry v nevyhnutných procesoch inovácie, podpory a rozvoja kreativity vo 

vývojových peripetiách súčasnej spoločnosti. Hovorí sa o novej vývojovej paradigme1, ktorá 

emerguje z prepojenia kultúry a ekonomiky a týka sa ekonomických, technologických, 

kultúrnych i sociálnych aspektov rozvoja na makro- i mikroúrovni. EÚ nás presviedča, že 

kultúrny a kreatívny priemysel má potenciál vdýchnuť nový život do upadajúcich miestnych 

ekonomík a urobiť tak európske regióny a mestá príťažlivejšími a zároveň môže byť motorom 

i sociálneho a individuálneho rozvoja.2  V mnohých hospodárskopolitických a 

kultúrnopolitických materiáloch ale i v akademických štúdiách sa predpokladá, že tento 

priemysel generuje hospodársky rast a definuje „glokálnu konkurencieschopnosť“ (glocal 

competitiveness).3  

 Vplyv a interakcia kultúry s ostatnými oblasťami sociálneho života, vrátane fungovania 

hospodárstva sa ukazuje ako kľúčová otázka pri koncipovaní akejkoľvek zmysluplnej vízie 

sveta. K tradične definovaným pilierom trvalo udržateľného rozvoja – sociálnemu, 

hospodárskemu a enviromentálnemu sa pridáva štvrtý – kultúra4 . Cesta k vymedzeniu 

základných pojmov, s ktorými sa v tejto súvislosti hojne narába je pomerne kľukatá a 

nerovná. Naráža často na monodisciplinárnu uzavretosť, hoci sa jednotlivé koncepty 

prezentujú buď ako všeobecne známe, až triviálne, či inokedy ako v tejto chvíli objavené, 

nezaškodí pripomenúť si ich históriu.  

 Ako je všeobecne známe autormi pojmu priemysel kultúry sú predstavitelia Frankfurtskej 

školy zoskupení v Inštitúte pre sociálny výskum/ Institut für Sozialforschung, Theodor 

Wiesegrund Adorno a Max Horkheimer. Pred svojou emigráciou do Spojených štátov však 

                                                 
1 UNCTAD (2010): Creative Economy Report 2010. 
2 ZELENÁ KNIHA. Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu/ Green Paper on cultural and  
creative industries. Brusel, 2010. 
3 OECD (2005): Culture and Local Development. s. 3, Dostupné na:  
www.pacaonline.org/cop/docs/OECD_Culture_and_Local_Development.pdf 
4 Takto uvažuje napríklad austrálsky teoretik kultúry Jon Hawkes. Pozri: HAWKES, J.: The Fourth Pillar of  
Sustainability: culture’s essential role in public planning. Melbourne, 2001. ISBN 1-86335-049-7. 
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Adorno ešte nepatril medzi oficiálnych pracovníkov Inštitútu pre sociálny výskum, ako 

napríklad Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal, alebo Erich Fromm, ale 

publikoval už v prvom čísle periodika Frankfurtskej školy Zeitschrift für Sozialforschung, 

ktorý editoval od roku 1932 Max Horkheimer. Vyšla tu Adornova štúdia Zur gesellschaftliche 

Lage der Musik (K spoločenskej situácii huby), ktorá už predznamenáva jeho náhľad na 

umeleckú tvorbu a jej produkty determinované zákonitosťami a princípmi priemyselnej 

produkcie. Už v tejto práci sa teda snaží o kritiku produkcie a konzumu hudby v súdobej 

kapitalistickej spoločnosti. Marxistické pojmy ako výroba, zvecnenie/ reifikácia 

(Verdinglichung), odcudzenie, ideológia, monopolný kapitalizmus, triedne vzťahy boli 

štrukturálnymi elementmi jeho analýz – všetka hudba nesie znaky odcudzenia a funguje na 

princípe tovaru. O jej autentickosti rozhoduje skutočnosť, či sa podriadi trhovým 

podmienkam alebo sa im vzoprie. Svoje sociálne funkcie plní iba v prípade ak „vo svojom 

vlastnom materiáli a podľa svojich vlastných zákonov prezentuje sociálne problémy“5 . 

Autenticitu pripisuje iba atonálnej hudbe, všetky ostatné formy klasifikuje ako remeselné 

produkty, ktorých ideologickou funkciou je odviesť pozornosť od stavu spoločnosti.  

 Ku koncu 2. svetovej vojny a na sklonku nacistického panstva v Nemecku napísali počas 

svojho exilu v Kalifornii Adorno a Horkheimer spoločné dielo Dialektika osvietenstva6, ktoré 

vyšlo v Amsterdame v roku 1947. Kniha je i dnes vnímaná ako jedno z klasických diel 

filozofie kultúry. Adorno a Horkheimer sa tu rozhodli použiť namiesto termínu „masová 

kultúra“ spojenie „priemysel kultúry“ ako adekvátnejšie pomenovanie pre odvetvie, ktoré 

spája dve kvalitou a priori nesúmerateľné oblasti – vysoké umenie a nízke umenie vyrábajúce 

produkty, ktoré sú šité na mieru masovej spotreby. Pričom vážnosť vysokého umenia je tu 

ničená špekuláciou o jeho účinnosti a serióznosť nižšieho mizne s civilizačnými tlakmi 

eliminujúcimi tradičné mechanizmy sociálnej kontroly. Komodity priemyslu kultúry sú 

reflektované a ovládané nie na báze ich vlastného špecifického obsahu, ale na základe ich 

prezentácie ako hodnoty. Prax priemyslu kultúry tak prenáša motív profitu i do kultúrnych 

foriem. 

 „Už od tej doby, čo kultúrne formy po prvýkrát ako trhové komodity začali 

                                                 
5 ADORNO, Th. W.: Bd.18: Gesammelte Schriften. Musikalische Schriften V. Berlin : Suhrkamp Verlag, 2003.  
ISBN 978-3518293188. 
6 ADORNO, Th. W. – HORKHEIMER, M.: Dialektika osvícenství. Praha : Oikoymenh, 2009. ISBN: 978-80- 
7298-267-7. 
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zarábať na živobytie svojim tvorcom, ako komodity na trhu, mali čiastočne tento 

charakter. Ale vtedy sa snažili o zárobok iba nepriamo, mimo svoju autonómnu 

esenciu. Nóvum kultúrneho priemyslu je priamy a nezastieraný primát precízne 

prepočítanej efektivity v jeho najtypickejších efektoch.  

Autonómia umeleckého diela, ktorá samozrejme zriedkakedy prevažovala v čistej 

forme a bola vždy prestúpená súborom javov, je kultúrnym priemyslom tendenčne 

eliminovaná s vedomou vôľou tých u moci alebo bez nich.“7 

 Názor týchto predstaviteľov prvej generácie Frankfurtskej školy bol v Inštitúte pre sociálny 

výskum prezentovaný a presadzovaný takmer ako norma, o ktorej sa nepochybuje. Treba 

pripomenúť, že priemysel kultúry bol v Adornovej dobe relatívne novým fenoménom, a to aj 

vo vedeckom diskurze. Samotný Adorno sa tejto problematike, na rozdiel od Horkheimera, 

venoval až do svojej smrti v roku 1969. Spracúva ju napríklad v štúdii Prehodnotenie 

kultúrneho priemyslu8  ako aj v stati Schéma masovej kultúry9 , ktorá sa našla v jeho 

pozostalosti. Jeho konzervatívna a v podstate elitárska koncepcia našla svojich kritikov, ale aj 

pokračovateľov. Či už to boli autori, ktorí v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 

participujú na koncepciách Birminghamskej školy, resp. bývajú zaraďovaní k britskému 

kulturalizmu, alebo výrazne kritickejšia línia francúzskych filozofov a sociológov kultúry. 

  V období prvej generácie Frankfurtskej školy a aj v nasledujúcom období sa však tejto 

problematike dostávalo pozornosti aj u jej ďalších predstaviteľov. Patril k nim i Walter 

Benjamin, ktorý síce formálne nepatril k predstaviteľom Frankfurtskej školy, ale jeho vplyv v 

nej bol nezanedbateľný. Ako prvý sa zaoberal otázkami vplyvu modernej techniky na 

umenie 10 , a už na začiatku 20. storočia tvrdil, že technickou reprodukciou 

a reprodukovateľnosťou umeleckého diela sa stráca jeho aura. Aura totiž označuje 

jedinečnosť a autentickosť umeleckého diela. Umelecké dielo ju malo v dobe pred objavením 

mechanickej reprodukcie: 

                                                 
7 ADORNO, Th. W.: The Culture Industrie: Selected Essays on Mass Culture. London : Routledge, 1991. ISBN  
978-0415253802. 
8 ADORNO, Th W.: Přehodnocení kulturního průmyslu [online]. Glosy.info, 22.srpen 2004. Dostupné na:  
http://glosy.info/texty/prehodnoceni-kulturniho-prumyslu/. ISSN 1214-8857. 
9 ADORNO, Th. W.: Schéma masové kultury. Praha : Oikoymenh, 2009. ISBN 9788072984063. 
10 BENJAMIN, W.: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti. In: Benjamin, W.:  
Iluminácie. Bratislava : Kalligram, 1999, s.194-225. 
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 „Môžeme to, čo sa stráca, zhrnúť pod pojmom aura a povedať: vo veku 

technickej reprodukovateľnosti umeleckého diela zakrpatieva jeho aura. Pochod 

je symptomatický: významom presahuje oblasť umenia. Všetko by sa dalo 

všeobecne formulovať tak, že reprodukčná technika vykazuje reprodukované dielo 

z dosahu tradície.“11 

 Mechanická reprodukcia diela v nezmenenej kvalite teda likviduje tradičnú hodnotu 

kultúrneho artefaktu. S. Riečičan12  pripomína, že za rozpad aury umeleckého, resp. 

reprodukovaného diela nesie zodpovednosť masovosť, a to predovšetkým z dôvodov, ktoré 

súvisia s okolnosťami, ktoré Benjamin vysvetľuje nasledovne: 

 „Totižto súdobé masy požadujú práve tak vášnivo, aby sa veci stali priestorovo, 

ľudsky bližšie prístupné, ako majú tendenciu prekonávať neopakovateľnosť 

každého úkazu a táto tendencia sa prejavuje v tom, že prijímajú jeho 

reprodukciu.“13 

  Benjamin bol kritický k produktom a funkciám priemyslu kultúry, ale vo vzťahu k širokej 

škále možností kultúry zaujímal menej negatívny postoj ako niektorí iní príslušníci 

Frankfurtskej školy. V novo sa objavujúcich technológiách kultúrnej produkcie (fotografia, 

film, rádio) rozoznal ich potenciálne spoločensky emancipačné aspekty. Benjaminove 

myšlienky pôsobia dnes v mnohom ako prorocké a mimoriadne presné detekovanie súčasnej 

situácie umenia, ktorá sa vyvíjala v priebehu celého 20. storočia. V období, keď umenie 

začínajú čoraz výraznejšie ovplyvňovať digitálne technológie sa jeho práca stáva opätovne 

výsostne aktuálnou. 

 Problematika priemyselnej produkcie kultúrnych statkov, masovej kultúry a priemyslu 

kultúry a jeho vplyvu na sociálne, ale i individuálne metamorfózy sa objavuje aj v prácach 

Jürgena Habermasa14, Herberta Marcuseho15 ale napríklad i Hannah Arendtovej. Podobne ako 

u Habermasa aj jej analýza komodifikácie kultúry je v tejto súvislosti zvlášť inšpiratívna. 
                                                 
11 BENJAMIN, W.: Dílo a jeho zdroj. Odeon : Praha, 1979. str. 20. 
12 RIEČIČAN, S.: Výtvarné umenie a postmoderna; apropriácia, postprodukcia a ideová recyklácia v súčasnom  
umení I. In: Feel art – noviny o umení. Marec 2011. ISSN 1338 421X. Dostupné na: www.feelart.sk 
13 BENJAMIN, W.: Dílo a jeho zdroj. Odeon : Praha, 1979. str. 21. 
14 HABERMAS, J.: Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Vyd.  
1. Praha : Filosofia, 2000. Morální a politická filosofie, sv. 8. ISBN 80-7007-134-6. 
15 MARCUSE, H. Jednorozměrný člověk – studie o ideologii rozvinuté industriální společnosti. 1.vyd. Praha  
1991. ISBN 28-062-91. 
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Habermas upozorňuje na skutočnosť, že kultúrne produkty sa stávajú verejne prístupné a 

„ tým, že kultúra nadobúda formy tovaru, a až tak sa vlastne rozvíja v „kultúru“ (ako niečo, čo 

má byť samoúčelom), je žiadaná ako predmet diskusie“16. 

 Hannah Arendtová sa k fenoménu stovarovania kultúry vyjadruje už vo svojej 

charakteristike masovej spoločnosti: 

 „Snáď najväčší rozdiel medzi spoločnosťou a masovou spoločnosťou spočíva 

v tom, že spoločnosť síce kultúru chcela, že síce hodnotila a znehodnocovala 

kultúrne veci a zneužívala ich pre vlastné sebecké ciele, ale ´nespotrebovávala´ 

ich. Masová spoločnosť naproti tomu kultúru nechce, chce zábavu a produkty 

zábavným priemyslom ponúkané táto spoločnosť naozaj spotrebováva ako všetky 

ostatné konzumné produkty.“17  

 Masová spoločnosť sa vyznačuje nestálosťou, dočasnosťou, pretože okrem konzumu ju 

charakterizuje aj neustála honba za novým a atraktívnym. Na rozdiel od Benjamina, ktorý vidí 

v technickej reprodukcii určité ohrozenie trvalých hodnôt, Arendtová nepovažuje reprodukciu 

za nutné zlo. Samotná kópia vytvorená za účelom masovej distribúcie ešte nemusí ovplyvniť 

primárnu ideu alebo lepšie povedané estetickú hodnotu kopírovaného predmetu: „Ich povaha 

je narušená vtedy, keď sa ony samy menia, ak sú pri reprodukcii, filmovom spracovaní, 

prepísané, zhustené, digestované a redukované na gýč.“ 18   

 Arendtová teda zdôrazňuje myšlienku, že masová kultúra, hoci ju reflektujeme ako 

výsledok industriálnej produkcie, nie je degradovanou formou kultúry v dôsledku svojej 

extenzívnosti, potencie bezbrehého šírenia – stáva sa ňou v okamihu, keď samotné jej 

produkty sú modifikované, prepisované, redukované do stavu, ktorý je len útržkom a 

odpadkom pôvodného diela. 

 Priemysel kultúry je tematizovaný i v prácach predstaviteľov britských kultúrnych štúdií.19 

                                                 
16 HABERMAS, J.: Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Vyd.  
1. Praha : Filosofia, 2000. Morální a politická filosofie, sv. 8. ISBN 80-7007-134-6. 
17 ARENDTOVÁ, H.: Krize kultury, edícia Váhy, zväzok II. Praha : Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-0424-4,  
str. 129. 
18 ARENDTOVÁ H.: Krize kultury, edícia Váhy zväzok II, Mladá fronta 2004, ISBN 80-204-0424-4,str. 132 
19 Britský kulturalizmus vznikol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia z iniciatívy pôvodnej  
„Birminghamskej školy“, ktorá založila Centrum pre súčasné kultúrne štúdiá /Centre for Contemporary Cultural  
Studies( CCCS). Jej predstavitelia: S. Hall, R. Williams, E.P. Thompson, J. Fiske, A. McRobbie, či R. Johnson sa  
venujú napr. skúmaniu mediálnej kultúry, priemyslu kultúry, publika, subkultúr atď. S.Hall opísal kultúrne štúdiá  
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Hoci do istej miery nadväzujú na Frankfurtskú školu, v ich optike neprináša kultúrna 

produkcia a priemysel kultúry jednoducho tovary, i keď sa definuje v kategóriách 

použiteľnosti, ale prezentuje i repertoár významov, ktoré následne môžu slúžiť ako nástroje 

uchopenia sociálnej reality. V ich ponímaní by sme Adornovu teóriu nemali chápať ako 

normatívnu, keďže požiadavky kritickej teórie sú intelektuálne, nie morálne. 

 V tejto súvislosti sa dá pripomenúť napríklad Hallov model cirkulácie kultúry a naň 

nadväzujúci Johnsonov koncept obehu komodít.20 Oba uvedené modely môžu byť a aj dodnes 

sú využívané pri zdôvodňovaní a zdôrazňovaní kultúrnych procesov v súvislostiach 

ekonomického pojmoslovia, preto ich aspoň v zostručnenej podobe pripomíname: 

 

Hallov model „obehu“ kultúry 

 
                                                                                                                                                         
ako diskurzívnu formáciu, ako zoskupenie myšlienok, predstáv a praktík, ktoré umožňujú, aby sa o určitej téme,  
sociálnej aktivite, či inštitucionálnej pozícii v spoločnosti dalo hovoriť (zhromažďovať poznatky) a adekvátne  
jednať. Kultúrne štúdiá sa rozvinuli do štádia určitej zhody o problémoch, témach a pojmosloví definujúcich  
tento odbor. Ako uvádza napr. L. Grossberg a kol., pod hlavičkou kultúrnych štúdií vznikol celý rad pojmov, s  
ktorými sa dnes pracuje v mnohých krajinách. Podľa: HALL, S.: Representation: Cultural Representations and  
Signifying Practices. London : SAGE, 1997. ISBN 978-0761954323, s.6 a podľa: GROSBERG, L. (ed.):  
Cultural Studies. London : Routledge, 1992. ISBN 978-0415903455. 
20 Oba modely sú popísané v práci: REMIŠOVÁ, A. - GAŽOVÁ, V.: Vybrané kapitoly z etiky a kulturológie.  
Trnava : UCM, 2003. ISBN 80-8934-55-1. 
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 Podľa tohto modelu kultúry je možné detailne analyzovať akýkoľvek artefakt alebo 

kultúrny text. Hallov model „obehu“ kultúry ukazuje všetky formy kultúrnej tvorby ako 

produkt a dôsledok vzájomného prenikania piatich sfér, resp, piatich základných kultúrnych 

procesov: identity, regulácie, produkcie, konzumácie a reprezentácie.21 

 Podobný model, ktorý načrtáva obeh komodít, resp. kultúrnych produktov – produkciu, 

cirkuláciu a konzumáciu, označovanú ako „čítanie“ si získal dokonca výraznejší vplyv. Jeho 

autorom je ďalší predstaviteľ britských kultúrnych štúdií Richard Johnson. Tento autor navyše 

upozorňuje na podmienky, v ktorých sa kultúrna produkcia a konzum odohrávajú, pretože 

práve pri „čítaní“ kultúrneho textu (ktorým môže byť, ako uvádza Johnson, napríklad auto) 

dochádza k rôznym transformáciám pôvodného významu a zámeru produktu. Tieto 

transformácie sa týkajú najmä prechodu zo sféry verejnej do sféry privátnej a naopak a tiež od 

konkrétnej formy produktu k jeho abstraktnej forme. Inak povedané, privátne, súkromné 

interpretácie a privlastnenia si kultúrnych objektov môžu mať úplne iný význam, ako ich 

verejné prezentácie.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Du GAY, P., HALL, S., JAMES, L., MACKAY, H., NEGUS, K. (1997): Doing Cultural Studies: The Story of  
the Sony Walkman. London, 1997. ISBN 9780761954026. 
22 Podrobnejšie v GAŽOVÁ, V. - REMIŠOVÁ, A, (2003): Vybrané kapitoly z etiky a kulturológie. Trnava :  
UCM. ISBN 80-8934-55-1.2003. 
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Johnsonov model obehu komodít23 

  
 

verejné reprezentácie                 abstraktné 
             _______________ 
                   univerzálne, 
                    všeobecné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
súkromné životy                    konkrétne 
             _______________ 
                      špeciálne/ 
                     partikulárne 
  

 Z uvedenej schémy je zrejmé, že Johnson zdôrazňuje význam konkrétneho prežívania 

foriem kultúry. 

 Ďalší z predstaviteľov CCCS, Raymond Williams, sa vo svojich prácach zaoberá vplyvom 

sociálnych vzťahov na charakter a obsahy kultúrnej produkcie. Oproti predstaviteľom 

Frankfurtskej školy vidí Williams, ale i ďalší kulturalisti práve v masovej kultúre, resp. v 
                                                 
23JOHNSON, R. (1986-87): What Is Cultural Studies Anyway? Social Text, No. 16 (Winter, 1986-1987), pp. 38- 
80 Published by: Duke University Press, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/466285 
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produktoch priemyslu kultúry progresívne, inovatívne a demokratické impulzy ideí, ktoré 

definujú nové formy ekonomickej moci.24   

 Kým Frankfurtská škola, resp. Adorno bazíruje na – hoci dočasnom – členení kultúry na 

vysokú a nízku a vystupuje proti ich falošnému zjednocovaniu v produktoch priemyslu 

kultúry, John Fiske, tiež významný predstaviteľ britského kulturalizmu, už vychádza zo 

situácie, kedy neexistuje ani autentická ľudová kultúra a nemožno už hovoriť ani o striktnej 

demarkačnej línii medzi vysokou a nízkou kultúrou. Jestvujú už iba produkty priemyslu 

kultúry, v rámci ktorých Fiske vymedzuje novo definovaný priestor odporu – priemyslom 

kultúry distribuované výrobky poskytujúce materiál, z ktorého publiká vyrábajú populárnu 

kultúru.25  

Všetko, čo priemysly kultúry môžu ponúknuť, hovorí John Fiske, je vyrobiť 

repertoár textov alebo kultúrnych zdrojov, ktoré rôzne formácie ľudí môžu použiť 

alebo odmietnuť v pokračujúcom procese vyrábania svojej populárnej kultúry. 26 

 Podobne uvažuje i americký sociológ E. Shils27, keď upozorňuje na Adornovo pomerne 

jednostranné odmietanie produktov priemyslu kultúry postavené na prirovnávaní ich čŕt k 

špecifickým znakom, ktoré mala ľudová kultúra predchádzajúcich období. 

  V epigónskej generácii kultúrnych štúdií, označovanej aj ako tretia generácia (Stuart Hall, 

bol už reprezentantom druhej generácie, po Raymondovi Williamsovi a Richardovi 

Hoggartovi) je kritická teória a jej „skreslené“ poňatie kultúrneho priemyslu chápané ako 

príklad nepochopenia, resp. toho, ako je možné podceňovať autonómiu verejnosti 

konzumujúcej produkty priemyslu kultúry. Tento postoj však býva označovaný za prejav ako 

„kultúrneho populizmu“28. Teória kultúrneho populizmu, ktorá už dnes patrí k pomerne široko 

diskutovaným problémom, vychádza z úvahy, že pod zámienkou popularizácie kultúrnych 

artefaktov sa využívajú pod hlavičkou demokratizácie prostriedky, ktoré je skôr možné 

                                                 
24 WILLIAMS, R. (1976) Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Fontana, London. ISBN  
9780199840281. a WILLIAMS, R. (1981) Culture, Fontana, Glasgow, Collins, 1981, ISBN 978-0006356271 
25 Podrobne o tom pojednáva brilantná štúdia M. Pospíšila. Pozri: POSPÍŠIL, M.: Moc, či nemoc kulturního  
průmyslu. Mediální Studia 1, 2008. s.57-71. ISSN 1801-9978. 
26 FISKE, J.: Understanding Popular Culture. London, New York : Routledge, 1992. ISBN 0-415-07876-8. 
27 SHILS, E. 1968: "Mass Society and its Culture", in JACOBS, N. 1968: Culture for the Millions? Mass Media  
in Modern Society. Boston : Beacon Press, pp. 1-27., SHILS, E. 1962: „The Theory of Mass Society“, Diogenes,  
39. 
28 McGUIGAN, J.: Cultural Populism. Routledge, 1992. ISBN 9780415062954. 
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označiť ako „demografizáciu“ čiže masifikáciu „rovnosti“ ako nástroja tlaku/ nátlaku 

vedúcemu ku kompulzívnej spotrebe produktov priemyslu kultúry, bez ohľadu na ich 

skutočné estetické hodnoty.29 S tézou o potrebách trhu sa estetické a transcendentálne hodnoty 

stávajú sekundárne v prospech ich bezprostrednej komodifikácie definovanej vkusom davu.

  

 Od priemyslu kultúry k priemyslom kultúry 

 Problematiku industriálne produkovaných kultúrnych statkov nájdeme v prácach celej 

plejády slávnych autorov. Venovali sa im R. Barthes, J. Baudrillard, P. Bourdieu, E. Morin, 

stretneme sa s ňou i u M. Foucaulta, G. Lipovetskeho, U. Eca či I. Ramoneta a B. Miègea, 

 Roland Barthes začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia nadväzuje na myšlienky 

Frankfurtskej školy tým, že stavia proti sebe vysokú kultúru a kultúru produkovanú 

priemyselným spôsobom a určenú na masovú spotrebu. Na jednej strane je kultúra elít a na 

druhej kultúra tlačená smerom nadol, propagandistický fenomén homogenizácie, ktorého 

prostriedky a spôsoby difúzie redukujú kvalitu diela.30 

 Edgar Morin zase v diele L´esprit du temps 31 a v ďalších svojich prácach zdôrazňuje, že 

masovú kultúru, čiže kultúru produkovanú priemyselným spôsobom nemožno považovať za 

inferiórnu, alebo degradovanú na stupnici, kde dominuje vysoké umenie a krásna literatúra. 

Nie je to ani kultúra špecifická pre určitú skupinu (nie je to súčasná forma ľudovej kultúry). 

Je však kultúrou v antropologickom zmysle – je to celok reprezentácií a predstáv o svete, 

ktoré vzišli zo špecifického druhu produkcie a reprezentujú a artikulujú individuálne i 

kolektívne, reálne a imaginárne dimenzie existencie. 

 Inak povedané: ako existuje „národná kultúra“ generovaná vzdelávacím systémom, 

„náboženská kultúra“ utváraná cirkvami, „humanistická kultúra“ kreovaná filozofiou, existuje 

i „masová kultúra“ produkovaná priemyslom, ktorá sa celkom logicky pripája k tým 

vymenovaným. Zrodila sa na styku komunikačných techník, trhu a demokracie. Má svoje 

estetické dimenzie, je reálna a realistická, ale pracuje s mýtmi individuálneho šťastia. Mýty 

masovo produkovanej a konzumovanej kultúry sú však reverzibilné. 

                                                 
29 MALEBRANCHE, C. L.: Le populisme culturel contre l’Esthétique et contre l’Homme… Dostupné na: 
http://sociologias-com.blogspot.sk/2010/06/le-populisme-culturel-contre.html 
30 BARTHES, R.: Mytologie. Praha, 2004. ISBN 80-86569-73-X. 
31 MORIN, E.: L´esprit du temps. Paris. 1962. reed. 2008. ISBN 978-2200353568. 
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 Otázkam hodnôt, ktoré sú výsledkom industriálnej produkcie v oblasti kultúry sa venoval 

už od konca šesťdesiatych rokov i Jean Baudrillard.32 Hovorí o tvorbe simulakier v kultúre 

produkovanej priemyselne, v kultúre masmediálnej: originál v nej ani nikdy neexistoval a 

posolstvá sú do komunikácie zaraďované z hľadiska ich funkcie „neobmedzenej 

reprodukcie“, realita podľa neho neexistuje – správy sa skracujú, menej kníh, televízie a 

hudby viedlo kedysi k hlbším zážitkom, a preto „pravé zážitky, ktoré nie sú ironické ani 

inscenované médiami“ sa stali nedostatkovým tovarom:   

„Originál je stratený, v ,,autentickej“ podobe môže byť rekonštruovaný iba za 

pomoci nostalgie. Extrémnou formou tohoto procesu sú súčasné masmédiá: 

originál nikdy neexistoval a veci sú tam zaraďované spoločne z hľadiska funkcie 

neobmedzenej reprodukcie.“33 

  Ľudia nekonzumujú ani tak objekty ako obrazy, ideály, fantázie, štýly – produkované 

priemyslom kultúry, štrukturované reklamou a prezentované elektronickými médiami. 

Simulakrum je znak (imitácia), ktorý už viac neodkazuje k realite, ale sám k sebe, pretože  

predmet je abstrahovaný od svojej pôvodnej funkcie. Človek sa už i vďaka reprodukčnej 

technike nestretáva s originálmi, ale so simulakrami. Čoraz viac sme ochotní nielen 

akceptovať zobrazované, ale i pripustiť aby vytesňovalo žité a zažívané. Reálne je vytlačené 

všeobecným simulakrom. Niet spôsobu, ako takému usporiadaniu čeliť. Simulácia a jej 

výsledné štádium, simulakrum, predstavuje svet „zvedený“ až k ľahostajnosti, tuposti, 

neslobode. Realita sa stáva hyperreálnou, skutočnejšou než skutočnosť. Už nejde o imitáciu, 

ani o reduplikáciu či paródiu. Je to skôr vytesneníe znakov reality realitou znakov: 

„Zvádzanie je to, čo si berie z diskurzu vlastný zmysel a odvracia svoj význam od 

pravdivosti.“34 

 Pojem simulácie využíva Baudrillard i na charakterizovnie štruktúry rôznych systémov. Ak 

sa stráca zo zreteľa realita, ktorá je nahrádzaná znakmi alebo obrazmi môže sa stať totálnou. 

Hyperrealita akoby rušila spätnú väzbu, redukujúc kontrolné schopnosti indivídua 

a anestetizuje celú primárnu skúsenosť. 

                                                 
32 BAUDRILLARD, J.: La société de la consommation, Paris : Denoel, 1970. ISBN 2-07-032349-8. Túto  
problematiku analyzuje i v práci Simulacra and Simulation. Ann Arbor : The University of Michigan Press.1994.  
ISBN 0-472-09521-8. 
33 BAUDRILLARD, J: O svádění. Olomouc : Votobia. 1996. ISBN 80-71-98-078-1. 
34 BAUDRILLARD, J: O svádění. Olomouc : Votobia. 1996. ISBN 80-71-98-078-1, s.63. 



 

19 

 

 Naopak Lipovetskeho pohľad na priemysel kultúry je síce kritický, ale aj optimistický. 

Opätovne spochybňuje predstavu, že priemyselná produkcia kultúrnych artefaktov vedie 

k plošnému miznutiu individuálneho myslenia a názoru. Konformizmus ako jeden 

z dôsledkov homogenizačných tlakov masovej spotreby v oblasti kultúrnych hodnôt na druhej 

strane otvára priestor pre individuálnu kreativitu, ale i pre stieranie sociálnych bariér. Žijeme 

v hypermodernej dobe, v ktorej sa prehlbuje emancipačná a demokratizačná logika majúca 

svoj pôvod už v dobe modernej. Ako hlavný dôkazový materiál používa film a jeho 

narastajúcu diverzifikovanosť: hollywoodska hegemónia je permanentne a úspešne narúšaná 

nezávislým filmom, dokumentárnou tvorbou, ale napríklad i detabuizáciou histórie 

v súčasnom žánri historického filmu. 

 Všadeprítomnosť a proliferácia obrazovky,35  o ktorej hovoria Lipovetsky a Serroy v 

príhodne nazvanej knihe: L´écran global (Globálna obrazovka), patrí k najvýznamnejším 

mutáciám súčasnosti. Priemysel kultúry generuje „civilizáciu obrazovky“ – prejavuje sa aj 

ako kultúrna regresia, všetkoprenikajúca ríša reklamy, redukcia, či dokonca strata intimity. 

Priemysel kultúry je teda jedným z podstatných faktorov ovplyvňujúcich vznik nového druhu 

človeka „homo ecranis“. 

 Ekranosféra a doba „globálnej obrazovky“ zasahujú do vzťahov, stávajú sa súčasťou 

každodennosti.36 Na rozdiel od skeptikov, ktorí pod vplyvom reflexie nových médií a na ne 

nadväzujúcich nových oblastí priemyslu kultúry uvažujú o regresívnom vývoji v starších 

formách priemyslu kultúry (napr. vo filme) Lipovetsky a Serroy sú presvedčení, že práve film 

sa stáva umením, ktorého miesto v kultúre ostáva stabilné, trvalé (il se pérénissera). Film 

determinuje väčšinu ostatných odvetví priemyslu kultúry – módu, dizajn, nové médiá, 

zasahuje do všetkých oblastí mediálnej sféry, ovplyvňuje naratívne systémy ostatných médií, 

plošne zasahuje do životného štýlu populácie. Medziľudské vzťahy, šport, krajina, mestá, … 

celý život, celá každodennosť sa stáva ekranosférou. To dokonale vyhovuje hypermodernej 

hyperspotrebe37  a globalizačným tlakom, ktoré práve priemysel kultúry využívajú ako 

vehikulum žiadúcich významov38. 

                                                 
35 LIPOVETSKY, G. - SERROY, J.: L’écran global : culture-médias et cinéma à l’âge hypermoderne. Paris : Éd.  
Le Seuil, 2007. ISBN 978-2020,96041. 
36 LIPOVETSKY, G. - SERROY, J.: L’écran global : culture-médias et cinéma à l’âge hypermoderne. Paris : Éd.  
Le Seuil, 2007. ISBN 978-2020,96041. s. 23. 
37 LIPOVETSKY, G.:Les temps hypermodernes. Paris, 2006. ISBN 978-2253083818. 
38 LIPOVETSKY, G. – JUVIN, H.: Globalizovaný Západ. Polemika o planetární kultuře. Praha : Prostor.  
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 Mimoriadne kritický pohľad ponúka Ignacio Ramonet a to nielen v monografických 

prácach,39 ale najmä v množstve štúdií publikovaných v Le Monde diplomatique. Tým, že je 

priemysel kultúry jednoznačne orientovaný na rentabilitu, predstavuje druh planetárnej 

masifikácie – prostredníctvom masovej industriálnej produkcie obsahov, dokonca on line. Info 

low cost prispieva k tomu, že sa mení ekosystém mediálnej kultúry. Takmer každý človek je, 

či môže sa stať súčasťou niektorej sociálnej siete ponúkajúcej vynikajúci komunikačný 

potenciál: každý je/ môže byť „novinárom“ – výsledkom je erózia dôveryhodnosti médií a 

strata axiologickej dimenzie produktov priemyslu kultúry. 

 Samostatným setom otázok súvisiacich s vývojom foriem priemyslu kultúry a s vývojom 

ich teoretickej reflexie je problém používania tohto pojmu v plurále – priemysly kultúry. 

Pojem prvýkrát použil, podľa väčšiny zdrojov, Bernard Miège40, spomínajú sa aj ďalší autori 

spolupracujúci so skupinou GRESEC (Groupe de Recherche sur les Enjeux de la 

Communication), ktorej je Miège spoluzakladateľom. Etablovanie pojmu ale súvisí aj s 

nazeraním na problematiku u politických ekonómov Stanfordskej univerzity a v rovine 

kultúrnej politiky ho masívne začali používať vo Veľkej Británii. Už od polovice 

sedemdesiatych rokov sa v textoch politických ekonómov objavuje spojenie priemysly 

kultúry označujúce určité oblasti kultúry, ktoré disponujú vysokým potenciálom rentability a 

budúcej expanzie ak v nich budú adekvátne aplikované ekonomické princípy priemyselnej 

produkcie. 

 Hesmondhalgh41 zdôrazňuje význam zmeny terminológie z „kultúrneho priemyslu“ na 

„kultúrne priemysly“.Tento koncepčný posun, už začiatkom 80-tych rokov umožnil uchopiť a 

pochopiť viac empiricky, než len v rovine teórií komplexné štruktúry a dynamiku v 

premenách kultúrnej produkcie. Umožňoval lepšie pochopenie spojenia medzi technológiou 

výroby a distribúcie, meniacimi sa obchodnými modelmi, ktoré sa objavili v súvislostiach 

                                                                                                                                                         
ISBN: 978-80-7260-265-0 . 
39 RAMONET, I.: L´explosion du journalisme. Les médias de masses à la masse des médias. Paris : Galilée,  
2011. ISBN 9782718608358. 
40 MIÈGE, B.:La « théorie des industries culturelles » : des remises en cause mais des spécificités persistantes et  
des modalités qui s’adaptent aux enjeux contemporains., /The Cultural Industry Theory: reconsiderations, yet  
persistent specificities and adapting modalities to contemporary issues, à paraître dans le Blackwell Handbook  
of Political Economy of Communication, Janet Wasko, Graham Murdock and Helena Sousa, editors, 2009. a  
MIÈGE, B.: Les industries culturelles et médiatiques : une approche socio- économique, contribution pour  
l’ouvrage (Stéphane Olivési, éditeur) « Les sciences de la communication : objets, savoirs et discipline», PUG,  
Grenoble, col. La Communication en Plus, mars 2006, pp. 163- 180. 
41 HESMONDHALGH, D. Cultural Industries. Londýn : SAGE, 2007. ISBN 9781412908085. 
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medzi symbolickými a informačnými aspektami produktov kultúrnych priemyslov, a medzi 

kultúrou a komunikačnými systémami. 

 Priemysly kultúry sa reflektujú najmä ako jedna z najdynamickejších oblasti ekonomiky a 

trhu, zdôrazňuje sa najmä ich prepojenie s informačnými a komunikačnými technológiami a 

ich prudkým vývojom v ostatných desaťročíach. Gaëtan Tremblay42, kanadský teoretik z 

odboru komunikačných vied a podobne i Patrice Flichy43 analyzujú priemysly kultúry z 

podobných pozícií ako Bernard Miège: upozorňujú na v podstate neistý/ neurčitý až náhodný 

charakter hodnoty ich produktov, nestálosť dopytu a premenlivosť publík, permanentnú 

potrebu kreativity a inovácií, odlišnosť a špecifiká spôsobov konzumu kultúrnych produktov, 

atď. Každý kultúrny artefakt, a to aj komerčne vyrábaný, má svoj pôvod v tvorivej práci. 

Avšak, aj napriek pokrokom v oblasti informačných technológií, proces tvorby uniká ešte 

stále do značnej miery do sféry mechanizácie. Jedná sa často o až náhodný proces, ktorý 

odoláva systematizácii a kontrole, hoci v niektorých odvetviach, ako je film, či televízia a je 

rozvinutá deľba práce prekračujúca tieto limity (mechanizácie).44 Napriek výrazne kritickému 

tónu týchto koncepcií objavujú sa i analýzy – týkajúce sa najmä ekonomických efektov 

fungovania priemyslov kultúry, ktoré vyzdvihujú ich podiel na rozvoji lokálnych ekonomík, 

na stimulovaní individuálnych i skupinových kreatívnych projektov a pod. Jednou zo 

zaujímavých téz, ktoré sú tematizované v súčasnosti je i téza o „kulturalizácii ekonomiky“45. 

Tá už bezprostredne súvisí s problematikou kreatívnej ekonomiky a kreatívnych priemyslov. 

 

 Kreatívny kultúrny priemysel – prospešná zmena paradigmy? 

 To, že ekonomický prínos kultúry je ešte stále marginalizovaný, je všeobecne známe46. 

Jean Tardif, Joelle Farchy a ďalší však zdôrazňujú, že v súčasnosti to „nie sú priemyselné 

statky, ale intelektuálna produkcia a svet ideí, ktoré definujú novú formu ekonomickej 

                                                 
42 TREMBLAY, G.: Industries culturelles, économie créative et société de l’information. Global Media Journal – 
- Édition canadienne, Volume 1, Numéro 1,2008 pp. 65-88 ISSN: 1918-5901. 
43 FLICHY, P.: Les industries de l’imaginaire: pour une analyse économique des médias. Grenoble : PUG.1991  
ISBN 978-2706104107. 
44 TREMBLAY, G.: Industries culturelles, économie créative et société de l’information. Global Media Journal – 
- Édition canadienne, Volume 1, Numéro 1,2008 s.71. ISSN: 1918-5901. 
45 Táto téma je pomerne podrobne analyzovaná v výstupe rovnomenného kanadského národného výskumného  
projektu POIRIER,Ch. - ROY-VALEX,M.: L’économie créative : Bilan scientifique et analyse des 
indicateurs de la créativité. Montréal, 2010, ISBN 978-2-89575-225-7. 
46 Hovorí o tom napr. štúdia KEA: The Economy of Culture. 2006. Dostupné na www. ec.europa.eu/. 
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moci“47. 

 Vynáranie sa nových pojmov a na prvý pohľad neobvyklých spojení dokumentuje práve 

tieto skutočnosti. K aktuálnym témam pribudla problematika, či v nových súvislostiach sa 

otvorila téma kreativity a na tento pojem nadväzujúce témy kultúrnej kreativity, kreatívnej 

ekonomiky a kreatívneho kultúrneho priemyslu/kreatívneho priemyslu kultúry. Obvykle sa 

vymedzujú ako odvetvia a odbory ľudskej činnosti, ktorých základom je individuálna ľudská 

kreativita, zručnosti a talent. Zvlášť sa oceňuje ich potenciál vytvárať bohatstvo a 

pracovné miesta najmä prostredníctvom využívania duševného vlastníctva. 48 

 Problémom je však už samotné vymedzenie pojmu kreativity. Východiskom sú vo väčšine 

prác prístupy z oblasti psychologických vied a ich viac alebo menej vydarený transfer do vied 

ekonomických. Najvšeobecnejšie vymedzenia obvykle chápu kreativitu ako schopnosť 

poznávať predmety v nových vzťahoch, originálne a zároveň zmysluplne ich používať, 

neobvyklým spôsobom nazerať na problémy, odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia, 

nebrať nič ako pevne dané, vyvíjať idey aj napriek odporu prostredia, nachádzať niečo nové, 

čo predstavuje obohatenie kultúry a spoločnosti. Mnoho psychológov vidí kreativitu najmä v 

rovine individuálnej ako súhrn konkrétnych čŕt, medzi ktoré patria divergentné myslenie, 

inteligencia, ponorenie sa do problému, odvaha riskovať, zmysel pre humor, otvorenosť a 

nonkonformizmus. J. Kloudová, už z pozície prieniku ekonomických a humanitných disciplín 

definuje kreativitu ako schopnosť tvoriť a prichádzať s novými nápadmi, ktorá je prejavom 

inteligencie v spojení so znalosťami a kreatívnym myslením v oblasti vedeckej, ekonomickej, 

či umeleckej.49 

 KEA v správe The Impact of culture on creativity50 vypracovanej pre Európsku komisiu 

používa termín tzv. „culture-based creativity“, teda „na kultúre-založenej kreativity“ alebo 

zjednodušene „kultúrnej kreativity“. Kreativita v tomto zmysle závisí od schopnosti ľudí, 

obzvlášť umelcov, myslieť imaginatívne či metaforicky, vyhýbať sa konvenčnosti a 

komunikovať emotívne a pomocou symbolov. Má potenciál narušiť konvencie, odviesť od 

                                                 
47 TARDIF, J. - FARCHY, J.: Les enjeux de la mondialisation culturelle. Paris, ISBN 978-2915286625, s. 124. 
48Creative Industries Mapping Document. DCMS. 2001. s.5. Dostupné [on-line] na: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/images/publications/part1-
foreword2001.pdf [cit. 30. 12. 2012]. 
49 KLOUDOVÁ, J. a kol.: Kreativní ekonomika. Trendy, výzvy, příležitosti. Praha: GRADA, 2010 ISBN 978-80- 
247-7345-2. 
50 KEA ʻThe Impact of culture on creativity.A Study prepared for the European Commission. 2009. Dostupné na  
www. ec.europa.eu/culture/key-documents/impact-of-culture-on-creativity_en.htm 
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obvyklého spôsobu myslenia a naopak umožniť rozvoj nových vízií, myšlienok či produktov.  

 Takáto kreativita si však zároveň vyžaduje podmienky v podobe osobných schopností 

(schopnosť myslieť laterálne či nelineárne, teda imaginatívne), technických zručností (často 

umeleckých alebo remeselných) a podporujúceho prostredia (sociálny kontext, ktorý 

podnecuje kreativitu najmä prostredníctvom vzdelávania, ale aj ekonomiky, ktorá investuje do 

kultúry a „kultúrnej kreativity“). Pri vymedzení kreativity odborníci z KEA využívajú i 

definíciu obsiahnutú v Throsbyho Handbook of the Economics of Art and Culture51, ktorá 

vzťahuje kreativitu k schopnosti myslieť invenčne a imaginatívne a presahovať tradičné 

spôsoby riešenia problémov. 

 Tradičné nazeranie na ekonomický rozvoj významne poznamenal i koncept znalostnej 

ekonomiky. Jeho zástancovia sú presvedčení, že vedomosti sú „náhradou“ prírodných zdrojov 

a fyzickej práce ako nástrojov ekonomického rozvoja. V tejto súvislosti niektorí autori, 

vrátane R. Floridu52 , ktorý nazval súčasnosť „vekom kreativity“, tvrdia, že práve kreativita 

predstavuje nekonečný potenciál, ktorého uvoľnenie je kľúčom k hospodárskemu rastu: 

napríklad mestá sa musia priam predbiehať v získavaní talentov, musia ich prilákať, pretože 

kreatívne sú iba tie mestá, ktoré si takto zabezpečujú a podporujú interakcie, výmenu znalostí, 

generujú vznik inovačných klastrov. Treba pripomenúť, že literatúra zaoberajúca sa touto 

problematikou je pomerne nedávna a pohybuje sa  na križovatke rôznych odborov, ako je 

ekonómia, sociológia mesta a urbánna geografia. Zdôrazniť treba i skutočnosť, že kontext 

znalostnej ekonomiky donútil mestá, ktoré chcú ostať konkurencieschopné, aby prehodnotili 

nielen svoje postoje a orientáciu k špičkovým technológiám, ale aj k tvorivým odvetviam.53 

 Podľa Masayuki Sasakiho54, sa dokonca musíme vrátiť do doby hnutia Arts and Crafts z 

konca devätnásteho storočia, a to najmä k J. Ruskinovi a W. Morrisovi55 a ich názoru na 

                                                 
51 THROSBY, D. - GINSBURGH, V.: Handbook of the Economics of Art and Culture. Amsterdam,2006,  ISBN- 
13: 978-0444508706 
52 FLORIDA, R.: .The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life,  
New York : Basic Books, 2002. ISBN 0-465-02477-7. 
53 Podrobne sa touto problematikou zaoberajú vo svojich prácach Tremblay, D.G. Et Tremblay, R.: La  
compétitivité urbaine dans le contexte de la nouvelle économie. Québec .2006, ISBN 2-7605-1385-8 ; Tremblay,  
D. G. et Pilati, T.:Cité créative et District culturel; une analyse des thèses en présence. Géographie, économie et  
société. Vol. 9. no 4. 2007,p. 381-401. URL: www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2007- 
4page381.htm.  
54 SASAKI, M.  Creativity and Cities–The Role of Culture in Urban Regeneration” Quarterly Journal of  
Economic Studies Vol.27, No.3, 2004 
55 Ruskinova filozofia umenia, kritika súdobej architektúry a urbanizmu výrazne ovplyvnila výtvarníka a  
spisovateľa Williama Morrisa. John Ruskin oceňuje rozmanitosť mesta a umenie ako zjavenie transcendentnej  
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kreativitu vo vzťahu k mestu. Model navrhnutý Johnom Ruskinom je výrazne kritický voči 

ekonomickej vízii, kde je jedinec redukovaný na homo economicus a hrá iba vedľajšiu úlohu 

v transformácii mesta. Zmeny priestoru v závislosti na duchovných potrebách jednotlivca a 

komunity zohrávajú podľa neho dôležitú úlohu v zložitých organizmoch miest.  

 Historik a sociológ Lewis Mumford56 zdôrazňuje základné funkcie mesta, ktorými sú 

zabezpečenie kolektívnej formy života, sprostredkovanie kontaktov a spolupráce veľkého 

počtu ľudí, generovanie komunikácie, umožnenie veľkého počtu stretnutí medzi 

jednotlivcami a rôznymi skupinami tak, aby mohla prebiehať dráma spoločenského života kde 

hráči a diváci si často vymieňajú role. 

 V 60. rokoch sa sociologička urbanizmu, Jane Jacobsová, snažila tieto názory rozvinúť. 

Bola vlastne prvá, ktorá hovorila o „kreatívnych mestách“ vo svojej knihe Cities and Wealth 

of Nations57 (1984). V priebehu 90. rokov Jacobsovej výskum prispel k zmene nazerania na 

rozvoj niektorých mestských centier v Severnej Amerike, a inšpiroval mnoho výskumníkov v 

definícii nového prístupu k politike „territorial governance“. 

 Kým priemysel kultúry je jedným z dôsledkov technologického pokroku na začiatku 

dvadsiateho storočia, tvorivé odvetvia sú produktom technologických zmien na konci 

dvadsiateho a začiatku dvadsiateho prvého storočia. Cunningham tvrdí, že nové druhy 

kreatívnych aplikácií technológie znamenajú, že verejnosť už nie je závislá ani na starom type 

priemyslu kultúry – veľké spoločnosti sériovo produkujú zábavu v reálnom čase jej spotreby 

verejnosťou.58  

 Väčšina definícií kreatívneho kultúrneho priemyslu je postavená na kombinácii piatich 

hlavných kritérií, ktorými sú kreativita, duševné vlastníctvo, symbolický význam, status 

(kultúrnej) hodnoty a metódy produkcie. Tie by mali práve predznamenávať možnú 

paradigmatickú zmenu, ktorú už reflektuje i materiál spracovaný organizáciou KEA. 

                                                                                                                                                         
pravdy, ale aj ako výraz vitality spoločnosti. Spolu s Williamom Morrisom, zastával kritický postoj voči novej  
industrializácii odohrávajúcej sa v Európe a Amerike. Ruskin radikálne odmieta strojovo vyrábané produkty a  
chápe ich ako „dehonestujúce“. Ruskin a Morris verili, že umelecké remeslá prinavrátia dôstojnosť práci. Boli  
presvedčení, že priemyselná produkcia narušila prirodzené rytmy života. Za týmto účelom Ruskin založil v roku  
1871 utopickú komunitu .Arts & Crafts.  
56 MUMFORD, L:: The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. Mariner Books, San  
Diego, New York, London, 1968, ISBN 978-0156180351. 
57 JACOBS, J.: Cities and Wealth of Nations. New York, 1984, ISBN 978-0394729114. 
58 CUNNINGHAM, S.: From cultural to creative industries, theory, industry and policy implications.  
Culturelink, Special Issue, 2001, p. 25. 
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 Definícia kreatívneho priemyslu používaná Európskou komisiou je uvedená v štúdii 

Ekonomika kultúry z roku 2006 (KEA), pričom podľa tejto definície sa celá oblasť delí na 

kultúrny sektor a kreatívny sektor. Do kultúrneho sektora patrí oblasť tradičného umenia 

(výtvarné a divadelné umenie, kultúrne dedičstvo) a oblasť kultúrneho priemyslu (film, 

audiovízia, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudba, vydavateľská činnosť). 

Do kreatívneho sektora patrí kreatívny priemysel (dizajn, architektúra a reklama) a príbuzné 

oblasti (napr. vývoj softvéru, výroba hardvéru – PC, prehrávače, telefóny). Opakovane sa tu 

zdôrazňuje, že kreatívny kultúrny priemysel predstavuje zásadnú výzvu pre budúcnosť, že 

zohráva zásadnú úlohu vo sociálnom vývoji, v oblasti zamestnanosti, inovácií a má globálny 

dosah v produkcii hodnôt a ich následného konzumu. 

 Dôležitá je i oficiálna britská definícia kreatívnych priemyslov, ktorá sa dnes chápe priam 

ako modelová: 

 „Kreatívne priemysly sú priemyslové odvetvia, ktorých základom je individuálna 

ľdská kreativita, ľudské schopnosti a talent. Zároveň sú kreatívne priemysly 

odvetviami s potenciálom vytvárať bohatstvo a pracovné miesta menovite 

prostredníctvom využitia duševného vlastníctva.“59 

 Štruktúra a vnútorná dynamika kreatívnych priemyslov v súvislostiach kultúrneho sektoru 

je i predmetom nasledujúcej schémy, predstavujúcej klasifikáciu kultúrnych odvetví podľa 

UNESCO, ktorá sa pomerne úspešne dodnes využíva tak v teoretickej reflexii fenoménov 

kultúrneho kreatívneho priemyslu ako aj v rovine decíznej sféry. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 CIKÁNEK, M., Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní  
ústav, 2009, ISBN 978-80-7008-231-7 s. 47 
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Klasifikácia kultúrnych odvetví podľa UNESCO60 

 

                    Kultúrne oblasti   Súvisiace oblasti 

      

Kultúrne a 
prírodné 
dedičstvo 

Predstavenia 
a slávnosti 

Vizuálne 
umenie a 
remeslá 

Knihy 
a tlač 

Audiovizuálne 
a interaktívne 
médiá 

Dizajn a 
kreatívne 
služby 

Cestovný 
ruch 

Šport a 
rekreácia 

 

Materiálne kultúrne dedičstvo (zvyky a obyčaje, tradície, jazyky) Nehmotné kultúrne 
dedičstvo 

  

                 Vzdelávanie a školenia Vzdelávanie a školenia 

 

               Archivovanie a uchovávanie Archivovanie a 
uchovávanie 

 

             Vybavenie a podporné materiály Vybavenie a podporné 
materiály 

  

 Podrobnejšia klasifikácia jednotlivých kultúrnych odvetví zahrňuje: 

•  v segmente kultúrneho a prírodného dedičstva – múzeá (vrátane virtuálnych), 
archeologické a historické lokality, kultúru krajiny/regiónov, prírodné dedičstvo 

•  v segmente predstavení a slávností - múzické umenie, hudbu, festivaly, veľtrhy a 
slávnosti 

•  v segmente vizuálnych umení a remesiel – výtvarné umenie, fotografiu a remeslá 

•  v segmente knižnej kultúry a tlače – knihy, noviny a časopisy, ostatné tlačené 
materiály, knižnice (vrátane virtuálnych), knižné veľtrhy 

                                                 
60 UNESCO, The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS). Montreal: UNESCO Institute for  
Statistics. 2009 
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•  v segmente audiovizuálnych a interaktívnych médií – film a video, TV a rádio (vrátane 
internet live streaming ), internet, podcasting, videohry (vrátane on-line) 

•  v segmente dizajnu a kreatívnych služieb – módny dizajn, grafický dizajn, interiérový 
dizajn, krajinnú architektúru, architektonické služby, reklamné služby 

  V súvislosti s problematikou kreatívneho kultúrneho priemyslu sa objavuje celý rad 

nových pojmov (niektoré z nich sú v texte spomenuté iné skôr naznačené: kreatívna 

ekonomika, kreatívna trieda, superkreatívne jadro, kreatívni profesionáli, kreatívny priemysel 

verzus kultúrny priemysel/ priemysel kultúry a mnohé ďalšie), ktorých frekvencia výskytu vo 

vedeckom diskurze sa v ostatnom čase výrazne zvyšuje. Stretávame sa tak s pesimistickými, 

resp. opatrnými ako i s optimistickými víziami.  

 Správa o kreatívnej ekonomike Spojených národov (OSN) z roku 2008 (United Nations 

Conference on Trade and Development) sa zaoberá štyrmi modelmi a charakteristikami 

kreatívneho priemyslu: 

 

Model britského ministerstva kultúry (UK DCMS) 

 Tento model vychádza z iniciatívy predstaviť britskú ekonomiku ako ekonomiku, ktorá je v 

kontexte globálnej konkurencie motivovaná kreativitou a inováciami. Kreatívny priemysel je 

definovaný ako priemysel, ktorý vyžaduje kreativitu, zručnosti a talent a má potenciál na 

vytváranie pracovných prežitostí a bohatstva prostredníctvom exploatácie duševného 

vlastníctva. (United Kingdom Department of Culture, Media and Sport (DCMS, 2001). 

 V podstate všetky oblastí priemyslu, ktoré sú zahrnuté do klasifikácie britského 

ministerstva kultúry (DCMS), by mali byť vnímané ako „kultúrne“. 

Model symbolického textu 

 V centre pozornosti tohto modelu je bežná/ každodenná resp. populárna kultúra. Procesy, 

ktorými sa kultúra formuje a ktorými prebieha jej transfer, difúzia a distribúcia v spoločnosti, 

sú v tomto modeli zobrazované prostredníctvom priemyselnej produkcie, rozširovania a 

konzumácie symbolických textov alebo správ, ktoré sú sprostredkované rôznymi médiami ako 

napr. film, TV vysielanie, rádio a tlač. 
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Model koncentrických kruhov 

 Tento koncept, ktorého základom je koncepcia Davida Throsbyho prezentovaná v práci 

Economy of Culture61, ako aj jeho štúdia The concentric circles model of the cultural 

industries 62  vychádza z predpokladu, že najvýraznejšou resp. najvýznamnejšou 

charakteristikou kultúrnych produktov/tovarov je práve ich kultúrna hodnota. 

 Z toho vyplýva, že čím výraznejší je kultúrny aspekt niektorej služby alebo tovaru, tým 

silnejší je argument na inkorporáciu odvetvia, ktoré ho /ju produkuje do korpusu kreatívneho 

kultúrneho priemyslu. 

 
Jadro kreatívnych umení                                        Zvyšok jadra kreatívneho                
                  priemyslu 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Súvisiace odvetvia                          Širší priemysel kultúry 

                                        

 Obsah jadra kreatívnych umení tvorí litratúra, hudba, výtvarné umenie a umenia múzické, 

do zvyšku jadra kreatívneho priemyslu zaraďuje Throsby film, múzeá, galérie, knižnice, 

fotografiu, širší priemysel kultúry pozostáva zo služieb v oblasti kultúrneho dedičstva, 

vydavateľstiev, tlačených médií, televízie, rozhlasu, zaznamenávania zvuku, videa a 

počítačových hier. Pod súvisiacimi odvetviami ymenúva reklamu, architektúru, dizajn a 

                                                 
61 Throsby, D.: 2001: Economy of Culture. Cambridge University Press, Cambridge, 2001, ISBN 0521 58406. 
62 Throsby, D.: The concentric circles model of the cultural industries. Cultural Trends, vol. 17(3), 2008, pp.147- 
164. 
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módu. 

  Tento model bazíruje na predpoklade, že kreatívne nápady vychádzajú zo základných 

kreatívnych umení vo forme zvuku, slova a obrazu a že tieto nápady a vplyvy sa rozširujú 

navonok vo forme koncentrických kruhov, pričom pomer kultúrneho voči komerčnému 

obsahu klesá smerom navonok (v pomere so vzdialenosťou od stredu).  

 Model bol východiskom aj pre štúdiu realizovanú pre Európsku komisiu (KEA European 

Affairs, 2006)63. 

 

WIPO - autorskoprávny model 

 Model Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) sa sústreďuje na právo 

duševného vlastníctva ako stelesnenie kreativity, ktorá sa presunula do štádia výroby tovarov 

a služieb zahrnutých v klasifikácii. Model rozlišuje medzi priemyslom participujúcim na 

vytváraní hodnôt duševného vlastníctva a tým, ktorý je nevyhnutný na sprostredkovanie 

tovarov a služieb spotrebiteľovi. Ďalšia skupina kreatívnych aktivít a ich výsledkov, ktorá iba 

„ čiastočne“ spadá pod pojem autorského práva sa skladá z tých odvetví, v rámci ktorých je 

kategória duševného vlastníctva aplikovateľná len na relatívne malú časť ich podnikania.64 

  Čoraz frekventovanejšie sú i diskusie o prepojení kreatívneho kultúrneho priemyslu a 

informačnej ekonomiky. Podľa Beth Allenovej je informačná ekonomika alebo ekonomika 

informácií odvetvím mikroekonomickej teórie, ktoré skúma ako informácie a informačné 

systémy ovplyvňujú ekonomiku a ekonomické rozhodnutia. Špecifické vlastnosti informácie - 

pomerne jednoduché generovanie informácií ale relatívne problematická verifikácia, rýchla 

distribúcia, ale problematická kontrolovateľnosť – v porovnaní s inými druhmi produktov, 

komplikujú mnoho štandardných ekonomických teórií. Možno dokonca stojíme na prahu 

novej paradigmy.65 Charakterizuje ju najmä využívanie digitálneho spracovávania, 

uchovávania a prenosu informácií. Zo spracovávania informácií sa teda stáva významná 

ekonomická aktivita, ktorá prestupuje tradičnými ekonomickými či spoločenskými aktivitami 

a zároveň vytvára celkom nové príležitosti a činnosti, ktoré podstatne ovplyvňujú charakter 
                                                 
63 KEA 2006: The Economy of Culture in Europe. Study prepared for the European Commission. (Directorate- 
General for Education and Culture) s. 53-57. 
64 Creative Economy, 2008 United Nations : 2008. 
65 ALLEN, B.: Information as an Economic Commodity. American Economic Review 80 (2), 1999, pp. 268-273. 

ISSN 0002-8282. 
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spoločnosti a jej kultúry. 

 Tento názor podporuje aj vymedzenie základných charakteristík informačnej ekonomiky: 

•  informácie sú dostupné, lacné a majú vysokú hodnotu, 

•  informačná ekonomika determinuje celú globálnu svetovú ekonomiku 
a konkurencieschopnosť, 

•  evokuje integráciu, spoluprácu a dôveru, 

•  dopyt určuje zákazník (pull systém), najmä aktívny zákazník, 

•  prístup k informáciám, znalosti, inovácie, kreativita, intelektuálny kapitál rozhodujú 
o konkurencieschopnosti, 

•  celoživotné vzdelávanie je zamerané na viac odborov (cross functional) 

ako aj jej relevantných znakov, ku ktorým patria: kvalifikácia, digitalizácia, virtualizácia, 

organizácia, integrácia, zánik medzičlánkov, konvergencia, inovácie, globalizácia, ale aj 

nárast nerovností. 

 Jedna z možných schém popisujúcich prepojenie kultúrneho sektora, kreatívnych 

priemyslov, resp. kreatívnych kultúrnych priemyslov a informačnej ekonomiky by mohla 

vyzerať i takto: 

 

  

Táto schéma ukazuje ich funkčnú prepojenosť, rešpektujúcu informáciu ako kultúrny 

 

informačná 

ekonomika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kreatívne 

priemysly 

 

kultúrne 

priemysly 
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fenomén a následne i kultúrny produkt sui generis. 

 Žiada sa pripomenúť i novšiu štúdiu Davida Throsbyho Why the Arts are a central Force in 

the Economy66 . Analyzuje v nej premeny statusu kultúry a umenia v súčasnosti, 

paradigmatickú zmenu možno pozorovať i v tom, že v ostaných rokoch došlo k rastúcemu 

záujmu politiky o ekonomický potenciál kultúry a umení. Nová konceptualizácia umenia ako 

ekonomicky významnej súčasti kultúrneho sektora vedie zákonite k snahe interpretovať 

prínos umenia v hospodárstve nielen cez konkrétne tvorivé výkony, ale aj ako žriedlo 

kreativity, ktorého kreatívne nápady a tvorivé procesy, oživujú aj iné odvetvia  

 Tendencia klásť dôraz na ekonomické aspekty umenia, sa často stretávala a stretáva s 

negatívnou odozvou, argumentujúcou okrem iného i tézou, že umelecká tvoba má svoju 

vlastnú logiku, ktorá nemá veľa styčných bodov s ekonomikou. Ako sa snaží dokumentovať 

text tejto kapitoly koncepcia kreatívneho priemyslu kultúry sa pokúša nachádzať takéto 

prepojenia i z pohľadu ekonomickej racionality. Tvorivé procesy v kultúre a ich výsledky sa 

podľa Throsbyho, ale napríklad i Sacca a dalších odborníkov ekonomiky kultúry šíria, pričom 

proces ich difúzie je čoraz sofistikovanejší i vďaka permanentnému vývoju nových postupov 

v informačných technológiách, resp v mediálnej kultúre a stimulujú tvorivé výkony a inovácie 

v iných odvetviach a sektoroch. 

 Na záver pripájam poučený a pozitívny pohľad na problematiku kreatívneho priemyslu 

kultúry, ktorý s obľubou prezentuje Pier Luigi Sacco, profesor ekonómie kultúry na 

Univerzite v Miláne: 

„Obdobia krízy sú často tie, v ktorých nutnosť stimuluje kreativitu a pozitívne úpr

avy kultúrneho systému voči negatívnemu prostrediu.“67 

 

 Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0790/12 

Priemysel/priemysly kultúry. 

                                                 
66THROSBY, D.: Why the Arts are a central Force in the Economy. February 20 2013 
http://placeinteresting.weebly.com/index.htm 
67 Toto tvrdenie používa Sacco veľmi často. Napr. v panelovej diskusii na Wroclawskom Kongrese európskej  
kultúry, ktorý sa konal roku 2011. Dostupné na www.culturecongress.eu 
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2. KAPITOLA 

 

 

KREATÍVNY PRIEMYSEL AKO OBRAT V DEFINÍCIÁCH 

KULTÚRY? 

Adela Kvasničková 

 

Kapitola sa zaoberá otázkou, či chápanie kultúry v kontexte kreatívneho priemyslu 

predstavuje len jeden z mnohých významových posunov, ktorými je pojem kultúry známy, 

alebo, či ide o podstatnú zmenu definovania kultúry. Hľadanie odpovede na túto otázku sa 

opiera o historicko-sociologickú analýzu doterajších etáp kultúrnej politiky v európskom 

kontexte. 

 

 Na úvod 

 Keď v marci 2011 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na svojich webových 

stránkach vyzvalo verejnosť na spoluprácu pri kreovaní strategických priorít kultúrnej 

politiky SR v podobe jednomesačnej verejnej konzultácie, uviedlo ako favorizovanú úplne 

novú tému „kreatívny a kultúrny priemysel“, s lakonickým poukázaním na jeho 

inštrumentálne funkcie: „Kultúrne odvetvia dosiahli v posledných rokoch v rámci Európskej 

únie väčší obrat ako výroba automobilov a prispeli k HDP viac, ako potravinársky, odevný či 
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chemický priemysel. A práve kultúra môže v najbližších rokoch zohrať významnú úlohu pri 

ekonomickom, sociálnom, environmentálnom rozvoji našej krajiny a posilniť jej 

konkurencieschopnosť.“ 

 Vyhodnotenie reakcií verejnosti na výzvu neboli medializované a nebola na túto tému 

doposiaľ na Slovensku ani širšia verejná, či odborná diskusia, aspoň nie tak, ako by si táto 

téma zasluhovala, keď má ísť o prioritu a keď jednotlivé krajiny špecifikujú kreatívny 

priemysel práve vzhľadom na konkrétne podmienky a diskusie svojich krajín. Má teda svoje 

opodstatnenie začať od základných otázok. 

 Základná otázka sa týka vzťahu kreatívneho priemyslu a samotného chápania kultúry. 

Konkrétnejšie, ide o otázku, či chápanie kultúry v kontexte kreatívneho priemyslu predstavuje 

len jeden z významových posunov kultúry, alebo, či ide o zásadnú definičnú zmenu kultúry. 

Na túto otázku hľadáme odpoveď v sociologicko-historickom pohľade na vymedzovanie 

kultúry. Nezačneme – ako býva zvykom pri histórii aj pojmu kultúra – výkladom, čo chápali 

kultúrou „už starí Rimania...“, ale zostaneme len v referenčnom rámci novodobej kultúrnej 

politiky, keďže kreatívny priemysel sa vynoril až v jej kontexte. 

 

  Etapy kultúrnej politiky a definovanie kultúry 

 Kultúrna politika v jej inštitucionalizovanej podobe, ako štátne spravovanie systému 

kultúry, jej tvorby, sprostredkovania, príjmu a zachovávania je vlastne novodobou 

záležitosťou, zhruba od polovice minulého storočia – na rozdiel od aristokratických tradícií 

intervencie v oblasti umenia a kultúrneho dedičstva, ktoré jestvujú v mnohých európskych 

krajinách už po stáročia.  

 Kultúrna politika v Európe má samozrejme diferencované podoby, odlišné tradície, na 

ktoré nadväzovala a ideológie, na ktoré sa orientovala, prípadne bola ich nástrojom. Napriek 

viacerým rozdielom v kultúrnej politike európskych krajín, možno hľadať a nachádzať jej 

spoločné historické charakteristiky a vymedziť v hrubých črtách jej určité fázy, či etapy 

(Urfalino, 2004, 2009; Rodríguez Morató, 2005; Menger, 2010, 2012). 

 Prvá etapa novodobej kultúrnej politiky sa začala po druhej svetovej vojne a rozvíjala sa 

najmä v päťdesiatych rokoch. Táto prvá etapa predstavovala vlastne vstup kultúry do agendy 
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sociálnych štátov, so zámermi chrániť a rozvíjať kultúru, demokratizovať prístup k nej, 

prostredníctvom nej kultivovať jednotlivcov aj spoločnosť a uchovávať kultúrne dedičstvo. 

Povojnové roky boli v znamení rekonštrukcie vojnou poničenej Európy a uplatňovanie 

koncepcie silného štátu bolo v tom čase logické. Samozrejme boli tu, ako aj v ďalších 

etapách, rozdiely v situácii jednotlivých krajín. 

 Napriek určitým rozdielom, zovšeobecniť možno, že kultúra bola v tomto období chápaná 

a vymedzovaná ako určitý homogénny celok, legitimizovaná najmä umením a vysokou 

kultúrou, s jej hierarchiami a klasifikáciami. Zároveň bola spájaná s univerzálnymi hodnotami 

a s národnou identitou. Oblasť verejnej kultúrnej činnosti sa orientovala na demokratickú 

participáciu na kultúre, v opozícii ku kultúrnemu priemyslu a k zábavnej kultúre.  

 To neznamená, že trh nehýbal umeleckými inováciami, ani to, že bola dokonalá 

demokratická v recepcia diel najvyššej umeleckej invencie. A samozrejme, boli veľké 

rozdiely medzi európskymi krajinami, najmä pokiaľ ide o trh a ideológiu. Zatiaľ čo kultúrna 

politika sa stávala prioritou pre sociálne štáty v západnej Európe, najmä vďaka 

hospodárskemu rastu, v krajinách s komunistickým režimom bola programovou esenciou už 

od ich vzniku a začiatkov. ako orientácia, založená na prekonávaní antagonizmov triednej 

kultúry, 

 Zovšeobecniť však možno, že v európskych krajinách sa od päťdesiatych rokov vytvárala 

systematická podpora kultúrnej politiky, založenej na chápaní kultúry ako hodnotovo 

hierarchickej a založenej na modeli riadenia zhora nadol. Štátom centrálne riadená kultúrna 

politika metodicky usmerňovala či pomáhala predstaviteľom miestnej kultúry, poskytovať ich 

obyvateľom koherentnú ponuku kultúrnych inštitúcií a ich vybavenia, ako knižnice, kultúrne 

domy, umelecké školy, múzeá atď. Štát podporoval kultúru ako základné právo, spolu s 

ďalšími právami: na vzdelanie, zdravie a sociálne zabezpečenie. 

 Konkrétne stratégie dosahovania demokratizácie kultúry sa v rôznych krajinách odlišovali. 

Napríklad, v severských krajinách prevládal model „eskalátora“, vo Francúzsku a Veľkej 

Británii sa spoliehali viac na „dominový efekt“ teritoriálneho šírenia záujmov o kultúru, 

v krajinách s komunistickým režimom sa opatrenia niesli v znamení politicky programového 

prekonávania rozdielov triednych kultúr a ich postupnej homogenizácie.  

Na margo efektívnosti týchto stratégií znižovania nerovností recepcie kultúry možno 
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ilustratívne, uviesť, že spomedzi kultúrnych praktík sa najviac rozvinuli čitateľské, opreté 

o dôkladne budované siete verejných knižníc, zatiaľ čo napríklad opera naďalej zostala 

limitovaná, tak z hľadiska veľkosti, ako aj sociálnej štruktúry publika. 

 Druhá etapa kultúrnej politiky v európskych krajinách sa viaže najmä k „zlatým 

šesťdesiatym“ rokom. Konkrétnejšie ide najmä o dva procesy zmien. Prvým sa stávala 

relativizácia dovtedajšieho chápania kultúry ako jednotného celku, s hierarchiami, opretými 

o kritériá vysokej kultúry, o univerzálne hodnoty, o spájania hlavne s národnou kultúrou. 

A druhým procesom zmien sa stávala decentralizácia kultúrnej politiky. 

 Vyústenie situácie predchádzajúcej fázy kultúrnej politiky do tejto v období „golden 

sixties“ môže pripomínať známu tézu o premene kvantity na kvalitu. Totiž predchádzajúca 

extenzívna podpora kultúry, jej tvorby, sprostredkovania, recepcie, uchovávania a zároveň 

nárast zapájania lokálnych predstaviteľov do týchto procesov, to všetko ústilo do presúvania 

pozornosti od kvantity ku kvalite, od obsahu k forme. Spomeňme, napríklad, novú filmovú 

vlnu z tej doby. 

 Zároveň, s postupným zapájaním lokálnych aktérov do verejnej kultúrnej činnosti, sa 

začínajú názory zmnožovať, diferencovať, konfrontovať a vyvstáva naliehavejšie otázka 

vymedzenia kultúry, ktorá má byť podporovaná. Nahlodáva sa dovtedajšie chápanie kultúry 

ako jednotného celku, nastoľuje sa otázka, či môže existovať len jedna jediná, nemenná 

definícia štátnej kultúrnej činnosti, platnej rovnako vo všetkých regiónoch, lokalitách. Na 

jednej strane sociálny štát a jeho centrálna kultúrna správa, zakotvená v hierarchickom a 

univerzalistickom chápaní kultúry, podporovali a pomáhali lokálnym autoritám poskytovať 

ich obyvateľom ponuku kultúrnych zariadení a vybavenia, ako knižnice, umelecké a hudobné 

školy, rôzne osvetové a vzdelávacie spoločnosti atď. Na druhej strane, lokálne autority 

rozširovali podporu kultúry smerom viac k rozmanitosti a k rastúcemu prepojeniu kultúrnej 

politiky na iné politiky (sociálnu, vzdelávania) daných lokalít. 

 Súčasne sa konfrontuje hľadisko hierarchickej klasifikácie umenia, ktoré legitimizovalo 

dovtedajšiu verejnú podporu tvorby, sprostredkovania a recepcie diel vysokej kultúry a jej 

inštitúcií s hľadiskom radikálnych zástancov prehodnotenia opačného pólu, a to populárnej 

kultúry a na ňu nadväzujúceho kultúrneho priemyslu. S týmito procesmi začal nadobúdať 

rastúci význam aj ekonomické hľadisko v kultúre. Procesy relativizácie jednej jednotnej 

kultúry a prelamovania opozície kultúry vysokej verzus populárnej idú ruka v ruke 
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s rozvojom subkultúr. 

 V tejto atmosfére je kultúra je čoraz viac vnímaná, vymedzovaná a skúmaná optikou 

kategórií ako spôsob života, životný štýl, kvalita života, či trávenie voľného času jednotlivých 

tried a skupín. 

 Postupne rastie disparita cieľov a funkcií verejnej kultúrnej činnosti, ktorá spochybňuje 

pôvodný univerzalistický rovnostársky model a vyvstávajú otázky, či model riadenia „zhora 

nadol“ by nemal byť nahrádzaný modelom „zdola nahor“. Trend decentralizácie verejnej 

kultúrnej politiky a relativizácie chápania jednotnej kultúry možno identifikovať vo všetkých 

európskych krajinách, aj keď – opätovne – treba poznamenať, že v diferencovaných podobách 

jednotlivých krajín. 

 Tretia etapa posunov v chápaní kultúry a kultúrnej politiky v Európe nastupuje už v 

sedemdesiatych rokoch, ale hlavne sa vzťahuje k osemdesiatym rokom. Premietajú sa do nej 

zmeny tak vonkajšie, v širšom svetovom kontexte, ako aj vnútorné zmeny jednotlivých krajín. 

 Z hľadiska vonkajších zmien to bola – osobitne v krajinách severnej a západnej Európy – 

najmä prvá ropná kríza, ktorá viedla k poklesu ekonomického rastu väčšiny európskych 

sociálnych štátov, súčasne s prudkým nárastom sociálnych dávok pre rastúci počet 

nezamestnaných. Kultúra v takto meniacich sa podmienkach už nemohla naďalej zostávať pri 

orientácii len na ciele kultivačné, bez náležitého zreteľa aj na ciele inštrumentálne, utilitárne, 

trhové, teda bez zreteľa na finančné koreláty. 

 Vnútorné zmeny kultúrnej politiky zahrnovali dôsledky jednak dovtedajšej praxe 

extenzívnej verejnej kultúrnej činnosti štátu a jednak konfrontácií kultúry vysokej 

a populárnej. Pritom tieto konfrontácie viedli k prehodnocovaniu a zhodnocovaniu populárnej 

kultúry, v dôsledku ktorého sa rigidná hierarchizácia kultúrnej sféry už nejavila naďalej tak 

samozrejme legitímna, ako predtým. Kultúrny priemysel podstúpil impozantný vývoj už od 

konca päťdesiatych rokov, najmä pokiaľ ide o početné hudobné inovácie. Rozmach 

kultúrneho priemyslu v hudobnej oblasti sprevádzal rozvoj subkultúr. Tie zaujímali ku kultúre 

dovtedajšej – jednotnej, vysokej, generačne prenášanej – postupne viaceré postoje: anti-

establishmentovú kritiku, hedonizmus, liberalizmus. 

 Z hľadiska zámerov kultúrnej politiky bolo vlastne prekvapujúce, ako sa mohlo stať, že 

záujem o dotovanú vysokú kultúru a jej recepcia neukazovali na sociálne vyrovnávanie a že 
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spotreba kultúry očividne silnela v komerčnom sektore. 

 Postupne sa – samozrejme opäť s rozdielmi v kultúrnej politike jednotlivých európskych 

krajín – otvorila hranica medzi vysokou kultúrou, chránenou trhovými silami a zábavnou 

kultúrou, riadenou predpismi industriálnej ekonomiky. 

 V tejto tretej fáze kultúrnej politiky v Európe teda z viacerých dôvodov čoraz viac silnie 

téma ekonomiky kultúry. Spomedzi európskych krajín sa tak deje najmä vo Veľkej Británii, 

ktorú možno nazvať priekopníkom ekonomiky kultúry. Tu sa zásadne premenil náhľad na 

kultúru najmä v ére M. Thatcherovej. Presadzovanie samoregulačnej funkcie trhu sa nevyhlo 

ani kultúre, v kultúrnych inštitúciách sa začali presadzovať spôsoby riadenia obvyklé 

v podnikateľskej ére. Nastupuje trend racionalizovať štátne výdaje, nastoľuje sa otázka 

užitočnosti kultúry a buduje sa takzvaná nová racionalita kultúrnej politiky.  

 Budovanie tejto novej racionality kultúrnej politiky zahrnuje určité princípy. Podľa 

Mengera ide najmä o tri princípy. Predovšetkým sú to regulačné opatrenia, zamedzujúce 

masívne presmerúvanie prostriedkov z verejnej sféry do konkurencie na voľnom trhu 

(napríklad monopol verejnej kontroly nad televíziou). Ďalším princípom je orientácia 

kultúrnej politiky na ekonomické výhody lokalít, osobitne miest. Najdôležitejším princípom 

je hodnotenie a meranie účinkov kultúrnej politiky, prelievania lokálnych výdavkov a 

medzinárodné hodnotenie národných verejných politík.68 

 Štúdie, popisujúce ekonomické dopady kultúry sa síce objavujú koncom 70. rokov, ale až 

od 80.tych rokoch snaha zhodnotiť financie, vynaložené na kultúru viedla k rozvoju kultúrnej 

politiky presadzujúcej inštrumentalizáciu kultúry a začínajú sa systematickejšie hodnotiť 

dopady (priame, nepriame, odvodené) poskytnutej podpory na kultúru. Odvtedy sa tieto 

hodnotenia a merania pokračujú a rozširujú sa.  

Metodologické postupy a interpretácie výsledkov zisťovaní sú rôzne, ich význam sa hodnotí 

aj pozitívne, ale taktiež sa im vytýka, nesprávna až účelová interpretácia a neopodstatnené 

tvrdenie o finančnom prínose, či „vytváraní peňazí“ kultúrnym sektorom. 

 Za štvrtú fázu vývoja kultúrnej politiky v európskom kontexte možno považovať obdobie 

                                                 
68 MENGER, P. M.: Cultural Policies in Europe. From a State to a City-Centered Perspective on Cultural 
Generativity. Tokyo : National Graduate Institute for Policy Studies, Discussion Paper 10-28, s.1-9. 2012. Cit. 
30.10.2012. Dostupné na: http://www.grips.ac.jp/ 
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od deväťdesiatych rokov doposiaľ. Nesie sa predovšetkým v znamení britských inšpirácií, či 

priam know how. V Británii thatcherovský prístup ku kultúre labouristická vláda T. Blaira 

nielen ponechala, ale prišla navyše s chápaním kultúry ako generátora ekonomickej 

prosperity. Tieto koncepty kreatívnej ekonomiky sa rozšírili aj do ostatnej Európy. 

V súvislosti s rozvojom digitalizácie a zároveň hľadania európskych stratégií a nástrojov, ako 

naštartovať rast konkurencie a udržať si pozíciu v globálnej politike, veľká pozornosť 

a nádeje sa upreli práve na britský prístup, na kultúrne a kreatívne priemysly, ako na oblasť, 

v ktorej by Európa, vzhľadom na tradíciu a zázemie, mala mať kľúčovú konkurenčnú výhodu. 

Termíny znalostná ekonomika, ekonomiky kultúry, kreativita, inovácie, kreatívny priemysel 

nadobúdajú nielen popularitu, pôvodne špecificky britský prístup ku kultúre ovláda prístupy 

ku kultúre a diskusie o nej v celoeurópskom meradle doposiaľ. 

 Túto difúziu britského ekonomického prístupu ku kultúre však treba vidieť v širších 

súvislostiach. Okrem zmien, spojených s dôsledkami nových komunikačných technológií, 

zjednocovania Európy, sú s ekonomikou kultúry spojené aj ďalšie oblasti. 

Tendencie zvyšujúcej sa spotreby kultúrnych statkov, podmienenej nárastom voľného času, 

vzdelania, míňateľného príjmu, viedli k expanzii trhu v kultúre, ale aj k rôznym ďalším 

zmenám previazaným s ekonomikou kultúry. Rast kultúrnej spotreby neznamená iba nákup 

kultúrnych statkov, ale aj ich nové používania pri konštrukcii individuálnej aj skupinovej 

identity. Podľa P. Bourdieua rola spotreby pri konštruovaní identity už od sedemdesiatych 

rokov postupne trieštila skupiny vkusu, bez korelácií s ich sociálno-ekonomickými 

charakteristikami, rozdrobila základnú opozíciu vysokých a nízkych kultúr a vytvorila 

nepredvídateľné, premenlivé a rýchlo sa meniace kultúrne pole.69 Zároveň sa materiálna 

spotreba stáva čoraz viac kultúrnou, pomenovanou aj ako „estetizácia každodenného 

života“ 70 . Nové formy spotreby, rýchlo sa meniace, vysoko segmentované, umiestnili 

kultúrnu zložku mnohých kultúrnych statkov na prvé miesto ich ekonomickej hodnoty, 

spomeňme dizajn. Inovácia, osobná voľba, kreativita intenzívnejšie prepájajú spotrebu s 

produkciou a so sprostredkujúcimi článkami medzi nimi. Súčasne sa tieto procesy nových 

foriem spotreby odohrávajú v kontexte epochálnej zmeny komunikácie. 

 Informácie a poznatky sa stávajú ústredným druhom produkcie, ktorá spolieha na globálne 

                                                 
69 BOURDIEU, P.: Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. London : Routledge, 1984. 
70 FATHERSTONE, M.: Consumer Culture and postmodernism. London : Sage, 1991. 
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siete, tvorené pomocou informačno-komunikačných technológií. Zmeny komunikácie spájajú 

globálny „priestor tokov“ s lokálnym „priestorom miesta“, čo umožňuje špecifické „lokálne 

zmesi“.71 

 Epochálne zmeny komunikačných technológií, rozvoj digitalizácie, nástup znalostnej 

ekonomiky, zmeny a funkcie spotreby, zjednocovacie procesy Európy, to sú všetko procesy, 

ktoré tvoria základný kontext kultúrnej politiky v európskych krajinách. V tomto kontexte 

rastú – popri zreteli na rovnováhu rozmanitosti kultúr – tendencie odôvodňovania kultúrnej 

politiky na základe jej príspevku najmä k hospodárskemu rastu. A tým sa legitimizuje 

regulovanie verejnej činnosti na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu a nároky na 

hodnotenie postupov a výsledkov tejto podpory. Opodstatnenosť tejto legitimizácie je téma 

sama osebe, na tomto mieste sa zameriame najmä na deskripciu sledovaného fenoménu.  

 

 Kreatívny priemysel ako špecifikum štvrtej fázy kultúrnej 

politiky 

 Kreatívny priemysel vystupuje ako jedna zo špecifík štvrtej fázy kultúrnej politiky, aj ako 

doterajšie zavŕšenie pohľadu na kultúru ako na ekonomicky významné odvetvie a navyše aj 

ako súčasť premeny fungovania ekonomík európskych krajín.  

 Obvykle sa príbeh kreatívneho priemyslu začína odkazom na kultúrny priemysel, spojený 

s kritickým dielom  T. W. Adorna a ďalších predstaviteľov neomarxistickej Frankfurtskej 

školy 40. rokov 20. storočia. V príbehu sa pokračuje odkazom na francúzskych sociológov E. 

A. Morina a iných, ktorí neskôr rokoch termín kultúrny priemysel používali už bez kritického 

„frankfurtského“ zafarbenia a v množnom čísle, aby tak zdôraznili odlišné vlastnosti 

jednotlivých kultúrnych priemyslov (a zároveň zadosťučinili francúzskej príslovečnej 

demokratickej preferencii plurálov). Toto je však z hľadiska dnešnej situácie kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu skôr už len akási jeho nominálna prehistória. 

 Reálnejší príbeh kreatívneho priemyslu možno vidieť optikou jedného z jeho 

najvýraznejších britských protagonistov, J. O´Connora72. Podľa neho, tento príbeh sa začal v 

                                                 
71 CASTELLS, M.: The Rise of the Network Society. New York : Blackwell, 1996. 
72 O´CONNOR, J.: The Definition of the „Cultural Indutries. In.: The European Journal of Arts Education. 2000, 
2, n. 3, s..15 – 27.  a O´CONNOR, J.: The Cultural and Creative Industries: a literature review (2nd ed.). 
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Austrálii na začiatku 90- tych rokov, v procesoch zdokonaľovania tamojšej kultúrnej politiky, 

spojených s ideou "kreatívneho národa“. Táto orientácia mala dva hlavné ciele, usilovať o 

úplné uznanie multikulturalizmu a podporovať kreatívny priemysel vo vzťahu k informačným 

a komunikačným technológiám sektoru priemyselnej politiky.  

 Austrálska koncepcia kreatívneho priemyslu bola objavená, revitalizovaná a v revidovanej 

podobe implementovaná vo Veľkej Británii, vládou T. Blaira v 90. rokoch. Koncepcia 

kreatívneho priemyslu bola prispôsobená na – v Anglicku jednoznačne najbohatšie rozvinutú 

– priemyselnú výrobu a sprostredkovanie umeleckých artefaktov, najmä hudobných, ale aj na 

priemyslom najviac zdevastované mestá, či ich časti, potrebujúce rekonštrukciu. V 90. rokoch 

sa vo Veľkej Británii začínajú presadzovať koncepty kreatívnych miest a kreatívnych klastrov, 

podľa ktorých ekonomický vývoj bude závisieť na kreativite a pre jej rozvíjanie je potrebné 

vybudovať určitú infraštruktúru. Oba koncepty, kreatívne mesto a kreatívne klastre, ovplyvnili 

britský urbanizmus, ktorý zároveň začal doceňovať kultúru ako prostriedok regenerácie 

deprivovaných mestských častí. Britský kreatívny priemysel zahrnul architektúru, hudbu, živé 

predstavenia, vydavateľstvá, trh umenia a starožitností, remeselné povolania, televíziu, 

rozhlas, film, video, reklamu, dizajn, módu, video hry, softvér a informačno-technologické 

služby. S kultúrou sa v tejto optike spája kreativita, ako vynaliezavosť, spoločná pre všetky 

hospodárske činnosti, ktoré neustále vyžadujú znalosti, neustále obnovovanie a technický 

prístup k procesu produkcie, s cieľom zabezpečiť inováciu. Kultúra sa chápe ako sektor, ktorý 

je zdrojom pre ekonomiku ako celok a kultúrna politika sa tak stáva „priemyselná“ politika. 

 Prijatie koncepcie kreatívneho priemyslu vo Veľkej Británii však nebolo nijako 

jednoduchou a jednorazovou záležitosťou, naopak. Ako O´Connora opisuje, vypracovanie 

tejto britskej koncepcie – keďže pochádzala z oblasti tvorby politík, nie z akademickej oblasti 

(jej autori boli „sprostredkovatelia poznania“, zahrnujúci nedefinovateľnú a veľmi rôznorodú 

skupinu, známu ako „konzultanti“, či ako „akademickí pracovníci mimo štandardného poľa“) 

– viedlo k nedostatočnej reflexii a naopak k orientácii na argumenty štatistiky a ekonomickej 

hodnoty umenia a kultúry. Diskusie boli skôr rétorické, než konceptuálne a odlišné roviny 

ekonomiky a politiku kultúry zakladajú terminologickú neujasnenosť. Konfúznosť O´Connor 

ilustruje na anglických inštitucionálnych odlišnostiach v príslušnej terminológii. Veľká 
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londýnska rada (Great London Council) mala sklon definovať kultúrne priemysly ako také, 

ktoré sa priamo týkajú technologickej reprodukcie. Iné štúdie používali označenie sektor 

kultúry, vrátane sektoru tradičných umení a komerčných aktivít. Pre ďalších to všetko boli 

kultúrne priemysly. Britské Ministerstvo kultúry, priemyslu a športu najprv používalo kultúrne 

priemysly, potom kreatívne priemysly. Vyústením situácie, podľa O´Connora, bolo, že nikto 

nebol schopný – a zo všetkých najmenej Jednota kreatívneho priemyslu (Creative Industry 

Unit) – poskytnúť oficiálnu verziu rozdielu medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom ale, 

podľa neho, zdá sa, že kultúrne priemysly sa asociujú so zameraním na umenie a kreatívne 

priemysly s technologickou (re)produkciou a zacielením na trh.73  

 Ak by sa teda dnes prezentoval vznik koncepcie kreatívneho priemyslu ako logicky 

dôsledne konzistentne vybudovaný koncept a jeho difúzia do celej Európy ako nejaká 

priamočiara, zákonitá a samozrejmá dráha, ide prinajmenšom o veľmi zjednodušený pohľad. 

Už samotné anglické používanie slova priemysel, britské špecifiká tradícií podpory umenia, 

iná realita populárnej kultúry, iné tradície používania samotného pojmu kultúra, iné tradície 

a špecifiká kultúrnej politiky, to všetko vytvára britskú situáciu výrazne odlišnou od situácie 

v ostatnej Európe, a to najmä časti nemeckej a stredoeurópskej. Hlavne v týchto krajinách je 

situovanie „kultúry“ a „priemyslu“ vedľa seba vnímané ako polemické, nezmyselné, či priam 

kontradiktórne.  

 Ale aj sám britský autor O´Connor zastáva názor, že používanie termínu „kreatívny 

priemysel“ a spájanie podnikania s „kreatívnosťou“, ktorá má nejako rozšíriť, či 

povzbudzovať v ostatných odvetviach podnikania je zavádzajúce. Zdôvodňuje to tým že 

kreatívnosť môže byť aplikovaná na paletu iných podnikaní, služieb, aktivít, ktoré nemajú nič 

spoločné so symbolickým poznaním, umeleckou praxou, osobitou avantgardou, či 

modernistickým obrazom radikálneho umelca. A taktiež nie je bez zaujímavosti, ak O´Connor 

poukazuje na skutočnosť, že cesta kreatívneho priemyslu z Británie do iných európskych 

krajín a do agendy európskych inštitúcií viedla cez dlhé a intenzívne debaty a „obzvlášť 

frustrujúce európske konferencie“74.  

 Napokon však koncept kreatívneho priemyslu urobil v Európe, najmä na pôde inštitúcií 

                                                 
73 O´CONNOR, J.: The Definition of the „Cultural Indutries. In.: The European Journal of Arts Education. 2000, 
2, n. 3, s..15 – 27.   
74 O´CONNOR, J.: The Definition of the „Cultural Indutries. In.: The European Journal of Arts Education. 2000, 
2, n. 3, s..15 – 27.  . 
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a orgánov Európskej únie, impozantnú kariéru. Štúdia The Economy of Culture in Europe75 

(2006), pripravená pre Európsku komisiu – ktorá bola vypracovaná so zámerom ohodnotiť 

prínos kultúry pre naplňovaní Lisabonskej stratégie, ako rozvojového dokumentu Európskej 

únie pre prvú dekádu nového tisícročia, sledujúceho premenu Európy na vysoko 

konkurencieschopné hospodárstvo nového typu – revitalizovala britský koncept kreatívneho 

priemyslu a našla mu tu nové miesto. Táto, ako aj ďalšia vplyvná štúdia Zelená kniha. 

Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu76 (2010), ktorá vznikla v rámci 

Európskej komisie, zaniesli koncept kreatívnych priemyslov aj do nových členských krajín 

Európskej únie.  

 Politická rétorika sa opiera o konceptuálny rámec globálnej informačnej spoločnosti, ako 

premeny sveta informačnou revolúciou, v ktorej nové informačno-komunikačné technológie 

umožnili nástup novej ekonomiky. Táto nová ekonomika – na rozdiel ekonomík 

predchádzajúcich, kde hlavnými zdrojmi bola pôda, práca, kapitál, technológie – má svoj 

ústredný zdroj v znalostiach, kreativite, inováciách. 

 Terminologické metamorfózy a neistota v tejto oblasti spôsobujú, že často sa pred 

definíciami uprednostňuje taxatívne vyrátanie položiek, resp. súčastí kreatívneho priemyslu. 

Je to prípad aj jej hlavných protagonistov akými sú D. Thorsby a J. Howkins. 

 D. Thorsby namiesto definície používa model sústredených kruhov. Do stredu kultúrneho 

priemyslu (vedome nepoužíva adjektívum kreatívny) umiestňuje „jadro kreatívnych umení“ 

(literatúra, hudba, javiskové umenie, výtvarné umenie), na ktoré nadväzuje „druhé jadro 

priemyslov“ (film, múzeá, galérie, knižnice), treťou vrstvou od stredu sú „široké kultúrne 

priemysly“ (televízia, rozhlas, počítačové hry, pamiatkové služby, tlač, knižné vydavateľstvá) 

a vonkajší „obal“ potom tvoria „vzťahujúce sa priemysly“ (módne návrhárstvo, architektúra, 

dizajn, reklama). Podľa Thorsbyho celý kultúrny priemysel čerpá z vnútorného „jadra 

kreatívnych umení“, odkiaľ sa „čistý“ umelecký materiál pohybuje smerom von a v každej 

ďalšej vrstve je viac komerčne vyťažovaný.77 

 J. Howkins v svojej koncepcii kreatívnej ekonomiky chápe kreatívny priemysel ako 

                                                 
75 The Economy  of Culture. Study prepared for European Commision. October 2006 (online). Dostupné na: 
http://www.keanet.eu/ecokulture/executive_sumary_eu.pdf. Citovane dňa:3.12.2012. 
76 Zelená kniha. Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Brusel : Európska komisia, 27.4.2010 
(online) Dostupné na: http://eur.lex.europe.eu. Citované dňa: 13.12.2012. 
77 THROSBY, D.: Economics and Culture. NY : Cambridge University Press, 2001, s. 29 
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duševné vlastníctvo a pri definovaní taktiež smeruje do taxatívneho vymedzovania. Rámcom 

je preňho legislatíva a z tohto hľadiska rozlišuje patentné právo, autorské právo, ochrannú 

známku a dizajn a v nadväznosti na tieto právne formy vymedzuje patentové priemysly, 

autorskoprávne priemysly, priemysel ochrany známok a dizajnové priemysly, čo všetko ešte 

ďalej taxatívne konkretizuje. 

 Premietnutie teoretického a politického konceptu kreatívneho priemyslu do praxe kultúrnej 

politiky v európskych krajinách je veľmi diferencované. Možno však aj v celoeurópskej 

optike zaznamenať a zovšeobecniť niekoľko posunov, či zmien. Inšpirovaní francúzskym 

sociológom P. M. Mengerom78, všimneme si tri.  

 Predovšetkým prvou zmenou, či posunom bola orientácia kultúrnej politiky na samotné 

zdôrazňovanie kultúry ako kreativity technologických inovácií a zvyšovania znalostného 

kapitálu krajín. 

 Druhým posunom sa stalo opúšťanie chápania kultúry a umenia ako zóny voľnej evidencie 

a v prospech orientácie na meranie príspevkov kultúry k hospodárskemu a sociálnemu 

rozvoju. Súčasťou merania je štatistické mapovanie, orientované na priame vyjadrenie 

ekonomickej hodnoty kultúrneho sektoru (príspevok k HDP, k rastu a k zmene štruktúry 

pracovných miest, k produktivite a ziskovosti podnikov v oblasti kultúry a ku kultúrnej 

spotrebe v rozpočte domácností.)  

 Popritom je tiež tendencia určiť nepriame príspevky kultúry na hospodársky rast a sociálnu 

súdržnosť krajín, území a miest (napríklad a najmä bilancie efektu dostupných kultúrnych 

statkov a služieb na rozvoj cestovného ruchu a na mestskú obnovu). Ďalší nepriamy prínos 

spočíva v samotnom obsahu kreatívneho priemyslu. Totiž obsahy informačných a 

komunikačných technológií predstavujú najefektívnejšiu stratégiu urýchlenia adaptácie 

domácností na prijatie technologických produktov a na zmeny vzorcov spotreby. A ešte ďalší, 

nepriamy príspevok je – „cultural vibrancy“, najťažšie empiricky uchopiteľný a – ako si 

všíma Menger - najviac oslavovaný príspevok v britskej kultúrnej politike.  

 Metodika merania a výpovedná hodnota štatistík však môže vzbudzovať minimálne otázky, 

či vyjadruje členitosť a presnosť sledovanej problematiky. Asi najdiskutovanejšie je to 

                                                 
78 MENGER, P. M.: Cultural Policies in Europe. From a State to a City-Centered Perspective on Cultural 
Generativity. Tokyo : National Graduate Institute for Policy Studies, Discussion Paper 10-28, s.1-9. 2012. Cit. 
30.10.2012. Dostupné na: http://www.grips.ac.jp/ 
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v prípade štatistík zamestnanosti. Napríklad, podľa Mengera, v oblasti zamestnanosti 

v kultúrnom sektore síce ide o nárast, absolútny aj relatívny, ako aj o modifikácie nárokov na 

zamestnanecké výkony. Zároveň však Menger poukazuje na analytické štúdie, ktoré 

upozorňujú na disproporcie medzi rýchlym rastom zamestnanosti v tomto sektore a 

individuálnou situáciu na trhu práce. Hoci jednotlivci sú v oblasti kreatívneho priemyslu 

kvalifikovanejší ako v iných sektoroch, sú tu obrovské rozdiely v príjmoch, zastúpením 

pracovných miest, ako iba bočných a s kratšími cyklami medzi krátkodobým zamestnaním a 

nezamestnanosťou.  

 Tretím a najvýraznejším posunom európskej kultúrnej politiky v súvislosti s kreatívnym 

priemyslom je orientácia na lokalitu, osobitne na mesto. V orientácii na mesto sa presadilo 

najmä hľadisko ekonomickej geografie a spomedzi teoretikov urbanizmu najvýraznejšie 

profiloval celý diskurz J. Florida,.79 Dôležitosť urbanistického kontextu sa v tomto diskurze 

zdôvodňuje tým, že mestská ekonomika a hustota dopytu sa osvedčuje v kreativite a 

inovatívnosti kultúrnych aktivít, že veľké mestá slúžia ako kováčske dielne ľudského kapitálu 

a inkubátory inovácií, v dôsledku prelievaní ľudského kapitálu. Prelievanie tu znamená, že 

individuálna produktivita sa javí ako závislá na hustote inteligentných a dobre vzdelaných 

ľudí, vzhľadom na jednak vyššiu invenčnosť, generovanú vyššou a rýchlejšou výmenou 

nápadov a jednak koncentráciu pracovníkov v týchto sektoroch, vyžadujúcich vysoké úrovne 

ľudského kapitálu a vysoké požiadavky na inovácie. V súlade s tým sa dominantné mestá 

špecializujú na obchodné služby – právo, financie, účtovníctvo a poradenstvo – ale aj na 

kreatívne priemysly produkcie statkov služieb, na umenie, zábavu, médiá, módu, dizajn, 

reklamu. Tomu zodpovedá rastúca tendencia k priestorovej koncentrácii kultúrnych 

pracovníkov v hlavných mestských oblastiach, či obvodoch a títo pracovníci tvoria „kreatívnu 

triedu“.  

 Podľa Floridu, kreatívna trieda predstavuje rýchlo rastúci, vysoko vzdelaný a dobre platený 

segment pracovnej sily, ktorej jadrom sú inžinieri, univerzitní profesori, básnici a spisovatelia, 

umelci, zabávači, dizajnéri, architekti, ale taktiež aj autori literatúry faktu, editori, analytici, 

osobnosti z kultúry, výskumníci think-tanku a mienkotvorní lídri. Kritérium pre zaradenie do 

tejto kategórie je kreatívne riešenie problémov, spravidla vysoký stupeň formálneho vzdelania 
                                                 
79 FLORIDA, R.: The Rise of the Creative Class and How It´s Transforming Work, Leisure, Community and 
Everyday Life. New York : Perseus Book Group, 2002.  
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a vysoká úroveň ľudského kapitálu. Podobne Florida hovorí o ďalšej skupine, o kreatívnych 

profesionáloch, ktorí sa orientujú na tvorivé riešenia aplikácií, kam patria najmä technici. 

Príslušníci kreatívnej triedy sa, podľa Floridu, vedome nepovažujú za triedu, spája ich 

spoločný étos, preferencie: vyhľadávajú diverzitu, prostredie akceptujúce odlišnosť, 

uprednostňujú bohatú ponuku nočného života, trávenia voľného času, oceňujú autenticitu 

a jedinečnosť miesta. Florida zdôrazňuje, že na kreatívnej triede záleží prosperovanie celej 

lokality, lebo poháňa rast celej ekonomiky miest či regiónov, a teda pre ekonomický rozvoj 

určitej lokality je jednoznačne kľúčové týchto ľudí prilákať. 

 Kreatívna trieda, „kreatívne klastre“, konkurenčné hry umelcov a kultúrnych podnikov 

veľkých urbanistických oblastí, ale hlavne rozmach regenerácie miest, najmä vo veľkých 

mestských priemyselných oblastiach (napríklad: Manchester, Londýn, Dublin, Helsinki, 

Amsterdam, Lille, Marseille, Lodž, Barcelona, Miláno a ďalšie), to všetko je previazané 

s diskurzom kreatívneho priemyslu. Ten navyše poukazuje, že veľké mestá sú obvykle lepšie 

prepojené cez siete, ktorých štruktúra a pevnosť v svetových mestách umožňujú, že ide 

o efektívny spôsob, ako zabezpečiť a zlepšiť mestskú ekonomiku a sociálnu dominanciu v ére 

globalizácie. A napokon, že z umeleckej prestíže a kultúrneho rozvoja hlavného (vybraného, 

dominantného) mesta, môže benefitovať prestíž celej krajiny. 

 Floridova teória sa stala veľmi populárna a aj prakticky ovplyvnila urbanistické plánovanie 

na mnohých miestach sveta. Vyvolala však aj vlny kritiky. Len na okraj poznamenáme, že sa 

týka viacerých rovín. Kritika sa vzťahuje napríklad k Floridovej legitimizácii gentrifikácie, 

ktorá má v centrách kreativity postupne aj veľmi negatívne sociálne dopady na jej obyvateľov. 

Iná rovina  kritiky sa vzťahuje k rizikám sociálnej spravodlivosti kreatívnych miest, keď 

bohatstvo z kreativity sa nevracia jej tvorcom, ale profitujú na ňom iní. A ešte ďalšia rovina 

kritiky sa vzťahuje k rizikám  preferovania podpory dominantných miest, ktoré spravidla býva 

na úkor ostatných miest rozvíjať sa v súťaži s ním.  

 Kritika Floridu sa vzťahuje aj k spochybňovania samotného jeho ústredného konceptu 

kreatívnej triedy. Všimnime si jej sviežu podobu v ktorej, optikou Bourdieuho teórie J. 

Kalenda a T. Karger kritizujú Floridov koncept „kreatívnej triedy“ ako typický príklad 

symbolickího násilia, keď „práve toto násilie slúži niektorým skupinám k tomu, aby získali 

v sociálnom priestore exkluzívne postavenie, inštitucionalizovali ho a predovšetkým ho boli 

schopné leigitimizovať a vydávať za celkom prirodzené a oprávnené, javiace sa ako nezávislé 
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na moci a dosiahnuté za pomoci celkom nestranných mechanizmov, hoci je v svojej genéze 

a účeloch kontingentné a arbitrárne.“80 Samotné presadzovanie koncepcie kreatívnej triedy, 

podľa nich, nie je „ničím iným, ako špecifickou sumou stratégií, často vôbec 

neuvedomovanou, niektorých spoločenských aktérov, slúžiacim k získaniu nadvlády 

a presadeniu zámerov nad jednou z častí sociálneho priestoru“81. 

  Diskusia je otvorená, na tomto mieste šlo predovšetkým o načrtnutie hlavných posunov 

a zmien kultúrnej politiky v súvislosti s kreatívnym priemyslom. 

 

 Štvrtá etapa kultúrnej politiky ako prerod a zánik  jej cyklu? 

 Štvrtá fáza kultúrnej politiky má nielen špecifické charakteristiky, spojené najmä s 

kreatívnym priemyslom. Je to zároveň aj etapa, kedy dochádza napokon aj – podľa 

proponentov uvedenej koncepcie cyklu kultúrnej politiky v Európe (najmä Rodriguez Morató 

2005, Urfalino, 2009) – k prerodu celého cyklu a a tým dokonca k zániku kultúrnej politiky, 

postupne a diferencovane.  

 Národné, miestne, regionálne schémy sa líšia, pokiaľ ide o riešenie dilemy, ako stanoviť 

svoje priority medzi dvoma líniami argumentov pre podporu kultúry z verejných peňazí, a to 

medzi líniou argumentov tradičných neekonomických a líniou argumentov nastúpených 

ekonomických. Na jednej strane je priorita, v podobe podpory súčasnej kultúry, rovných 

príležitosti k jej tvorbe, šíreniu, recepcii na sociálnej aj priestorovej úrovni a ochrana 

kultúrneho dedičstva. A na druhej strane je priorita, v podobe orientácie na ekonomickú 

efektívnosť, uprednostňovaním verejných kultúrnych investícií do miest a najmä podporou 

kreatívneho priemyslu, ako súčasti jadra tzv. vedomostnej spoločnosti. 

 Táto odlišnosť riešenia priorít môže buď narastať, alebo – ako predpokladajú proponenti 

koncepcie cyklu kultúrnej politiky v Európe – bude sa zmenšovať, a to v prospech 

jednoznačnej favorizácie kultúrnej politiky na lokálnej úrovni. Podľa týchto autorov 

(Urffalino, Rodriguez Morató) ide priam až o univerzálnu logiku procesu zániku klasickej 

paradigmy kultúrnej politiky v jej cykle. Jej cyklus sa začal na národnom základe 

                                                 
80 KALENDA, J., KARGER,T.: „Kreatívní třída“ v kritické optice Bourdieuho teorie. Monotematické číslo – 
Mýtus kreativní třídy. In: Konstrukt. Časopis pro kulturální studia 1(6), s.2. 
81 Tamže. 
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v päťdesiatych rokoch, vrcholil v šesťdesiatych rokoch, od osemdesiatych rokov nadobúda 

výrazne iný smer a postupne sa tento cyklus vyčerpáva, rozpadá a paralelne vedie k 

posilneniu miestnej kultúrnej politiky. Posilňovanie tejto orientácie je zároveň umocňované 

rastom významu kultúrnej politiky v mestskej politike, kultúra, najmä ako kreatívny 

priemysel sa stáva dôležitým prvkom nových územných rozvojových stratégií.  

 Proces prerodu cyklu kultúrnej politiky, jej opúšťania národného modelu a oživenia na 

lokálnej úrovni, demonštruje Urfalino na analýze histórie francúzskej kultúrnej politiky82 

a Rodriguez Morató na prípade oživenia kultúrnej politiky mesta Barcelona83 . Ide 

o sugestívne ilustrácie a argumenty, či však sú to aj dôkazy, o tom by bolo možno 

pochybovať, a to vzhľadom na určité špecifiká daných lokalít. Napríklad, Barcelona je 

špecifická už len tým, že vychádza z historicky dlhých podnikateľských tradícií od polovice 

19. storočia a je metropolou Katalánska, usilujúceho sa o nezávislosť a oddelenie sa od 

Španielska, čiže národný a lokálny význam sa v tomto prípade prekrýva. Francúzsko je 

exemplárne špecifický prípad dlhej histórie národnej jednoty a univerzalizmu, kde striedanie 

cyklov oživovania kultúry na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni je historicky 

opodstatnené aj odskúšané. Taktiež je Francúzsko špecifický prípad v tomto kontexte 

v neposlednom rade aj preto, že má mnoho starých industriálnych oblastí, vyžadujúcich nutnú 

revitalizáciu. 

 Keď je reč o cyklickej teórii v kultúrnej politike, môže to asociovať otázku aj 

všeobecnejšiu, o cykle, spojenom s kultúrou vôbec. Odpovede môžu byť samozrejme len 

hypotetické. Podľa slávneho vyjadrenia J. G. Frazera: „veškerá kultúra vyšla z chrámu“.  

 S touto optikou možno v interpretácii pokračovať tak, že kultúra v chráme bola 

prostriedkom k cieľu, slúžila „na vyššiu Božiu slávu“. A potom, ako kultúra „vyšla z chrámu“, 

stala sa z prostriedku cieľom sama: Kultúra bola transgresiou, umenie bolo „vysoké“, tvorba 

bola „poslaním“ a budovy kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií pripomínali nie náhodou 

sakrálnu architektúru. Transgresia a hierarchie kultúry mali ešte nejaký čas zotrvačnosť, 

postupom času sa však relativizovali, vertikálna os ustúpila osi horizontálnej. Cyklus by teda 

tiež mohol byť uzatvorený a odznova by sa vysoká kultúra mohla, či mala vrátiť do chrámov, 

                                                 
82 URFALINO, P: L´invention de la politique culturelle. Paris : Hachette, 2004. 
83 RODRÍGUEZ MORATÓ, A.: La reinvención de la política cultural a escala local: el caso Barcelona. In: 
Sociedade e Estado, 2005, 20, n. 2, s. 351-376. 
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kde – ak by sme zostali pri parafráze ďalšieho biblického podobenstva – nebudú, či nemali by 

byť „kupci“. Avšak „vtip“ je v tom, že v chrámoch je už sakrálna turistika, splývajúca s 

pútnictvom, ktorá si dilemu autenticity verzus komoditizácie, rozlišovanie posvätného a 

profánneho možno už ani nekladie, kreatívny priemysel je aj tu už nádejou svojho druhu. 

 Ak sa vrátime k paradigme cyklu kultúrnej politiky, možno reálne predpokladať – či už ide 

o vyčerpávajúci cyklus, alebo nie – že ak v uplynulom zhruba polstoročí boli v Európe 

(napriek spomenutým a ďalším rozdielom medzi jednotlivými krajinami) predsa len určité 

spoločné, alebo podobné črty etáp kultúrnej politiky, v súčasnosti aj v dohľadnej budúcnosti 

sa v Európe črtajú trendy oveľa mozaikovitejšie, než ako boli v prechádzajúcich desaťročiach. 

  

 Na margo špecifík Slovenska 

 Orientácia európskych krajín na kreatívny priemysel v kultúrnej politike bola, je a možno 

predpokladať, že aj bude, v rôznych krajinách rôzna, čo do rozsahu, temporality a aj diskusií, 

vyjadrujúcich určité špecifiká jednotlivých krajín. Dôležitou otázkou kreatívneho priemyslu, 

najmä v situácii, keď jeho šírenie je posväcované nadnárodnými organizáciami je otázka ich 

prenositeľnosti. To je samozrejme veľká téma a na tomto mieste zmienime iba tri 

charakteristiky Slovenska, ktoré pravdepodobne môžu prenositeľnosť kreatívneho priemyslu 

modifikovať, alebo ktorými môže byť modifikované Slovensko a jeho kultúra. 

 Prvá sa viaže k špecifikám urbanizácie Slovenska, druhá k špecifikám tradície kultúrnej 

politiky na Slovensku a tretia k špecifikám súčasných diskusií o kreatívnom priemysle na 

Slovensku. 

 V porovnaní s krajinami, kde sa koncepcia kreatívneho priemyslu zrodila (Veľká Británia) 

a kde sa najviac ujala (napríklad, severské štáty, Holandsko, nemecké spolkové krajiny) je 

Slovensko oveľa menej urbanizované. Nejde ani tak o celkovú urbanizáciu, ale o výskyt miest 

vo najväčších veľkostných kategóriách (nad milión obyvateľov), čiže mestá, ktoré majú v 

kreatívnom priemysle kľúčové postavenie a ktoré vlastne ani na Slovensku nie sú. Čiže prosté 

extrapolácie a prenášanie skúseností a poznatkov kreatívneho priemyslu z veľkých metropol 

iných krajín do slovenských podmienok nemusia priniesť efekty len tie očakávané. 

 Ďalšie, výraznejšie a priam bytostné slovenské špecifikum sa viaže k histórii slovenskej 
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kultúry, národa, štátu a ku kolektívnej pamäti. Konštituovanie slovenského národa a štátu sa 

prioritne opieralo nie o mocenské a ekonomické postupy a prostriedky jeho obyvateľov, ale 

práve o artikuláciu kultúrnych potrieb a práv. Bola to práve určitá kultúrna politika 

predstaviteľov národa, ktorá predchádzala politický a ekonomický štát a dožadovala sa ho. 

Kultúrna politika na Slovensku nenadväzuje prioritne na aristokratické, či salónne tradície 

podpory umenia, ako je tomu v mnohých európskych krajinách. Na Slovensku išlo najmä 

o viac či menej obetavé individuálne a spolkové osvetové aktivity. Kultúrna politika na 

Slovensku nadväzuje tiež na tradície spätosti kultúry s oblasťou inštitucionálneho 

vzdelávania, spomeňme monarchistické rakúske Ministerium fur Cultus and Unterricht, 

československé ministerstvá „školství a osvěty“. A „duch prežitia“ na Slovensku sa opieral 

o originálne, ale dnes už korodujúce podoby kolektívnej pamäti, ktorá je zásadným zdrojom 

identity kolektívnej aj individuálnej. Inými slovami, v tomto kontexte prepracovať kultúrnu 

politiku na kreatívnu stratégiu, či na konfúznu kombináciu podpory kultúry v tradičných 

doterajších významoch, s kreatívnym priemyslom a (možným?!) lobbyingom s tým spojeným, 

spoliehať sa na skúsenosti s kreatívnym priemyslom v tzv. vyspelých krajinách, či sa preň 

odhodlať „len, aby sme v hanbe nezostali“, či bezmyšlienkovito plnili nariadenia európskej 

administratívy, to sú cesty, ktoré môžu byť príležitosťami, ale predstavujú pre Slovensko aj 

riziká až existenčných hier.  

 A napokon za určité špecifikum tu možno považovať absenciu diskusií o kreatívnom 

priemysle ako takom, nielen jeho parciálnych súčastí. Pre porovnanie, či skôr len malú 

inšpiráciu si orientačne všimneme, ako je tomu s diskusiou o kreatívnom priemysle v nám 

najbližšej Českej republike.  

 Diskusia, či minimálne rozpätie postojov ku kreatívnemu priemyslu v českom priestore 

zahŕňa, napríklad už zo sympózia Fórum pro kreatívní Evropu, tak hlasy hlavných svetových 

protagonistov kreatívneho priemyslu, ako J. Howkins, R. Florida a ďalších a zároveň hlasy, 

ktoré – na tom istom sympóziu – kritizovali kreatívny priemysel ako „marxistický prístup ku 

kultúre“, pretože, slovami úvodného prejavu: „Najdôležitejší efekt kultúry vôbec nie je 

ekonomický“84.  

 Možno aj tým, že v českej tlači neabsentuje dostupná prehľadová literatúra o kreatívnych 

                                                 
84 Fórum pro kreativní Evropu, 26.-27. 3. 2009. Dostupné na: http://www.forumforcreativeeurope.cz/cs/. 
Citované dňa: 16.11.2011. (Praha, 26. – 27. 3. 2009). 
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priemysloch85, že kreatívny priemysel je v Čechách už študijný odbor (akreditovaný ako 

„kreatívna ekonomika“ na Vysokej škole ekonomickej v Prahe), nechýbajú, na druhej strane, 

ani skeptické postoje, podľa ktorých, hoci sa politickí reprezentanti môžu nechať presvedčiť, 

otázky fungovania sú otvorené. Nechýba ani interpretácia kreatívnych priemyslov ako možnej 

„novej tržnej totality“86, ba ani už v predchádzajúcom texte spomenutá analýza kľúčového 

konceptu „kreatívnej triedy“ , nechýba (od roku 2009) ani iniciativa za živú kultúru, nazvaná 

„Za Česko kulturní“.  87 

  A nechýba ani vyhranená kritika kreatívneho priemyslu ako „diktátu tvorivosti“ 

(Stejskalová, 2012), ktorú si osobitne všimneme, pretože vyjadruje v kondenzovanej forme 

viaceré roviny kritiky kreatívneho priemyslu. Podľa Stejskalovej kreatívny priemysel „tento 

novo objavený koncept sa stal predovšetkým liekom na úzkosť, sprevádzajúcu úpadok 

industriálnej ekonomiky a nebezpečenstvo ázijskej konkurencie“. 88  Autorka kritizuje 

„nadužívanosť“ slova kreativita, lebo je to „do tej miery, že znamená všetko, a teda zároveň 

nič“ 89. Poukazuje – mimochodom, podobne, ako už v predchádzajúcom texte zmienené 

závery francúzskeho sociológa Mengera – na problematickú stránku zamestnanosti v oblasti 

kreatívnych priemyslov, Pripúšťa síce, že „kreatívne priemysly zrejme skutočne spôsobili 

nárast pracovných miest“, jedným dychom však dodáva „ale entuziazmus z toho plynúci 

zakrýva skutočnú situáciu tých, ktorí v ňom pracujú“. Tou podstatnou okolnosťou pre ňu je, 

že „Pre túto oblasť je totiž typická kolísavosť a nevyrovnanosť príjmov a ľudia sa častejšie 

ako inde potácajú medzi krátkodobými úväzkami, pracujú vlastne stále, pretože sa nerozlišuje 

medzi pracovným a voľným časom a nepožívajú istôt, spojených s dlhším pracovným 

pomerom.“ 90 Uzatvára, že: „Ľudia v kultúre sú často omámení koncepciou, ktorá konečne 

stavia kultúru do stredu ekonomického a politického diania, bez toho, aby boli akokoľvek 

znepokojení úzkymi mantinelmi jazyka investícií inovácií a hospodárskeho rastu.“91  

                                                 
85 CIKÁNEK, M.: Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha : Institut umění – Divadelní ústav, 
2009. ISBN 978-80-7008-231-7. 
86 GAJDOŠ, J.: Kreativní průmysly. Rozvoj kultury, nebo nová tržní totalita?. In.: Disk (časopis AMU), č. 32, jún 
2010. 
87 Za Česko kulturní: iniciativapro podporu živého umění. 25.3.2010. (online)). Dostupné na 
http://www.zaceskokulturní.cz/program.Citované dňa:10.11.2012. 
88 STEJSKALOVÁ, T.: Diktát tvořivosti: kritika kreativních průmyslů. In: A2 (online). Dostupné na: 
http://www.advojka.cz/archiv/2012/26/diktat-tvorivost 
89 Tamže. 
90 Tamže. 
91 STEJSKALOVÁ, T.: Diktát tvořivosti: kritika kreativních průmyslů. In: A2 (online). Dostupné na: 
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 Stejskalová pripomína ešte, že kreatívne priemysly sú prezentované ako šance, ktorých 

premárnenie by znamenal ohrozenie, v čom vidí podobnosť s „ideológiami“. A apelatívne 

dodáva, že „zatiaľ, čo tu existuje celkom prepracovaná kritika vládnej politiky v školstve, 

zdravotnej starostlivosti, ekonomike a iných oblastiach, kritická analýza nastupujúcej 

hegemónie nového konceptu kultúrnej politiky schádza“ 92 . Túto situáciu považuje za 

„symptóm povrchného záujmu českých politikov a aktivistov o kultúru“ a za chýbajúcu 

alternatívu koncepcie „roly kultúry v spoločnosti“.93 

 Táto kritika sa však môže javiť aj ako preventívna v českom prostredí, keďže na druhej 

strane sú hlasy až varovné, že kreatívne priemysly môžu byť aj pre Česko veľkou 

príležitosťou, ale aj hrozbou straty konkurencieschopnosti „v prípade, ak nerozpoznajú nové 

trendy“.94  

 Monitoring a hodnotenie diskusií o kreatívnom priemysle v iných krajinách na tomto 

mieste presahuje zámer aj možnosti, išlo len o ilustráciu a argument v prospech tvrdenia, že 

jednou zo špecifík kreatívneho priemyslu na Slovensku je absencia diskusií o ňom 

a v neposlednom rade, že tieto diskusie sú – a mali by v záujme jeho prenositeľnosti aj byť – 

v rôznych krajinách rôzne. 

 

 Zmeny kultúrnej politiky ako zmeny definícií kultú ry 

 Napokon sa vrátime k počiatočnej a ústrednej otázke tohto textu, a to, či a ako sa v 

doterajšej kultúrnej politike menila so zmenami koncepcií kultúrnej politiky aj samotná 

definícia kultúry. 

 Historický exkurz do jednotlivých etáp kultúrnej politiky umožnil vidieť, že tak, ako 

sociálne a ekonomické zdôvodňovanie pre verejnú kultúrnu činnosť prešli radom úprav, 

menila sa aj samotná definícia kultúry. Keď kultúra v polovici predchádzajúceho storočia 

vstupovala do agendy štátnej kultúrnej politiky, bola definovaná ako určitý celok, legitimovali 

                                                                                                                                                         
http://www.advojka.cz/archiv/2012/26/diktat-tvorivost 
92 Tamže. 
93 Tamže. 
94 RÖMEROVÁ, E: Fenomén kreativních průmyslů – nová příležitost globální ekonomiky. Ekonomika 
a management, 2010,č. 2. Dostupné na: http://www.vse.cz/eam/96, s. 8 
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ju najmä hierarchie a klasifikácie umenia, univerzálne hodnoty a národná kultúra. V ďalších 

desaťročiach prichádzali relativistické, či pluralistické definície, chápajúce kultúru ako spôsob 

života, životný štýl, či kvalitu života jednotlivých segmentov spoločnosti. Definície zahŕňajú 

už nielen vysoké umenia, ale aj ich populárne formy, prelomila sa dovtedajšia dištinkcia 

medzi vysokou kultúrou a kultúrnym priemyslom. A napokon, v súčasnej verejnej kultúrnej 

politike sa presadzuje ekonomické hľadisko, osobitne kreatívny priemysel, ktorý sa opiera 

o logiku peňazí a má natoľko diametrálne odlišné smerovanie od mapovania kultúry všetkých 

predchádzajúcich etáp, že možno hovoriť už nielen o nejakom posune, ale priam o obrate 

v definíciách kultúry. 

 Nástup logiky peňazí do kultúry diagnostikoval klasik sociológie kultúry G. Simmel ako 

„tragédiu kultúry“, čím neoznačuje krízu kultúry, či predzvesť jej zániku, ale situáciu, keď sa 

sprostredkujúce články medzi subjektívnou a objektívnou kultúrou začnú riadiť „ logikou 

peňazí“, čo spôsobuje subjektívnej kultúre sťaženú orientáciu, „bezradnosť a štiepenie“95 

Nejde o nóvum objavenia spojenia kultúry s peniazmi, obchodom, ekonomikou, toto spojenie 

má samozrejme starú históriu, Simmel však diagnostikuje novú situáciu modernej 

spoločnosti, v ktorej sa logika peňazí v kultúre stáva dominantná. Kreativita – v tvorbe, šírení 

aj recepcii kultúry – so svojou orientáciou na dominantnú logiku peňazí, bez zreteľa na určité 

hodnoty, normy, vzory, ktoré sú generované sociokultúrnou skúsenosťou predchádzajúcich 

generácií, takáto kreativita prináša nielen príležitosť víťazstva nad rutinou, ale aj nedozierne 

riziká. (Exemplárny príklad je prípad pančovania alkoholu metanolom: má tiež atribúty 

kreatívneho priemyslu.)  

 Samozrejme, inšpirácia Simmelom, podobne ako celý predchádzajúci pohľad na vzťah 

kultúry a kreatívneho priemyslu je jeden z možných príspevkov do potrebnej – zatiaľ na 

Slovensku nerozvinutej, ba ani nezačatej – diskusie o kreatívnom priemysle. Táto diskusia je 

potrebná nie ako nejaká „hra vo veži zo slonovej kosti“, ale práve kvôli praktickým dôvodom. 

Bolo by prinajmenšom naivné, nerozpoznať kreatívny priemysel ako realitu a ako príležitosti. 

Avšak v konečnom dôsledku kontraproduktívnejšie a rizikovejšie môže byť, ak pod jednou 

a tou istou „strechou“ inštitúcií – ktoré sú na kultúru programovo zamerané, sú podporované 

z verených peňazí od štátu, či daňových poplatníkov – koexistujú a zmiešavajú sa prístupy ku 

                                                 
95 SIMMEL, G.: O podstate kultúry. Bratislava : Kaligram, 2003. 

 
 

58 

 

kultúre s diametrálne odlišným smerovaním (a kreatívny priemysel, v porovnaní s doterajšími 

prístupmi ku kultúre, diametrálne odlišné smerovanie má) a to bez toho, aby sa rozdiely 

nielen diskutovali, ale dokonca aj bez toho, aby sa vôbec náležite pomenovali. 

 

Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 

1/0823/12 Sociológia kultúry po kultúrnom obrate a VEGA 1/0790/12 Priemysel/priemysly 

kultúry. 
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3. KAPITOLA 

 

 

NOVÉ FUNKCIE UMELECKÝCH A KREATÍVNYCH 

VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT 

Zuzana Slušná 

 

Kreatívna ekonomika zastrešuje rôzne a diferencované prejavy tvorivosti: od tvorby vysoko 

špecializovaných profesionálov cez komerčné aktivity využívajúce vybrané znaky umenia až 

k aktivitám záujmovým, dobrovoľným a voľnočasovým. Aktuálne odporúčania Európskej 

komisie zdôrazňujú, že je potrebné metodicky a cielene využívať všetky funkcie kultúry tak, 

aby z nich v prvom rade profitovalo miestne spoločenstvo a následne aj celá spoločnosť. 

Kreatívna energia sa negeneruje len prostredníctvom formálnych aktivít: dôležitý katalyzátor 

kreativity, najmä v podmienkach menších miest a obcí, predstavujú aktivity lokálnych 

kultúrnych aktérov: združení, spolkov a krúžkov, fungujúcich najmä na báze dobrovoľnosti a 

neprofesionálnosti. 

V centre pozornosti je redukovanie negatívnych dôsledkov prebiehajúcich procesov a zmien, 

najmä prehlbujúcej sa apatie, únavy a nezáujmu rezidentov participovať na verejnom 

(občianskom, sociálnom, kultúrnom) živote spoločenstva. V prostredí miestnej kultúry sa 

dôležitým cieľom stáva komunitná súdržnosť, ktorej nezastupiteľnou súčasťou je 

medziskupinová spolupráca, vychádzajúca z princípov interkultúrneho dialógu. 
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 Umenie je od počiatku jednou z najpozornejšie sledovaných ľudských aktivít. Aj grécke a 

latinské pomenovanie „umenia“ odkazuje na činnosť a ľudskú aktivitu. Pojem umenia zahŕňa 

širokú škálu javov, činností, prejavov (a ich výsledkov): potenciál umenia je 

nevyčerpateľný. Umelecké výtvory a aktivity ponúkajú jedinečné podnety a hodnoty, majú 

unikátne a nezastupiteľné funkcie. Vytvorené pred vyprodukovaným začína preferovať aj 

čoraz viac príslušníkov súdobej, hyperkonzumnej spoločnosti. Ľudská imaginácia, tvorivosť 

a neutíchajúca túžba vytvárať sú potenciálom, ktorý môže rozhýbať hospodársky, spoločenský 

aj kultúrny život v sídlach aj celých regiónoch. 

 

 Komodizácia a ekonomizácia kultúry: trend, diagnóza alebo 

riešenie? 

 Hodnota kultúrnych a kreatívnych fenoménov v posledných desaťročiach vzrástla. 

Pozitívne ich oceňujú nielen prijímatelia a konzumenti, ale ich potenciál oveľa citlivejšie 

vnímajú elity ekonomického sveta, investori, marketingoví mágovia a burzoví makléri. 

Nástroje a stratégie zhodnocovania potenciálu kreatívnych činností testuje a ponúka 

kreatívna ekonomika96.  

 V kontexte nových výskumov je kreativita interpretovaná ako súhrn fenoménov, aktivít, 

činností a prejavov, prinášajúcich tzv. hrubý intelektuálny materiál (myšlienky, koncepty, 

identifikovanie problémov a nové objavy a pod.), ktoré sa komodiv budúcnosti stanú 

základom nových teórií, prístupov, prostriedkov, nástrojov, produktov a služieb. Čoraz 

častejšie sa v diskusiách ako aj v realizovaných projektoch objavovala pripomienka, že 

kreativita nemusí výlučne rozbíjať. Súčasná spoločnosť neoceňuje len prvoplánové vzpieranie 

sa konvenciám a normám, vyhýbanie sa šablónam a rozbíjanie väzby s tradičným za každú 

cenu. Hoci sa môže zdať, že nájsť priestor a príležitosť k inovácii a vytvoreniu nového, 

originálneho a jedinečného produktu, je čoraz ťažšie, kreativita je prítomná aj v oživovaní či 

recyklácii „tradičných“ či „starých“ prejavov či činností ale aj vo variáciách s malými 

                                                 
96 KLOUDOVÁ, J.: Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis. 2009. Roč. 57, č.3. s. 247–262. 
ISSN: 0013-3035 
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významovými odchýlkami. Tvorivé osobnosti môžu byť objaviteľmi problémov, tvorcami 

nového umenia ako aj tími, čo niečo kreatívne znovuobjavia (s novo dodaným významom), 

riešiteľmi problémov, tvorcami nových tradícií ale aj nasledovníkmi starej tradície, ktorú 

recyklujú a situujú do nových kontextov. 

 Kreatívna ekonomika pokrýva oveľa širšiu oblasť, ako naznačujú niektoré tzv. tradičné 

vymedzenia kultúry. Jej jednotlivé odvetvia a prejavy majú základ v diferencovaných, často 

akoby navzájom nekompatibilných prejavoch tvorivosti: od tvorby vysoko špecializovaných 

profesionálov cez apriori komerčné aktivity využívajúce vybrané znaky umenia až k aktivitám 

záujmovým, dobrovoľným a voľnočasovým. Nakoľko je problematika kreatívnej ekonomiky 

a kreatívnych odvetví v súčasnosti ešte stále otvorená ďalším kritickým podnetom 

a pripomienkam, mnohí odborníci upozorňujú, že aktuálny model kreatívnych odvetví ešte 

nemusí byť konečným. 97  Viaceré pripomienky odkryli potrebu zvážiť potenciál tzv. 

presahujúcich oblastí: 

•  široko koncipovanej problematiky vzdelávania, vedy a výskumu, 

•  dynamicky sa rozvíjajúcich odvetví spojených s trendom aktívneho trávenia voľného 
času, pričom najčastejšie uvádzanými príkladmi sú športové, wellnes a relaxačné 
aktivity, 

•  osobitú problematiku v naznačenom kontexte predstavujú turistický ruch a najmä jeho 
špecifický segment: kultúrny turizmus, 

•  v niektorých koncepciách sú ako „príbuzné“ uvádzané aj lotérie a podobné hry. 

 

 Funkcie kultúry a od nich sa odvíjajúca hodnota, prisudzovaná kultúre spoločnosťou aj 

jednotlivcami, nespočíva v potenciáli byť oslíkom, z ktorého sa po starostlivo manažovanom 

„trasení“ budú sypať zlaté dukáty (či – aktuálnejšie – eurá). Zhodnocovanie potenciálu 

kultúry cez jej komodizáciu je procesom, ktorý môže priniesť nielen mnohé benefity, ale vždy 

                                                 
97 KLOUDOVÁ, J. et al: Kreativní ekonomika. Vybrané ekonomické, právní, masmediální a informatizační  
aspekty. Bratislava: Eurokodex. 2010. ISBN 978–80–89447–20–6; KLOUDOVÁ, J.: Kreativní ekonomika.  
Trendy, výzvy, příležitosti. Praha: Grada 2010. ISBN 978–80–247–3608–0; CIKÁNEK, M.: Kreativní průmysly  
– příležitost pro novou ekonomiku. Praha, Institu umění – Divadelní ústav v Praze, 2009, ISBN 978-80-7008- 
231- 
7; HESMONDHALGH, D. – PRATT, A.: Cultural industries and cultural policy. International journal of cultural  
policy, 11 (1). 2005. s. 1-14; O`CONNOR, J.: The Cultural and Creative Industries: a Review of the Literature.  
Creative Partnerships. Art Council England, November 2007. 
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v sebe obsahuje hrozby a riziká. Z perspektívy kulturológie je možné samotnú „kreatívnu 

ekonomiku“ vnímať ako tendenciu neutralizovať viditeľné prejavy „ekonomizácie“ 

a komodizácie vo sférach, ako sú tvorba, výroba, vydávanie a distribúcia umenia, 

obchodovanie s umením, ochrana kultúrneho dedičstva, kultivácia a vzdelávanie, riadenie 

a regulácia ľudských spoločenstiev. Kritici samotného konceptu pripomínajú, že primárnym 

benefitom kreatívnych činností nikdy nebol výlučne len finančný zisk, ale často to boli 

benefity vo forme hodnôt alebo špecifických a jedinečných zážitkov. Úspešné a mediálne 

známe projekty, ktoré zviditeľňovali princípy a stratégie kreatívnej ekonomiky (napr. 

iniciatíva Európske hlavné mestá kultúry), presahujú aj do sociálnej sféry a preto slúžia ako 

príklady prerozdelenia investícií a zisku tak, aby z nich profitovala čo najširšia časť 

spoločnosti. Manažovanie kultúry v intenciách kreatívnej ekonomiky môže kultúrny 

a sociálny život výrazným spôsobom obohatiť, ale potenciálne obohatenie jednotlivcov či tzv. 

širokej verejnosti nesmie byť dôvodom prehliadania viacerých negatív a rizík. 

 

 Kultúra ako komodita a kreatívna ekonomika 

 Rosalind Williamsová upozorňuje, že nástup éry konzumu je spojený s legitimáciou a 

demokratizáciou rozkoše a ustanovením „etiky túženia“ a následným „zovšednením“ 

posadnutosti „mať“ na úkor „byť“. 98 Nová etika zbavila chtivé fantázie, rozkoš a túženie 

diktátu morálky a napomohla sformovať ich rituálne praktikovanie vo forme konzumu pod 

hlavičkou „civilité“. 99 Následne sa rozkoš a túžby vo svojej demokratizovanej, scivilnenej 

a ritualizovanej forme stali prístupné pre všetkých, nielen pre elitné alebo striktne limitované 

skupiny. Demokratizáciu rozkoše sprevádza aj inovatívny sociokultúry vzorec: erotizácia vo 

forme špecifickej mocenskej stratégie, ktorú človekom produkované artefakty voči adresátom.  

 Uvedené aspekty výstižne demaskujú Adornove postrehy o fetišizácii kultúrnych komodít 

a konzumentoch produktov kultúrneho priemyslu, ktorých výstižne označil ako podvedených 

submisívnych pôžitkárov.100 V odhaľovaní prehlbujúcej sa komodizácie kultúry pokračoval 

                                                 
98 WILLIAMS, R. H.: Dream worlds: mass consumption in late nineteenth-century France. University of 
California Press. 1982, 1991. ISBN-10: 0520074246, s. 3-7 
99 MAFFESOLI, M.: The Shadow of Dionysus. A Contribution to the Sociology of the Orgy. New York: State 
University. 1993. ISBN 0-7914-1240-7, s. 97 
100 ADORNO, T. W.: „On the Fetish Character in Music and the Regression of Listening“. In Culture Industry : 
Selected Essays on Mass Culture, London:Routledge, 1991. ISBN 10-0415-038-96- 0. s. 30-35 
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o.i. Jean Baudrillard. Esej O svádění demaskuje, ako komodity prostredníctvom 

rozmanitých donucovacích stratégií vyzývajú ku konzumu: zvádzajú, očarujú, pohlcujú 

a utápajú v chvíľkovej slasti z momentálneho zážitku101 Rozkoš, nastupujúca po postmodernej 

relativizácii hodnôt, noriem a tabu, je výlučná relativizáciou zákazov, detabuizovaním, či 

dokonca netabuizovateľnosťou. V etape hyperkonzumu si získali dôležitú pozíciu stratégie, 

ktoré umožnili transformovať väčšinu artefaktov ale aj výtvorov duchovnej kultúry do novej 

podoby. Začali fungovať primárne ako komodity a tým nadobudli mnohé nové funkcie. 

Komodity dávajú abstraktej symbolickej komunikácii v súdobej kultúre konzumu zdanie 

konkrétnosti (A. Appadurai), zviditeľňujú jej predstavy a túžby (Z. Baumann), reprezentujú 

logiku pop-hédonizmu ako nového kultúrneho poriadku (D. Bell). Jeden z najcitovanejších 

analytikov konzumnej spoločnosti, Jean Baurillard102, považoval komodity za strategické 

signifikáty, ktoré prestali odkazovať na hodnoty a svoje komunikačné naplnenie nachádzajú 

v nekonečnom kolobehu/cirkulácii. Sú produkované spotrebiteľom na mieru a úspešne 

vzbudzujú ilúziu, že sú hypermoderne antropocentrické. Podľa Jeana Baudrillarda konzum 

získava svoju moc úmerne s tým, ako sa vo vedomí prijímateľov vytráca potreba kritického 

odstupu, dištancie.103 

 Komodity nekladú medzi seba a prijímateľa žiadne zbytočné bariéry. Pri prijímaní 

komodity nejde o akt recepcie. Aj ďalší kritici konzumného správania (J. Fiske, G. 

Lipovetsky, A. Appadurai, L. Uusitalo, R. Scruton, Z. Baumann, R. Sennet) zdôrazňujú, že 

v akte konzumu komodita, transformovaná tendenciami a rituálmi hyperkonzumnej 

spoločnosti na fetiš, „znásilňuje“ vedomie konzumenta. Baudrillard varoval: komodizované 

kultúrne hodnoty môžeme alebo akceptovať alebo odmietnuť, už nie je možné nájsť bod, 

z ktorého zaujmeme kritický odstup. V byrokratickej racionálnej a depersonalizovanej 

mašinérii produkovania a cirkulácie je eskapizmus vo forme konzumu vďaka ilúzii zacielenia 

na jednotlivca často vyhľadávanou formou azylu, útočišťa a útulku104. 

 V kontexte naznačených rizikových tendencií existuje možnosť, že momentálna fascinácia 

mantrou kreatívnej ekonomiky je špecifickou formou eskapizmu, únikom pred čoraz 

                                                 
101 BAUDRILLARD, J.: O svádění. Olomouc: Votobia. 1996. ISBN 80-71-98-078-1 
102 BAUDRILLARD, Jean (1998): The Consumer Society: Myths and Structures. London: Sage Publications, 
ISBN 0-7619-5692-1 
103 BAUDRILLARD, J.: The Murder of the Sign. IN: COHEN, S., ed.: Consumption in the Age of Information. 
Oxford: Berg Publ.. 2005. ISBN 978-1845-2008-96. s. 5-9 
104 KELLER, J. : Až na dno blahobytu. Brno: Duha. 1995. ISBN 80-903085-0-7, s. 36–37 
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rizikovejšími prejavmi roviny každodennosti. V očiach niektorých fungujú tzv. „kreatívci“ 

ako viditeľná elitná skupina, ostro oddelená spoločenskou prestížou a finančným 

ohodnotením. Jedným z najväčších paradoxov hyperkonzumnej spoločnosti ale zostáva 

oceňovanie priemyslenej a masovej produkcie pred jedinečnosťou tvorby umeleckej, 

remeselnej, duševnej alebo intelektuálnej. Na riziká dlhodobo upozorňuje V. Gažová, ktorá 

kriticky odhaľovala etické dôsledky procesu, v ktorom sa kultúrou  stáva najmä to, čo „letí“, 

je masovo žiadané, ziskové a prezentované ako „lákadlo“ či „zábava“105.  

 Už koncom deväťdesiatych rokov považovala dosiahnutý stav za radikálny stupeň, pretože 

členovia spoločnosti kultúrou nazývajú a označujú „akýkoľvek produkt, predovšetkým však to, 

čo spadá do oblasti zábavy. V rámci rôznorodosti a možnosti voľby sa i myslenie stáva 

fakultatívnym. Dôležité sú predovšetkým pocity, to, čo je príjemné, zábava, taká, aká komu 

vyhovuje“106. 

Paradoxne preto pod hlavičkou implementácie kreatívnych stratégií môže dochádzať 

k upevňovaniu a prehlbovanie trendu fetišizácie komodity, skrytej v lákavom obale 

kultúrnej (pseudo)hodnoty, ale predurčenej na konzum. Rizikové tendencie a kritické prejavy 

hyperkonzumu už dávno prekročili priestor vedeckých štúdií. Pomaly, akoby neviditeľne, 

okupujú pole každodennosti. Hĺbku ich zakotvenia vo vzorcoch kultúrnych a spoločenských 

prejavov nepriamo potvrdzujú zistenia Celoeurópskeho prieskumu kultúrnych hodnôt 

(EUROBAROMETER 278: European Cultural Values 2007107). Výsledky o. i. odhalili aj fakt, 

že respondenti zo Slovenskej republiky vnímajú kultúru veľmi špecificky: 

•  najvyššie percento opýtaných respondentov v rámci EÚ stotožnilo kultúru 

s umeleckými aktivitami (performatívne umenie, vizuálne umenie, literatúra) – na 

Slovensku je to 67 % opýtaných pri priemere EÚ 39 %, 

•   obyvatelia Slovenska vykazujú v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami vysoké 

percento tých, ktorí s kultúrou spájajú primárne voľnočasové a zábavné aktivity: 

na Slovensku a v Dánsku to bolo 20 % opýtaných, čo je najvyššia hodnota v rámci EÚ 

pri priemere 9 % opýtaných. 

                                                 
105 GAŽOVÁ, V.: Perspektívy kulturológie Acta Culturologica č. 10, Bratislava: PEEM – Peter Mačura, 2003. 
ISBN 80–88901–81–2. s. 20 
106 Gažová, V.: Sic et non, alebo teraz sme všetci multikulturalisti. IN: FISCHEROVÁ, A., ed.: Rozmanitosť 
kultúry. Acta Culturologica č. 4, Bratislava:PEEM, ISBN 80-88901-33-2, s. 20 
107 European Cultural Values. EUROBAROMETER 278. European Commision. 2007. 
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 Výskum odhalil, že konzumné prijímanie kultúrnych hodnôt prevyšuje nad aktívnymi 

a kreatívnymi aktivitami108. Lákavá ponuka voľnočasových aktivít súčasnej spoločnosti je 

široká a rozmanitá. Okrem umeleckých a kreatívnych aktivít ju tvoria aktivity športové, 

adrenalínové, relaxačné, konzumné (shopping), spirituálne, poznávacie (zážitková turistika), 

masové. Ich ponuka rastie každý deň, pretože sa stali súčasťou dynamických priemyselných 

odvetví. Na základe dlhodobo realizovaných sociologických výskumov je možné špecifikovať 

základné parametre, ovplyvňujúce voľbu prijímate ľa na trhu s kultúrnymi 

voľnočasovými aktivitami. Predstavitelia tzv. Kultursociologie ich diferencujú ako faktory 

sociálne a fakory individuálne. Medzi sociálne faktory patria rozvinutosť a charakter 

kultúrnych inštitúcií, ponúkaných kultúrnych tovarov a služieb (pričom môžeme sledovať 

rozdiely podľa veľkosti sídel), trh kultúry (na ktorý vplýva ekonomická a sociálna situácia 

obyvateľstva), vzťah metropoly a regiónov. Individuálne faktory predstavujú osobná voľba 

(vkus), komponenty životného štýlu (príslušnosť k subkultúre, kontrakultúre), participácia na 

kultúrnom kapitále (osvojenie si návykov prijímať produkty vysokej kultúry). 

 Dlhodobá a systematická analýza spôsobov trávenia každodennosti a voľného času 

odhalila, že pri voľbe aktivít a činností je čoraz dôležitejším faktorom trend subjektivizácie 

a individualizácie, prejavujúci sa najmä v životnoštýlových vzorcoch a orientáciách, tzv. 

sociokultúrnych milieus (Sinus-Milieus®109). Individualizácia a subjektivizácia sa výraznejšie 

prejavujú na rovine každodennosti cez preferované voľnočasové aktivity a stratégie 

spotreby a konzumu. Ďalšie výraznejšie prejavy sa týkajú rodinného života, vkusu, 

kultúrnych záujmov. 

 

 Kultúrne potreby a záujmy v kontexte individualizovanej 

spoločnosti 

 V porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami priniesli globalizácia a modernizácia v 

mestách, obciach a regiónoch výraznú premenu každodenných aktivít skupín aj jednotlivcov. 

                                                 
108 European Cultural Values. EUROBAROMETER 278. European Commision. 2007, s. 19. 

109 V nadväznosti na výskumy Kultursoziologie (Alfred Smudits, Ingo Mőrth, Gerhard Schulze Stefana Hradil 
a i.) sa formuje koncept diferencovaných a segmentovaných kultúrnych prostredí (Sinus-Milieus®). HRADIL, S.: 
Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Leverkusen: Leske Verlag und Budrich. 1985. 
ISBN 978-3810–005–81–6. s. 165 
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Mnohé tendencie ostatných desaťročí výraznejšie posilnili vedomie odlišnosti jednotlivých 

skupín, nie vzájomnú vnútornú súdržnosť spoločenstva. Charakteristickým prejavom súčasnej 

spoločnosti je postupujúca ind ividua l izác ia a prehlbujúc i sa ind ividua l izmus. 

Základné parametre nových vzorcov prežívania každodennosti sumarizovali viacerí odborníci. 

Na rovine kultúry odhaľujú intenzifikovanie a radikalizovanie mechanizmov 

predchádzajúcich období: hyperkapitalizmu, extravagantností (vyplývajúcich zo spojenia 

absolútnej slobody a disciplinizácie) a hyperindividualizácie. Signifikantnými znakmi súdobej 

spoločnosti sa stali individualizácia, dezilúzia, nahrádzanie reality vizuálne príťažlivými 

obrazmi a rozkoš v pozícii hodnoty. 

 Ako pomenovanie spoločenského procesu individualizácia odkazuje na dlhodobé, zložité 

a komplexné zmeny vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou počas industriálnej 

a postindustriálnej civilizačnej etapy.  Výstižnú charakteristiku ponúkol sociológ Zygmunt 

Bauman: ľudská identita prestala byť „danosťou“ a stala sa „úlohou“ či „projektom“. Pretože 

jeho riešením je poverený každý človek individuálne, za spôsob riešenia projektu a jeho 

výsledok preberá individuálnu zodpovednosť.110 Súčasťou prehlbujúcej sa individualizácie 

je oslabovanie vplyvu tradičných inštitúcií (cirkvi, škola, rodina) a odpútavanie sa od 

tradičných sociálnych foriem (triedy, sociálne vrstvy, gendrovo podmienené role a pod.). 

 Individualizmus  je možné vnímať ako dôsledok prieniku individualizačných tendencií do 

sféry hodnotových orientácií a presvedčení. Prejavuje sa na v postojoch a presvedčeniach 

jednotlivcoch, ale aj v očakávaniach a potrebách, ktoré formulujú partikulárne sociálne 

spoločenstvá. Individualizmus sa prejavuje v nových vzorcov životného štýlu, v prehlbujúcej 

sa diferenciácii záľub, vkusov, presvedčení, preferencií, v dôraze na sebarozvoj, 

sebaprezentáciu a sebaidentitu. Preto ho Loek Holman vníma ako jednu z centrálnych 

postmateriálnych hodnôt súčasného sveta – v mnohých prípadoch môže pri profilovaní 

životného štýlu jednotlivca fungovať ako východiskový motív či jednotiaci princíp. Súdobá 

spoločnosť je špecifická nielen novými a inovovanými životnoštýlovými vzorcami, ale aj 

zmenou vkusových preferencií mladších generácií, zvýšeným záujmom o populárnu kultúru 

(často na úkor vysokej kultúry) ako aj upriamením pozornosti na proces recepcie kultúrnych 

a umeleckých produktov. Tendencie v spoločnosti a kultúre nemecky hovoriacich krajín 

                                                 
110 BAUMAN, Z.: Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004, ISBN 80-204-1195-X, s. 171; 
IPOVETSKY, G.: Éra prázdnoty. Praha: Prostor. 1998. ISBN 80-851-9074-5, s. 12n. 
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dlhodobo mapuje okruh bádateľov (Stefan Hradil, Gerhard Schultze, Annette Spellerbergová, 

Bettina Isengardová, Reinhard Kreckel, Hans-Peter Müller). Na základe aktuálnych 

prieskumov z r. 2009 – 2010111 identifikovali tri základné oblasti, ktoré najvýraznejšie 

ovplyvňujú každodenný kultúrny a sociálny život: 1. modernizačné a individualizačné 

procesy (spoločenský dôraz na vyššie stupne vzdelania, zvýšenie mobility ľudí, 

dynamizovanie komunikácie, rozšírenie možností voľby); 2. pocity spojené s permanentnými 

intenzívnymi sociálnymi, technologickými a kultúrnymi zmenami, potreba neustálej 

adaptácie, silnejúce pocity dezorientácie a straty zmyslu); 3. dôsledky globalizácie 

a digitalizácie sveta: prehlbujúca sa odlišnosť hodnôt a životnoštýlových vzorcov, segregácia 

a rozpustené vedomie, silnejúca sociálna hierarchizácia, sociálne deklasovanie, erózia strednej 

triedy, sformovanie kozmopolitnej elity s povedomím jedného sveta).  

 Mnohé súčasné životnoštýlové vzorce sú síce pôsobením médií vizuálne dominantné, ale 

znepokojujú či už svojím hodnotovým rámcom alebo dokonca jeho absenciou. Medzi 

najrizikovajšie prejavy individualizmu v kultúre patria nadraďovanie individualizovaných 

záujmov nad záujmy celku (tzv. verejný záujem), neochota spolupracovať s inými a hľadať 

spoločné riešenia, uzatvárenie sa do privátnych mikrosvetov. Ak je pre súčasného človeka 

čoraz dôležitejšie napĺňanie svojich subjektívnych a individualizovaných očakávaní, potrieb 

a zážitkov, nie je prekvapením, že sa jeho pozornosť z verejného priestoru a verejného 

diania presúva do sféry voľnočasových aktivít a súkromia. 

 

 „Kvalitata“ ako kritérium prežívania každodennosti  

 Svet ponúka nespočetné množstvo pôžitkov, komodít, zážitkov, tovarov, aj služieb. Čím 

viac možností kultúrny supermarket ponúka, tým ťažšie je pre prijímateľov a konzumentov 

definovať potreby. Konzument automaticky očakáva, že ponuka rastie, neustále inovovanie, 

zlepšovanie, obohacovanie a skvalitňovanie ponuky tovarov a služieb sa stalo javom 

normálnym, bežným, štandardným a očakávaným. Každá momentálne prejavená potreba 

a požiadavka je uspokojovaná ihneď, skôr, ako sa stratí a vyprchá. Intenzita zážitkov časom 

klesá a človek musí hľadať nové situácie. Zážitok je pre súčasného človeka fatálnou 

                                                 
111 FLAIG, B. – TAUTSCHER, M. – PLŐGER, W. – CALMBACH, M. – BORGSTEDT, S.: Die Sinus-
Milieus®: Update 2010. Dostupné na http://www.wib-potsdam.de/uploads/SinusMilieusUpdate_2010.pdf 
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nutnosťou a zábava „ópiom duše“112. Postmoderná kultúra síce demokratizovala niektoré 

zážitky ( a formy ich prežívania ako napr. rozkoš), ale ich komodizovaním zároveň vyznačila 

klasifikačné a hodnotiace etalóny pre posudzovanie „úrovne“ životnoštýlových 

a voľnočasových aktivít. 

 Spolu s dlhodobým trendom estetizácie každodennosti (Wolfgang Welsch) je dôležitou 

súčasťou súdobých životnoštýlových orientácií naháňačka za zážitkami. Hoci je účinok 

zážitku len chvíľkový a krátkodobý, množstvo tých, ktorí zážitok, dobrodružstvo a event 

považujú za jedinú zmysluplnú alternatívu zaháňania nudy, stúpa. Gerhard Schulze uvedený 

obrat diagnostikoval ešte v osemdesiatych rokoch, kedy sa rozmáha spoločnosť zážitkov 

(Erlebnisgesselschaft).  

 Fascináciu zážitkom a dobrodružstvom považoval za signál zmeny životnoštýlových 

preferencií novej sociálnej triedy a s ňou spojeného na zážitok orientované sociokultúrneho 

milieu (Erlebnis-Milieu113). Zdôrazňuje, že dobrodružstvo a zážitok dávajú význam voľnému 

času, poskytujú každodennosti štruktúru, vytvárajú priestor pre stretávanie sa a komunikáciu. 

Posadnutosť zážitkom interpretoval v súvislosti so zmenami vnímania toku času: človek si 

vedomie času vytvára cez fragmentárne a útržkovito prchavé okamihy. 

 V hypermodernej spoločnosti akoby čas prebiehal oveľa rýchlejšie ako v predchádzajúcich 

desaťročiach. „Zrýchlenie času“ súvisí s množstvom technických inovácií, ale aj so zmenami 

sociálneho a kultúrneho prostredia, dotýkajúcimi sa každého jednotlivca a výrazne 

ovplyvňujúcimi každodennosť. V hyperkonzumnej spoločnosti je naháňačka za zážitkami 

paradoxne jednou z príčin nedostatku času. Je bežné „nemať čas“, ale je patologické zmeškať 

zážitky, ktoré sú vo forme produktov ponúkané práve dnes v pokračovaní obľúbenej 

telenovely v simulovanou svete „za realitou“. Zajtra je už v móde a ponuke niečo nové, niečo, 

čo nanovo zvádza a okúzľuje. Postmodernou ovplyvnený spôsob myslenia vniesol motívy 

uspokojenia, zážitku a rozkoše aj do sféry práce: aj práca musí človeka „baviť“. Jednotlivé 

zážitky a udalosti narúšajú časové kontinuum a povyšujú ho na dianie: mediálny analytici 

upozorňujú na podobnosť s epizódami v obľúbených seriáloch. Dynamiku všedného 

                                                 
112 PRAVDOVÁ, H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava: FKM UCM. 2009. s. 293. 
113 SCHULZE, G.: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt/ New York: Campus. 
1993. ISBN 978-35-933-4615-1; THŐNDLOVÁ, D.: Společnost prožitků: Gergard Schulz. IN: ŠUBRT, J., ed:  
Soudobá sociologie III. (Diagnózy soudobých společností). Praha: Karolínum. 2008, ISBN 978–80–246–1486–
1, s. 164 
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pracovného týždňa završuje potreba „vypadnúť“, ísť von a zostať tam dlho do noci, striedať 

scény a osoby. Domov už nie je miestom pokoja a odpočinku (ani po emocionálnej stránke): 

ticho je patologickým javom, „čosi“ ho musí prehlušiť a narušiť. 

 Nahradenie motívov zodpovednosti a práce orientáciou na túžby a zážitky diagnostikovali 

viacerí odborníci (R. Sennett, Z. Bauman, A. Giddens, S. Lash, J. Baurdrillard, G. 

Lipovetsky). Spoločnosť zážitkov k svoju prežitiu potrebuje nepretržite generovať neustále 

nové podnety a ponuky, aby nielen uspokojila potreby, ale zároveň ich aj kontinuálne 

obnovovala. Kumulácia zážitkov prijímateľov neobohacuje, ale práve naopak – preťažuje, 

pretože nie sú schopní spracovávať obrovské množstvo podnetov. Súčasný človek preferuje 

aktívnu zážitkovú participáciu na dianí, ale jej konkrétne prejavy už často nie je schopný 

definovať. Ak predchádzajúce civilizačné etapy vnímali trvanlivosť a účelnosť ako dôležité 

hodnoty, súčasná spoločnosť (ktorej fetišizovanou obsesiou je chvíľková a pominuteľná móda 

– ako upozorňuje Gilles Lipovetsky) stavia na momentálnosti a chvíľkovosti zážitku, ktorý 

má význam a funkciu len tým, že je. Užitočnosť a funkčnosť sú len doplnkovou 

„nadhodnotou“ k dizajnu a imidžu („značke“) ponúkaného tovaru či služby. 

 Zdôrazňovanie kvality prežívaného je špecifickým aspektom novej hodnotovej 

orientácie, ktorú od 70. rokov minulého storočia interpretuje Roland Inglehart.114 V dôsledku 

zvyšujúcej sa miery blahobytu a stúpajúcej životnej úrovne sa počas tzv. „tichej revolúcie“ 

postupne, ale v súčasnosti už neprehliadnuteľne, premenili hodnotové preferencie najmä 

u mladších generácií. Medzi tzv. postmateriálnymi hodnami majú osobité postavenie tie, ktoré 

umožňujú „oceňovať“ spôsoby a formy prežívania každodennosti: kvalitu života a spôsoby 

sebarealizácie. Čoraz väčšie množstvo ľudí považuje za základnú potrebu zábavu a zážitok 

a ich naplnenie očakávajú aj od voľnočasových aktivít. Centrálnou hodnotou súčasného 

individualizovaného sveta sa stala sloboda jednotlivca. Parametre šťastia a kvality života 

figurujú aj v projektoch rozvoja regiónov a miest, ako dokazujú aktuálne dokumenty 

                                                 
114 INGLEHART, R.: The Silent Revolution in Post-Industrial Societies. Intergenerational change in post-
industrial societies. IN: American Political Science Review 65 (1971), No. 4, ISSN 1537-5943, s. 991-1017; 
INGLEHART, R.: Culture shift in advanced industrial society. Princeton: Princeton University Press, 1990, 
ISBN 978-0-6910-2296-3. Rozsiahla komparatívna správa z realizovaných výskumov vznikla v spolupráci s 
výskumným tímom Massachusettskej univerzity (INGLEHART, R.: World Values Surveys and European Values 
Surveys, 1981–1984, 1990–1993, and 1995–1997. [Computer file]. ICPSR-version. Ann Arbor, MI: Institute for 
Social Research [producer]. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research 
[distributor]. 2000). 
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Európskeho parlamentu.115 

 

 Špecifická voľnočasových záujmových a umeleckých aktivít 

 Kým moderná industriálna spoločnosť ponúkla ako zmysel života a kritérium naplnenia 

prácu, postindustirálna hyperkonzumná spoločnosť kladie na piedestál kvalitný život  a 

plnohodnotné trávenie voľného času. Reakciou na zmeny v správaní konzumentov, 

prijímateľov či publika je nielen promptné a dynamické sformovanie trhu so zážitkami ale aj 

edutainmentu, sektora orientovaného na voľnočasové vzdelávanie so špecifickými cieľmi, 

prostriedkami a metódami. Voľný čas je v súčasnosti samostatným systémom, ktorý 

produkuje nové typy aktivít s novým zameraním, obsahom a metódami. 

 Voľnočasové záujmové a umelecké aktivity predstavujú alternatívu k všetkým rozmanitým 

formám a spôsobom trávenia voľného času, ktoré má v kultúrnom supermarkete súčasný 

človek k dispozícii. Ich podrobnú klasifikáciu ponúka S. Chomová a zdôrazňuje, že majú 

v rámci výchovy k tvorivosti dominantné postavenie.116  Keďže čas predstavuje jednu 

z najlukratívnejších komodít kultúry éry hyperkonzumu, formy a spôsoby jeho trávenia je 

nevyhnutné vnímať ako investíciu, ktorú každý jednotlivec starostlivo a citlivo „kapitalizuje“ 

a zhodnocuje. V hyperkonzumnej spoločnosti človek nemá čas venovať čas aktivitám, 

ktorých konečné naplnenie vyžaduje čas. Trvanie konzumného aktu sa počíta v takých 

jednotkách, ktoré nám vzácny voľný čas neskrátia – čas, strávený konzumom, (zdanlivo) 

nechýba. Jean Baudrillard upozorňuje, že „márnenie času“ konzumom je teda 

v spoločnosti, kde je ČAS jednou z kľúčových hodnôt, aktom prestíže. Sociálny status a 

pozíciu v systéme v hypekonzumnej spoločnosti signalizuje množstvo času, ktorý konzument 

môže tráviť konzumom. Keďže investovaným kapitálom je najcennejšia komodita 

hyperkonzumnej spoločnosti, teda voľný čas, prijímateľ si veľmi starostlivo vyberá, ktorú 

z rozmanitých ponúk využije. Trávenie voľného času sa stalo sociálne aj kultúrne 

konštruovanou ritualizovanou praktikou , ktorá je verejne predvádzaná a preto svoje 

                                                 
115 Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
(2010/2156(INI); Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady o pracovnom 
pláne pre kultúru na roky 2011 – 2014 (2010/C 325/01); Závery Rady Európy o prínose kultúry k vykonávaniu 
stratégie Európa 2020 (2011/C 175/01). 
116 CHOMOVÁ, S.: Miestna a regionálna kultúra – priestor natvorvé voľnočasové aktivity. IN: CHOMOVÁ S. 
et al. Voľný čas: príležitosť na rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania. Bratislava : Národné osvetové centrum, 
2009. 87 s. ISBN 978-80-7121-313-0. s. 27-36 
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konečné komunikačné naplnenie nachádza až v aktoch oceňovania a uznávania. Lákavá 

ponuka voľnočasových aktivít súčasnej spoločnosti je široká a rozmanitá. Okrem umeleckých 

a kreatívnych aktivít ju tvoria aktivity športové, adrenalínové, relaxačné, konzumné 

(shopping), spirituálne, poznávacie (zážitková turistika), masové. Ich ponuka rastie každý 

deň, pretože sa stali súčasťou dynamických priemyselných odvetví.  

 V období rozmachu konzumného spôsobu života a rozšírenia populárnych a masových 

foriem kultúry sa vnímanie kreatívnych aktivít zásadným spôsobom mení. Menia sa nielen 

činnosti a aktivity vnímané ako „umenie“, ale aj samotný proces umeleckej tvorby či kritická 

reflexia umenia. Zmenám podlieha správanie tvorcov aj prijímateľov – čoraz väčšie 

množstvo ľudí sa zaujíma o procesy tvorby nielen v rámci celoživotného vzdelávania, ale 

najmä ako obohacujúcej a podnetnej voľnočasovej aktivity. Ingo Mőrth konštatuje, že 

v kontexte pluralizovanej a individualizovanej spoločnosti voľbu voľnočasových aktivít čoraz 

výraznejšie ovplyvňujú subjektívne ukazovatele: každodenná rutina, hedonizmus 

a konzumizmus, aktuálna identita a „aktívnosť“ či „statickosť“ jednotlivcov v sociálnom 

dianí.  

 Okrem prejaveného individuálneho záujmu a ochoty participovať na voľnočasových 

aktivitách zohrávajú najmä v čase hospodárskej krízy dôležitú úlohu aj ekonomické 

a hospodárske ukazovatele nielen na rovine jednotlivca (výška príjmu, úverové zadlženie 

jednotlivca, výška nevyhnutných výdavkov a zostatkový kapitál na voľnočasové a kultúrne 

aktivity), ale aj na rovine obcí, miest a štátov. 

 

 Hodnotnosť voľnočasových kreatívnych a umeleckých aktivít 

 Kreatívne a umelecké aktivity predstavujú „kultúrnou overenú“ formu plnohodnotného 

trávenia voľného času. V období rozmachu konzumného spôsobu života a rozšírenia 

populárnych a masových foriem kultúry sa vnímanie kreatívnych aktivít zásadným spôsobom 

mení. Menia sa nielen činnosti a aktivity vnímané ako „umenie“, ale aj samotný proces 

umeleckej tvorby či kritická reflexia umenia. Zmenám podlieha správanie tvorcov aj 

prijímateľov – čoraz väčšie množstvo ľudí sa zaujíma o procesy tvorby nielen v rámci 

celoživotného vzdelávania, ale najmä ako obohacujúcej a podnetnej voľnočasovej 

aktivity . 
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 Aj v súčasnej konzumnej spoločnosti čoraz väčšie množstvo ľudí vníma kreatívne 

aktivity ako nenahraditeľný spôsob uspokojovania potrieb. Antropológ Bronislaw 

Malinowsky dopĺňa, že umenie je odpoveďou človeka na potrebu neustáleho rastu 

a zdokonaľovania. Umelecké a kreatívne aktivity sa spájajú s pocitom sebarealizácie, 

vnútornej integrity a zmysluplnosti, pocitom spolupatričnosti a spolubytia, možnosťou 

komunikovať s ostatnými a vytvárať spoločné dielo, kumulovať vedomosti, skúsenosti 

a zručnosti. Podľa Martina Škabrahu (2006) patria medzi najdôležitejšie „špecificky 

umelecké“ schopnosti tvorivé myslenie, sústredené vnímanie, hĺbkové nazeranie, 

spochybňovanie zaužívaného a búranie konvencionalizovaného. Viaceré sú zakomponované 

aj do systému nových, tzv. kreatívnych kompetencií. 

 Umelecké a kreatívne činnosti vyžadujú aktívnu spoluúčasť vnímajúceho alebo tvoriaceho 

subjektu, podnecujú poznávacie úsilie. Ich ďalšou nezastupiteľnou funkciou je výzva 

k zaujatiu postoja a k hodnoteniu, pretože „provokujú“ k reakcii, k odpovedi, k dialógu. 

Kreativita teda čoraz intenzívnejšie preniká do každodenného a verejného života: oceňujeme 

inovatívnosť, tvorivosť, kreatívnosť nielen v oblasti umenia, ale aj v oblasti podnikania. Mark 

A. Runco nazýva kreativitu podstatnou formou ľudského kapitálu, ktorý ale mnohí nevedia 

využiť, naplniť, alebo nemajú dostatok príležitostí na jeho rozvoj. Robert Sternberg uvádza 

šesť základných zdrojov kreativity: intelektuálne schopnosti, znalosti, spôsob myslenia, 

osobnosť, motiváciu a okolie, ktoré sa v konečnom dôsledku podieľajú na využití kreatívneho 

potenciálu jednotlivca.117 

 Záujmové a umelecké aktivity, ktoré sú súčasťou ponuky rozmanitých subjektov, 

umožňujú získať orientáciu v oblasti, o ktorú subjekt prejavuj záujem a zároveň získať/ 

upevniť/ rozvíjať potrebné zručnosti na praktické využitie tvorivosti. Hodnota kreatívnych 

aktivít stúpa a dnes spoločnosť ich funkcie inovuje a prehodnocuje. Stali sa spoločensky 

akceptovanými a vysoko oceňovanými spôsobmi získania vysokej miery spoločenskej 

prestíže, kapitálu v jeho základných formách (finančného, kultúrneho, symbolického, 

sociálneho), atraktivity ako špecificky oceňovanej hodnoty ale aj pozornosti rôznych 

záujmových skupín (médiá, podnikatelia, sektor kultúrneho turizmu a podobne). Inštitúcie 

podieľajúce sa tvorbe či distribúcii expresívnych hodnôt predstavujú čoraz dôležitejšiu časť 

                                                 
117 SLUŠNÁ, Z.: Kreativita a vzdelávanie v oblasti kultúry.IN: CHOMOVÁ, S., ed.: Voľný čas. Príležitosť na 
rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania. Bratislava: NOC. 2009. ISBN 978-80-7121-313-0, s. 37-47 
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regionálnych aj národných ekonomík. Kreatívna energia sa negeneruje len prostredníctvom 

formálnych aktivít: najmä v podmienkach menších miest a obcí predstavuje dôležitý 

katalyzátor kreativity aktivity rôznych neprofesionálnych združení, spolkov a krúžkov. 

Expresívnu hodnotu negenerujú len komerčné a profesionalizované organizácie. 

Nezastupiteľný význam majú kultúrne a osvetové zariadenia, pretože ponúkajú verejnosti 

a záujemcom aktivity, ktoré umožňujú celoživotnú kultiváciu, uľahčujú adaptáciu a provokujú 

kreativitu. Neziskové, z verejných zdrojov financované kultúrne, vzdelávacie a voľnočasové 

inštitúcie výrazným spôsobom skvalitňujú ľudské zdroje – zdokonaľujú kapitál, ktorý pre 

regióny, mestá a obce predstavujú ich obyvatelia. 

 Umelecké voľnočasové aktivity sú špecifické orientáciou na tvorcu a výtvor: možnosť 

participovať na vytvorení originálneho, jedinečného, autentického výtvoru (artefaktu) je 

konkurencieschopných protikladom masovo produkovaných tovarov. Čoraz väčšie množstvo 

ľudí prejavuje záujem nielen o umelecké aktivity, ale aj o tradičné remeselné techniky 

a postupy. V tejto súvislosti je možné hovoriť o renesancii ručnej výroby. Kultúrne 

a osvetové zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti rôznych stupňov verejnej správy 

ponúkajú profesionálne, metodicky a organizačne pripravené projekty a aktivity . Na 

kvalite a širokej ponuke aktivít a služieb sa výraznou mierou podieľajú „dobré meno“ 

subjektu, ktoré môže fungovať ako značka – mnohé kultúrne a osvetové zariadenia majú na 

základe svojej overenej činnosti a množstva spokojných klientov solídny branding. Jednou 

z najsilnejších stránok sú nepochybne kreatívni ľudia a ich dlhoročné skúsenosti s realizáciou 

rôznorodých kultúrnych projektov. Nedostatočné platové ohodnotenie je ale zároveň výrazne 

demotivujúcim faktorom. Medzi výrazné pozitíva a teda aj za faktor konkurencieschopnosti 

môžeme považovať solídne vybudovanú a podchytenú základňu dobrovoľníkov: napriek 

tomu, že sa v mnohých prípadoch jedná o úspešných profesionálov s dlhoročnými 

skúsenosťami s realizáciou rôznorodých kultúrnych projektov, ponúkajú svoj voľný čas, 

tvorivú energiu ako schopnosti a vedomosti (často aj vlastné know-how) bez nároku na 

honorár.  

 Na kultúrnom živote miest a niektorých obcí sa výraznejšie podieľajú aj profesionálne 

kultúrne a umelecké subjekty, ktoré obohacujú nielen kultúrny trh, ale generujú zisky 

v lokálnom kultúrnom priemysle. Takéto iniciatívy môžu vzniknúť nielen vo „verejnom 

záujme“, ale aj v nadväznosti na agendy nadnárodných kultúrnych politík alebo aj programov 
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politických alebo špecifických záujmových zoskupení. 

 Za špecifických producentov voľnočasových umeleckých a záujmových aktivít je možné 

považovať subjekty na „rovine mimo trhu a štátu“, teda verejné neštátne inštitúcie, ktorých 

primárnou funkciou nie je rozdeľovanie finančného kapitálu, ale môžu sa výrazne podieľať na 

distribúcii kapitálu kultúrneho, sociálneho či symbolického. Patria sem rôzne typy 

občianskych združení: nadácií, klubov a spolkov. Hoci vykazujú znaky ako štruktúrovanosť 

a samosprávnosť, primárne sú neziskové a majú súkromný charakter. Viera Gažová118 

pripomína, že vzhľadom na výraznú orientáciu na členstvo a spoločný program je ich 

určujúcim identifikačným kritériom kontakt na báze skupinového konsenzu a tematicky 

špecifický skupinový záujem. Umelecké spolky majú často výraznú ambíciu ozvláštňovať 

každodenný život, ich členovia sú často výrazné osobnosti s vysokým faktorom kreativity. 

Ponuku kultúrnych a umeleckých aktivít oživujú alternatívnymi, marginalizovanými alebo 

menšinovými produktami. Ich ústredné osobnosti a členský základňa môže mať ambíciu 

fungovať ako alternatíva k (lokálnemu) mainstreamu. Nové a inovatívne formy a zoskupenia 

predstavujú v kontexte kultúrneho priemyslu osobitne cenený vklad, pretože podnecujú 

tvorivosť a zvedavosť a demystifikujú vzťah jednotlivca s kultúrou. 

 Dynamickou a živou sférou voľnočasových umeleckých a kreatívnych aktivít posledných 

desaťročí je sféra, ktorú anglicky hovoriaci svet vníma ako „fenomén DIY“ . Akronym je 

tvorený anglickým výrazom Do I t Yourself – urob si sám. Uvedené aktivity spadajú primárne 

do sféry každodennosti: užívatelia, unavení a nespokojní z ponuky konzumnej komerčnej 

kultúry, využívajú kreatívne schopnosti na oživenie, dotvorenie, prispôsobenie alebo 

vyrobenie originálneho neopakovateľného a jedinečného produktu. Najviditeľnejšie sa 

uvedený trend prejavuje v oblasti módy a individuálneho stylingu: súvisí s ručnou výrobou, 

renesanciou niektorých tradičných remeselných techník, domácou výrobou oblečenia 

a módnych doplnkov. 

 

                                                 
118 GAŽOVÁ, V.: Súradnice kultúry. Trnava: UCM v Trnave, 2003, ISBN 80–89034–56–X, s. 29–30 
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 Záujmová umelecká činnosť ako odvetvie kreatívnej 

ekonomiky (?) 

 Umelecké aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky aktivít miestnej a regionálnej 

kultúry pri rozvíjaní tvorivosti – upozorňuje Svetlana Chomová119. Ich potenciál nie je 

z hľadiska kultúrneho a kreatívneho priemyslu vždy dostatočne využitý. Ako konštatuje 

správa Európskej komisie venovaná implementácii princípov kreatívnej ekonomiky (Zelená 

kniha, Brusel 2010), nedostatočné využívanie potenciálu kreatívneho priemyslu je 

celoeurópskym problémom a môže výrazne oslabiť konkurencieschopnosť európskej 

kultúrnej produkcie v porovnaní s inými svetovými regiónmi (najmä dynamicky sa 

rozvíjajúcimi ako Hongkong, Čína a India). Kultúrne a kreatívne odvetvia predstavujú 

flexibilný, dynamický a permanentne sa inovujúci priestor, ktorého at rakt ivi ta 

a  z iskovosť  je  naviazaná na generovaní stále nových možností tvorby obrazov 

a symbolov ale aj originalite a jedinečnosti využívania symbolického potenciálu kultúry. 

 Neprehliadnuteľným prínosom súčasných európskych legislatívnych dohovorov vo sfére 

kultúry je akceptovanie osobitného charakteru kultúrnych aktivít, tovarov a služieb ako 

aj zdôrazňovanie ich celospoločenského významu, hodnôt a verejnej prospešnosti. 

Dokumenty venované kreatívnej ekonomike a kreatívnym odvetviam zdôrazňujú, že 

potenciálnym tovarom, službou či aktivitou môže byť každý prvok kultúry.   

 Nový sektor služieb dotvára a dopĺňa ponuka aktivít v oblasti vzdelávania, kultivácie 

a aktívneho trávenia voľného času, ktoré sú určené pre širokú verejnosť a aj pre také skupiny 

obyvateľstva, ktoré sú z participácie na komerčných či ziskových aktivitách z najrôznejších 

dôvodov vylúčené. Primárnym cieľom organizácií a inštitúciu financovaných z verejných 

zdrojov je tzv. verejný záujem, a nie generovanie zisku, napriek tomu predstavujú dôležitú 

súčasť nových priemyselných odvetví (informačný priemysel, vzdelávací priemysel, zábavný 

priemysel, kreatívny priemysel). Potenciálnu a perspektívnu oblasť využitia kultúrnych 

produktov a služieb predstavuje ich začlenenie do ekonomických aktivít obcí, miest 

a regiónov. Súčasťou kreatívnych odvetví sú aj aktivity v rámci vzdelávanie s aspektom 

umenia, tréningy, remeslá ako aj aktivity spojené s organizovaním výstav či prevádzkovaním 

                                                 
119 CHOMOVÁ. S.: Miestna a regionálna kultúra: priestor na tvorivé voľnočasové aktivity.In Národná osveta 
11–12/2009. s. 25 
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galérií a pamäťových inštitúcií, múzeí, knižníc a podobne. Mnohé fungujú na nekomerčnej 

báze a preto sú vo vyššej miere závislé na dotáciách, sponzorstve a daroch, či ochote 

predstaviteľov miestnych samospráv „riskovať“ investíve do kultúry na úkor iných, zdanlivo 

potrebnejších pre bezproblémový každodenný život obyvateľov. 

 Na zmene oceňovania kreativity a tvorby sa spolupodieľa viacero faktorov. V priebehu 

dvadsiateho storočia sa umenie transformovalo na takú spoločensky akceptovanú a oceňovanú 

aktivitu, ktorá umožňuje získať vysokú mieru prestíže, sociálny status, zisk ale je aj 

prostriedkom získania pozornosti. Aspekt koristenie prestíže je možné podľa niektorých 

sociológov považovať za jeden z motorov konania silne individualizovaného narcistického 

človeka hyperkonzumnej spoločnosti. Miera osobnej prestíže sa sama stáva ďalej 

využiteľným kapitálom: prestíž garantuje reputáciu, reputácia sa stáva ďalšou 

komodizovateľnou hodnotou. Takíto jednotlivci sú dnes vnímaní ako dôležitá sociálna 

vrstva: kreatívna trieda. V niektorých teóriách (R. Florida) sú prezentovaní ako kľúčová 

hnacia sila súčasného ekonomického rozvoja, pretože ich primárnou funkciou je kreovanie 

a generovanie nových myšlienok, postupov, obsahov a foriem. Florida predpokladá, že 

kreatívna trieda je výrazným katalyzátorom mestského a regionálneho rozvoja, ale zároveň 

vyžaduje špecifickú „pôdu“, z ktorej vyrastá: kreatívne centrá. Na margo koncepcie 

kreatívnych miest odborníci kriticky upozorňujú, že mnohé sídla do podoby kreatívneho 

centra formovali dlhodobo, zámerné a cielené generovanie kreatívnych centier teda vnímajú 

ako dlhodobý, ale zároveň vysoko rizikový proces. 

 Aj napriek kritikám je Floridov model inšpiratívny a ponúka niekoľko v praxi 

využiteľných impulzov. Fungujúca a aktívna „kreatívna trieda“ na miestnej úrovni môže byť 

výrazným faktorom zvýšenia konkurencieschopnosti lokality. Bohatý a živý kultúrny 

a sociálny život predstavujú faktory kvality života , ktoré konzumná spoločnosť oceňuje. 

 Miestna „kreatívna trieda“  môže byť využitá nielen ako základňa dobrovoľníkov, ale aj 

potenciálnych adresátov, prípadne lektorov realizovaných aktivít. V tomto kontexte je vhodné 

zaujímať sa o momentálny status a pozíciu kreatívnych jednotlivcov a skupín v lokalite či 

sídle. Mnohí príslušníci kreatívnej triedy považujú za dôležitú súčasť svojej identity 

a životného štýlu vlastné zviditeľnenie: realizované podujatia môžu byť pre nich vítanou 

príležitosťou na vlastné zviditeľnenie a následné generovanie prestíže a statusu. Zároveň je 

potrebné uvedomiť si, že kreatívne osobnosti často svoju osobnú identitu kreujú na výraznej 
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odlišnosti od väčšinovej kultúry. Preferujú takú spoločenskú klímu, ktorá je voči inakosti 

a odlišnosti v spôsobe života aj vo vzorcoch správania otvorená, tolerantná a oceňujúca. 

Spolupráca s kreatívnymi osobnosťami by preto mala byť pripravovaná vo vzájomnom 

dialógu, s ohľadom na individuálny alebo aj skupinový imidž spolupracujúcich. Miestna 

„kreatívna trieda“ by mala byť živá, aktívna, nakoľko môže ostatných k verejnému, 

kultúrnemu, sociálnemu aj občianskemu dianiu, mobilizovať. Miestna „kreatívna trieda“ má 

korene mimo dominantných a väčšinových kultúrnych trendov, pretože sa do nich 

zámerne a vedome odlišujú - alternatívne divadelné umenie, alternatívny film.... Často 

nachádza impluzby vo formách, ktoré využívajú aktívnu participáciu na kultúre  – 

predpokladajú nielen publikum, ale alternatívnych rovnocenných spolutvorcov. Opiera sa o 

formy  odmietajúce schematizované inštitucionálne systémy pre ich konformitu 

a prevádzkovú konvencionálnosť. Preferuje aktivity kreatívne, nekomerčné, nekonvenčné, 

deklarujúce posolstvo a vyjadrujúce identitu skupiny alebo spoločenstva, preto môže byť 

viazaná na spôsob života konkrétnej sociálnej, etnickej, kultúrnej skupiny alebo menšiny. 

Oporu nachádza v aktivitách orientujúcich sa na inováciu, ktorá nie je v priamom rozpore 

s hodnotami a normami spoločnosti samej o sebe. 

 Oceňovanie kreatívnych osobností zo strany lokálnej komunity nie je automatické: jedná 

sa o proces, ktorého výsledok je vždy len momentálny a nikdy nesmie byť považovaný za 

definitívny. Voľnočasové aktivity môžu byť vhodným priestorom a príležitosťou pre 

zdôraznenie dôležitosti kreatívnych a umelecky založených jednotlivcov ako aj skupín 

a iniciatív. Lokálna komunita si bez vonkajších impulzov často neuvedomí, že umelci 

a kreatívne osobnosti sú pre hospodárstvo (štátu, regiónu, lokality) rovnako dôležití ako 

technicky vzdelaní odborníci. Dôležitým parametrom kvality kultúrneho života je vytvorenie 

sociálnych a kultúrnych návykov zúčastňovať sa na formálnych, ako aj neformálnych 

občianskych, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách – najmä voľnočasových, aktívnych 

a kreatívnych.120  V mnohých obciach prejavuje lokálne zastupiteľstvo ambíciu zvýšiť 

príťažlivosť lokality či už s ohľadom na rezidentov alebo turistov (kultúrnych, zážitkových) 

budovaním reprezentatívnej kultúrnej infraštruktúry alebo snahou oživiť a inovovať kultúrny 

a umelecký život o inovatívne a alternatívne formy kultúry a umenia. 

                                                 
120 CHOMOVÁ, S.: Miestna a regionálna kultúra: priestor na tvorivé voľnočasové aktivity. IN: CHOMOVÁ, S. 
et al. Voľný čas: príležitosť na rozvoj kreativity, inovácií a vzdelávania. Bratislava: Národné osvetové centrum, 
2009, ISBN 978-80-7121-313-0 , s. 32. 
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 Zaujímavý postreh ponúkajú Ingo Mőrth a Alfred Smudits: o „životnom štýle“ je možné 

uvažovať nielen s ohľadom na jednotlivca, ale aj v kontexte kultúrnych politík miest 

a obcí. V nadväznosti na koncepciu Inga Mőrtha je možné identifikovať tri základné typy 

zriaďovateľských subjektov kultúrnych inštitúcií a organizácií, financovaných primárne 

z verejných zdrojov: 1. obce a mestá, v ktorých je silná a kontinuálne pretrvávajúca tradícia 

podporovať kultúrne a umelecké aktivity, medzi nimi aj alternatívne a inovatívne; 2. obce 

a mestá, ktoré sa snažia umeleckými a kultúrnymi aktivitami inovovať a oživiť ponuku aktivít 

napríklad s cieľom podporiť iné formy priemyslu (najmä kultúrny turizmus); 3. obce a mestá, 

v ktorých kultúrne aktivity prebiehajú podľa tradíciou overeného „kalendára podujatí“, 

s vyprofilovaným variantom každodennej kultúry.121 

 Silvano Arieti zdôraznil122, že preniknutie kreatívnej energie do verejného a každodenného 

života vyžaduje nielen subjektívne dispozície, ale aj priaznivé kultúrne prostredie a sociálne 

prostredie, ktoré má potenciál kreatívne subjekty oceniť, ohodnotiť a motivovať. Priaznivé 

kultúrne a sociálne prostredie charakterizujú funkčné a adekvátne sociálne interakcie, 

zahŕňajúce o. i. aj spôsobilosť spoločenstva oceňovať odlišnosť, ktorá môže byť súčasťou 

vonkajšej vizualizácie kreatívnych osobností, ale môže byť aj princípom, na ktorom je 

postavené jedinečné – tvorivé– riešenie problému. Na sledovanie „prítomnosti“ 

kreatívneho faktora v kultúre a v sociálnom prostredí vypracoval skupinu parametrov: 

dostupnosť kultúrnych (a určitých materiálnych) prostriedkov; otvorenosť kultúrnym 

stimulom; dôraz na cestu k niečomu, a nie na bezprostredné potešenie a pohodlie (sprievodný 

prejav konzumného života); voľný prístup ku kultúrnym médiám pre všetkých bez rozdielu; 

pôsobenie rôznorodých a často i protichodných kultúrnych podnetov (napríklad z iných 

kultúr) a tolerovanie rozmanitosti; neodmietanie nezvyčajných stanovísk a myšlienok alp aj 

záujem o inovatívne riešenia; vytváranie príležitostí na interakcie medzi kreatívnymi 

subjektmi; presadzovanie stimulov a ocenení. Arieti vo svojej práci zdôraznil, že 

nahromadený kreatívny potenciál dokáže adekvátne využiť len kultúra (a spoločnosť), 

ktorá je pripravená  nielen tým, že túži po „novom“ a inovatívnom, ale ich dokáže (kriticky) 

ohodnotiť, oceniť, akceptovať a v prípade potreby aj implementovať. 

                                                 
121 SLUŠNÁ, Z. : Aspekty a trendy súčasnej kultúry. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2013. ISBN 978-
80-7121-341-3 
122 ARIETI, S.: Creativity: The Magic Synthesis. New York: Harper Colophon Books, 1976,. ISBN 978-046501-
444-6. 
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 Kultúrne inštitúcie a organizácie sú dôležitými partnermi orgánov miestnej správy pri 

zlepšovaní kvality života. Podieľajú sa na upevňovaní symbolického a kultúrneho kapitálu 

obyvateľov a ponúkajú možnosti, príležitosti a zázemie pre celoživotnú kultiváciu 

a vzdelávanie. Vytvárajú priestor na sebarealizáciu (spoločenskú, kreatívnu, 

zábavnú, voľnočasovú a podobne). Zohrávajú významnú úlohu pri prezentovaní kultúrnej 

tradície ako živého ceneného fenoménu, ktorý môže byť zdrojom inovácií, ako aj pri 

poznávaní a osvojovaní regionálne špecifických spôsobov života, foriem a hodnôt tradičnej 

ľudovej kultúry, histórie regiónu a upevňujú identitu s priestorom. Štúdie a výskumy, 

realizované v poslednom desaťročí, potvrdili predpoklady odborníkov, že vysoká 

koncentrácia kreatívnych odvetví (merateľná cez tzv. index kreativity) výrazne zlepšuje 

kvalitu života v regiónoch a oblastiach: prináša inovácie a zlepšenia, podieľa sa na vytváraní 

nových pracovných príležitostí a nových miest, veľkou mierou prispieva k rastu HDP 

a zlepšuje konkurencieschopnosť regiónov. 

  

 Sociálny kontext a nové funkcie kultúrnych aktivít 

 Mnohé z inštitúcií a organizácií majú ambíciu byť vnímané ako súčasť kreatívnej 

ekonomiky, pretože prispievajú nielen ku kumulovaniu ľudského kapitálu, ale sú aj kritériom, 

na základe ktorého obyvatelia sídel oceňujú „kvalitu života“. Súčasný človek od svojho 

sociálneho okolia očakáva dostatok podnetov, ktoré mu umožnia plnohodnotné trávenie 

voľného času. Kvalita a rozsah ponuky kultúrnych a voľnočasových aktivít je jedným 

z primárnych cieľov lokálnych kultúrnych a sociálnych politík. Plnohodnotné trávenie 

voľného času už nie je len žiadúcou formou prevencie voči patologickým spoločenským 

javom, ale aj signálom „faktora kreativity“. 

 Medzi pozitívne aspekty iniciatív, zacielených na vytváranie priaznivého a podnetného 

sociálneho a kultúrneho prostredia, patrí nepochybne oživenie kultúrneho života, zlepšenie 

ponuky kultúrnych aktivít a vytvorenie konkurenčného prostredia. Pri plánovaní projektov 

a aktivít je ale nevyhnutné uvedomovať si javy, ktoré implementáciu princípov kreatívnej 

ekonomiky do prostredia miest a obcí ohrozujú. Sú dôsledkami súdobých kultúrnych 

a sociálnych procesov: individualizácie na subjektivizácie, niekedy až zbytočnej pluralizácie a 

triešteniu verejnosti do úzko zameraných záujmových skupín, ktoré nie sú ochotné 
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a schopné zjednotiť svoje ciele. 

 Medzi ďalšie riziká patrí komercionalizácia zájmových a umeleckých aktivít a 

samotného vzdelávania. V kontexte prehlbujúcej sa komercionalizácie kultúry, od ktorej sa 

volení verejní reprezentanti vo svojich oficiálnych prejavoch ostro dištancujú, patria medzi 

neprehliadnuteľné hrozby a riziká faktory, ktoré oslabujú konkurencieschopnosť verejného 

sektora: slabé mzdové a morálne ohodnotenie pracovníkov, nedostatočná motivácia 

pracovníkov, výrazná feminizácia (a nerovnocenné finančné ohodnotenie pracovníkov v tzv. 

feminizovaných rezortoch), nedostatočné finančné zabezpečenie na realizáciu nekomerčných 

aktivít a podujatí, materiálno-technické vybavenie inštitúcií, vysoká energetická náročnosť 

prevádzkovania objektov v správe osvetových zariadení, ich zlý technický stav a často aj 

neefektívne využívanie. Situáciu komplikuje aj nerovnomerné rozloženie kapitálu 

(finančného, kultúrneho aj sociálneho) na celoštátnej úrovni: stigmatizujúca klasifikácia 

regiónov na ekonomicky slabé a ekonomicky silné, „rizikové“ sociálne skupiny a pocity 

strachu či neznášanlivosti medzi kultúrne odlišnými skupinami obyvateľstva, nezáujem 

obyvateľov o verejný aj kultúrny život a apatia, ktorú voči verejnému dianiu pociťujú sociálne 

slabšie vrstvy obyvateľstva.  

 Národné aj európske prieskumy upozorňujú, že stratifikácia a polarizácia spoločnosti sa 

prehlbuje a medzi jednotlivými segmentami spoločnosti je možné identifikovať čoraz 

výraznejšie rozdiely v životnoštýlových vzorcoch aj očakávaniach aj preferenciách. 

Každodenný život konkrétnych ľudí, obyvateľov sídiel a regiónov ovplyvňujú rastúca 

príjmová diferenciácia, rastúce regionálne rozdiely v štruktúre pracovných príležitostí (a ich 

počte), zvyšovanie počtu ľudí odkázaných na sociálne dávky, odchod mladých 

a kvalifikovaných ľudí z vidieka, koncentrácia ekonomicky aktívnych a vzdelaných ľudí 

v metropolách, územné rozdiely v starnutí obyvateľstva, zahraničné pracovné migrácie, 

marginalizácia niektorých skupín obyvateľstva (nielen rómskeho), suburbanizácia, rast cien 

pozemkov a nehnuteľností v atraktívnych lokalitách, znižovanie dopravnej dostupnosti 

niektorých oblastí. Prehlbovanie kultúrnych a sociálnych rozdielov ukazujú výskumy v rámci 

Európskeho spoločenstva123. Najviditeľnejšie sa prejavujú na rovine, v ktorej sa každodenne 

                                                 
123 Porovnaj: Chudoba a sociálne vylúčenie. Súhrnná správa. Brusel. 2011, s. 29. Dostupné na 
www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre; TARZIA, V. et al.: European Common Indicators (ECI). Final 
Project Report. Milano: Ambiente Italia Research Institute, [online] 2003. Dostupné na 
http://www.gdrc.org/uem/footprints/eci_final_report.pdf  
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pohybuje každý člen sociokultúrneho subjektu: v podmienkach miestnej kultúry, v konkrétnej 

mestskej štvrti, obci či regióne124.  

 Diferencované vrstvy spoločnosti sa líšia nielen návykmi a stereotypmi, ale aj účasťou 

občanov na verejnom a spoločenskom živote, preferovanými podujatiami až prípadným 

vylučovaním (a vyčleňovaním sa) z niektorých typov verejného diania. Vylučovanie a 

vyčleňovanie má rôzne podoby aj rôzne dôvody: marginalizované skupiny sú majoritou 

vytláčané na okraj, prejavy väčšinovej spoločnosti v nich pocit vylúčenia upevňuje, zároveň 

sú konfrontovaní s vlastnou neschopnosťou uplatniť sa v spoločnosti a ich odcudzenie sa 

prehlbuje. Na polarizácii vzniknutého stavu sa intenzívne podieľajú aj médiá: stereotypizujú 

hodnotenie regiónov podľa kritérií „úspešné, progresívne regióny“, „málo rozvinuté“ a 

„výrazne zaostávajúce“, čím sa v podstate podieľajú na prehlbujúcej sa stigmatizácii 

obyvateľov dotknutých oblastí. 

 Peter Gajdoš upozorňuje, že vzniknutý začarovaný kruh je rizikový nielen pre 

hospodársko-sociálnu sféru, ale jeho dôsledky sú patologické najmä preto, že poznamenávajú 

mentalitu obyvateľov dotknutých oblastí a regiónov.125 Konštatuje, že výraznou príčinou 

zaostávania je aj fakt, že stigmatizovaní obyvatelia „problémových“ oblastí sú nielen 

znechutení a apatickí, ale často bez pomoci zvonku nevedia identifikovať potenciál a kvality 

regiónu ani seba. Peter Gajdoš zdôrazňuje, že riešenia zmeny stavu je potrebné hľadať 

nielen v ekonomicko-hospodárskej oblasti, ale aj sociálnej, demografickej a kultúrnej 126. 

 V snahe elitminovať hroziace riziká sa od začiatku nového Milénia vo viacerých 

európskych krajinách intenzívne propaguje nový typ verejnej agendy: komunitná súdržnosť 

a učenie sa vzájomnému spolužitiu. Základným mottom nových deklarácií a výziev je 

zdôrazňovanie myšlienky aktivity subjektu vo verejnej sfére, respektíve vyzdvihovanie 

takých vedomých kultúrnych a sociálnych aktivít, ktoré upevňujú úsilie jednotlivcov aj 

kolektívov neupadnúť do stavu apatie voči akémukoľvek verejnému dianiu na báze 

                                                 
124 Podľa aktuálneho prieskumu EU SILC 2009-2010 je na Slovensku 12 % obyvateľstva ohrozeného chudobou. 
Výrazné rozdiely sa ukazujú aj pri porovnávaní ekvivalentného disponibilného príjmu obyvateľstva: kým 
celoslovenský priemer je 510 € na os/mesiac, v Bratislavskom kraji je to 667 € na os/mesiac, 
v Banskobystrickom a Prešovskom kraji je táto hodnota najnižšia, 464 a 465 € na os/mesiac. 
125 Podrobné a komplexné mapovanie sociopriestorového zónovania: GAJDOŠ, P. – PAŠIAK, J.: Regionálny 
rozvoj Slovenska z pohľadu priestorovej sociológie. Bratislava: Sociologický ústav SAV. 2006, ISBN 80–85544–
46–6, s 107–168 
126 GAJDOŠ, P.: Vývoj regionálnych disparít na Slovensku – málo rozvinuté regióny. Životní prostor. Vol. 42. 
No. 1. 2008, 21–27, s. 23, 26 
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občianstva. V centre pozornosti sa ocitli nové kultivačno-výchovné projekty, ktorých 

ambíciou je kreovanie a identifikovanie metód a techník, umožňujúcich zážitok 

spolupatričnosti a participácie. Staronovým predmetom diskusií aj reflexie sa stala občianska 

kultúra, nazeraná a interpretovaná aj ako forma sociálnej siete a sociálneho kapitálu. Nový 

význam získali aj miesta a priestory, v ktorých sa budujú a upevňujú základné ale dôležité 

sociálne väzby: domácnosť, susedstvo, škola a pracovné kolektívy, nazerané nie ako 

svojbytné a samostatné oblasti, ale ako komplexná a súdržná štruktúra. Jednou z horúcich tém 

dneška sú projekty revitalizácie komunity a transformácie pasívnych nezainteresovaných 

občanov na občanov aktívnych a participujúcich. Takáto zmena ale predpokladá radikálny 

obrat a zmenu správania sa: prevzatie zodpovednosti za komunitu medzi jej členmi. Za 

pozitívne východisko ale aj cieľ našich snažení môžeme vnímať to, že verejná participácia 

na dianí a živote komunity je osvojiteľnou kompetenciou. 

  

Záver 

 Kreativita je jednou z kľúčových ľudských schopností – ak ju človek prestane používať 

a zdokonaľovať, stratí nielen túto jedinečnú schopnosť, ale aj časť svojej výlučnosti. Konzum 

a pasívne prijímanie ponúkaného kreativitu a aktivitu ľudí oslabujú, prehlbujúca sa 

individualizácia narúša sociálne väzby. 

 K atraktivite miestneho prostredia pre obyvateľov prispieva pestrosť a diferencovanosť 

kultúrneho života, ďalej rozsah a kvalita ponuky kultúrnych a voľnočasových aktivít sídla, 

ako aj vytváranie príležitostí na kreativitu a aktivitu. Ponuka kultúrnych aktivít vrátane 

voľnočasových a kreatívnych ako aj pestrosť a diferencovanosť kultúrneho života výraznou 

mierou prispievajú k celkovej atraktivite miestnej kultúry. V záujme miestnych samospráv by 

preto malo byť stimulovanie a podpora hodnotných kultúrnych inovácií (ktoré svojím 

spôsobom tvoria nezastupiteľnú súčasť kreatívnej ekonomiky), ktoré môžu obstáť v 

konkurencii národnej aj globálnej a môžu sa stať žiadanou atraktivitou či objektom záujmu 

kultúrnych turistov. Zlepšovanie kultúrnej infraštruktúry a zvyšovanie atraktivity a 

príťažlivosti lokality pre rezidentov a kultúrny turizmus je cieľom, ktorý vyžaduje pomerne 

dlhodobé plánovanie a investície, ale v konečnom dôsledku znamená pre celé spoločenstvo 

mnohé benefity.  
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 Dôležitým predpokladom zvyšovania kvality kultúrneho života je vytvorenie sociálnych a 

kultúrnych návykov  zúčastňovať sa na formálnych aj neformálnych občianskych, kultúrnych 

a vzdelávacích aktivitách. Rovnako je dôležité iniciovaný záujem stále oživovať a upevňovať. 

Pozitívne vnímanie regiónov a miest je dané nielen demografickými ukazovateľmi, ale aj 

manifestovanými a viditeľnými sociálnymi väzbami a každodenným sociálnym správaním. 

K rizikovým aktivitám vo sfére verejnoprospešnej kultúry patrí komercionalizácia 

záujmových a umeleckých aktivít a vzdelávania: mnohé atraktívne aktivity slúžia ako zdroj 

generovania primárne ekonomického zisku a najmä v kontexte prehlbujúcej sa polarizácie 

a stratifikácie spoločnosti sa zvyšuje riziko, že pre niektoré skupiny obyvateľstva sú 

voľnočasové a kreatívne aktivity neprístupné. 

 Ponuka voľnočasových a kreatívnych aktivít by mala byť na jednej strane „odpoveďou“ na 

potreby a požiadavky miestneho spoločenstva, ale zároveň by mala byť pre miestne 

spoločenstvo aj „výzvou“ a otvoreným pozvaním k dialógu s novými, doteraz neskúsenými 

potenciálmi kreativity a „revitalizovať“ hodnotový rebríček na konzum orientovanej 

spoločnosti prezentovaním pozitív kultúrnych hodnôt a ich postupným včleňovaním do 

hodnotových preferencií obyvateľstva.  Pomocou realizovaných aktivít je možné podporovať 

aktívnu participáciu občanov na verejnom a kultúrnom živote napríklad využívaním 

dobrovoľníctva či stratégií kultúrnej animácie a upevňovať sociálnu súdržnosť v miestnom 

spoločenstve využitím intrakultúrneho dialógu. 

 Medzi dôležité ciele patrí aj vytváranie podmienok na udržanie a kreatívne rozvíjanie 

jedinečných a výnimočných miestnych kultúrnych tradícií a miestnych atrakcií. K overeným 

spôsobom patrí kreatívne využívanie miestnych kultúrnych tradícií pri budovaní zdravého 

lokálpatriotizmu a kultúrnej identity nezaťaženej šovinizmom a xenofóbiou. Kultivácia 

kultúrneho povedomia prispieva k zlepšovaniu kvality ľudských zdrojov.  

  

 Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie KEGA, projekt 

115UK-4/2013 Zručnosti pre sféru kultúry a VEGA 1/0790/12 Priemysel/ priemysly 

kultúry. 
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4. KAPITOLA 

 

 

KREATÍVNY PRIEMYSEL: LEGITIMIZOVANIE 

EKONOMIZÁCIE MEDIÁLNEJ KULTÚRY? 

Hana Pravdová 

 

Cieľom kapitoly je deskripcia a analýza pojmov priemysel kultúry a kreatívne priemysly 

v kontexte s pôsobením mediálnej kultúry. Autorka si kladie otázku, či súdobé postulovanie a 

diskurzívne nadšenie pojmom kreatívne priemysly nie je iba marketingovou stratégiou 

legitimizovania princípov pôsobenia mediálneho priemyslu kultúry, alebo ekonomizácie 

médií v duchu liberálnodemokratickej normatívnej doktríny. Z tohto aspektu štúdia reflektuje 

okolnosti vzniku nového chápania fenoménu kreatívnych priemyslov, jeho východísk 

a ťažiskových konceptov v komparácii s konceptmi kritiky ekonomizácie mediálnej kultúry, 

najmä v jej politicko-ekonomickej perspektíve. V tomto kontexte tiež, okrem iného, 

upozorňuje na existenciu korporatívnej aliancie vytvárajúcej vhodné mentálne prostredie pre 

etablovanie a legitimizovanie konceptov kreatívnych priemyslov. 

 

 Úvod 

 Koncom 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia európski politici, programové tímy 



 

91 

 

politických strán i vedecké laboratóriá (výskumné pracoviská, akademická pôda), začínajú 

prostredníctvom konkrétnych politických programov, vedeckých štúdií a diskusií presadzovať 

novú paradigmu, ktorou je budovanie kreatívnej ekonomiky a kreatívneho priemyslu. Autorka 

si kladie zásadnú otázku, či vo svetle faktov a reálií sa doterajšia vývojová línia ideovej 

platformy a stavu spoločensko-ekonomických, politických a samozrejme aj kultúrnych 

pomerov, nejaví ako snaha konkrétnych kruhov legitimizovať ekonomizáciu produkcie 

v mediálnom a tým aj kultúrnom/kreatívnom priemysle. Z tohto hľadiska vymedzuje 

jednotlivé tematické okruhy, v ktorých popisuje a analyzuje predmetnú problematiku optikou 

jej teoretickej reflexie, ako aj iných ukazovateľov. V prvej tematickej časti (Kultúrny 

priemysel v kontexte diskrepancií dvoch názorových línií) poukazuje na dve ideovo rozdielne 

názorové línie štrukturálneho funkcionalizmu a frankfurtskej školy, vrátane birminghamskej 

školy, a politicko-ekonomického smeru v rámci štúdia médií a mediálnej kultúry. Ďalšia časť 

sa venuje ústrednej a rozhodujúcej politickej platforme, podmienenej neoliberálnymi 

procesmi a praktikami v ekonomických procesoch, vrátane globalizačných tendencií (Ideový 

koridor neoliberálnych ekonomicko-politických praktík). Tretí tematický okruh sa zaoberá 

pôsobením mediálneho priemyslu, jeho základnými atribútmi a vzťahmi, ktoré zasahujú do 

výrobného a distribučného procesu a presahujú do vytvárania kontúr súdobej mediálnej 

kultúry (Funkčný rámec mediálneho priemyslu). Štvrtá časť sa sústredí na problematiku 

marketingu a mediálneho marketingu, jeho základných nástrojov a prístupov (Sofistikovaná 

kreativita mediálneho marketingu). Posledná tematická časť hľadá odpoveď na otázku, ktorá 

je formulovaná v názve i úvode štúdie: Je kreatívny priemysel v svojej podstate iba 

legitimizovaním ekonomizácie mediálnej kultúry? (Namiesto záveru: Legitimizovanie 

ekonomizácie mediálnej kultúry prostredníctvom kreatívneho priemyslu). 

 

 Kultúrny priemysel v kontexte diskrepancií dvoch názorových 

línií 

 Vzťah masových médií a masovej kultúry sa stal stredobodom pozornosti viacerých 

teoretických koncepcií a výskumov už v prvej polovici 20. storočia. Veľmi zovšeobecnene 

možno konštatovať, že už od začiatku reflektovania úlohy, funkčného pôsobenia a vplyvov 

pôsobenia médií sa názory bádateľov situujú do dvoch názorových línií, ktoré sa odlišovali 
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najmä pohľadmi na posudzovanie úlohy a pôsobenia médií v spoločnosti. Na jednej strane je 

to smer vytyčujúci bádateľské úsilie predstaviteľov štrukturálneho funkcionalizmu a 

nadväzujúceho na východiská T. Parsonsa. Na strane druhej sa konštituuje smer čerpajúci 

z myšlienkového posolstva marxizmu, ako aj z kritického konceptu spoločnosti A. 

Gramsciho. Tieto východiská však neomarxizmus kriticky prehodnocuje a kladie si nové, 

z aktuálnej spoločenskej situácie vyplývajúce otázky, na ktoré hľadá a nachádza odpovede. 

 Prvú názorovú líniu vytyčujú predstavitelia štrukturálneho funkcionalizmu, ktorí v 30. 

a 40. rokoch minulého storočia na čele s P. F. Lazarfeldom realizujú celý rad empirických 

výskumov. Sústredia sa hlavne na vplyv mediálnej prezentácie volebných programov na 

správanie voličov. Vo výskumnej tradícii, ktorú odštartoval P. F. Lazarfeld, pokračuje neskôr 

celý rad výskumníkov, venujúcich sa vzťahu médií a spoločnosti, ako napríklad R. K. Merton, 

C. R. Wright, H. D. Lasswell, H. Mendelsohn, W. Schulz, M. Ferguson, atď. Pre túto skupinu 

výskumníkov je charakteristický funkcionalistický prístup, vychádzajúci z chápania médií 

ako jedného z celej rady prostriedkov samoregulujúcich procesy spoločenského systému. 

Skúmajú najmä informačnú, socializačnú a zábavnú funkciu masových médií, ako aj ich 

úlohu pri potvrdzovaní kultúrnych vzorcov, platných v istom spoločenskom celku. 

Funkcionalistický prístup podčiarkuje stabilizujúcu a uchovávajúcu funkciu médií, 

prostredníctvom ktorej sa udržiava spoločnosť v konštantnom, skôr nemennom stave. 

Odmieta všetky revolučné spoločensko-politické zmeny, zdôrazňuje pozitívnu úlohu médií 

v rámci socializácie jednotlivcov a evolučného vývoja spoločenského systému. 

 Do tejto línie sa zaraďujú tiež výskumné koncepty rozvojovej teórie médií v druhej 

polovici 20. storočia (D. Lerner, W. Schramm), závislostnej teórie médií (DeFleur, S. 

Rokeach-Ball), vzťahov médií a sociálnej interakcie (W. Breed, T. Burns, I. Jackson, D. 

Murphy), ako aj koncepty skúmajúce jednotlivé funkcie mediálnej produkcie v kontexte 

spoločenskej rentability i rôznych vzťahových dimenzií, vyplývajúcich z aktuálnych 

globalizačných politicko-ekonomických a kultúrnych trendov (S. Waisbord, E. Katz, D. 

Dayan, J. Curran, J., M. Park, A. D. Smith a pod.) . 

 V prvej polovici 20. storočia druhú, kritickú líniu predstavuje neomarxistická frankfurtská 

škola (M. Horkheimer, T. Adorno, H. Marcuse, E. Fromm, L. Lowenthal, W. Benjamin, atď.). 

Jej predstavitelia vymedzujú a skúmajú problematiku tvorby, pôsobenia a dôsledkov 

priemyslu kultúry, ako i jeho vplyv na komercializáciu kultúry. Prehodnocujú tiež niektoré 
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ideové východiská klasického marxizmu, pretože podľa nich už nezodpovedajú aktuálnym 

pomerom a vzťahom v kapitalistickej spoločnosti prvej pol. 20. storočia. Z tohto aspektu sa 

sústreďujú na úlohu masových médií z hľadiska ich pôsobenia a vplyvov. V masových 

médiách vidia účinné prostriedky, vďaka ktorým je kapitalistický režim schopný získavať 

súhlas más s daným spoločenským poriadkom, a tým ho zároveň upevňovať. 

 Hlavne T. Adorno a M. Horkheimer analyzujú podmienky vzniku priemyslu kultúry a ním 

produkovanej masovej, najmä mediálnej produkcie, ako základného predpokladu pre vznik 

fenoménu komercializovanej kultúry. (Dialectic of Enlightment, 1947) Dochádzajú 

k záverom, že vznik komercializácie kultúry a rozkvet trhu kultúry umožnil kapitálu etablovať 

svoju moc a tým vydobyť pre jeho vlastníkov rozhodujúce postavenie v spoločnosti. 

Monopol, ktorý ovládol tvorbu kultúry, postavenej na trhových vzťahoch, nazývajú 

priemyslom kultúry, napomáhajúci etablovaniu a reprodukcii moderných spoločností, 

založených na liberálnom poriadku. Racionalizácia výrobných postupov, maximalizácia zisku 

a kvantita produkcie, ovládli základné sféry ľudskej činnosti: ekonomiku, produkciu, politiku 

i kultúru. Kultúrny priemysel chápu ako masovú produkciu masmediálnych odvetví: filmu, 

rozhlasu, tlače, periodickej tlače, kreslených seriálov, džezu. Priemysel kultúry podľa 

predstaviteľov frankfurtskej školy poskytuje konzumentom iba náhradné, falošné uspokojenie 

skutočných kultúrnych potrieb. Tento fenomén v konečnom dôsledku vedie jednotlivca 

k poslušnosti a prispôsobeniu sa režimu (namiesto upevňovania jeho sebavedomia), čím ho 

obmedzuje a v konečnom dôsledku aj ochromuje jeho autonómnosť, svojprávnosť a 

spoločenskú emancipovanosť. 

 Na pozadí poznatkov frankfurtskej školy vzniká významná výskumná línia, ktorú 

predstavuje birminghamská škola (britské kultúrne štúdiá). Čerpá z viacerých zdrojov: A. 

Gramsci, neomarxistická frankfurtská škola, koncepty feministickej filozofie, štruktualistická 

koncepcia L. Althussera či Barthesova teória denotácie. Teoretické a výskumné zameranie 

tohto okruhu bádateľov (R. Hoggart, R. Williams, S. Hall, P. Willis, D. Hebdig, P. Cohen, D. 

Hobsonová, J. Winshipová, J.W.L. Johnson, D. Morley, J. Fiske atď.) v rámci kritickej 

tradície výskumu pôsobenia médií nenadväzuje na dovtedajšie záujmy literárnej kritiky, ale 

sústredí sa aj na otázky pôsobnosti mediálnych inštitúcií ako ideologických 

a hegemonizujúcich subjektov na problematiku prepracovania metódy textových analýz 

a kauzálneho vzťahu medzi populárnou kultúrou a pôsobením masových médií, na otázky 
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tvorby vo vzťahu pôsobenia jazyka médií a ideológie, ekonomického systému i mediálnych 

inštitúcií. Osobitú pozornosť venujú analýze správania sa publika. Ich konceptuálnym 

východiskom bol predpoklad o nepretržitom boji o hegemoniálne ovládnutie daného 

kultúrneho teritória. Vo svojich východiskách síce nadväzujú na kritický odkaz 

neomarxistickej frankfurtskej školy, striktne však odmietajú jej jednoznačný pohľad na 

publikum, ktoré bez výhrad prijíma kódované obsahy a posolstvá.  

 Podľa S. Halla tu existuje akási obmedzená sloboda voľby. Na jej základe môžu recipienti 

sprostredkúvanú ideológiu nielen prečítať, ale aj transformovať, a podľa toho ďalej 

interpretovať.127 

 Ku kritickej názorovej línii neomarxistickej školy a britským kultúrnym štúdiám možno 

priradiť významný prúd predstavujúci politicko-ekonomický prístup k štúdiu médií. 

Zameriava sa predovšetkým na skúmanie vzťahu medzi postavením, ekonomickou štruktúrou 

a dynamikou správania mediálnych subjektov a ponúkanými obsahmi. Sústredí sa tiež na 

analýzy vlastníckych štruktúr a kontrolu manažovania médií, ako i na analýzy vplyvu 

ekonomických i politických síl na mediálnu produkciu. Politicko-ekonomické koncepty chápu 

mediálnu sféru ako pevnú a produktívnu súčasť ekonomického systému, úzko naviazanú na 

politický systém. V tomto kontexte D. McQuail upozorňuje na tendencie správania sa 

súčasných médií. Podľa neho ich cieľom je predovšetkým expandovať na trhu, udržať si 

pozíciu, vyhýbať sa rizikám, obmedzovať investície do menej výnosných odvetví, prehliadať 

menšie a chudobnejšie segmenty potenciálneho publika. Účinok ekonomických síl nie je 

náhodný, ale funguje tak, aby vylúčil finančne poddimenzované mediálne subjekty z čoraz 

tvrdšieho konkurenčného boja.128 Autori politicko-ekonomickej analýzy médií nevychádzajú 

iba z neomarxizmu, ale aj zo širšej základne interdisciplinárnej kritickej analýzy mediálnych 

štruktúr a ekonomiky (politológia, sociológia, ekonómia) vo vzťahu k moci, komunikácie 

a kultúry. (R. Williams, G. Murdock, P. Golding, D. Smythe, H.Schiller, E. Herman. 

N.Chomsky, B. Bagdikian, D. Prokop a pod.) Z. Slušná v kontexte množiacich sa nových 

diskurzov hovorí o „pluralitnej kakofónii hlasov,“129  a nových menách bádateľov 

v diskurzoch o kultúre, ktorí „(provokatívne i brilantne) prekračujú konvenčné akademické 

                                                 
127 HALL, In: MCQUAIL: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999. ISBN 8071782009. 
128 MCQUAIL: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999. ISBN 8071782009. 
129 SLUŠNÁ, Z.: Kultúra v diskurze vied o kultúre. In: Podoláková, K. a kol.: Kulturológia ako akademická 
disciplína. ACTA CULTUROLOGICA. Bratislava. 2005. ISBN 80-7121-258-X, s. 135. 



 

95 

 

doktríny.“130 

 

 Ideový koridor neoliberálnych ekonomicko-politických praktík 

 J. Naisbitt a P. Aburdenová v štúdii Megatrends 2000. Ten New Direction For the 1990´s 

(1990), obhajujú ekonomické, politické a kultúrne globalizačné trendy. Expanziu 

nadnárodných finančných a obchodných korporácií prezentujú ako nevyhnutnosť 

kontinuálneho vývoja dejín, pretože nová, globalizovaná planéta musí byť nevyhnutne 

ekonomicky previazaná. Túto tézu prezentujú ako dejinnú nevyhnutnosť a obhajujú ňou chaos 

v oblasti ekonomických procesov, ako aj postupný zánik ekonomickej, politickej a kultúrnej 

samostatnosti národných štátov. Ekonomickú, politickú a kultúrnu suverenitu označujú ako 

„resty minulosti“ a „brzdy pokroku.“131  Vyzdvihujú nové poriadky a odporcov novej 

neoliberálnej doktríny označujú za zloprajníkov, ktorí nechápu skutočnosť, že ľudstvu na 

„dvere klopú ekonomicky dobré časy.“ Zloprajníci a kritici sú podľa nich presvedčení o tom, 

„že Spojené štáty a celý svet sa nezadržateľne rútia do záhuby.“132 

 Od roku 1992 po rok 2008 ubehlo 16 rokov a vývoj svetovej ekonomiky v plnej nahote 

ukázal, že na dvere nezaklopali ekonomicky dobré, ale v skutočnosti zlé časy. Vypukla 

celosvetová kríza ekonomiky, politiky i kultúry, trvajúca do dnešných dní. Ukázalo sa, že 

kritické výhrady a obavy z dopadov nekontrolovateľných finančných tokov v duchu 

neoliberálnych ekonomických a politických doktrín, presadzovaných v druhej polovici 20. 

storočia, boli opodstatnené. Je známe, že finančná kríza, označovaná tiež ako hypotekárna 

kríza, oficiálne vypukla v roku 2008 krachom jednej z najväčších amerických investičných 

bánk Lehman Brothers. Analytici Slovenskej akadémie vied už od začiatkov vypuknutia 

finančnej krízy upozorňujú, že zásadným problémom celosvetovej finančnej krízy nie je 

hypotekárne bankovníctvo, ale obrovské zvýšenie zadĺženosti obyvateľstva, extrémne 

vnútorné čerpanie zdrojov podnikmi a hroziaci kolaps akciových trhov.133 V roku 2012 možno 

konštatovať, že finančná kríza potvrdila neudržateľnosť politiky legitimizujúcej neobmedzené 

                                                 
130 SLUŠNÁ, Z.: Kultúra v diskurze vied o kultúre. In: Podoláková, K. a kol.: Kulturológia ako akademická 
disciplína. ACTA CULTUROLOGICA. Bratislava. 2005. ISBN 80-7121-258-X, s. 135. 
131 NAISBITT, J., ABURDENOVÁ, P.: Megatrendy 2000. Desať nových smerov na deväťdesiate roky. 
Bratislava: Bradlo 1992. ISBN 80-7127-050-4 s. 18-19. 
132 NAISBITT, J., ABURDENOVÁ, P.: Megatrendy 2000. Desať nových smerov na deväťdesiate roky. 
Bratislava: Bradlo 1992. ISBN 80-7127-050-4 s. 18-19. 
133 http://www.blisty.cz/2008/9/26/art42936.html 
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špekulácie s fiktívnym kapitálom. Poukázala tiež na neúnosnosť vzájomnej previazanosti 

globalizovaných ekonomík, v ktorých možno sledovať tzv. domino efekt, zasahujúci všetky 

oblasti hospodárstva i všetky kontinenty a iné, negatívne dôsledky nekontrolovateľných tokov 

peňazí v celosvetovom meradle, najmä v sociálnej oblasti, zdravotníctve, dôchodkovom 

systéme a pod.134 

 Logickým dôsledkom neoliberálnej ekonomickej doktríny, ktorá sa začala vehementnejšie 

presadzovať v druhej polovici 70. rokov minulého storočia, je otvorenie sa trhov, búranie 

colných bariér a voľný preliv kapitálu medzi štátmi, kontinentmi. Súčasný globalizačný 

proces riadený a realizovaný „dvomi hnacími motormi“. 135  Prvým je vývoj a šírenie 

technológií, urýchľujúcich rozvoj informačných technológií, ako sú napríklad telefóny, 

počítače, optické vlákna, satelity, atď. Tieto technológie zohrávajú kľúčovú úlohu vo sférach 

globalizovaných komunikačných sietí v rámci elektronických masmédií. Prejavujú sa v 

masovom konzume mediálnych produktov, pri rôznych formách multimediálnej komunikácie, 

ďalej v oblasti expanzie elektronického obchodovania prostredníctvom internetu (od ponuky 

tovarov, služieb vďaka reklame na miestnej i medzinárodnej úrovni, po obchodovanie 

s akciami, obligáciami, menami, surovinami, opciami v rámci ponuky elektronickej burzy na 

celom svete). Druhým motorom sú skoro dvadsať rokov trvajúce procesy deregulácie, 

privatizácie, liberalizácie kapitálových tokov, otváranie sa ekonomík národných štátov, 

rušenie colných bariér, rozširovanie medzinárodného obchodu a rastovej politiky, založenej na 

vývoze, ktorá zaznamenala svoj rozkvet po zrušení režimu pevných menových kurzov na 

začiatku 70. rokov 20. storočia. 

 Teoretické reflexie globalizácie začínajú byť dominantným diskurzom bádateľov 

najmä v poslednom desaťročí minulého storočia. Z hľadiska ich vývoja v časovom horizonte 

je zarážajúca absencia teoretickej reflexie globalizácie v 70. rokoch minulého storočia, a to 

napriek tomu, že práve pred viac ako štyridsiatimi rokmi sa s čoraz väčšou silou prejavujú jej 

účinky. 136  Predmetom detailnejšej deskripcie a hlbších teoretických úvah sa fenomén 

globalizácie stáva až v priebehu 90. rokov 20. storočia. Obdobne ako v prípade problematiky 

kontextov pôsobenia kultúrneho priemyslu, aj v prípade globalizačných procesov možno 

                                                 
134 STANĚK, P.: Globalizácia svetovej ekonomiky. Bratislava: EPOS 1999. ISBN 80-218-0194-8 
135 HENDERSONOVÁ, H.: Za horizontem globalizace. Utváření udržitelné globální ekonomiky. Praha. 2001. 
ISBN 80-85905-93-0,  s. 7. 
136 MEZŘICKÝ, V. (ed.): Globalizace. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-748-5, s. 10. 
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veľmi zjednodušene konštatovať, že societa bádateľov je rozdelená do dvoch rozdielnych 

názorových línií. 

 Prvú líniu predstavujú zástancovia a obhajcovia globalizačných procesov. Vnímajú ich ako 

najschodnejšiu metódu na odstránenie doterajšieho utrpenie ľudstva, spôsobeného vojenskou 

agresiou, neznášanlivosťou, neporozumením, uzatváraním sa ekonomík a pod. (H. Henderson, 

G. Sörös, M. Castells, D. Lamberton, F. Fukuyama, atď.) Z tohto aspektu deklarujú všetky 

pozitíva, ktoré môže ľudstvu tento proces priniesť, vrátane ponuky doteraz nevídanej mobility 

a informovanosti. Tvrdia, že globalizácia ponúka nové obzory poznania, individuálnu 

slobodu, zaručenú krajne liberalizovaným trhom. K tejto méte majú slúžiť medzinárodne 

platné zákony, záväzné pre národné exekutívy, oklieštené rozhodovacie kompetencie 

národných vlád, ako aj obrovské možnosti pre jednotlivcov - výber z rôznych pracovných, či 

kultúrnych možností vďaka otvorenému trhu pracovnej sily. Vyzdvihujú rast spotreby, vznik 

nových organizácií nadnárodného charakteru, ktoré dozerajú na dodržiavanie vytýčených 

ekonomických i politických procesov. Vyslovujú uspokojenie s posilnením kultúry, ktorá má 

transkultúrne znaky, je sprostredkovávaná najmä masovými médiami a preto nie je podľa nich 

taká uzavretá a obmedzujúca ako národné kultúry. Globalizačné procesy ako súčasť 

ekonomickej a politickej agendy neoliberálnych politických strán a expandujúcich 

podnikateľských subjektov, i rôznych záujmových skupín, znamenajú podľa nich jednoznačne 

progres. 

 Predstavitelia druhej, kritickej línie globalizačných procesov, hovoria o negatívach, ktoré 

globalizačné procesy prinášajú, ako napríklad: lokalizácia jednotlivcov, komunít 

a spoločenstiev, chaos, v ktorom je dovolené profitovať iba samozvanej elite, obrovské 

sociálne nerovnosti a neobmedzené zdieranie väčšiny malou skupinou vlastníkov. (Z. 

Bauman, D. Korten, J. Gray, U. Beck, B. Balanyá, A. Doherty, O. Hoedeman, A. Maanit, P. 

stanek, V Mezřický atď.) Poukazujú na nekontrolované toky finančného kapitálu, ktorý je 

niekoľkokrát vyšší ako objem obchodovateľných tovarov, čo predstavuje riziko pre vznik 

ekonomických kolapsov. Kritizujú nezamestnanosť, oslabovanie úloh národných štátov a 

posilňovanie mocenského postavenia nadnárodných korporácií. Tie však nenesú žiadnu 

zodpovednosť za sociálne dopady svojich rozhodnutí v krajinách pôsobenia, atď. Špekulácie s 

fiktívnym kapitálom na svetových finančných burzách, strategické procesy fúzií, akvizícií, 

narastajúca sila reštrukturalizujúcich sa nadnárodných a multinacionálnych korporácií, 
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zneužívanie pracovnej sily, diskriminácia a vykorisťovanie žien. Pod všetky uvedené úkazy sa 

podpisuje snaha zintenzívniť a maximalizovať oblasť kapitálu, výroby, služieb a produktov za 

účelom dosiahnutia čo najvyššieho zisku. 

 Globalizačné procesy zastrešuje neoliberálna ideológia podporovaná a šírená kruhmi, ktoré 

sa významným spôsobom podieľajú na presadzovaní spoločného programu. D. Korten 

poukazuje na tri kľúčové sily, vytvárajúce politickú alianciu: ekonomických racionalistov, 

trhových liberálov a predstaviteľov obchodných spoločností.137 V prípade ekonomických 

racionalistov ide o profesionálnych ekonómov neoklasickej ekonomickej školy. Vychádzajú z 

predpokladu, že motivácia jednotlivcov je zištná a v prípade, ak sa im poskytne dostatočná 

sloboda, ich zištné konanie bude v konečnom dôsledku spoločensky prospešné. Vkladom 

trhových liberálov do politickej aliancie je filozofia morálky, založená na individuálnych 

právach. Je veľmi príťažlivá hlavne pre tých, ktorí nedôverujú silnému štátu a vlastníctvo 

považujú za základ všetkých prirodzených práv. Systém trhového liberalizmu tak dáva 

dominantnej ideológii morálnu legitimitu. Treťou skupinou sú predstavitelia obchodných 

spoločností, zastúpení manažérmi, právnikmi, poradcami, špecialistami na marketing a public 

relations, investori. Stotožňujú sa s intelektuálnou tradíciou, zdôvodňujúcou oslobodenie 

inštitúcií trhu od obmedzujúcej moci štátu, ako aj s filozofiou, zbavujúcou nadnárodné 

korporácie morálnej zodpovednosti za mnohé spoločenské a ekologické dôsledky svojej 

činnosti. Tieto tri skupiny tvoria silnú politickú alianciu, ktorej je vlastná intelektuálna 

tradícia, morálka, politické a ekonomické ciele. 

  

 Funkčný rámec mediálneho priemyslu 

 V súčasnosti sa väčšina autorov z oblasti mediálnych štúdií zhoduje v tom, že mediálne 

produkty sú výsledkom výroby v privátnom sektore mediálneho priemyslu. Mediálny 

priemysel a to, čo produkuje, je vnímaný ako jeden z pilierov mediálnej kultúry a v širšom 

vymedzení je chápaný ako významná zložka inštitucionálnej kultúry.138 Z hľadiska správania 

sa na mediálnom trhu mediálny priemysel funguje ako iné oblasti priemyselnej výroby 

                                                 
137 KORTEN, C. D.: Keď korporácie vládnu svetu. Košice : Mikuláš Hučko. 2001. ISBN 80-968603-0-5. 
138 GAŽOVÁ, V.: Úvod do kulturológie. Bratislava: NOC 2009. ISBN 80-7121-315-4 a PRAVDOVÁ, H.: 
Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM. 2009. ISBN 978-
80-8105-113-5. 
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a obchodu.139 Mediálne produkty, ako napríklad televízne seriály, filmy, hudobné nahrávky, 

výtlačky periodickej tlače a pod., sa vyrábajú ustáleným spôsobom. Výrobný proces 

pripomína prácu vo fabrike, pretože ide o špecializovanú a prísne organizovanú činnosť, 

pre ktorú sú typické prísna deľba práce i hierarchická organizačná štruktúra a v jej rámci 

vzťahy podriadenosti a nadriadenosti medzi jednotlivými úrovňami riadenia. Dokonca aj 

jednotlivé mediálne produkty sa overujú v trhovom prostredí a podľa potreby (záujmu 

recipientov) inovujú či recyklujú. Významnú úlohu v procese vývoja mediálnej produkcie, 

distribúcie i obchodovania, zohráva mediálny marketing. Podľa J. Jiráka a B. Köpplovej sú 

totiž v hre obrovské finančné čiastky, ktoré môžu priniesť zisky, ale aj straty. Mediálne 

obchodné spoločnosti sa preto snažia minimalizovať svoje obchodné riziká a čo najviac 

zhodnocovať vynaložené prostriedky na vývoj nových produktov.140 

 Mediálna produkcia je komodifikovaná, produkty sú obchodovateľným tovarom, čo má 

v konečnom dôsledku vplyv na správanie sa médií vo vzťahu k cieľovým skupinám 

recipientov a inzerentov. Ich životným záujmom je získať a uplatniť v svojich podmienkach 

(vysielacom čase, stránkach periodickej tlače, jednotlivých typoch programov, formátoch 

a pod.) čo najväčší objem reklamných balíkov. To je dôvod, prečo sa usilujú osloviť čo 

najpočetnejšie publiká, lebo iba tak môžu presvedčiť zadávateľov reklamy zmysluplnosti 

kúpy reklamného priestoru. Tento fakt determinuje osobitú kvalitu mediálnej produkcie. 

Tvorcovia sa snažia o to, aby ich produkty boli pre recipientov (konzumentov) čo 

najpríťažlivejšie, najpôsobivejšie, najlákavejšie, najzábavnejšie a pod. V rámci projektovania 

výroby sa v mediálnych podnikoch v posledných troch desaťročiach udomácnil fenomén 

zacieleného produktu (termín je prevzatý z marketingu, pozri Čábyová, 2010). Mediálny 

produkt sa tvorí na základe sofistikovanej práce marketingových oddelení alebo 

špecializovaných agentúr, skúmajúcich jednotlivé segmenty potenciálnych čitateľov, 

poslucháčov, divákov. Marketingová situačná analýza (makroprostredie, mikroprostredie) 

poskytuje kreatívnym pracovníkom (kreatívcom) v programových zložkách mediálnych 

subjektov relevantné údaje o demografických, sociokultúrnych, ekonomických, geografických 

faktoroch, a pod. Precízna odborná segmentácia cieľových skupín je nutná z hľadiska výroby 

nového alebo inovovaného pilotného mediálneho produktu a jeho možnej 

                                                 
139 Pozri MCQUAIL, G. BURTON, J. JIRÁK, B. KÖPPLOVÁ, J. TOMILSON, D. PROKOP, M. KUNCZIK, 
atď. 
140 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Médiá a společnost. Praha : Portál. 2003. ISBN 80-7178-697-7. 
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akceptácie/neakceptácie na trhu. Až keď je jasná východisková trhová pozícia produktu, vtedy 

sa začne vyrábať. Na strane druhej je úlohou mediálneho marketingu formovať sociokultúrne 

prostredie tak, aby ovplyvnilo potenciálne cieľové skupiny a vytvorilo mentálny priestor pre 

prijatie mediálneho výrobku. 

 G. Burton a J. Jirák poukazujú na dôsledok existujúcich vzťahov a postupov v mediálnych 

podnikoch. Tvorcovia sú nútení rozmýšľať skôr marketingovo, pragmaticky vo vzťahu 

k uplatneniu výrobku na trhu. Musia mať na zreteli konečného odberateľa – kupujúceho 

recipienta, jeho potreby a postoje a sústavne riešiť kardinálnu otázku: Kto si ma kúpi a prečo? 

Sekundárnym dôsledkom marketingového prístupu je opakovanie na trhu úspešných 

a overených produktových typov výrobkov či recyklácia osvedčených námetov a žánrov. 

Napríklad filmový priemysel vyrába nielen skutočné „re-maky“ (scenáre či námety úspešných 

filmov opäť natočených), ale opakuje tiež rovnaké sujety a tie isté témy. „Opakovanie je 

rýchla, pohodlná a nádejná cesta k zisku a je jedným z typických prejavov mediálnej 

komunikácie.“141 

 Tieto praktiky však vedú k ďalšiemu úkazu, ktorým je obmedzená voľba mediálnych 

produktov. Recipient totiž nemá voľbu vyberať si z ponuky rôznorodej kvality, ale z kvantity 

ponúkajúcej rovnorodosť, stereotypnosť, homogenitu. Obmedzená voľba sa prejavuje tiež 

kvantitou mediálnej produkcie, spôsobujúcej obrovský informačný pretlak a chaos a v ich 

dôsledku neschopnosť recipientov absorbovať informácie, nieto ešte ich podrobiť istej 

hierarchii či racionálnej selekcii. P. Rankov hovorí, že „vzniká informačná kríza 

z nadprodukcie“, pretože „jednotlivci a inštitúcie (osobitne pamäťové inštitúcie) sa musia 

vyrovnať s obrovský množstvom informácií.“142 

 Obmedzená voľba je dôsledkom globalizácie a komercializácie médií a z nich 

vyplývajúcich tendencií v mediálnej produkcii. Pri hľadaní spoločných znakov jednotlivých 

druhov mediálnych podnikov a korporácií možno na jednej strane vymedziť základné 

medzníky globalizácie komunikačných tokov a na strane druhej určiť tri základné sféry, ktoré 

sú v súčasnosti pre mediálny priemysel charakteristické. Sú nimi transformácia mediálnych 

inštitúcií v obrovské mediálne koncerny, globalizácia komunikačných procesov a prudký 

                                                 
141 BUBURTON, G, JIRÁK, J.: Úvod do studia medií. Brno : Barrister-Principal. 2001. ISBN 80-85947-67-6, s. 
110. 
142 RANKOV, P.: Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy. Levice : Koloman Kertész Bagala, 
2006. ISBN 80-89129-91-9, s. 118. 
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rozvoj elektronicky sprostredkovávaných komunikačných procesov.143 

 Je potrebné tiež podčiarknuť, že globalizácia komunikačných procesov bola od svojich 

začiatkov až po súčasnosť podmienená nielen rozvojom techniky a technológie, ale aj 

objemom a možnosťami finančného kapitálu, vrátane ambícií mediálnych subjektov 

informačne sieťovať planétu a dosiahnuť želané komerčné i politicko-mocenské ciele. 

Netreba tiež zabúdať, že mediálny priemysel, tak ako všetky oblasti podnikania, má tendenciu 

ku koncentrácii a monopolizácii, či rôznym formám integrácie. Jeho ambíciou je vytvárať 

obrovské korporatívne impériá, prekračujúce hranice štátov a pôsobiť v nadnárodných 

dimenziách - v kontinentálnom, alebo celosvetovom meradle. V rámci vytvárania globálneho 

mediálneho prostredia je tiež rozhodujúca tendencia k diverzifikácii ponuky i vlastníckych 

vzťahov. 

 V polovici 80. rokov dochádza k masívnej koncentrácii podnikania na základe 

preskupovania vlastníckych vzťahov na všetkých úrovniach mediálnej praxe, tzn. vo sférach 

výroby nových digitálnych technológií, tradičnej masmediálnej produkcie i jej distribúcie 

(tlač, film, rozhlas, televízia). Do dnešných dní na celej planéte medzi sebou súperia 

nadnárodne pôsobiace mediálne korporácie v oblastiach produkcie i distribučných možností, 

tzn. odbytu produkcie na cieľovom trhu. „Celosvetovo sa točí kolotoč skupovania koncernov 

na plné otáčky. Kapitálovo silnejšie koncerny získavajú hudobné, televízne a filmové 

koncerny. Tie menšie vytvárajú nadnárodné produkčné spoločenstvá a vznikajú koprodukcie. 

Mediálne koncerny investujú miliardy do nových distribučných foriem, akými sú digitálna 

satelitná technika a internet/multimédiá. Kapitál na nákup a investície prichádza z úspešných 

mediálnych odvetví (služby online, káblová televízia, noviny, časopisy) a iných oblastí 

(telefónne spoločnosti, elektrokoncerny, koncerny s nápojmi, hotelové reťazce, komunikačná 

technika a zbrojársky priemysel), ktoré si sľubujú od fúzií racionalizačné a synergetické 

efekty, a zároveň sú ochotné dlhodobo investovať do nových technológií.“144 

 V rámci globalizačných procesov v mediálnom priemysle sa v priebehu druhej polovice 

20. storočia v európskom prostredí etablovali dve elementárne metódy prepájania rôznych 

mediálnych podnikov v jednom odvetví, ako aj mediálnych podnikateľských aktivít. Silne 

                                                 
143 THOMPSON, J. B.: Média a modernita. Sociální teorie médií. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0652-
63. 
144 PROKOP, D.: Boj o média. Dejiny nového kritického myšlení o mediích. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-
246-0618-6, s. 344-345. 
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finančne dimenzované médiá na základe získaných komparatívnych výhod, majú možnosti a 

potenciál na to, aby sa mohli navzájom podporovať, ak sú spojené vlastníckymi štruktúrami. 

Môže ísť o predaj produktov alebo ich výrobu a recykláciu rôznych druhov produktov 

a obchodných aktivít masových médií: prostredníctvom tzv. vertikálnej integrácie médií 

(napríklad vlastníctvo vydavateľstva periodickej tlače, rozhlasovej a televíznej stanice a pod.), 

ako i prostredníctvom médií v tom istom odvetví – tzv. horizontálna integrácia médií 

(napríklad v oblasti printových médií - vydávanie a vlastníctvo titulov denníkov, časopisov, 

tlačiarne a distribučnej siete a pod.).145 

 Okrem globálnych mediálnych korporácií však existujú menšie firmy. Konkurujú si medzi 

sebou v rámci odvetví na oklieštenom národnom, regionálnom alebo miestnom trhu. Ide tiež 

o účasť na produkcii väčších projektov určených pre nadnárodné trhy. Veľkým nadnárodným 

mediálnym podnikom sa čiastkové produkčné aktivity neoplatia, pretože sú pre ne finančne 

zanedbateľné alebo málo ziskové. Ide o rôzne spoločnosti na národnej a regionálnej úrovni 

(menšie vydavateľstvá, ktoré vydávajú jeden alebo menší počet titulov, produkčné spoločnosti 

podieľajúce sa na realizácii väčších projektov – hudobných, filmových, televíznych a pod.). 

 Globalizačné trendy v mediálnom priemysle sú funkčne rámcované cieľmi podnikania 

jednotlivých korporácií – ziskom, ktorému podriaďujú charakter produkcie a komunikačné 

praktiky s externým prostredím. B. Köpplová a J. Jirák v tomto kontexte poukazujú na 

problémy, s ktorými musia mediálne podniky neustále zápasiť. Spočívajú v ekonomickej 

podstate mediálnej komunikácie a v programovej politike nadnárodných mediálnych 

korporácií.146 O tomto fakte svedčia dva nespochybniteľné fakty. Prvým je ponuka čoraz 

väčšieho množstva rôznych druhov médií a tým aj mediálnych produktov, čo sa v konečnom 

dôsledku odráža na spôsobe a osobitej úrovni ich produkcie. Druhý fakt poukazuje na potrebu 

oveľa sofistikovanejšej distribúcie mediálnej produkcie. Vyžaduje si oveľa väčšie počty úzko 

špecializovaných marketingových profesionálov, ako aj vyššie finančné náklady na 

dosahovanie marketingových a v ich rámci komunikačných a distribučných cieľov. Ten, kto je 

na mediálnom trhu kapitálovo silnejší, má obrovskú komparatívnu výhodu voči kapitálovo 

poddimenzovaným mediálnym subjektom. Je totiž schopný zaplatiť marketingových 

špecialistov, ktorých krajne sofistikovaná činnosť je rovnako, ak nie viac, dôležitá ako 

                                                 
145 BURTON, G. – JIRÁK, J.: Úvod do studia medií. Brno: Barrister-Principal, 2001. ISBN 80-85947-67-6. 
146 JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B.: Médiá a společnost. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7. 
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aktivity kreatívcov v mediálnych subjektoch. Logika priamej úmery hovorí, že čím je 

mediálny trh väčší, tým sú väčšie aj zisky plynúce z predaja produkcie a reklamného 

priestoru. Je v záujme silných globálnych korporácií v mediálnom priemysle podporovať 

činnosť oboch významných zložiek mediálnej produkcie – marketingových špecialistov 

i tvorivých zložiek. 

  

 Sofistikovaná kreativita mediálneho marketingu 

 Uvedené fakty nasvedčujú tomu, že vo sfére tvorby mediálnej produkcie i vo sférach jej 

distribúcie, určovania cien a reklamných stratégií, majú na mediálnych trhoch komparatívnu 

výhodu tzv. veľkí hráči s možnosťou finančne pomerne nákladnej realizácie sofistikovaných 

stratégií mediálneho marketingu. Mediálny marketing v súčasnosti predstavuje špecializovanú 

oblasť marketingu, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou každého mediálneho subjektu. 

Jeho primárnou úlohou je čo najefektívnejšie uplatniť mediálny produkt na trhu v súlade so 

strategickými cieľmi mediálneho podniku. Aby ju splnil, v čase čoraz silnejúcejšej 

konkurencie musí uplatňovať na jednej strane sofistikované marketingové postupy, na strane 

druhej veľkú dávku kreativity a nachádzať netradičné postupy a riešenia v rámci uplatňovania 

všetkých marketingových nástrojov, vrátane komunikačných aplikácií. Aj preto Ľ. Čábyová 

konštatuje, že „mediálny marketing možno považovať za proces, ktorého úlohou je čo 

najefektívnejšie ponúknuť cieľovému publiku mediálny produkt na cieľovom trhu.“147 Podľa 

M. N. Clementea sa prostredníctvom marketingových aktivít podporuje tvorba produktov, 

služieb a ich sprostredkúvanie cieľovým skupinám. Marketing sa preto skladá zo štyroch 

základných procesov, navzájom úzko súvisiacich. Sú nimi „vývoj produktu alebo služby, 

stanovenie ich ceny, distribúcia k cieľovým skupinám a informácie o produkte alebo službe 

prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov.“148 

 V poslednom desaťročí začali marketingové postupy zohrávať dôležitú úlohu hlavne pri 

spracovávaní trhových analýz a následne aj pri aplikovaní komunikačných aktivít mediálnych 

podnikateľských subjektov, potrebných na prekonávanie konkurenčných komunikačných 

bariér i na podporu predaja mediálnych produktov. To znamená, že marketing sa pokúša riešiť 

                                                 
147 ČÁBYOVÁ, Ľ.: Mediálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-
80-8105-174-6 s. 5. 
148 CLEMENTE, N. M.: Slovník marketingu. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0228-9 s. 107. 
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akútne problémy vznikajúce vo vzťahu tvorby ponuky, dopytu, odbytu a ceny, ktoré 

komunikuje osobitými spôsobmi a prostriedkami. Aj z tohto základného vymedzenia je 

zrejmé, že marketing poskytuje celý rad rôznorodých riešiteľských rébusov aktivít, ako 

aj kreatívnych riešení. 

 Pod pojmom marketingové prostredie sa rozumejú všetky relevantné faktory obklopujúce 

a priamo i nepriamo ovplyvňujúce činnosť mediálneho podniku. Predstavuje rôzne príležitosti 

a riziká, preto je dôležité, aby kreatívci mali dostatočné množstvo relevantných informácií, 

ktoré môžu využiť na naplnenie svojich cieľov a plánov. K odhadu silných a slabých miest, 

hrozieb a príležitostí sa najčastejšie využíva metodika tzv. situačnej analýzy a SWOT – 

analýza (SWOT – analýza je najjednoduchším spôsobom rozboru jednotlivých trhových 

faktorov). Cieľom analýzy marketingového prostredia je, aby marketér vedel optimálne 

definovať strategické ciele a plány (a od nich odvodené parciálne ciele a plány) a prispôsobiť 

svoj marketingový mix (produkt, cena, distribúcia, propagácia) externým zmenám a trendom. 

 Z doterajšej systemizácie poznatkov z marketingu a marketingových stratégií tiež 

jednoznačne vyplýva, že situačnou analýzou sa identifikujú, analyzujú a hodnotia faktory, 

ktoré môžu mať vplyv na konečnú voľbu cieľov a stratégií inštitúcie. Z týchto dôvodov je 

nevyhnutné analyzovať existujúce fakty, trendy a na ich základe prognózovať budúci vývoj. 

(Lesáková a kol., 2008) Samotné marketingové prostredie sa skladá z mikroprostredia (firma, 

dodávatelia, sprostredkovatelia, distribučné kanály, spotrebiteľské trhy, konkurencia 

a verejnosť) a makroprostredia (demografické, ekonomické, prírodné, technologické, 

politické, sociokultúrne prostredie atď.).  

 Podľa súčasných marketingových trendov uplatneniu marketingu predchádza „dôkladné 

poznanie trhu a jeho segmentácia, ďalej „charakteristika marketingového prostredia, 

vytvorenie marketingovej stratégie a marketingového plánu, charakteristika marketingového 

mixu a vhodná kombinácia jednotlivých nástrojov.“149 

 Tak ako marketingová analýza prostredia, aj segmentácia trhu zohráva dôležitú úlohu 

v strategickom plánovaní aktivít mediálneho podniku. Segmentácia trhu sa chápe ako 

optimálne rozdelenie trhu na jednotlivé časti – trhové segmenty. Tie sa pre firmu stanú 

cieľovým trhom so špecifickým marketingovým mixom. Segment ako časť trhu tvoria 

                                                 
149 MATÚŠ, J., ČÁBYOVÁ, Ľ., ĎURKOVÁ, Ľ.: Nové trendy v marketingu. Trnava : Fakulta masmediálnej 
komunikácie, 2008. ISBN 978-80-8105-006-0, s. 239 
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spotrebitelia s podobnými vlastnosťami, spotrebiteľským správaním a nákupným 

rozhodovaním na danom trhu. Segmentácia trhu nie je možná bez marketingovej analýzy 

makroprostredia i mikroprostredia. Špecifikuje a kategorizuje jednotlivé segmenty podľa ich 

daností (demografických, psychologických, geografických a pod.) s ohľadom na strategické 

ciele mediálneho podniku. 

 Vypracovanie koncepcie marketingového mixu – koncept produktovej, cenovej, 

distribučnej, komunikačnej i personálnej politiky, má pre mediálne subjekty zásadný význam 

predovšetkým v súvislosti so získavaním plánovaných a želaných výsledkov marketingových 

aktivít (progres predaja a tým aj zisku, finančnej efektivity a pod.), ako aj v súvislosti so 

stratégiou vynakladania finančných prostriedkov (investičné zámery, potreba investičných 

stimulov – napríklad reklama, kvalita tlače a papiera, filmovej techniky a pod.).150 Proces 

vypracovania a voľby koncepcie marketingového mixu v činnosti marketéra v médiách 

smeruje k dosiahnutiu čo najvýhodnejších vzťahov medzi nákladmi a výsledkami. Tieto 

vzťahy sú zvyčajne vyjadrené veľkosťou zisku a faktickým podielom na trhu (predaným 

nákladom, čítanosťou, sledovanosťou, predajom reklamného času a pod.). 

 Osobitú úlohu v mediálnom marketingu zohráva komunikácia. Jej základným cieľom je 

ovplyvniť správanie predovšetkým prostredníctvom informovania, presviedčania, 

pripomínania. Všetky komunikačné aktivity by mali byť koordinované s výrobou mediálneho 

produktu, cenotvorby i distribúcie. Jednotlivé komunikačné metódy ovplyvňujú napríklad 

druh produktu, ako aj možnosti cenovej a distribučnej stratégie. Komunikácia je tak chápaná 

ako jedna z funkcií distribučného kanálu.  

 „Medzi jednotlivými marketingovými aktivitami existujú teda vzájomné závislosti 

a podnik sa rozhoduje na základe určitého mixu, prostredníctvom ktorého sa majú vyrovnať 

rozdiely medzi ponukou a dopytom.“151 

Kľúčovým nástrojom marketingovej komunikácie v médiách je reklama, ktorá v rámci 

obchodovania s inzertným priestorom zohráva v ekonomike médií veľmi dôležitú úlohu. Vo 

väčšine prípadov sa stala alfa omegou celej marketingovej komunikácie s obchodnými 

partnermi i publikom, pričom zohráva čoraz významnejšiu rolu v rámci kreovania 

                                                 
150 WLODARCZYK, J.: Marketing vo vydavateľstve. Bratislava : SOFA, 2002. ISBN 80-6546-87-7. 
151 LABSKÁ, H., TAJTÁKOVÁ, M., FORET, M.: Základy merketingovej komunikácie. Bratislava : Eurokódex, 
2009. ISBN 978.80.89447.11.4. s. 18. 
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jednotlivých mediálnych produktov. To znamená, že mediálny marketing zasahuje do tvorby 

programových typov, jednotlivých relácií, v elektronických médiách, rubrík v periodickej tlači 

či rôznorodých stránok v nových médiách komunikovaných prostredníctvom internetových 

sietí. Súčasná mediálna produkcia je totiž výsledkom a akýmsi koncentrátom poznatkov 

analýz troch bazálnych faktorov a komponentov: 

•  trhového prostredia (najmä ašpirácií a túžob, potrieb, preferovaných hodnôt, vzorov 
a pod. u cieľového publika), 

•  nápadu (kreativita, invencia tvorcov pri formulovaní hlavnej myšlienky –posolstva, 
ktorého hlavným kritériom efektivity je komerčný úspech vyjadrený dvoma 
premennými – obchodným obratom a početnosťou potenciálneho publika), 

•  realizácie reklamných komunikátov (zhodnotenie investičného balíka, žánrové 
stvárnenie nápadu vyjadrujúce konkrétne ponuky z oblasti služieb, produktov, ideí).152 

 

 V súčasnosti sa dôraz kladie na využitie nových trendov v mediálnom marketingu, ako 

napríklad product placement, guerilla marketing, virálny marketing, mobilný marketing, 

bluetooth marketing, internetový marketing a pod.153 Vyžadujú si operatívnosť, flexibilitu, 

znalosť možností nových technológií a kreatívny prístup. Nové média a z nich najmä internet 

sa označujú ako neodmysliteľná súčasť lokálne, regionálne i globálne pôsobiaceho 

marketingu. Na tento fakt poukazuje A. Giddens pri vymedzovaní troch základných procesov, 

predurčujúcich rozvoj modernej spoločnosti, a vytvárajúcich podmienky na rozšírenie 

internetových sietí. Hovorí o intenzifikácii globalizačných procesov, detradicionalizácii 

spoločnosti a prudkom rozmachu intenzifikácie spoločenskej reflexívnosti. V pôsobení 

internetu vidí najdôležitejší globalizačný prostriedok. Vďaka jeho nekontrolovanej 

komunikácii možno šíriť a implementovať nové politické, ekonomické a spoločenské aktivity, 

ktoré narúšajú staré politické a ekonomické štruktúry. Internet má aj revolučný charakter, 

pretože vytvára priestor pre kritiku rôznych autoritatívnych postupov, čo napomohlo k 

detradicionalizácii spoločnosti. Radikálnym spôsobom pomáha tiež narúšať dovtedajšie 

stereotypy každodenného života, pretože poskytuje množstvo informácií, ktoré pomáhajú 

                                                 
152 PRAVDOVÁ, H.: Kritické pohľady na pôsobenie médií. In: PAVLŮ, D. a kol.: Marketingové komunikace 
a media. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2005. ISBN 80-7318-306-4. 
153 ČÁBYOVÁ, Ľ.: Mediálny marketing. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. ISBN 978-
80-8105-174-6. 
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lepšie sa orientovať v okolitom svete a uľahčujú jednotlivcom rozhodovanie. To sú dôvody, 

prečo A. Giddens označuje internet ako prostriedok bezbariérovej distribúcie informácií, aj 

ako nástroj na zmenu myslenia, vzorov správania. Zároveň ho nazýva iniciátorom 

spoločenských a organizačných zmien.154 

 Z uvedeného vyplýva, že marketing cieľavedome mení využitie nových médií. Slúžia ako 

nástroj kombinujúci dovtedy takmer nezlučiteľné vlastnosti, napríklad: dosah v globálnych 

rozsahoch, okamžitý transport informácií za pomerne lacné, širokým vrstvám prístupné ceny, 

sofistikované technológie, ktoré však umožňujú automatizáciu celej prevádzky, ako aj 

komunikačné efekty – účinky a vplyvy na cieľové trhové segmenty. Význam nových médií 

a nových trendov v marketingovej komunikácii potvrdzuje najmä skutočnosť, že v poslednom 

desaťročí sa vyhrocuje konkurenčný boj medzi jednotlivými mediálnymi podnikmi. 

V súčasnosti už nie je dilemou manažérov a marketérov v médiách, ktoré nástroje, a akým 

spôsobom vhodne využiť pri projektovaní marketingových stratégií. Kladie sa dôraz skôr na 

kreativitu a efektivitu (v zmysle rentability vynaložených finančných prostriedkov), a 

aplikáciu takých trendových marketingových nástrojov, ktoré obstoja v boji o cieľového 

konzumenta v podmienkach jednotlivých trhov. Kreatívne využívanie tradičných a nových 

informačných technológií a kreatívne chápanie i využitie jednotlivých nástrojov marketingu 

sa stáva v poslednom desaťročí prostriedkom dosahovania efektivity, ako i metódou 

ekonomizácie riadiacich a výrobných procesov v mediálnom prostredí. 

 Trend kreatívneho využitia nových postupov v oblasti mananžment-marketingu 

podčiarkujú K. Nordström a J. Ridderstrale (Karaoke Capitalism. Management for Mankind, 

2003). Skúmajú súčasný svet vzťahov založených na ekonomickom zhodnotení a vymedzujú 

termín „karakoe kapitalizmus.“155 Podľa nich je sféra kapitánov manažmentu a marketingu 

v súčasnosti rozdelená na dve protichodné línie. Na jednej strane je to veľké množstvo 

jednotlivcov otrocky napodobňujúcich prístupy a postoje v štýle karaoke. Na strane druhej sú 

to tí, ktorí pochopili postmoderný recept na úspech. Ide o menšiu množinu rozhľadených 

individualistov a zároveň aj kreatívcov, chápajúcich dimenzie globálneho a multikultúrneho 

sveta, v ktorom dochádza k dynamickým a neustálym zmenám technológií, inštitúcií, 

hodnôt, noriem, spoločenského správania, životných štýlov či rôznych očakávaní. V tomto 

                                                 
154 GIDDENS, A.: Sociologie. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-486-0936-0. 
155 NORDSTRÖM, K., RIDDERSTRALE, J.: Karaoke kapitalizmus. Nenapodobujte! V businessu víťezí 
odlišnost. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1209-1, s. 27. 
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svete dominuje tvrdé konkurenčné prostredie a ten kto chce uspieť, musí disponovať 

vzdelanou a múdrou hlavou, talentom, tvorivým myslením a veľkou mierou flexibility. 

Individualizmus začína byť životným krédom v kontraste s napodobňujúcim štýlom karaoke 

kapitalizmu ako predstaviteľom istých vžitých štandardov vo väčšine oblastí spoločenskej 

praxe. „Kolektivizmus vo všetkých svojich formách a podobách - politický komunizmus, 

homogénne kultúry a monolitické organizácie – sa ocitli pod tlakom.“156 

 Analýza sociokultúrneho prostredia, ako jeden z dôležitých faktorov situačnej analýzy tak 

dostáva nový význam i zmysel. Autori, ktorí vnímajú kontinuálne spoločenské premeny 

podmienené globalizačnými procesmi prízvukujú nutnosť precízneho rozboru jednotlivých 

kultúrnych prvkov, pretože tie nie sú iba ukazovateľmi ďalšieho vývoja, ale ich vnímanie 

umožňuje marketérom pestovanie šiesteho zmyslu pre anticipáciu sociokultúrnych zmien. D. 

Pavlů v tomto kontexte poukazuje na akčný rádius i širší dosah marketingu presahujúci 

záujmy čistej komercie, a prenikajúci do širších spoločensko-kultúrnych dimenzií. 

Podčiarkuje jeho socializačný a enkulturačný význam, keď tvrdí: „Marketingové 

komunikácie, ktoré sa v priebehu posledných 150 rokoch vyvinuli v jeden z najefektívnejších 

nástrojov utvárania verejnej mienky a nadväzujúc aj ľudského správania, už dávno prekročili 

svoje komerciou vymedzené hranice a stali sa súčasťou širšie poňatej formy sociálneho 

učenia.“157 

 Pavlůove východiská podčiarkuje McCracken v svojej najnovšej publikácii Chief Culture 

Officer. How to Create a Living, Breathing Corporation (2009), keď zdôrazňuje, že analýza, 

pochopenie a kreatívny prístup k sociokultúrnemu prostrediu, by malo v biznise zohrávať 

zásadnú úlohu. Dokonca navrhuje zavedenie novej pracovnej pozície - „riaditeľ kultúry“ 

(Chief Culture Officer – CCO), ktorý by mal v záujme prosperity spolu s marketingovým 

riaditeľom zastávať významné miesto vo vrcholovom manažmente firmy. G. McCracken 

reaguje na empiricky overiteľnú skutočnosť, podľa ktorej masová kultúra je síce ešte stále 

aktuálny fenomén (v svojej unifikovanej a štandardizovanej podobe), ale postupne sa 

rozdrobuje, atomizuje a rozširuje o nespočetný zlepenec diferencovaných životných štýlov. 

Z hľadiska záujmov marketingu to znamená, že návyky, záujmy a postoje spotrebiteľov sa 

                                                 
156 NORDSTRÖM, K., RIDDERSTRALE, J.: Karaoke kapitalizmus. Nenapodobujte! V businessu víťezí 
odlišnost. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1209-1, s. 27. 
157 PAVLU, D.: Marketingová komunikace, člověk, společnost. In: Magál, S., Mistrík, M., Petranová, D.: 
Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 2007, s. 92 
- 96. ISBN 978-808105-004-6, s. 93 
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menia dynamickým tempom, ktoré výrobcovia nestíhajú reflektovať, nieto ešte im aj 

rozumieť. V najhoršom prípade zmenenému správaniu kedysi verných zákazníkov vôbec 

nerozumejú. Podľa McCrackena do kompetencií kultúrneho riaditeľa patrí permanentná 

komplexná analýza kultúry prostredníctvom špeciálnych metód a nástrojov: zber, tvorivé 

absorbovanie a selekcia informácií, zaznamenávanie detailov, fragmentov či 

iných elementárnych prejavov, svedčiacich o preferenciách a záujmoch jednotlivcov. Iba tak 

možno dešifrovať kultúru (jej univerzálie) a úspešne predvídať relevantné trendy z hľadiska 

záujmu biznisu. Kultúrny riaditeľ sa pozerá na okolitý svet a dianie inou optikou, pretože 

chápe oblasť marketingových aktivít ako neoddeliteľnú súčasť kultúrnej praxe. 

 

 Namiesto záveru: Legitimizovanie ekonomizácie mediálnej 

kultúry prostredníctvom kreatívneho priemyslu 

 Je nesporné, že tvorivosť (kreativita) si vyžaduje od jednotlivca schopnosti, poznatky a 

zručnosti, vďaka ktorým je schopný vytvoriť novú, originálnu a jedinečnú výpoveď. Pri 

skúmaní týchto vlastností psychológovia odhalili dôležitú úlohu fantázie, intuície, 

nevedomých prvkov rozumovej aktivity, ako aj potreby sebarealizácie osobnosti, a potreby 

odhaliť i rozšíriť svoje tvorivé možnosti. Podľa E. Szobiovej „tvorivý proces predstavuje 

postupnosť myšlienok a činov, ktoré vedú k tvorivému produktu. Je to proces prežívania 

vnútornej stimulácie subjektu a spracovania podnetov, ktoré prichádzajú z vonkajšieho 

prostredia.“158 P. Žák sumarizuje celý rad definícií kreativity a na ich základe ju vymedzuje 

ako schopnosť (predstaviť si, vymyslieť niečo nové, tvoriť nápady), postoj (súhlas, prijatie 

zmeny, novinky, ochota hrať sa s nápadmi a myšlienkami, flexibilita pohľadu na vec), proces 

(je charakterizovaný tvrdou prácou, kontinuálnou myšlienkovou činnosťou, priestorom pre 

improvizáciu, poriadkom).159 

 E. Szobiová uvádza model tvorivého procesu podľa G. Wallasa (vytvoreného ešte v roku 

1926) pozostávajúceho zo 4 štádií, ktorý je doposiaľ neprekonaný a patrí v odbornej literatúre 

k najčastejšie citovaným: 

                                                 
158 SZOBIOVÁ, E. : Tvor ivosť .  Od záhady k poznaniu.  Brat is lava :  St imul,  1999.  282 s. ISBN 
80-88982-05-7,  s. 24. 
159 ŽÁK, P.: Kreativita a její rozvoj. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0457-5 s. 29. 
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1) preparácia – príprava (uvedomenie si problému, uskutočnenie jeho analýzy, 

zhromaždenie informácií a materiálov, hľadanie prostriedkov na jeho riešenie), 

2) inkubácia (nájdenie možného riešenia, pamäťová aktivizácia, pasívne zabúdanie 

povrchných detailov, asociatívna hra medzi časťami problémov, aktivizácia vedomia 

v podobe predstáv, fantázií, snov, pocitov, emócií), 

3) iluminácia (prechod od intuície k iluminácii, vhodná myšlienka sa náhle dostáva do 

vedomia a začína sa javiť ako vhodná – „rozsvietenie žiarovky“, vedomé procesy 

začínajú prevládať nad nevedomými), 

4)  verifikácia (objavné riešenie, tvorivý nápad, jeho zhodnotenie a potvrdenie)160 

 P. Žák upozorňuje, že kreativita je rovnako ako aj inteligencia daná „individuálnymi 

dispozíciami jedinca, prostredím, výchovou a pod.“161  Keďže je činnosť filmového, 

rozhlasového, televízneho tvorcu či tvorcu píšuceho pre tlač/periodickú tlač nepochybne 

tvorivou aktivitou, podľa E. Hradiskej, S. Brečku a Z. Vybírala to znamená, že kreatívni 

mediálni pracovníci by sa mali oboznámiť so základnými psychicko-individuálnymi 

predpokladmi, ktoré si vyžaduje ich špecifická práca. Mali by vedieť o svojich vlohách, 

nadaní, talente, vedomostiach, znalostiach, zručnostiach, charakterových a vôľových 

vlastnostiach a byť vybavení poznatkami z psychológie kreativity. Tie by im mohli byť 

užitočné pre ďalší rozvoj ich tvorivých schopností. Osobnostné vlastnosti človeka, jeho 

temperament a schopnosti individuálne a intelektuálne danosti podmieňujú celkový prejav 

autora. Nepochybne, mediálna tvorba je zložitý proces, v ktorom sa stretávajú a zhodnocujú 

osobnostné vlastnosti autora so šírkou a hĺbkou jeho poznatkov z oblasti rôznych postupov 

vlastným jednotlivým druhom médií a ich žánrovému stvárneniu. schopností ich vedieť čo 

najlepšie a najoriginálnejšie využiť, ako aj s jeho skúsenosťami. 

 Problematikou kreativity v mediálnej tvorbe sa zaoberajú zahraniční a domáci bádatelia už 

niekoľko desiatok rokov. Skúmajú ju z hľadiska psychologických, sociologických, 

mediologických, umenovedných záujmov, a z pozícií predmetu záujmu príslušnej vednej 

disciplíny. Zaoberajú sa rôznymi oblasťami využitia kreatívnych prístupov, napríklad 

                                                 
160 SZOBIOVÁ, E. : Tvor ivosť .  Od záhady k poznaniu.  Brat is lava :  St imul,  1999.  282 s. ISBN 
80-88982-05-7,  s. 24–26. 
161 ŽÁK, P.: Kreativita a její rozvoj. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0457-5, s. 34. 
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v oblastiach riadiacich procesov, vedeckého bádania, výučby, podnikania, ekonómie, práva, 

médií, umenia, ekológie a pod. Vznikol celý rad štúdií venujúcich sa problematike kreativity 

a jej uplatneniu v konkrétnych činnostiach. (J. Howkins, T. Bills, Ch. Genaisi, R. Florida, K. 

H. Hansen, J. Hartley, C. Landry, D. Thorsby, K. Oakley, M. Csikszentmihalyi, M. 

Mikulaštík, J. Kloudová, M. Cikánek, E. Szobiová, P. Žák, E. Hradiská, S. Brečka, Š. Veľas, 

J. Charvát a pod.) Koncepty i metódy na získanie a zdokonalenie kreatívnych prístupov boli, 

i sú aplikované v jednotlivých oblastiach spoločenskej praxe, pretože si to vyžadujú 

podmienky neustále sa meniaceho podnikateľského a konkurenčného prostredia. 

 Kreativita ako súčasť a podmienka prístupov k práci u jednotlivých odborných a úzko 

špecializovaných profesií v mediálnom priemysle (dramaturg, scenárista, režisér, kameraman, 

scénograf, kostymér, redaktor, moderátor a pod.) bola od samých počiatkov pôsobenia 

mediálnych podnikov základným predpokladom ich činnosti. Na rozdiel od iných 

priemyselných sfér médiá sú typické tým, že vyrábajú produkty osobitej povahy. „Sú to 

produkty tvorivej práce a produkty, ktoré musia byť každý deň nové.“162 Ku kreatívnym 

profesiám boli, i sú priraďovaní tiež experti na marketingovú komunikáciu v médiách, ktorí, 

tak ako bolo hore uvedené, nadobudli najmä v posledných troch desaťročiach v mediálnom 

priemysle osobité postavenie i význam, a ich postavenie sa sústavne posilňuje, pretože si to 

vyžaduje silné konkurenčné prostredie v mediálnom priemysle. 

 Kreativita sa v posledných rokoch stáva tiež ústredným pojmom úvah ako dosiahnuť méty 

vedomostnej spoločnosti a ekonomiky, a zároveň legitimizovať platformu ekonomizácie 

všetkých profesijných oblastí ľudskej činnosti. Logika postupnosti vzniku a etablovania novej 

paradigmy, so zjavne politickým a komerčným pozadím, šíriacej sa pod názvom „kreatívny 

priemysel,“ naznačuje náplň činností viacerých inštitúcií. Ukazuje sa, že v druhom desaťročí 

nového storočia zamestnáva a ešte aj istý čas bude zamestnávať rôzne druhy vedeckých 

laboratórií na výskumných pracoviskách a akademických pôdach (svedčí o tom celý rad 

publikovaných štúdií na tému – kreatívne priemysly, kreatívna ekonomika), či programových 

pracovníkov v rámci zostavovania agendy politických strán. V prípade ich volebného úspechu 

takáto agenda nachádza uplatnenie vo vládnych programoch a následne vo východiskách 

strategických plánov činností konkrétnych rezortných ministerstiev. 

                                                 
162 BREČKA, S.: Mediálna produkcia ako kreatívna činnosť. In: KLOUDOVÁ a kol.: Kreatívní ekonomika. 
Vybrané ekonomické, právní, masmediální a informatizační aspekty. Bratislava : Eurokódex 2010. ISBN 978-80-
89447-20-6, s. 127. 
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 V rámci hľadania riešenia finančnej a hospodárskej krízy koncom prvého desaťročia tohto 

storočia, sa začínajú načrtávať paradigmatické zmeny v oblasti všetkých sektorov 

spoločenskej praxe. Zatiaľ čo v 70. až 90. rokoch minulého storočia sú centrom pozornosti 

európskych politických lídrov inovácie z technicko-technologickej, manažérskej 

a marketingovej sféry (Creative Economy Report, 2008), koncom 20. storočia a v prvom 

desaťročí 21. storočia európski politici prinášajú nové paradigmy – multikulturalizmus,163 

kreatívnu ekonomiku a kreatívny priemysel. (Creative Economy Report, 2008) 

 Všetky dostupné informačné zdroje a publikované dokumenty sa zhodujú v tom, že termín 

kreatívny priemysel sa prvýkrát objavuje v roku 1994 ako súčasť dokumentu referujúcom 

o kreatívnom spoločenstve v Austrálii. Už o tri roky neskôr (1997) na Ministerstve kultúry 

a športu vo Veľkej Británii sa formuje špeciálny tím, ktorého úlohou je vypracovať koncept na 

podporu kreatívneho priemyslu. O rok neskôr vypracováva správu o stave kreatívneho 

priemyslu vo Veľkej Británii (je každoročne dopĺňaná o nové poznatky). Časť správy 

venovaná mediálnej kreatívnej sfére sa sústredí na tie oblasti, ktoré sú rámcovo definované 

jednotlivými kultúrnymi a mediálnymi priemyselnými odvetviami, ako napríklad: reklama, 

architektúra, trh s umením a starožitnosťami, počítačové hry a videohry, remeslá, design, 

módne návrhárstvo, film a video, hudba, scénické umenie, vydavateľská činnosť, software, 

rozhlasové a televízne vysielanie. Tento základný modul preberajú a upravujú iné moduly, 

pochádzajúce z ďalších inštitúcií.  

 Napríklad Konferencia Organizácie spojených národov o obchode a rozvoji v roku 2004 

predkladá vlastnú definíciu kreatívneho priemyslu. Vyznačuje sa tým, že zahŕňa celú sféru 

duševného vlastníctva. Kreatívny priemysel sa vyznačuje piatimi charakteristikami: 

zabezpečuje cyklus tvorby, produkcie a distribúcie tovarov a služieb, ktoré využívajú 

kreatívnosť a intelektuálnu kapacitu ako primárny vklad, predstavuje súbor na poznatkoch 

založených aktivít (tie sú zamerané, ale nie výlučne, na umenie), pričom potenciálne 

získavajú príjmy z obchodu s autorskými právami (s dôrazom na hmotné i nehmotné duševné 

alebo umelecké produkty alebo služby), ďalej ekonomických hodnôt a trhových objektov. 

Nachádzajú sa na rozmedzí umenia, služieb i priemyslu, a predstavujú nový, dynamický 

sektor svetového obchodu.164 

                                                 
163 Pozri: GAŽOVÁ, V.: Perspektívy kulturológie. Bratislava: Peter Mačura-PEEM, 2003. ISBN 80-88901-81-2. 
164 Creative Economy Report, 2008. 
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 Predchádzajúci text načrtáva charakteristické rysy kultúrneho priemyslu tak, ako ich 

vymedzujú, v kontexte so spoločenskými a politicko-ekonomickými podmienkami, najmä 

predstavitelia frankfurtskej školy. Veľmi hutne a zovšeobecnene sú skicované tiež okolnosti 

vzniku a hlavné atribúty mediálneho priemyslu i „zrodu miléniovej“ paradigmy – kreatívneho 

priemyslu. Jednotlivé druhy priemyslov – kultúrny, mediálny i kreatívny majú viacero 

spoločných znakov (kreatívne spôsoby hľadanie nových metód, foriem, tém, ktoré by vedeli 

vytvoriť vhodné prostredie na prijatie produkcie v jednotlivých segmentoch recipientov, 

racionalizácia, zhodnotenie investícií na základe ekonomických ukazovateľov, racionalizácia 

riadenia, výroby a pod.) Z tohto aspektu ich spája spoločný menovateľ: ich primárnym cieľom 

je vyrábať predajné produkty a adekvátnymi prostriedkami a kreatívnymi spôsobmi ich čo 

najefektívnejšie uplatniť v existujúcich trhových podmienkach a vzťahoch tak, aby boli čo 

najrentabilnejšie. Jediným rozdielom medzi kultúrnym priemyslom reflektovaným v polovici 

minulého storočia a kreatívnym priemyslom reflektovaným v súčasnosti je fakt, že dnes sa na 

výrobe a distribúcii mediálneho produktu pracuje oveľa vedeckejším spôsobom a hlavným 

motorom zmien sú rôznorodé možnosti sofistikovanej kreativity mediálneho marketingu. Inou 

stránkou vzniku novej paradigmy, vrátane jej dôsledkov, je vytváranie ideovej platformy a 

apologetiky kreatívneho priemyslu. Vo svetle faktov sa totiž javí doterajšia vývojová línia 

novej paradigmy a stav spoločensko-ekonomických, politických a samozrejme aj kultúrnych 

pomerov ako snaha legitimizovať ekonomizáciu produkcie a distribúcie v mediálnom, a tým 

aj kultúrnom/kreatívnom priemysle. Legitimizovanie kreativity v tomto kontexte možno 

chápať ako deklaráciu a uplatňovanie už existujúcej platformy komerčných vzťahov 

v mediálnom priemysle, tzn. legitimizovanie ekonomizácie mediálnej kultúry. 

 

 Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0790/12 

Priemysel/priemysly kultúry. 
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5. KAPITOLA 

 

 

UMENIE V KONCEPCIÁCH KULTÚRNEHO A 

KREATÍVNEHO PRIEMYSLU 

Viera Bartková 

 

 Umenie a kultúra 

 Spoločným východiskovým bodom väčšiny teoretických koncepcií kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu (KKP) bolo nepochybne umenie a umelecká tvorbu. Umelecká 

kultúra sa stala základným stavebným kameňom prvej definície kultúrneho priemyslu, 

formulovanej predstaviteľmi Frankfurtskej školy, rovnako ako aj dynamickou zložkou, či 

„lakmusovým papierikom“ ďalšej teoretickej reflexie problému. Úvodná formulácia ale 

naznačuje existenciu viac ako jedného teoretického riešenia a možnosť „pohľadu späť“. Počas 

relatívne krátkej histórie teoretickej analýzy problému teoretici z rôznych oblastí vedy 

a kultúry vytvorili niekoľko modelov, navzájom previazaných spomenutým nultým bodom. V 

termínoch kultúrny a kreatívny priemysel sú obsiahnuté isté významové prekrytia medzi 

pojmami kultúra a umenie. 

 Umenie sa považuje za jeden zo základných prvkov sociokultúrneho systému, ktorý 

existuje a funguje na pozadí vonkajšieho prírodného prostredia. V prepojení medzi 
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jednotlivými prvkami “ ide o dynamickú súvislosť, vznikajúcu z jednotlivých uvedených 

prvkov a z organizácie ich vzťahov.“165  Sféra umenia sa nezriedka stáva zjednodušeným 

obsahom pojmu kultúra. „Zúženie celej kategórie na hŕstku umeleckých diel“, je jedným z 

významov slova podľa Raymonda Williamsa. „Kultúra potom znamená súbor umeleckých 

a intelektuálnych diel danej hodnoty a súbor inštitúcií, ktoré produkujú, šíria a regulujú“, 

a ako pripomína Terry Eagleton „v tomto súčasnom zmysle slova je kultúra symptómom aj 

riešením“ krízy kultúry ako civilizácie.166 „Umenie teda môže reflektovať ušľachtilý život 

a môže sa stať jeho mierou. Ale pokiaľ stelesňuje, tak aj súdi.“ Podľa Eagletona nie je možné 

oddeliť kultúru ako umeleckú tvorbu od ďalších dvoch významov kultúry 

uvádzaných Williamsom – kultúry ako utopickej kritiky a kultúry ako spôsobu života. Ak má 

byť však kultúra ako kritika viac ako len „neplodnou fantáziou“, musí nájsť „most medzi 

prítomnosťou a budúcnosťou v tých silách prítomnosti, ktoré ju potenciálne môžu zmeniť.“ 

Umelecká produkcia je jedným z ich zdrojov.167 Medzi jednotlivými významami existujú 

rôzne spôsoby interakcie. Kultúra v zmysle umenia môže hlásať nový spoločenský život, ale 

bez spoločenskej zmeny je v ohrození aj samo umenie. Umenie je totiž „osudovo ohrozené 

spoločnosťou, ktorá je ním nadšená len v aukčnej sieni“, zničujúco na neho pôsobí 

„spoločenský poriadok, pre ktorý pravda nemá žiadny zmysel, a ktorý vidí hodnotu len v tom, 

čo sa predáva. Podľa Eagletona „pre prežitie umenia teda môže byť nevyhnutné, aby sa stalo 

politickou reakčnou alebo revolučnou silou“ a v chápaní umenia sa vrátilo sa do minulosti, 

resp. urobilo krok do budúcnosti.168  

 Obmedzenia definície kultúry na umenie a umeleckú tvorbu smeruje k inému zaužívanému 

zúženému významu slova kultúra – ku kultúre ako znalosti diel minulých. Jean Dubuffet 

považuje miešanie dvoch významov pojmu – kultúry ako znalosti diel minulosti 

a myšlienkovej aktivity a umeleckej tvorby – za nástroj kultúrnej propagandy, pričom 

dvojznačnosť slova sa používá k presvedčovaniu publika, že ide o jedno a to isté. Pri určovaní 

hraníc významového poľa kultúru definuje ako spôsob vyjadrovania a myslenia, spôsob 

„nazerania, cítenia a chovania“. Dubuffet sa snaží nielen vymedziť oba pojmy, ale rozširuje 

definíciu umeleckej tvorby. Podľa Dubuffeta je umelecká produkcia „priestor vydaný 

                                                 
165 GAŽOVÁ, Viera: Úvod do kulturológie. ACTA CULTUROLOGICA. Zväzok 17. Bratislava : NOC 2009,  
s. 27. 
166 EAGLETON, Terry: Idea kultury. Brno : Host, 2001, s. 30. 
167 EAGLETON, 2001, s. 31. 
168 EAGLETON, 2001, s. 33 - 34. 
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napospas rozmarnému duchu“, na ktorý negatívne vplývajú vzťahy prinášajúce kontrolu 

a určovanie ďalšieho vývoja ako je napríklad podriadenosť štátnemu záujmu. 

 „Umeleckú produkciu je možné chápať len ako individuálnu, osobnú a predvádzanú 

všetkými“, pričom je potrebné, aby sme sa zbavili obmedzujúcej užitočnosti „a tým si 

dokonale uvoľnili ruky pre neužitočnosť.“ 169 

 Umenie a kultúra sú teda pojmy, ktoré sú v každodennej komunikácii, ale aj v politickej 

praxi a teoretickej reflexii zamieňané. Cieľ textu nie je podrobná analýza zámeny, či 

vymedzenie hraníc medzi oboma pojmami, len upriamenie pozornosti na kontext diskusie 

o umení a myšlienke KKP. Umenie je však prítomné aj v najjednoduchšom vymedzení 

kultúry, ktoré by podľa Viery Gažovej mohlo vyzerať takto: „Kultúra je celok tvorby, difúzie 

a konzumu produktov tvorivého ľudského ducha v oblasti umení a poznatkov.“170 

 

 Hodnota a hodnotenie umenia 

 Históriu ľudstva netvorí len suma udalostí, ktorých dôležitým aktivačným činiteľom boli 

mocenské ambície a ekonomické záujmy jednotlivcov či skupín, ale predovšetkým skupina 

kultúrnych výtvorov. Spomínané výtvory vznikli za rôznorodým účelom, ale prototyp bol 

takmer vždy výsledkom tvorivej činnosti, bez ohľadu na to, či išlo napĺňanie materiálnych 

alebo duchovných potrieb človeka. Dubuffet za výrazný rys našej kultúry považuje 

zavádzanie merania a triedenia a „záľubu v hierarchii“. Zdá sa mu, že „trvalo prevládajúcim 

postojom v nej je – miesto toho, aby ponúkané veľkolepé predstavenie chápala ako 

nespočetné množstvo horizontálne rozptýlených predmetov rôznej povahy – túžba radiť veci 

do vertikálnych stĺpcov.“171 Spomenutý prístup bol súčasťou vymedzovania sa jednotlivých 

sociálnych skupín. Postupne dochádzalo k oddeľovaniu foriem kreatívnej činnosti patriacej do 

sféry každodenného života od foriem, ktoré boli prístupne len skupinám disponujúcim istým 

kultúrnym kapitálom. Podľa Dubuffeta samotná kultúra bola „vytváraná kastou, ktorá 

usilovne zavádzala hierarchiu spoločenskú, takže oproti horizontálnemu bujneniu 

                                                 
169 DUBUFFET, Jean: Dusivá kultúra. Praha : Herrmann&synové, 1998, nestr. 
170 GAŽOVÁ, Viera: Úvod do kulturológie. ACTA CULTUROLOGICA. Zväzok 17. Bratislava : NOC 2009, s. 
19. 
171 DUBUFFET, 1998, nestr. 
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presadzovala vo všetkých oblastiach jednotlivé vertikálne hierarchie.“172 Protiklad medzi 

horizontálnym a vertikálnym členením smeroval k reflexii umenia v kontexte binárneho 

modelu. 

 Do úvodnej kapitoly dejepisu umenia boli zaradené kultúrne produkty, v ktorých bola 

estetická funkcia úzko prepojená s funkciou úžitkovou, alebo rituálnou. Dominantná estetická 

funkcia vyčlenila artefakty zo skupiny bežných predmetov a špecifický charakter získali 

novým druhom symbolickej hodnoty vyjadrenej príslušnou „neobvyklou“ formou. Aristoteles 

sa pokúsil spomenutý proces vysvetliť prostredníctvom idey radosti z „napodobňovania“, 

ktoré je ľuďom vrodené.173 Podľa Jána Bakoša proces deľby práce a jej prehlbujúcej sa 

špecializácie viedol k oddeleniu manuálnej a duchovnej činnosti a rozpadu „dvojjedinej 

osobnosti umelca-mága na remeselníka a kňaza“. Spomenutá deľba práce, paralelná 

so sociálnou stratifikáciou a hierarchizáciou, vyústila do „nepriepustnej delimitácie práce 

a moci, a logicky sa premietla i do axiologickej roviny.“ Výtvarná zručnosť, zaradená 

k manuálnej práci, sa dostala do podriadeného vzťahu s duchovnou činnosťou, a teda na 

nižšiu priečku spoločenského rebríčka.174 Okruh umenia tak vytvorili tie druhy, ktorých 

tvorivé metódy a techniky si vyžadovali len minimum manuálnej práce. O existencii 

a hodnotení jednotlivých umeleckých foriem rozhodoval spôsob, akým plnili reprezentačnú 

a ideologickú funkciu. Skupina, disponujúca mocou, umeleckú produkciu využívala pri 

formovaní kultúry podľa vlastných predstáv. 

 Dualizmus v hodnotení umenia bol prítomný od najstarších čias, i keď priestor medzi 

oboma pólmi nikdy nebol prázdny. Umenie vznešené, vysoké či nízke, vulgárne, prízemné 

doplnili dvojice ako profesionálne – amatérske, ľudové, populárne, a podobne. S „priznanou 

výškou“ vzrastala aj miera kreativity a jej najvyšší stupeň spojený s originálnymi ideovými 

a formálnymi riešeniami, sa priznával len niektorým jedincom z okruhu profesionálnych 

umelcov. Za najvyššiu formu sa považovala neutilitárna podoba imaginatívnej „hry“ 

s pravidlami. „Každá umelecká forma mala vlastnú hierarchiu, ale ťažila z nej len malá časť 

spoločnosti, ľudia vzdelaní a bohatí.“175  V modernej spoločnosti sa spomínané dvojice 

                                                 
172 DUBUFFET, 1998, nestr. 
173 ARISTOTELES: Poetika. Martin : Thetis, 2009, s. 15. 
174 BAKOŠ, Ján: Meditácia o umelcovi, práci, ideológii a trhu (historické zrkadlo). In: BAKOŠ, Ján: Umelec  
v klietke. Bratislava : Sorosovo centrum súčasného umenia – Slovensko, 1999, s. 99. 
175 HOLDEN, John: Panelová diskuze Umění, kultura a kreatívní ekológie z pohledu expertů. In: Sborník  
odborných příspěvku Fórum pro kreatívní Evropu. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010, s. 31. Dostupné  
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„umení“ prehodnocovali a preskupovali, zároveň však pribudli ďalšie - umenie komerčné 

oproti nekomerčnému, oficiálne a alternatívne, umenie väčšiny, masové oproti umeniu 

menšiny či menšín.  

 Simultánne sa rozvíjal príbeh o kreatívne výnimočnom, no finančne podceňovanom 

a väčšinou „exkomunikovanom“ umeleckom géniovi. Za osudný moment v živote tvorcu bolo 

označené stretnutie s materiálne zabezpečeným, ale osvieteným mecenášom. Nevyhnutnou 

súčasťou celého „biografického textu“ bola asistencia nevzdelaných más so sviatočným a len 

výnimočne chápavým vzťahom k umeniu vizionárov. Umelecké dielo však častejšie 

reprezentovalo moc a materiálne bohatstvo majiteľa ako jeho duchovné kvality. Podľa 

Holdena „z konzumácie umenia a spoločenského statusu sa stali svojim spôsobom synonymá“ 

a umenie sa začalo považovať za aktivity elít.176 Investície do diela a umelca prinášali skôr 

duchovné ako materiálne bohatstvo. Materiálna povaha diel z okruhu „techné“ priala 

zhodnoteniu umenia ako trhovej komodity, zatiaľ čo obchodovanie s produktmi, ktoré vznikli 

za asistencie Múz bolo komplikované. A nakoniec, samotný tvorca diela nezriedka zápasil 

s chudobou a objednávateľmi-dlžníkmi, ktorí sa zdráhali dielo patrične oceniť aj po 

materiálnej stránke. 

 Komunikatívna povaha umeleckých diel bola využívaná jedincami a skupinami. Nielen 

ideológie 20. storočia vedome a systematicky zneužívali komunikačné možnosti umeleckého 

diela. Spomenutá schopnosť komunikovať a ovplyvňovať nielen psychiku, ale aj myslenie 

divákov a čitateľov, vyvolávali obavy a mali vplyv na tvorbu regulačných nástrojov – ako 

bolo napríklad obmedzenie tematického spektra, či formy zobrazení, vymedzenia priestoru 

v bezpečnej vzdialenosti od centra života komunity. Dejiny umeleckej kultúry ponúkajú 

viacero príkladov – od zákazu divadelných predstavení v rannom stredoveku cez tematické 

obmedzenia alžbetínskeho divadla až po cenzúrne opatrenia 19. storočia. Vo výtvarnej kultúre 

sa objavilo niekoľko obrazoboreckých hnutí, ale dlhodobo existovala napríklad regulácia 

zobrazenia nahého tela. A pravdepodobne najznámejším regulačným nástrojom vo filmovej 

kultúre je hollywoodsky „Poduction Code“, známy ako Haysov kódex. Podľa Bakoša „strach 

a agresie, či alergie“, ktoré plynú z vplyvu a moci umenia „miznú vo chvíli, keď spoločenská 

                                                                                                                                                         
na http://www.culturenet.cz/res/data/012/001426.pdf. [2012-11-12] 
176 HOLDEN, John: Panelová diskuze Umění, kultura a kreatívní ekológie z pohledu expertů. In: Sborník  
odborných příspěvku Fórum pro kreatívní Evropu. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010, s. 31. Dostupné  
na http://www.culturenet.cz/res/data/012/001426.pdf. [2012-11-12] 
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moc nie je primárne závislá od ideológie (a z umenia nerobí slúžku), ale bezprostredne 

od ekonomiky.177 Materiálne zabezpečený umelec bol často krát umelcom podriaďujúcim sa 

politickej moci a vkusu väčšiny. Mnohí umelci, ktorí sa rozchádzali s názorom väčšiny, 

oficiálnou kultúrou, zostávali „zakliesnení“ v legende o chudobnom a konfliktnom géniovi, 

pod dohľadom mocenského aparátu. Umelecké artefakty, bez ohľadu na povahu (väčšinovú, 

menšinovú), dokázali prispieť k zmene charakteru kultúry, boli súčasťou kultúrnej zmeny, jej 

procesu i výsledkov. Menšinová umelecká kultúra na rozdiel od väčšinovej, keďže pôsobila z 

pozície kontrakultúry, bojovala o prežitie tvrdo a dlhodobo. Je zrejmé, že každá politická 

a ekonomická kríza 20. storočia mala skôr devastačný vplyv na väčšinové umenie a naopak 

prevažne motivačný na umenie vychádzajúce z „alternatívneho podzemia“, opozičnej či 

menšinovej kultúry – pozitívne sa prejavila predovšetkým v oblasti procesu umeleckej 

tvorby.178 Revitalizácia časti umeleckej tvorby bola súčasťou inovácie celej kultúry. Následne 

sa nazeranie umelcov mohlo stať súčasťou inovovanej oficiálnej umeleckej kultúry, no 

súčasne sa ideovo vyčerpalo a postupne sa nahradilo iným názorom. Alternatívna 

a experimentálna umelecká scéna však čerpala z väčšinovej kultúry v procese hľadania 

vlastnej identity. 

 

 Z uvedených dôvodov bola návratnosť investovaných prostriedkov z ekonomického 

hľadiska oproti ostatným sektorom považovaná za veľmi nízku. Veľké spoločenstvá – štátne 

celky sa orientovali na budovanie kľúčovej oblasti hospodárstva – priemyslu. Umelecká 

tvorba si dlhodobo podržala titul „príživníka“. Jean Dubuffet vyslovil takmer kacírske 

obvinenie voči kultúre, ktorá „vlastne zbavila umeleckú tvorivosť vážnosti“. Verejnosť na ňu 

hľadí ako na „čosi smiešne“, „kratochvíľu tých menej schopných, zbytočnú a jalovú, a preto 

zaváňajúcu podvodom. Pokiaľ jej niekto prepadne, stáva sa predmetom opovrhnutia.“ Tvrdí, 

že náklonnosť verejnosti si získa len pokiaľ bude hovoriť ľudovým jazykom a ľuďom dá 

možnosť, „aby si sami vymýšľali doposiaľ neznáme formy, dokonale vyhovujúce tomu, čo by 

chceli vytvoriť.“ 179 Dubuffetove názory nadviazali na kritické hlasy umelcov a teoretikov, 

                                                 
177 BAKOŠ, Ján: Meditácia o umelcovi, práci, ideológii a trhu (historické zrkadlo). In: BAKOŠ, Ján: Umelec  
v klietke. Bratislava : Sorosovo centrum súčasného umenia – Slovensko, 1999, s. 100 
178 V týchto súvislostiach sa interpretujú viaceré umelecké smery a tendencie - dada, surrealizmus,  
biomechanika, nemecký expresionizmus, nová vecnosť, ale aj taliansky neorealizmus, nová vlna, akčné  
a konceptuálne umenie a podobne. 
179 DUBUFFET, Jean: Dusivá kultúra. Praha : Herrmann&synové, 1998, nestr. 
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ktorí nevideli inú možnosť obnovy európskeho umenia, ako len pretrhnutím väzieb 

s väčšinovou kultúrou. Zdroje revitalizácie umenia nachádzali v oblasti ľudového, 

neprofesionálneho umenia a umeleckej tvorbe mimoeurópskych kultúr. 

 Napriek tomu, že umeniu a umeleckej tvorbe sa priznával vplyv v oblasti sociokultúrnych 

zmien a niektoré umelecké artefakty sa stali trhovou komoditou, ekonomický prínos umenia 

sa formuloval pomerne ťažko. Pravdepodobným problémom bola už samotná definícia 

umenia a umeleckého diela. Gordon Graham upozornil na námietky sociológov voči tradičnej 

estetike a snahe popísať univerzálnu nemennú formu umenia. Filozofi, estetici a teoretici 

umenia a kultúry sa pokúšali vytvoriť neutrálnu klasifikáciu umenia. Podľa kritiky sociológov 

umelecká prax, kritika a umelecké inštitúcie „sú spoločenské produkty, ktoré je potrebné 

chápať z hľadiska historického vývoja. Nie sú ani nemenné, ani konečné, a líšia sa ako 

vzhľadom k času, tak k miestu.“180  Podobne inštitucionálna teória umenia sa prikláňa 

k názoru, že „umenie je to, o čom umelecký svet rozhodne, že ním je“ a teda „to, čo je 

považované za umelecké dielo, sa s časom a miestom môže meniť“.181 Graham ale považuje 

„tento prístup, či už v marxistickej, štrukturalistickej alebo poststrukturalistickej podobe za 

nebezpečný“, pretože sa v ňom stráca rozdiel medzi umením a ne-umením a následne mizne 

aj „predmet, o ktorom by bolo možné teoretizovať.“ Prikláňa sa k názoru, že problémom sa 

môžeme vyhnúť, pokiaľ zaujmeme normatívny prístup a budeme sa zaoberať hodnotou 

umenia. V zhode s Janet Wolffovou upriamuje pozornosť na estetické kategórie, súdy 

a pôžitok.182 

 Od definície umenia poskytujúceho istý „typ konkrétneho pôžitku“ môžeme nasmerovať 

pozornosť k „ekonomike zážitku“, i keď uvedené spojenie vyvoláva skôr obavy z poklesu na 

úroveň „umenia“ cirkusu, kolotočov a vaudevilových show a vedomie stále prítomných 

starších definícií umenia a dualizmu. 

 

                                                 
180 GRAHAM, Gordon: Filosofie umění. Barrister & Principal, 2004, s. 209. 
181 GRAHAM, 2004, s. 210. 
182 GRAHAM, 2004, s. 236 – 238. 

 

124 

 

 Definícia umenia a kreativity v modeloch kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu 

 Hospodárska kríza posledných rokov vyvolala záujem o revitalizačné schopnosti umenia. 

Sociológovia, ekonómovia a teoretici kultúry skúmajú rôznorodé možnosti „znovuzrodenia“ 

ekonomiky a spoločnosti. Zdá sa, že niektoré sféry umeleckej kultúry im poskytli nádejné 

výsledky v spomínanom ohľade a v snahe splnenia cieľa ich produktom a procesom tvorby 

venujú zvýšenú pozornosť. Reflexia jednotlivých druhov umenia dostala nový priestor, 

ktorým je koncepcia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP). Diskusia o kultúrnom 

a kreatívnom priemysle vzišla z prehodnotenia skeptickej definície kultúrneho priemyslu, 

pochádzajúcej od predstaviteľov Frankfurtskej školy a absolvovala presun z akademickej 

teórie do ekonomickej a politickej praxe. Ako sme už v úvode naznačili, boli publikované 

viaceré práce odborníkov, ktoré sa zaoberali kultúrnym a kreatívnym priemyslom 

v európskom a národnom kontexte. Spmínané publikácie sa zapojili do procesu objasňovania 

a vymedzovania oboch pojmov, analýzy vzťahov medzi oblasťami a argumentácie v prospech 

podpory rozvoja jednotlivých sfér KKP. Súčasne apelovali na implementáciu teórie do oblasti 

kultúrnej politiky jednotlivých štátov a navrhovali nástroje aplikácie do praxe. Rovnako sme 

v úvode konštatovali, že pri zrode ideí o kultúrnom a kreatívnom priemysle patrilo umenie 

medzi východiskové pojmy a analýza vzťahu kultúry a umenia ku kľúčovým oblastiam 

teoretickej reflexie. Aký status získalo umenie a umelecká kultúra v rôznorodých teoretických 

koncepciách KKP? Akým umiestnením disponujú konkrétne druhy umenia v jednotlivých 

koncepciách? Podliehajú jednotlivé koncepcie premenám v súvislosti s významovou 

dynamikou pojmov súvisiacich s umeleckou kultúrou? 

 V súčasnosti zaužívaný tradičný význam pojmu umenie zahŕňa druhy umenia zatriedené 

prostredníctvom kategórii času a priestoru do skupín časových a priestorových umení, 

respektíve ich prienikov.183  V klasickej klasifikácií umenie zastrešuje literatúru, hudbu 

a performačné umenia – divadlo, tanec, operu, ďalej architektúru, všetky druhy výtvarného 

umenia a záznamové umenia - fotografiu a film, ale aj umelecké formy nových médií. Pojem 

z hľadiska procesu komunikácie definuje priestor umenia ako priestor medzi umelcom, 

dielom a divákom. Umelecká kultúra disponuje väčším priestorom. Zahŕňa inštitúcie, 

                                                 
183 Pozri napríklad MIHÁLIK, Peter: Kapitoly z filmovej teórie. Bratislava: Tatran, 1983, s. 25 – 55, alebo  
MONACO, J.: Jak číst film. Praha: Albatros, s. 18 – 33. 



 

125 

 

spolkovú činnosť, organizačné nástroje, marketing, teoretickú reflexiu umenia, ale aj 

ekonomické zhodnocovanie umeleckých diel a súvisiace legislatívne opatrenia.184 Umelecké 

dielo je artefakt, ktorý vznikol ako výsledok tvorivej činnosti. Kreativita sa považuje za 

integrálnu súčasť umeleckého diela, charakteristickú vlastnosť, ale rovnako je prístupom k 

tvorbe, pričom výsledok má povahu originálneho, resp. inovatívneho kultúrneho produktu, 

v zmysle nového, „dovtedy neexistujúceho“. Originálny, inovatívny umelecký produkt má 

predovšetkým symbolickú hodnotu, ale jeho fyzická povaha implikuje možnosť materiálnej 

valorizácie. V súčasnosti je kreativita pojmom používaným vo význame, ktorý presahuje sféru 

umenia. Vo všeobecnosti sa pod kreativitou chápe „schopnosť jedincov ísť nad rámec 

tradičného spôsobu myslenia, činnosti, poznania a tvorby.“185  

 Podľa Philippa Kerna,186 sa však „ v poslednej dobe zdá, akoby kreativita bola úplne 

všade“ a „zo slova kreativita sa stalo akési klišé, ustálená hláška“, povinne používaná 

v médiách, politických prehláseniach a v akademickej literatúre.187 Rovnako podľa Kerna si 

v poslednej dobe získal uznanie fakt, že spoločenský a ekonomický pokrok je rovnako 

zásadne napojený na netechnologické spôsoby inovácie, ako na technologické.188 Upozorňuje 

na výsledky štúdií, podľa ktorých sú „v súčasnej spoločnosti potrebné špecifické kreatívne 

schopnosti, aby spoločnosť mohla generovať predstavivosť a intuíciu, ktoré majú byť 

následné premenené na hodnoty (hmotné aj spoločenské). Celá rada týchto schopností je 

potom úzko spojená s oblasťou umenia a kreatívnych sektorov.“189 John Howkins ale žiada 

precízne vymedziť rozdiel medzi kreativitou a inováciou, pretože mnohé z oblastí kreatívneho 

priemyslu sa rozvíjajú, vďaka opakovaniu, nie inovácii. Pod kreativitou rozumie „nelineárne 

a často nelogické osobné vyjadrenie. Výsledkom inovácie je vopred vykalkulovaná nová 

vec.“190 

 

                                                 
184 Pozri napríklad heslá Umenie, Umelecká kultúra. In: MISTRÍK, E.: Estetický slovník. Bratislava: Iris, 2007,  
s. 205, s. 197. 
185 BRYANT, W. D. A., THROSBY, D.: Creativity and the Behavior of Artists. In: GINDSBURGH, V. A.,  
THROSBY, D.: Handbook of th Economics of Art and Culture. Volume 1. North-Holland, 2006, s. 510. 
186 Výkonný riaditeľ KEA European Affairs. 
187 KERN, Philippe: Představení výsledků Studie o přínosu kultury ke kreativitě. In: Sborník odborných  
příspěvku Fórum pro kreatívní Evropu. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010, s. 17. Dostupné na  
http://www.culturenet.cz/res/data/012/001426.pdf. [2012-11-12] 
188 KERN, 2010, s. 17. 
189 KERN, 2010, s. 17. 
190 HOWKINS, J.: The Mayor's Commission on Creative Industries. In: HARTLEY, John (ed.): Creative  
Industries. Blackwell Publishing Ltd., 2005, s. 123. 
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 V poslednej tretine 20. storočia teoretici umelecké produkty analyzovali z hľadiska 

ekonomických vzťahov, pričom sa spomínanej sfére ľudskej činnosti priznala hospodárska 

výkonnosť porovnateľná s priemyselnou výrobou. Kultúrny priemysel v zmysle „adornovsko-

horkheimerovskej skepse“ nahradila kritická modifikácia jeho významu, rovnako označenie v 

pluráli vystriedalo singulár.191 Podľa Cikánka francúzski sociológovia - Bernard Miège a ďalší 

nepolemizovali s Adornom a Horkheimerom v rovine komodifikácie kultúrnych produktov, 

ale upozornili, že spolu s industrializáciou a novými technológiami sa „objavili tiež nové 

možnosti umeleckého vyjadrenia a nekonečné množstvo inovácií v kultúrnej produkcii.“192 

Skupina francúzskych sociológov použila pojmy kultúrne a kreatívne priemysly na 

vymedzenie oblasti sociokultúrneho systému, ktorej produkty sa prezentujú využitím 

špecifického druhu kreativity.  

 V súvislosti so špecifikáciou kreativity používa Kern (a jeho spolupracovníci) pojem 

kultúrna kreativita (Culture Based Creativity).193  Definícia kultúrnej kreativity je úzko 

zviazaná s oblasťou umenia, pričom sa táto schopnosť priznáva najmä umelcom, aj keď nejde 

o stotožnenie absolútne.194 Jitka Kloudová definuje postavenie kreativity v ekonomickom 

systéme. Jej zdôraznenie „sa stáva základom úplne nového smeru s potenciálom tvorby novej 

ekonomickej paradigmy tzv. kreatívnej ekonomiky“, ide o „konkurencieschopnosť založenú 

na kreativite“.195  

A sfére ľudskej činnosti založenej na kreativite sa priznáva hospodárska výkonnosť 

porovnateľná s priemyselnou výrobou. 

 Viacero autorov poukazuje na nejednotnosť definícií kultúrneho a kreatívneho priemyslu, 

ale v slovenskom prostredí k nim pribudla otázka gramatického čísla. V iných jazykoch sa 

označenie používa vo forme plurálu a analyzujú sa „priemysly“. Používanie singuláru 

v slovenčine naráža na odpor bádateľov, pretože forma plurálu jednoznačnejšie postihuje 
                                                 
191 CIKÁNEK, Martin: Kreatívni průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní  
ústav, 2009, s. 15. 
192 CIKÁNEK, 2009, s. 15. 
193 Stal sa jedným z kľúčových pojmov dokumentu KEA o vplyve kultúry na kreativitu. The Impact of Culture  
on Creativity. A Study prepared for European Commission. KEA, 2009. Dostupné na:  
http://www.keanet.eu/docs/impactculturecreativityfull.pdf [2012-11-10] 
194 „This culture-based creativity is linked to the ability of people, notably artists, to think imaginatively or  
metaphorically, to challenge the conventional, and to call on the symbolic and affective to comunicate...The  
nature off culture-based creativity is closely linked to the nature of artistic contribution as expressed in art or  
cultural productions.“ KEA, 2009, s. 3. 
195 KLOUDOVÁ, Jitka: Kreatívní ekonomika a její měření, s. 1.  
Dostupné na: http://www.creative-economy.cz/dokumenty/9-ekonomicky-casopis32009pdf.pdf [2012-12-10] 
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rôznorodosť organizácie jednotlivých oblastí ľudskej aktivity, ktoré pojem zastrešuje. Musíme 

však pripustiť, že aj keď nemôžeme hovoriť o „žiadnej jednotnej štruktúre“,196 forma 

singuláru zdôrazňuje vzájomnú previazanosť jednotlivých odvetví kreatívneho a kultúrneho 

priemyslu. 

 Kapitola nemá v úmysle podrobne analyzovať jednotlivé teoretické modely a ich realizáciu 

v praxi. Nepolemizuje s definíciami kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ani ďalšími 

označeniami uvedenej oblasti. Zmyslom našej reflexie je návrat k pôvodnému východisku a aj 

napriek spomínaným transformáciám teoretických konceptov, doteraz „platnému členovi 

kreatívnej spoločnosti“, k umeniu a umeleckej kultúre. V nasledujúcom texte sa pokúsime 

analyzovať vzťahy druhov umenia s ostatnými odvetviami, status umeleckej produkcie 

a v uvedených súvislostiach zmapovať dynamiku teórie KKP. 

 

 Umenie – jadro, či periféria KKP? 

 Pojmy kultúrny a kreatívny priemysel teda prešli vývojom od skeptického významu 

k pozitívnej konotácii vďaka francúzskym sociológom. Jednotlivé druhy umenia sa v 

teoretických konceptoch i koncepciách, ktoré boli implementované aj do politických 

dokumentov, pohybujú viac-menej po horizontálnej osi systému v závislosti od faktora 

prístupu k fenoménu. V prospech zaradenia umenia do modelov KKP argumentuje David 

Throsby nasledovne. Uvádza, že rámci umenia „vznikajú určité produkty, ktoré sa konzumujú 

a z tohto pohľadu umenie zapadá do definície priemyslu“, akokoľvek môže byť spojenie 

umenia a priemyslu prijímané negatívne.197  Throsbyho definícia a model patrí do skupiny 

teórií, ktoré Cikánek označuje ako akademické.198 

 V Throsbyho modeli kultúrneho priemyslu ako koncentrických kruhov 199  je umenie 

umiestnené v strede, pretože „kreatívne umenie generuje kreatívne myšlienky, ktoré sa potom 

dostávajú do všetkých znázornených sfér kultúrnych priemyslov a na ich základe je vytváraný 
                                                 
196 Na uvedený fakt poukázal predovšetkým Miège. CIKÁNEK, Martin: Kreatívni průmysly příležitost pro  
novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009, s. 14 – 15. 
197 THROSBY, David: Panelová diskuze Umění, kultura a kreatívní ekológie z pohledu expertů. In: Sborník  
odborných příspěvku Fórum pro kreatívní Evropu. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010, s. 28. Dostupné  
na http://www.culturenet.cz/res/data/012/001426.pdf. [2012-11-12] 
198 CIKÁNEK, Martin: Kreatívni průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní  
ústav, 2009, s. 23. 
199 Model bol prezentovaný v Throsbyho publikácii Economics and Culture publikovanej v roku 2001. 
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kultúrny obsah a kreatívny produkt.“200  Za kľúčové tak považuje kreatívne umenie – 

literatúru, hudbu, živé201 umenia, výtvarné umenia, na ktoré sa napája ostatný kľúčový 

kreatívny priemysel prezentovaný filmom, fotografiou, múzeami, galériami a knižnicami. 

Pamiatkovú starostlivosť, vydavateľský priemysel, televízia, rozhlas, zvukové nahrávky, 

video a počítačové hry označuje ako oblasť širšieho kultúrneho priemyslu a na periférii sa 

ocitli reklama, dizajn, architektúra a móda ako príbuzný priemysel. V súvislosti s modelom 

konštatuje, že kreatívne idey, rovnako aj ľudia prúdia v smere z centra na perifériu a teda na 

kreatívne umenie je možné nazerať ako na samotný stred, v žiadnom prípade nie ako na 

okrajovú záležitosť.202 Komerčná realizácia a úspech tak odsúva produkt a oblasť na okraj 

modelu a práve z tohto dôvodu bola aj Throsbyho teória často kritizovaná.203 Z pohľadu 

tradičnej klasifikácie umení je však na mieste otázka, či je adekvátne umiestnenie „bližšie 

k stredu“ muzeálnej praxe, pamiatkovej starostlivosti, zatiaľ čo architektúra, dizajn a móda sa 

ocitli na periférnej kružnici. Uvedený model je rovnako pomerne „labilný“ v súvislosti 

s definíciou kreativity a pohybu ľudských zdrojov. Podľa Throsbyho by sa tak priznala väčšia 

miera kreativity kurátorovi ako architektovi a módnemu návrhárovi. Ďalšia otázka sa vynára 

v súvislosti s možnosťou pohybu ľudí opačným smerom, ako predpokladá Throsby. 

 Throsbyho model patrí k východiskám štúdie KEA European Affairs,204 realizovanej pre 

Európsku komisiu v roku 2006. Európska komisia uplatnila výsledky štúdie pri príprave 

dokumentu Zelená kniha – Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu z roku 

2010.205 Podľa uvedeného dokumentu tovar alebo služby odvetví kultúrneho priemyslu sa 

vyznačujú osobitnou kvalitou a stelesňujú alebo odovzdávajú kultúrny prejav nezávisle od 

obchodnej hodnoty, ktorú môžu mať. Uvedená definícia je v súlade s definíciou dokumentu 

UNESCO z roku 2005 Dohovoru o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu. 

Z tradičných umení zahŕňajú odvetvia kultúrneho priemyslu divadelné a výtvarné umenie, 

film, hudbu, knihy, ale aj kultúrne dedičstvo, nové média, televíziu, rádio, tlač a podobne. 

Kreatívny priemysel tak tvoria odvetvia, ktoré „využívajú kultúru ako vstup a majú kultúrny 

rozmer, aj keď ich výstupy sú predovšetkým funkčné“ ako napríklad architektúra, dizajn a 

                                                 
200 THROSBY, 2010, s. 29. 
201 Javiskové umenia. 
202 THROSBY, 2010, s. 29. 
203 CIKÁNEK, 2009, s. 24. 
204 The Economy of Culture in Europe. Dostupné na: www.keanet.eu/ecoculture/studynew.pdf. 
205Zelená kniha – Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Dostupné na: ec. 
europa.eu/culture/documents/greenpaper_creative_industries_sk.pdf [2012-11-10] 
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„pododvetvia“ – grafický dizajn, módne návrhárstvo, reklama. Na periférii sa nachádzajú 

odvetvia, ktoré „však nie sú explicitne zahrnuté do pojmu KKP, ako sa používa v tejto zelenej 

knihe“, okrem iného cestovný ruch a odvetvie nových technológií. 206  

 V štúdii KEA je oblasť KKP rozdelená do dvoch sektorov – kultúrneho a kreatívneho. 

Jadrom kultúrneho sektora je oblasť tradičných umení – „nevýrobná, nepriemyselná“ sféra, na 

ktorú sa viaže sféra kultúrneho priemyslu. Do oblasti tradičného umenia je zaradený, okrem 

divadelného207 a výtvarného208 umenia, aj sektor ochrany kultúrneho dedičstva a pamiatková 

starostlivosť – múzea, knižnice, archívy aj archeologické náleziská, zatiaľ čo hudba a film 

patria do okruhu kultúrneho priemyslu, ktorý je zameraný na masovú produkciu. Dizajn 

a architektúra sú začlenené do oblasti kreatívneho priemyslu, ktorý „využíva umenie a kultúru 

ako pridanú hodnotu v produkcii tovaru a služieb mimo oblasť samotného umenia 

a kultúry.“209 

 Pri porovnaní oboch modelov s ohľadom na zaradenie jednotlivých druhov umenia 

môžeme konštatovať len minimálne rozdiely – napríklad v označení a začlení hudby a filmu - 

oba sú takmer totožné. 

 Príbuzné systémové zaradenie jednotlivých druhov umenia ponúka štúdia skupiny Work 

Foundation z roku 2007 (ďalej len WF).210 Cikánek upozorňuje na inšpiračné zdroje definície, 

ktorým bol Throsbyho model a štúdia KEA z roku 2006.211 Autori štúdie pri definícii a modeli 

vychádzajú z jednotiaceho prvku všetkých analyzovaných oblastí, ktorým je tzv. expresívna 

hodnota a v závislosti od jej koncentrácie, využitia, resp. kombinácie s funkčnou hodnotou sa 

jednotlivé sféry kultúry zaraďujú do centrálneho kruhu, resp. na vzdialenejšie okruhy.212 Jadro 

tvoria „čisto kreatívne výstupy“, teda „oblasť slobodnej tvorby“. 213  Uvedené „centrum“ 

zahŕňa všetkých slobodných umelcov, bez ohľadu na oblasť umenia, teda, oproti vyššie 

                                                 
206 DVD a video, videohry. Zelená kniha – Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, s. 6. 
207 Divadlo – tanec – cirkus – festivaly. The Economy of Culture in Europe, s. 3. Dostupné na:  
www.keanet.eu/ecoculture/studynew. pdf. 
208 Remeslá – maľba – socha – fotografia. The Economy of Culture in Europe, s. 3. 
209 CIKÁNEK, Martin: Kreatívni průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní  
ústav, 2009, s. 53. 
210 WORK FOUNDATION: Staying Ahead. The Economic Performance of the UK's Creaitive Industries. 2007.  
Dostupné na: http://www.theworkfoundation.com/Reports/176/Staying-Ahead-The-economic-performance-of-

the-UK39s-creative-industries-overview [2012-11-12] 
211 CIKÁNEK, Martin: Kreatívni průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní  
ústav, 2009, s. 35. 
212 http://www.theworkfoundation.com/Assets/Docs/Creative_Industries_Chapter4.pdf. 
213 CIKÁNEK, 2009, s. 37. 
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uvedeným modelom, aj skladateľov a filmových tvorcov. Okruh kultúrneho priemyslu 

definuje štúdia ako tie odvetvia, ktoré sa sústreďujú na komerčné využitie „čistej expresívnej 

hodnoty“,214 a medzi jeho odvetviami označuje, ako už tradične, aj hudbu a film. Architektúra 

a dizajn, vrátene módneho, sa zaraďujú až za okruh kultúrnych priemyslov, do okruhu 

kreatívneho priemyslu, ktorých výstupy charakterizuje spojenie expresívnej a funkčnej 

hodnoty.215 Napriek tomu istá suma produktov aj z tejto oblasti môže patriť do centrálnej 

oblasti čistej kreativity, pokiaľ spĺňa podmienku „tvorby čistého obsahu“(Pure Content 

Creation).216 V tomto zmysle môžu byť zaradené do spomínaného jadra všetky druhy umenia, 

aj tie, ktoré často krát z jadra vypadávali ako napríklad hudba a film. S istou mierou 

zveličenia by mohli byť v tejto skupine niektoré výstupy z odvetví kreatívnych priemyslov 

ako napríklad architektonické „capriccio“, módna skica a podobne. 

 Cikánek pripomína niekoľko dôležitých posunov v modeli WF oproti Throsbyho modelu. 

Okrem širšie chápanej skupiny nositeľov expresívnej hodnoty, dôležitou zmenou je priznanie 

vysokej priepustnosti oblastí KKP, „pokiaľ ide o pohyb kreatívnych pracovníkov.“ 217 Okrem 

tradičného financovania komerčnej sféry nekomerčných aktivít, tímovej spolupráce, model 

WF pripúšťa najmä možnosť pôsobenia tvorcov v oboch oblastiach KKP a nevylučuje ani ich 

presun do „centra čistej kreativity“. Model WF, napriek výraznejšiemu prepojeniu všetkých 

oblastí, pokračuje v aplikácii binárneho modelu umenia – v tomto prípade najmä dvojice 

nekomerčné/komerčné umenie. 

 V modeli ďalšieho z akademikov, Davida Hesmondhalgha je ústredný pojem kultúrne 

priemysly viazaný na širšie chápanie kreativity. Hesmondhalgh odmieta viazať špecifický 

druh kreativity, ktorá pracuje so symbolmi, len na umenie a umelcov a preferuje používanie 

pojmov symbolická kreativita (Symbolic Creativity) a tvorcovia symbolov (Symbol 

Creators).218 Kultúrne priemysly sú, viac ako ostatné typy produkcie, zapojené do produkcie 

a cirkulácie „textov“, ktorými Hesmondhalgh označuje všetky kultúrne produkty v najširšom 

slova zmysle. Rozdiely medzi jednotlivými „textami“ sú v pomere medzi funkčným 

                                                 
214 WORK FOUNDATION, 2007, s. 104. 
215 WORK FOUNDATION, 2007, s. 105. 
216 WORK FOUNDATION, 2007, s. 104. 
217 CIKÁNEK, 2009, s. 38. 
218 V úvode publikácie autor menuje viaceré inšpiračné zdroje oboch pojmov, ale odvoláva sa najmä na práce  
Raymonda Williamsa a Pierra Bourdieua. HESMONDHALGH, David: The Cultural Industries. 2nd edition.  
London and Los Angeles: SAGE, 2007, s. 4. 
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a komunikačným aspektom.219 Jadro kultúrnych priemyslov tvoria odvetvia, ktoré tvoria a 

distribuujú „texty s prevládajúcou významovou zložkou“220 a využívajú priemyselné metódy. 

Okruh „čistých umení“ je naopak presunutý na „perifériu“. Do jadra kultúrnych priemyslov 

tak zaraďuje inštitúcie (predovšetkým orientované na zisk, ale aj štátne a neziskové 

organizácie), ktoré sú primárne zapojené do produkcie spoločenských významov“.221 

Hesmondhalgh síce nešpecifikuje druhy umenia a konkrétne odvetvia, patriace na perifériu, 

ale upozorňuje na obmedzené možnosti využitia priemyselných metód, najmä v oblasti 

reprodukcie symbolov. 222 Do jadra kultúrnych priemyslov tak z jednotlivých druhov umenia 

začlenil film a hudbu. Medzi jadrom a perifériou však podľa Hesmondhalgha existujú vzťahy 

interaktívnej povahy, aj keď uvádzané príklady opäť skôr naznačujú len (jednosmerný) pohyb 

umelcov z nekomerčnej sféry do komerčnej.223 

 Umenie je podľa Johna Howkinsa súčasťou jedného zo štyroch priemyselných odvetví, 

ktoré „vyrastajú“ zo štyroch foriem vyjadrenia duševného vlastníctva.224  Všetky druhy 

umenia – tradičné disciplíny aj „priemyselné“ zaraďuje pod autorskoprávne priemysly, ktoré 

spolu s patentovými priemyslami, priemyslami ochranných známok a dizajnovými 

priemyslami tvoria kreatívne priemysly a kreatívnu ekonomiku. Howkins v definícií 

kreatívnych priemyslov vychádza zo základného rozdielu medzi „informáciou“ (IT) a „ideou“ 

(IP). V kreatívnych priemysloch je intelektuálna činnosť určujúcim „motívom.“225  Sám 

priznáva, že zoznam konkrétnych odvetví, ktorý rozšíril o vedu a ďalšie odvetvia, zaradil do 

svojej publikácie (The Creative Economy, 2001), pretože takejto formulácii rozumejú 

všetci.226 

                                                 
219 HESMONDHALGH, 2007, s. 12. 
220 CIKÁNEK, Martin: Kreatívni průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní  
ústav, 2009, s. 25. 
221 HESMONDHALGH, 2007, s. 12. 
222 V tomto ohľade spomína napríklad divadlo, výstavy maliarskych a sochárskych diel. HESMONDHALGH,  
2007, s.13 
223 Ako napríklad pôsobenie hercov v divadle a televízii. HESMONDHALGH, 2007, s. 13 
224 Cikánek uvádza, že podľa Howkinsa je duševné vlastníctvo ústredným pojmom definície kreatívnych  
priemyslov, ale zároveň umelým konštruktom, ktorého vymedzovanie prebieha dlhodobo a vyjadruje sa  
špecifickými štyrmi zákonnými formami a normami. CIKÁNEK, 2009, s. 31 - 32. 

225 HOWKINS In: HARTLEY, John (ed.): Creative Industries. Blackwell Publishing Ltd., 2005. ISBN 1-4051-
0147-4,  s. 117 – 119. 
226 GHELFI, Donna: Understanding the Engine of Creativity in a Creative Economy: An Interview with John 
Howkins. 2005, s. 6. Dostupné na: http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/cr_interview_howkins.pdf [2012-
12-10] 
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Rozpúšťanie hraníc? 

 Howkins chápe kreativitu veľmi široko – „kreativita je všade“ a nemyslí si, že „myšlienky 

umelcov, ľudí, ktorí pracujú v kultúrnej sfére sú na vrchole akéhosi pomyselného kopca, 

z ktorého vzhliadajú na zvyšok spoločnosti, ktorá je zodpovedná za všetky (tie) chyby.“227 

Myšlienka prepojenia umenia a kultúry s celou spoločnosťou a všetkými jej zložkami je 

súčasťou teoretickej snahy o prekonanie izolácií kategórií, ktoré súvisia s problematikou KKP. 

Howkinsova teória kreatívneho ekosystému (Creative Ecologies, 2010) 228  sa zaoberá 

vzťahmi medzi „nami a prostredím“ a jej tri základné princípy – univerzálnosť, sloboda a trh 

– súvisia s troma predpokladmi fungovania systému, ktorými sú rozmanitosť, zmena 

a schopnosť učiť sa.229 Idea kreativity ako prirodzenej ľudskej vlastnosti, ktorá si vyžaduje 

slobodu, vyjadruje všeobecný posun v teóriách KKP od striktne vymedzených sektorov, 

oblastí, „jadier a periférií“ k otvorenému systému sociálnej komunikácie v súčasnosti. 

Howkinsonova koncepcia by zrejme našla odozvu u Jeana Dubuffeta, aspoň v istých bodoch. 

 John Holden patrí do skupiny autorov, ktorí odmietajú precízne definovanie konkrétnych 

oblastí KKP a zároveň reflektujú rozpúšťanie hraníc medzi jednotlivými odvetviami, 

intenzívnu interakciu, ktorá je súčasne existenčnou závislosťou. Umenie nie je v jeho modeli 

definované cez konkrétne oblasti, ktoré sú následne separované, dôležitým faktorom sa stáva 

indivíduum a jeho identita. Novým významným prvkom je rozmach sociálnej produkcie 

prostredníctvom internetu a kreatívna tvorba sa tak rozvíja namiesto dvoch, v troch 

oblastiach.230 Nový model znamená zmenu z binárneho modelu ako umenie/ ľudová kultúra, 

resp. verejná/komerčná kultúra na „tripartitný model verejne financovaná/komerčná/ tzv. 

home made (Social Production) kultúra“. Podľa Holdena je spomínaná zmena je zásadná, 

pretože umožňuje oceniť širokú hodnotu kultúry pre spoločnosť. Vníma kultúru ako 

„networkovú aktivitu“, ktorej zložky „sú intenzívne prepojené, navzájom sa inšpirujú 

a vyživujú.“231 Jedným z dôvodov pre opustenie starého modelu je chápanie kultúry a umenia 

                                                 
227 HOWKINS, John: Panelová diskuze Umění, kultura a kreatívní ekológie z pohledu expertů. In: Sborník 
odborných příspěvku Fórum pro kreatívní Evropu. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010, s. 35. Dostupné 
na: http://www.culturenet.cz/res/data/012/001426.pdf. [2012-11-12] 
228 Publikácia Creative Ecologies: Where Thinking is a Proper Job. 
229 HOWKINS, 2010, s. 36 
230 HOLDEN, John: Publicly Funded Culture and the Creative Industries. London: Demos, 2007, s. 14. 
231 HOLDEN, John: Panelová diskuze Umění, kultura a kreatívní ekológie z pohledu expertů. In: Sborník  
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v politickej praxi ako periférnej záležitosti, „nadstavby spoločnosti, na ktorú prichádza rad, až 

keď je hotová všetka každodenná drina“. 232 Holden je naopak presvedčený o posune kultúry 

z periférie do centra, pretože sa stala významnou zložkou ekonomiky, zahraničných vzťahov 

a formovania identity a tvrdí, že „kultúra už nie je len o malom rozpočte a úzko vymedzených 

otázkach týkajúcich sa umenia“.233  

 Podobný model „kreatívneho sektora“ uvádzajú Andreas Wiesand s Michaelom 

Söndermannom. Pripomínajú, že pod kultúrou sa dnes rozumie „umenie, média a kultúrne 

dedičstvo“, spolu so všetkými súvisiacimi profesionálnymi aktivitami verejných 

a súkromných organizácií, vrátane príbuzných oblastí ako dizajn a „kultúrny turizmus“, bez 

ohľadu na primárne kvalitatívne zatriedenie (ako vysoká a populárna kultúra).234 V modeli235 

sú rôzne druhy i formy umenia, umeleckej tvorby a kultúry zaradené do troch oblastí. Verejne 

financovaná oblasť zahŕňa inštitúcie a organizácie, pôsobiace v oblasti prezentácie umeleckej 

tvorby, ochrany kultúrneho dedičstva a vzdelávania, podpory umeleckej tvorby a podobne. 

Ďalšiu oblasť tvorí neziskový sektor a neformálne aktivity, ktorej súčasťou je napr. amatérska 

umelecká tvorba. Užité umenie – architektúra, dizajn sú spolu s filmom zaradené do oblasti 

komerčných aktivít. „ Čistým“ umeniam sa v tejto schéme priznáva relatívna flexibilita 

a mobilita.236 

 Prístup uvedených autorov k problematike kultúrneho a kreatívneho priemyslu je v súlade 

s prehľadom jednotlivých fáz vývoja koncepcie, ktoré popísal John Hartley.237  Podľa 

Hartleyho autori v prvej fáze (1995 – 2005) upriamili pozornosť na definíciu „priemyslu ako 

                                                                                                                                                         
odborných příspěvku Fórum pro kreatívní Evropu. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010, s. 32 - 33.  
Dostupné na: http://www.culturenet.cz/res/data/012/001426.pdf. [2012-11-12] 
232 Následkom spomínaného prístupu je znižovanie podpory v oblasti kultúry a umenia za účelom šetrenia  
verejných financií. HOLDEN, 2010, s. 32 
233 HOLDEN, 2010, s. 33 
234 WIESAND, Andreas – SÖNDERMANN, Michael: The „Creative Sector“ – An Engine for Diversity, Growth  
and Jobs in Europe. An overview of research findings and debates prepared for the European Cultural  
Foundation. European Cultural Foundation, 2005, s. 5. Dostupné na:  
http://www.creativeideasbank.eu/wp-content/uploads/2012/10/The-Creative-sector-An-Engine-for-Diversity-

growth-and-Jobs-in-Europe.pdf  [2012-12-12] 
235 Autori priznávajú, že bol vytvorený z rôznych zdrojov – výsledkov empirického výskumu a výstupov  
z medzinárodných konferencií. WIESAND – SÖNDERMANN, 2005, s. 6. 
236 WIESAND – SÖNDERMANN, 2005, s. 6. 
237 HARTLEY, John: From the Consciousness Industry to Creative Industries: Consumer-created content, social  
network markets and growth knowledge. In: HOLT, Jennifer – PERREN, Alisa (eds.): Media Industries: History,  
Theory and Methods. Oxford: Blackwell, 2008, s. 10 – 12. Dostupné na: http://cultural-

science.org/FeastPapers2008/JohnHartleyBp1.pdf [2012-12-12] 
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takého, poukazujúc na tie podniky, ktorých výstupy sa považujú za kreatívne.“238 Ďalšiu fázu 

charakterizuje záujem o kreativitu ako vstup a pridanú hodnotu oblastí, ktoré nie sú primárne 

považované za kreatívne, ako napríklad sektor služieb. V súčasnosti, s prienikom digitálnych 

médií do populárnej kultúry, sa uprednostňuje chápanie ako „komplexných otvorených sietí, 

v ktorých je kreatívne duševné vlastníctvo (IP - Intelectual Property) viac zdieľané, ako 

kontrolované.“239 

 Z Hartleyho popisu vývojového oblúka a z charakteristiky jednotlivých uvedených 

modelov vyplýva, že diskusia o kultúrnom a kreatívnom priemysle prešla určitým vývojom. 

Autori sa v súčasnosti zaoberajú v menšej miere jednotlivými odvetviami KKP. Označenie 

jednotlivých druhov umenia ako „čisté“ a ďalšie ako „priemyselné“ len upevňuje binárny 

model kultúry a tým časť umeleckej tvorby vylučuje z každodennosti, odsúva na perifériu. 

Štúdie Hartleyho, Howkinsa, Holdena a ďalších smerujú k posunu za uvedený model. 

Jednotlivé druhy umenia a oblasti umeleckej kultúry však zostávajú dôležitým odvetviami pri 

„požadovanej“ konkretizácii v oblasti kultúrnej politiky. Ako uvádza Cikánek spomínané 

delenia, „zaťažujú debaty o kreativite v politických i intelektuálnych kruhoch predovšetkým 

v európskych krajinách s dlhou tradíciou štátnej podpory kultúry.“ 240  

 

 Umenie a modely KKP v slovenskom prostredí  

 Podľa Slavomíry Salajovej na Slovensku možno oblasti kreatívneho priemyslu rozdeliť 

„podľa povahy tovaru a služieb, ktoré sú jeho predmetom, a to na oblasť kultúry a umenia, 

oblasť súvisiacu s využívaním kreatívnej činnosti (napríklad reklama, dizajn) a oblasť predaja 

alebo vytvárania prístupu k tovarom alebo službám z predchádzajúcich oblastí spotrebiteľom 

(napríklad výroba hardvéru, archívnictvo a podobne).“ 241 V slovenskom prostredí je oblasť 

kreatívneho priemyslu je v teoretickej rovine vymedzovaná pomerne široko, aby bola vzápätí 

(do istej miery) „zúžená“ vo výpočte jednotlivých odvetví. Príkladom môže byť definícia 

odvetví kreatívneho priemyslu uvedená Zorou Jaurovou v príspevku z konferencie 

                                                 
238 HARTLEY, 2008, s. 10. 
239 HARTLEY, 2008, s. 12. 
240 CIKÁNEK, Martin: Kreatívni průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní  
ústav, 2009, s. 29. 
241 SALAJOVÁ, Slavomíra: Prečo kreatívna ekonomika? Bratislava, 2011, s. 2. Dostupné na:  
http://iconference.sk/Icondoc/seminarsvk.pdf [2012-11-10] 
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o kreatívnom priemysle, uskutočnenej v rámci festivalu Divadelná Nitra v roku 2011. Podľa 

Jaurovej sú to „tie podnikateľské aktivity, ktoré sú založené na individuálnej kreativite, 

zručnosti a talente“ a zároveň „majú potenciál k tvorbe kapitálu a pracovných miest 

prostredníctvom využívania duševného vlastníctva.“242  Kreatívny priemysel „má svoje 

špecifiká a odlišnosti ako voči klasicky chápanej umeleckej tvorbe, tak aj voči štandardnému 

chápaniu podnikania“. Kreatívnu ekonomiku chápe v kontexte starších teórií a do jadra tak 

zaraďuje „tradičné umelecké disciplíny, ktorých princípom je čistá tvorba“. Jadro obklopuje 

zóna „činností, ktoré sú priemyslom, vstupujú do ekonomiky a často ide o veľmi významné 

vstupy (reklama, softvér, média atď.).243 Môžeme konštatovať, že v slovenskom prostredí je 

prezentovaný predovšetkým starší – binárny – model, v ktorom sa odvetvia kreatívnej 

ekonomiky delia na oblasť verejne podporovanú a oblasť komerčnú, resp. „priemyselnú“ a len 

minimálne reflektuje oblasť sociálnej produkcie, tzv. home-made alebo neprofesionálnej 

tvorby.244 Uvedené zúženie, príklon k starším modelom na Slovensku súvisí s aktuálnou 

situáciou, ktorou je fáza etablovania modelov kreatívnej ekonomiky v teórii a praxi. Vo 

všeobecnosti je však pochopiteľný strach z rozšírenia pojmu, koncepcie, keďže môže priniesť 

istú neprehľadnosť, stratu „obsahu“ s následkom neúčelnej a nefunkčnej „investície“, nielen 

v zmysle ekonomickom, ale aj spoločenskom. 

 Jedným z projektov, ktorý zaznamenal posun v koncepcii, bol projekt, vďaka ktorému sa 

Košice stali nositeľom titulu európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2013. Okrem 

uvedeného projektu sa na Slovensku objavilo viacero „menších“, ktoré by sme mohli označiť 

za pokusy o vytvorenie, resp. smerovanie ku „kreatívnemu ekosystému v praxi“. Spomínané 

podujatia spĺňajú viacero kritérií „kreatívnej spoločnosti“, aj keď len na malom priestore a vo 

vymedzenom čase. „Udalosti“ primárne súvisia s výtvarným umením a kultúrou. V prípade 

Bratislava Art Festival (BLAF) je zámerom „vytvorenie jednotiacej platformy pre posilnenie 

pozície a pozitívnejšieho vnímania vizuálneho umenia v hlavnom meste“.245  Komunita 

výtvarných umelcov je iniciátorom a organizátorom niekoľkých ročníkov podujatia Piknik 

na... na Trojici (2010), na Stanici (2011), na Drieňovej (2012) a opäť na Stanici (2013) 

                                                 
242 JAUROVÁ, Zora: Kreatívny priemysel – čo to vlastne je? In: kød , ročník 6, číslo 2, 2012,s. 22. 
243 JAUROVÁ, Zora: Umenie a kultúra sú významnými zložkami modernej ekonomiky. In: kød, ročník 5, číslo  
8, 2011, s. 2. 
244 Pozri napríklad KLOUDOVÁ, Jitka: Kreatívní ekonomika a její měření. Dostupné na: http://www.creative-

economy.cz/dokumenty/9-ekonomicky-casopis32009pdf.pdf [2012-12-10] 
245http://www.blaf.sk/sk/content/zamer?sessidf662e73e2b700fcb971d674796941179=80319df2a3155e6a667e02f

88359093e [2013-01- 01] 
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v Banskej Štiavnici.246 

 Zdá sa, že dôležitá otázka, ktorá sa objavuje v kontexte modelov kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu, sa týka preferencií. Je zmyslom a zároveň cieľom reflexie a aplikácie modelov 

KKP rast ekonomiky, ekonomický zisk alebo revitalizácia spoločnosti a kultúry? Jedno by 

nemalo vylučovať druhé, ale predpokladáme, že prednosť by mala dostať snaha o „kreatívnu 

spoločnosť“. Z uvedeného pohľadu by zrejme bolo vhodné diskutovať o kreatívnej 

ekonomike v kontexte „kreatívneho ekosystému“. Modely, popisované v príspevku, 

v prevažnej miere prijímajú tézu, podľa ktorej umenie zostáva ústrednou oblasťou kreatívnej 

ekonomiky. Argumentujú príkladmi z oblasti umenia, umeleckej tvorby a umeleckej kultúry 

a podľa Richarda Floridu umelecké profesie tvoria jadro kreatívnej triedy247. Zároveň by sa 

malo chápať ako „niečo vlastné, nie protichodné produktívnym schopnostiam súčasnej 

globálnej, sprostredkovanej, technologicky podporovanej ekonomiky“.248 Problémom stále 

zostáva vzťah indivídua k umeniu, pretože podľa Arja Klammera „umenie nie je produkt, 

ktorý si kúpite. Musíte si ho sami „vyrobiť“. Lenže, ako ďalej pripomína, „umenie v školách 

podceňujeme, tak sa ho nenaučíme prijímať“ a nakoniec trávime víkendy 

v supermarketoch.249 

 

 Zhrnutie 

 Umenie patrí medzi východiskové pojmy pri zrode ideí o kultúrnom a kreatívnom 

priemysle (KKP). Príspevok popisuje zaradenie a umiestnenie jednotlivých druhov umenia 

v uvedených koncepciách KKP, pokúša sa analyzovať vzťahy umeleckých druhov s ostatnými 

odvetviami a v spomínaných súvislostiach mapuje premeny jednotlivých modelov KKP. 

Sústreďuje sa predovšetkým na tie modely KKP, ktoré prijímajú tézu o umení ako ústrednej 

oblasti kreatívnej ekonomiky. Zároveň upozorňuje na fakt, že mnohí autori argumentujú 

                                                 
246 K problematike pozri BARTKOVÁ, Viera: Umenie a tripartitný model kultúry v kreatívnej ekonomike. In:  
Kultúra a kreatívny priemysel: aktuálne otázky. elektronický zdroj. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s.  
108 – 114. ISBN 978-80-223-3574-4.[CD-ROM] 
247 Pozri napríklad FLORIDA, Richard: The Rise of Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure  
and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002. 
248 HARTLEY, John: Creative Industries. In: HARTLEY, John (ed.): Creative Industries. Blackwell Publishing  
Ltd., 2005, s. 8 – 9. 
249 Arjo Klammer v rozhovore so Zuzanou Uličianskou. ULIČIANSKA, Zuzana: Nové myslenie je možné. In:  
NOTA BENE, 136/ 2012, s. 17. 
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príkladmi z oblasti umenia, umeleckej tvorby a umeleckej kultúry bez ohľadu na postavenie 

umenia v modeli KKP. Reflektuje jednotlivé fázy v teórií KKP, najmä aktuálny posun 

teoretikov, ktorí sa v súčasnosti zaoberajú jednotlivými odvetviami KKP v menšej miere. 

Podľa mnohých z nich označenie jednotlivých druhov umenia ako „čisté“ a ďalšie ako 

„priemyselné“ len upevňuje binárny model kultúry a tým časť umeleckej tvorby vylučuje 

z každodennosti a odsúva na perifériu. Štúdie Johna Hartleyho, Johna Howkinsa, Johna 

Holdena a ďalších smerujú k posunu za uvedený model. Špecifikácia jednotlivých druhov 

umenia a oblasti umeleckej kultúry má stále významné miesto pri „požadovanej“ 

konkretizácii v oblasti kultúrnej politiky, tak ako je to aj v prípade Slovenska. V záverečnej 

časti upozorňuje, že dôležitá otázka, ktorá sa objavuje v kontexte modelov KKP, sa týka 

preferencií. Je zmyslom a zároveň cieľom reflexie a aplikácie modelov KKP rast ekonomiky, 

ekonomický zisk alebo revitalizácia spoločnosti a kultúry? Jedno by nemalo vylučovať druhé, 

ale predpokladáme, že prednosť by mala dostať snaha o „kreatívnu spoločnosť“ a diskusia 

o kreatívnej ekonomike by mala pokračovať v kontexte „kreatívneho ekosystému“. 

 

 Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0790/12 

Priemysel/priemysly kultúry. 

  

Literatúra 

ARISTOTELES: Poetika. Martin : Thetis, 2009. ISBN 978-80-970115-3-6. 

BAKOŠ, Ján: Meditácia o umelcovi, práci, ideológii a trhu (historické zrkadlo). In: BAKOŠ, 

Ján: Umelec v klietke. Bratislava : Sorosovo centrum súčasného umenia – Slovensko, 1999, s. 

99 – 112. ISBN 80-968089-3-1. 

BARTKOVÁ, Viera: Umenie a tripartitný model kultúry v kreatívnej ekonomike. In: Kultúra 

a kreatívny priemysel: aktuálne otázky. elektronický zdroj. Bratislava : Univerzita 

Komenského, 2013, s. 108 – 114. ISBN 978-80-223-3574-4.[CD-ROM] 

CIKÁNEK, Martin: Kreatívni průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut 

umění – Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-231. 

DUBUFFET, Jean: Dusivá kultúra. Praha : Herrmann&synové, 1998. 

 

138 

 

EAGLETON, Terry: Idea kultury. Brno: Host, 2001. ISBN 80-7294-026-0. 

GAŽOVÁ, Viera: Úvod do kulturológie. ACTA CULTUROLOGICA. Zväzok 17. Bratislava: 

NOC 2009. ISBN 80-7121-315-4. 

GHELFI, Donna: Understanding the Engine of Creativity in a Creative Economy:  An 

Interview with John Howkins. 2005. Dostupné na: 

http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/cr_interview_howkins.pdf [2012-12-10] 

GINDSBURGH, V. A., THROSBY, D.: Handbook of th Economics of Art and Culture. 

Volume 1. North-Holland, 2006. ISBN 978-0-444-50870-6. 

GRAHAM, Gordon: Filosofie umění. Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-85947-53-6. 

HARTLEY, John (ed.): Creative Industries. Blackwell Publishing Ltd., 2005. ISBN 1-4051-

0147-4. 

HARTLEY, John: From the Consciousness Industry to Creative Industries: Consumer-created 

content, social network markets and growth knowledge. In: HOLT, Jennifer – PERREN, Alisa 

(eds.): Media Industries: History, Theory and Methods. Oxford: Blackwell, 2008. Dostupné 

na: http://cultural-science.org/FeastPapers2008/JohnHartleyBp1.pdf [2012-12-12] 

HESMONDHALGH, David: The Cultural Industries. 2nd edition. London and Los Angeles: 

SAGE, 2007. ISBN 978-1-4129-0807-8. 

HOLDEN, John: Publicly Funded Culture and the Creative Industries. London: Demos, 2007. 

ISBN 978-0-7287-1352-9. 

HOWKINS, John: Panelová diskuze Umění, kultura a kreatívní ekológie z pohledu expertů. 

In: Sborník odborných příspěvku Fórum pro kreatívní Evropu. Praha: Institut umění – 

Divadelní ústav, 2010. Dostupné na: http://www.culturenet.cz/res/data/012/001426.pdf. 

[2012-11-12] 

JAUROVÁ, Zora: Umenie a kultúra sú významnými zložkami modernej ekonomiky. In: kød, 

ročník 5, číslo 8, 2011, s. 2 – 5. 

JAUROVÁ, Zora: Kreatívny priemysel – čo to vlastne je? In: kød , ročník 6, číslo 2, 2012,s. 

22. 

KLOUDOVÁ, Jitka: Kreatívní ekonomika a její měření, s. 1. Dostupné na: 



 

139 

 

http://www.creative-economy.cz/dokumenty/9-ekonomicky-casopis32009pdf.pdf [2012-12-

10] 

MISTRÍK, E.: Estetický slovník. Bratislava: Iris, 2007. ISBN 978-89256-08-2. 

SALAJOVÁ, Slavomíra: Prečo kreatívna ekonomika? Bratislava, 2011. Dostupné na: 

http://iconference.sk/Icondoc/seminarsvk.pdf [2012-11-10] 

Sborník odborných příspěvku Fórum pro kreatívní Evropu/A Collection of Contributions from 

the Forum for Creative Europe. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010. ISBN 978-80-

7008-242-3. Dostupné na http://www.culturenet.cz/res/data/012/001426.pdf. [2012-11-12] 

The Impact of Culture on Creativity. A Study prepared for European Commission. KEA, 2009. 

Dostupné na: http://www.keanet.eu/docs/impactculturecreativityfull.pdf [2012-11-10] 

WIESAND, Andreas – SÖNDERMANN, Michael: The „Creative Sector“ – An Engine for 

Diversity, Growth and Jobs in Europe. An overview of research findings and debates prepared 

for the European Cultural Foundation. European Cultural Foundation, 2005. Dostupné na: 

http://www.creativeideasbank.eu/wp-content/uploads/2012/10/The-Creative-sector-An-

Engine-for-Diversity-growth-and-Jobs-in-Europe.pdf  [2012-12-12] 

WORK FOUNDATION: Staying Ahead. The Economic Performance of the UK's Creaitive 

Industries. 2007. Dostupnéna: http://www.theworkfoundation.com/Reports/176/Staying-

Ahead-The-economic-performance-of-the-UK39s-creative-industries-overview [2012-11-12] 

Zelená kniha – Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Dostupné na: ec. 

europa.eu/culture/documents/greenpaper_creative_industries_sk.pdf [2012-11-10] 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÉ RESUMÉ 

METAMORFÓZY PRIEMYSLU KULTÚRY 

 

1. kapitola 

Pojem kultúrneho priemyslu a jeho metamorfózy 

Viera GAŽOVÁ 

Kapitola sa sústreďuje na vybrané línie uvažovania o priemysle kultúry cez prizmu 

kulturologického inštrumentária. V stručnom náčrte odkazuje i na historické konotácie 

samotného pojmu, hľadá súvislosti, možné totožnosti/ podobnosti i diskrepancie v jeho 

používaní v aktuálnom kulturologickom diskurze. Jej cieľom nie je vynášanie hodnotiacich 

súdov, v texte sú však detekované pozitívne ale i negatívne stanoviská, ktoré k problematike 

zaujali jednotliví uvádzaní autori. Na východiskový pojem priemyslu kultúry sa postupne 

nabaľovali ďalšie, ktoré s ním úzko súvisia: kreatívny priemysel, kreatívna trieda, kreatívne 

mestá, konzum a konzumná spoločnosť,  hyperkonzum ako aktuálny a budúcnosť 

modifikujúci fenomén.  

Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0790/12 

Priemysel/ priemysly kultúry. 

Kľúčové slová: priemysel/priemysly kultúry, kreatívny kultúrny priemysel, kritická teória, 

komodifikácia kultúry, konzum kultúrnych produktov 
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2. kapitola 

Kreatívny priemysel ako obrat v definíciách kultúry?  

Adela KVASNIČKOVÁ 

Kapitola sa zaoberá otázkou, či chápanie kultúry v kontexte kreatívneho priemyslu 

predstavuje len jeden z mnohých významových posunov, ktorými je pojem kultúry známy 

alebo či ide o podstatnú zmenu definovania kultúry. Hľadanie odpovede na túto otázku sa 

opiera o historicko-sociologickú analýzu doterajších etáp kultúrnej politiky v európskom 

kontexte. 

Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0823/12 

Sociológia kultúry po kultúrnom obrate a VEGA 1/0790/12 Priemysel/priemysly kultúry. 

Kľúčové slová: kreatívny priemysel, definície kultúry, kultúrna politika 

 

 

3. kapitola 

Nové funkcie umeleckých a kreatívnych voľnočasových aktivít  

Zuzana SLUŠNÁ 

Kreatívna ekonomika zastrešuje rôzne a diferencované prejavy tvorivosti: od tvorby vysoko 

špecializovaných profesionálov cez komerčné aktivity využívajúce vybrané znaky umenia až 

k aktivitám záujmovým, dobrovoľným a voľnočasovým. Aktuálne odporúčania Európskej 

komisie zdôrazňujú, že je potrebné metodicky a cielene využívať všetky funkcie kultúry tak, 

aby z nich v prvom rade profitovalo miestne spoločenstvo a následne aj celá spoločnosť. 

Kreatívna energia sa negeneruje len prostredníctvom formálnych aktivít: dôležitý katalyzátor 

kreativity, najmä v podmienkach menších miest a obcí, predstavujú aktivity lokálnych 

kultúrnych aktérov: združení, spolkov a krúžkov, fungujúcich najmä na báze dobrovoľnosti a 

neprofesionálnosti.  

V centre pozornosti je redukovanie negatívnych dôsledkov prebiehajúcich procesov a zmien, 

najmä prehlbujúcej sa apatie, únavy a nezáujmu rezidentov participovať na verejnom 

(občianskom, sociálnom, kultúrnom) živote spoločenstva. V prostredí miestnej kultúry sa 

dôležitým cieľom stáva komunitná súdržnosť, ktorej nezastupiteľnou súčasťou je 
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medziskupinová spolupráca, vychádzajúca z princípov interkultúrneho dialógu.  

 

Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie KEGA, projekt 

115UK-4/2013 Zručnosti pre sféru kultúry a VEGA 1/0790/12 Priemysel/ priemysly 

kultúry. 

Kľúčové slová: kreatívne priemysly, miestna kultúra, kultúrne tovary a služby, umelecké 

a kreatívne voľnočasové aktivity 

 

 

4. kapitola 

Kreatívny priemysel: Legitimizovanie ekonomizácie mediálnej kultúry?  

Hana PRAVDOVÁ 

Cieľom kapitoly je deskripcia a analýza pojmov priemysel kultúry a kreatívne priemysly 

v kontexte s pôsobením mediálnej kultúry. Autorka si kladie otázku, či súdobé postulovanie a 

diskurzívne nadšenie pojmom kreatívne priemysly nie je iba marketingovou stratégiou 

legitimizovania princípov pôsobenia mediálneho priemyslu kultúry, alebo ekonomizácie 

médií v duchu liberálnodemokratickej normatívnej doktríny. Z tohto aspektu štúdia reflektuje 

okolnosti vzniku nového chápania fenoménu kreatívnych priemyslov, jeho východísk 

a ťažiskových konceptov v komparácii s konceptmi kritiky ekonomizácie mediálnej kultúry, 

najmä v jej politicko-ekonomickej perspektíve. V tomto kontexte tiež, okrem iného, 

upozorňuje na existenciu korporatívnej aliancie vytvárajúcej vhodné mentálne prostredie pre 

etablovanie a legitimizovanie konceptov kreatívnych priemyslov. 

Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0790/12 

Priemysel/ priemysly kultúry 

Kľúčové slová: kultúrne priemysly, priemysel kultúry, ekonomizácia kultúry, mediálna 

kultúra 
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5. kapitola 

Umenie v koncepciách kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

Viera BARTKOVÁ 

Umenie patrí medzi východiskové pojmy pri zrode ideí o kultúrnom a kreatívnom priemysle 

(KKP). Príspevok popisuje zaradenie a umiestnenie jednotlivých druhov umenia v uvedených 

koncepciách KKP, pokúša sa analyzovať vzťahy umeleckých druhov s ostatnými odvetviami 

a v spomínaných súvislostiach mapuje premeny jednotlivých modelov KKP. Sústreďuje sa 

predovšetkým na tie modely KKP, ktoré prijímajú tézu o umení ako ústrednej oblasti 

kreatívnej ekonomiky. Zároveň upozorňuje na fakt, že mnohí autori argumentujú príkladmi 

z oblasti umenia, umeleckej tvorby a umeleckej kultúry bez ohľadu na postavenie umenia 

v modeli KKP. Reflektuje jednotlivé fázy v teórií KKP, najmä aktuálny posun teoretikov, ktorí 

sa v súčasnosti zaoberajú jednotlivými odvetviami KKP v menšej miere. Podľa mnohých 

z nich označenie jednotlivých druhov umenia ako „čisté“ a ďalšie ako „priemyselné“ len 

upevňuje binárny model kultúry a tým časť umeleckej tvorby vylučuje z každodennosti a 

odsúva na perifériu. Štúdie Johna Hartleyho, Johna Howkinsa, Johna Holdena a ďalších 

smerujú k posunu za uvedený model. Špecifikácia jednotlivých druhov umenia a oblasti 

umeleckej kultúry má stále významné miesto pri „požadovanej“ konkretizácii v oblasti 

kultúrnej politiky, tak ako je to aj v prípade Slovenska. V záverečnej časti upozorňuje, že 

dôležitá otázka, ktorá sa objavuje v kontexte modelov KKP, sa týka preferencií. Je zmyslom 

a zároveň cieľom reflexie a aplikácie modelov KKP rast ekonomiky, ekonomický zisk alebo 

revitalizácia spoločnosti a kultúry? Jedno by nemalo vylučovať druhé, ale predpokladáme, že 

prednosť by mala dostať snaha o „kreatívnu spoločnosť“ a diskusia o kreatívnej ekonomike 

by mala pokračovať v kontexte „kreatívneho ekosystému“. 

Kapitola bola vypracovaná v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0790/12 

Priemysel/priemysly kultúry 

Kľúčové slová: umenie, umelecká kultúra, kultúrny a kreatívny priemysel, hodnota a 

hodnotenie 
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ENGLISH RESUMÉ 

METAMORPHOSES OF THE INDUSTRY OF CULTURE 

 

Chapter 1 

Concept of cultural industry and its metamorphosis 

Viera GAŽOVÁ 

The chapter discusses the selected lines of reasoning of the cultural industry through the prism 

of the set of cultural instruments. Through a brief sketch it refers on the historical 

connotations of the term itself, seeks for connections, possible identities/ similarities and 

discrepancies in its use in the current culturological discourse. Without an ambition to render 

critical judgements, both positive and negative views taken by listed individual authors are 

detected in the text. The leaving concept of cultural industry was continously extended by 

another related concepts: creative industry, creative class, creative cities, consumption, 

consumption society, hyperconsum as an actual and future-modificating phenomenon. 

The chapter has been produced as a part of the VEGA 1/0790/12 Industry/ industries of 

culture commission grant programme. 

Keywords: industry/ industries of culture, creative cultural industry, critical theory, 

commodification of culture, consumption of cultural products 
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Chapter 2 

Creative industry as a turn in definitions of culture? 

Adela KVASNIČKOVÁ 

The chapter deals with the question, if the understanding of culture in context of creative 

industry means only one of many semanthic shifts, which are typical for the notion of culture 

or if it is an essential transformation of definition fof culture. Search for the answer on this 

question is based on the historical-sociological anlysis of background laps of cultural politics 

in European context.  

The chapter has been produced as a part of the VEGA 1/0790/12 Industry/ industries of 

culture and VEGA 1/0823/12 Sociológia kultúry po kultúrnom obrate commission grant 

programme. 

Keywords: creative industry, definitions of culture, cultural politics 

 

 

Chapter 3 

New Functions of the Leisure Artistic and Cultural Activities  

 Zuzana SLUŠNÁ 

Creative economy encompasses various forms of creativity: beginning with the creations of 

highly-specialized professionals, though commercial activities leveraging selected features of 

art, to hobbies, interests and voluntary activities, The current recommendations of the 

European Commission emphasize that is necessary to methodically and specially utilize all 

the functions of culture in manner that is profitable foremost for the local community, and 

consequently for the whole society. Creative energy does not generate itself only through 

formal activities: an important catalyst, mostly in smaller towns and villages are the activities 

of local cultural agents: associations, clubs and interest groups functioning primarily on the 

basis of voluntariness and non-professionalism.  

Focus of interest is headed to the reduction of the negative impact of ongoing changes, 

namely apathy, fatigue and reluctance of residents and locals to participate on public (civic, 

social, cultural) community life. The important aim in the context of local culture is the 
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community cohesion, of which most important part is the intergroup cooperation based on the 

principles of cultural dialogue.  

The chapter has been produced as a part of the VEGA 1/0790/12 Industry/ industries of 

culture and KEGA, project 115UK-4/2013 Zručnosti pre sféru kultúry commission grant 

programme. 

Keywords: creative industries, local culture, cultural commodities and services, artistic and 

creative free-time activities 

 

 

Chapter 4 

Creative industry: Legitimizing the economization of media culture?  

Hana PRAVDOVÁ 

The aim of the chapter is the description and analysis of terms such as the industry of culture 

and creative industries in the context of media culture effects. The author faces a question 

whether the current postulation and discursive excitement over the term of creative industries 

is not merely a marketing strategy for legitimizing the principles of the effects of media 

industry of culture or economization of media in the framework of liberal-democratic 

normative doctrine. From this aspect the study reflects the circumstances for new approach to 

understanding the phenomenon of creative industries, its basis and central concepts in 

comparison to the concepts of criticism towards the economization of media culture mainly in 

its political-economic perspective. Moreover, in the same context the author points to the 

existence of corporate alliance which creates a suitable mental environment for establishment 

and legitimization of the creative industries concepts. 

The chapter has been produced as a part of the VEGA 1/0790/12 Industry/ industries of 

culture commission grant programme. 

Keywords: cultural industries, industry of culture, economization of culture, media culture 
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Chapter 5 

Art in the conceptions of cultural and creative industry 

Viera BARTKOVÁ 

Art belongs among leaving notions by the birth of ideas on cultural and creative indusdtry 

(CCI). The chapter describes the classification and location of each kind of art in listed 

concepts of CCI, attempts to analyze the relationship of art with other kinds of industries and 

in mentioned corelations it maps the transformations of the individual models of CCI. It 

primarily focuses on those models of CCI, which understand the notion of art as the central 

area of the creative economy. Also draws attention to the fact that many authors have 

argumented by using examples from the field of art, artistic creation and artistic culture 

irrespective of the status of art in the CCI model. It reflects the different stages in the theory 

of CCI, especially the current shift of theorists who are currently less engaged in different 

sectors of the CCI. According to many of them, the sign of each kind of art as "clean" and as 

"industrial" only reinforces the binary model of culture and therefore part of the artistic 

creation is excluded from everyday life and removed to the periphery. Studies by John 

Hartley, John Howkins, John Holden and others tend to shift for that model. Specifications of 

individual kinds of art and artistic culture still has an important place in the "required" 

concretization in a field of cultural politics, as it is in the case of Slovakia. The final section 

highlights the important question that arises in the context of models of CCI, which concerns 

the preferences. Is the sense and aim of reflection and application of the models of CCI the 

economic growth, economic profit or revitalization of society and culture? One should not 

exclude the other, but we assume that preference should be given to the effort for "creative 

society" and a discussion on the creative economy should continue in the context of "creative 

ecosystem". 

The chapter has been produced as a part of the VEGA 1/0790/12 Industry/ industries of 

culture commission grant programme. 

Keywords: art, artistic culture, cultural and creative industry, value and valuation 
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Z POSUDKOV RECENZENTIEK  

Recenzentka: doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc 

 Jednotlivé kapitoly monografie boli vypracované v rámci riešenia grantových úloh VEGA 

1/0709/12 Priemysel/priemysly kultúry, VEGA 1/0823/12 Sociológia kultúry po kultúrnom 

obrate a KEGA, projekt 115 UK-4/2013 Zručnosti pre sféru kultúry. Ich úlohou a poslaním 

bolo priblížiť túto aktuálnu problematiku kulturológie domácej kultúrnej verejnosti, najmä 

študentom odboru. Autorky v nich súčasne zaujali odborné stanovisko k riešenej problematike 

a odpovedali na viaceré neuzavreté otázky. Významný a originálny je v tejto súvislosti aj 

výskum vplyvu a ohlasu kultúrneho kreatívneho priemyslu v konkrétnom sociálnom 

a kultúrnom prostredí domácich regiónov.  

 V úvodnej kapitole Viera Gažová predstavila v reprezentačnom výbere trendy názorov 

a ich nositeľov o problematike kultúrneho priemyslu/ priemyslov a ich vývoji. Pripomenula 

základné materiály svetových a európskych riadiacich inštitúcii, priblížila a uviedla do 

pozornosti mnohé u nás doteraz nepoznané, respektíve nevyužívané poznatky a stanoviská. 

Vytvorila tak rozsiahle významové a pojmové pole pre ďalšie bádania a riešenia nastolených 

otázok. 

 Adela Kvasničková hľadala odpoveď na otázku či všeobecný záujem o kreatívny priemysel 

a jeho možnosti znamenajú aj obrat v definícii kultúry. Odpovedala na ňu analýzou 

jednotlivých doterajších etáp kultúrnej politiky. Kreatívny priemysel považuje za špecifikum 

jej štvrtej etapy. V závere kapitoly zodpovedala otázku pozitívne. Zmeny kultúrnej politiky 

považuje aj za zmeny v definícii kultúry. 

 Hanu Pravdovú zaujala aktuálna otázka či kultúrny priemysel predstavuje, respektíve 

znamená, vedie, prispieva k legitimizovaniu ekonomizácie mediálnej kultúry a akými cestami 

sa uberá. Nazdáva sa, že „sofistikovaná kreativita mediálneho marketingu – marketingový 

mix, reklama a ich nové trendy“ predstavujú podstatnú časť súčasnej mediálnej kultúry 

a súčasne sú významným činiteľom kultúrneho priemyslu. Prijíma a súhlasí s viacerými 

českými odborníkmi, že „mediálna kultúra prostredníctvom kreatívneho priemyslu 

legitimizuje svoju ekonomizáciu.“ 

 Viera Bartková v kapitole Umenie v koncepciách kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
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analyzuje základné používané pojmy a koncepcie, aby v závere sformulovala svoje 

stanovisko: „Dôležitá otázka, ktorá sa objavuje v kontexte modelov kreatívneho kultúrneho 

priemyslu, sa netýka preferencií. Je zmyslom a zároveň cieľom reflexie a aplikácie modelov 

kultúrneho kreatívneho priemyslu – rast ekonomiky, ekonomický zisk alebo revitalizácia 

spoločnosti a kultúry? Jedno by nemalo vylučovať druhé, ale predpokladáme, že prednosť by 

mala mať snaha o „kreatívnu spoločnosť“, a diskusia o kreatívnej ekonomike by mala 

pokračovať v kontexte „ kreatívneho ekosystému“. 

 Významnou kapitolou monografie je výskumno-aplikačná kapitola Zuzany Slušnej: Nové 

funkcie umeleckých a kreatívnych voľno časových aktivít. Poukazuje na nevyčerpateľnosť 

potenciálu umenia, ale aj na možnosť sprofanovania jeho hodnôt v procese komodifikácie 

a ekonomizácie kultúry. Uvedomujúc si tieto skutočnosti, skúma aktuálne kultúrne potreby 

a záujmy v kontexte individualizovanej spoločnosti, rovnako ako kritériá prežívania 

každodennosti, aby v nich mohla na jednej strane nájsť a na druhej strane umiestniť, situovať 

voľno časové záujmové a umelecké aktivity, ich nové poslanie a hodnoty . Táto oblasť 

výskumu otvára nové možnosti pre ďalší rozvoj kreatívnych aktivít a ich nové funkcie. 

  Monografia v závere prináša resumé a kľúčové slová jednotlivých kapitol, čo uľahčí 

orientáciu v problematike jednotlivých textov.   

 

 Záver 

 Jednotlivé kapitoly v monografii Metamorfózy priemyslu kultúry, ed. Viera Gažová 

(AC 23), vypracované v rámci riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0790/12 

Priemysel/ priemysly kultúry, VEGA 1/0823/12 Sociológia kultúry po kultúrnom obrate a 

KEGA, projekt 115UK – 4/2013 Zručnosti pre sféru kultúry a, podstatne prispievajú 

k poznaniu danej problematiky na jednej strane konfrontáciou s aktuálnym stavom 

poznania v zahraničí a na druhej strane konkrétnym výskumom reálnej situácie jej 

aplikácie a rozvoja v domácom prostredí. 

 

v Bratislave, október 2014 

doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc.                         
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Recenzentka: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD. 

Predkladaná monografia pod vedením prof. Viery Gažovej je vyústením riešenia 

aktuálnych problémov kulturológie riešených aj v rámci grantových úloh VEGA 1/0790/12 

Priemysel/ priemysly kultúry, VEGA 1/0823/12 Sociológia kultúry po kultúrnom obrate ako 

i KEGA v rámci projektu 115 UK-4/2013 Zručnosť pre sféru kultúry. 

 V úvodnej časti monografie V. Gažová objasňuje pojem kultúrneho priemyslu ako i jeho 

metamorfózy. Predstavuje nám skutočne reprezentatívny výber trendov, názorov 

k problematike kultúrneho priemyslu v rámci jeho vývoja. 

 Autorka sa v tejto súvislosti opiera o nosné materiály európskych a svetových riadiacich 

inštitúcií, ktorých prínosom je, že nám v tejto oblasti priblížila mnohé nielen nepoznané, ale aj 

nevyužívané poznatky, ktoré môžu byť a aj sú dôležité pre ďalšie skúmanie. Okrem toho sú 

nevyhnutné pre hľadanie riešenia nastolených problémov. 

 V. Gažová, ako i ďalšie spoluautorky zaujali relevantné stanovisko k predkladanej 

problematike a hľadajú odpoveď na viaceré nastolené otázky. 

 Zároveň u všetkých autoriek oceňujem ich sprostredkovanie výskumu, vplyvu, ale i ohlasu 

kultúrneho priemyslu v konkrétnom sociálnom, kultúrnom prostredí domácich regiónov.  

 Adela Kvasničková v predkladanom materiáli analyzovala všeobecný záujem o kreatívny 

priemysel, jeho možnosti a vplyv na obrat v definícii kultúry prostredníctvom analýzy 

kultúrnej politiky. 

 Zaujímavou súčasťou monografie je výskumno-aplikačná kapitola Zuzany Slušnej pod 

názvom Nové funkcie umeleckých a kultúrnych voľno časových aktivít, ktorá zdôrazňuje 

obrovský potenciál umenia, ale zároveň aj možnosti sprofanovania hodnôt umenia v procese 

ekonomizácie kultúry. Autorka mapuje aktuálne kultúrnej potreby i záujmy spoločnosti, 

v rámci ktorých hľadá, ako aj umiestňuje voľno časové záujmové aktivity, všímajúc si ich 

nové poslanie, ktoré spočívajú v odhaľovaní nových možností pre rozvoj kreatívnych aktivít. 

 Hana Pravdová sa venuje a zameriava na aktuálny problém, ktorým je analýza ciest, 

akými sa uberá kultúrny priemysel a do akej miery prispieva k legitimizovaniu ekonomizácie 

mediálnej kultúry. 

 Pri analýze kultúrneho priemyslu sa opiera najmä o stanoviská českých odborníkov 
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a súhlasí s ich názorom a postojom k mediálnej kultúre, ktorá prostredníctvom kreatívneho 

priemyslu skutočne legitimizuje svoju ekonomizáciu. 

 Viera Bartková v časti nazvanej Umenie v koncepciách kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

skúma základné pojmy a koncepcie kultúrneho priemyslu, ktoré by mali prispievať k rozvoju 

kreatívnej spoločnosti. 

 

 Záver 

 Monografia „Metamorfózy priemyslu kultúry“ – ed. V iera Gažová, je výsledkom 

riešenia grantovej úlohy komisie VEGA 1/0790/12 – Priemysel/ priemysly kultúry, VEGA 

1/0823/12 Sociológia kultúry po kultúrnom obrate a KEGA – projekt 115 UK-4/2013 

Zručnosti pre sféru kultúry a  tvoria vďačný základ pre ďalšiu plodnú diskusiu k danej 

problematike nielen v konfrontácii s aktuálnym stavom poznania v zahraničí, ale aj 

stavom výskumu v domácom prostredí. Spracovanie danej problematiky v tejto oblasti 

je skutočne prínosom. 

 Resumé a kľúčové slová predkladanej monografie prispievajú k prehľadnej 

orientácii skúmanej problematiky. 

 

v Bratislave 31. 10. 2014 

                  

doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD. 
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