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Sběr, vyhodnocování a interpretace relevantních statistických, výkonových a 

ekonometrických dat jsou pro kulturu zásadní z řady důvodů. Aktuální údaje potřebujeme 

pro strategické řízení uměleckých aktivit, pro tvorbu kulturních politik a strategií, pro 

kvantitativní i kvalitativní evaluaci projektů a v neposlední řadě i jako pramen využitelný ve 

výzkumu na akademické půdě. Sympozium Data v umění - Umění v datech se zaměřuje na 

analýzu současné situace v ČR, přináší inspirativní zahraniční zkušenosti a nabízí vizi 

dalšího rozvoje této oblasti. 

  

Hlavní součástí Mezinárodního týdne divadelního managementu (MTDM) 2017 je odborné 

sympozium složené z přednášek zahraničních hostů, prezentací tuzemských i zahraničních 

odborníků a moderovaných panelových diskuzí. Sympozium je orámováno doprovodnými 

praktickými workshopy s pedagogy KP DAMU a účastníky Sympozia KP 2017. 

 

20. - 24. 11. 2017 

Pražské kreativní centrum (Radniční domy, Staroměstské nám. 4, Praha 1) 

Sympozium (22. - 23.11.) je simultánně tlumočeno z a do angličtiny. 



 

Sympozium KP DAMU 2017 

DATA V UMĚNÍ - UMĚNÍ V DATECH 

Hlavní program - veřejně přístupný; dobrovolná registrace na webu vítána. 

www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/akce-a-udalosti/sympozium-2017-data-v-umeni-

umeni-v-datech 

 

 

 
Středa 22. 11. 2017 

 

I. blok  

9:30 - 11:00   Výzkum publika v Británii - úvodní přednáška 

Jonathan Goodacre - The Audience Agency (UK) 

Using audience research to create useful market intelligence 

 

60 min. přednáška + 15 min. diskuse 

 

11:00 - 11:30  přestávka 

 

II. blok  

11:30 - 13:00  Aktuální hráči na poli statistiky umění aneb Český sen  

 

Kdo jsou hlavní hráči na poli statistiky umění, jaká data sbírají a k čemu je 

používají? Jaká je cesta dat od jejich původců až tam, kde se na jejich 

základě rozhoduje? Jakým způsobem jednotlivé instituce data zpracovávají a 

jaká je naopak nezajímají? Jakým směrem se ubírá česká kulturní statistika? 

O současném stavu, kvalitě a budoucnosti dat v kultuře budou diskutovat 

odborníci. 

 

Hosté: 

● Eva Merglová (NIPOS) 

● Milan Dedera (ČSÚ) 

● Ondřej Svoboda a Zuzana Jindrová (IDU) 

● David Kašpar (IPR - Datová vize Prahy)  

● Petr Prokop, Luboš Louženský (KP DAMU - CDDS) 

 

75 min. prezentace (á 10-15 min.) + 15 min. závěrečná diskuse 

Moderátor: Petr Prokop 

 

13:00 - 14:00 přestávka na oběd  

 

 

 

 

 

http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/akce-a-udalosti/sympozium-2017-data-v-umeni-umeni-v-datech
http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/akce-a-udalosti/sympozium-2017-data-v-umeni-umeni-v-datech


 

III. blok  

14:00 - 15:30  Obchodní strategie divadel aneb Obchod na korze  

 

Každé divadlo je odlišné, každé se zaměřuje na trochu jiného diváka a jiný 

typ produkce, ale všechny mají společnou potřebu najít a přilákat svého 

zákazníka, tedy diváka. Naši hosté vám představí různé přístupy k prodeji 

divadelních produktů a služeb a své úspěchy, ale i neúspěchy při uplatňování 

různých obchodních strategií. 

  

Hosté: 

● Jiří Adamík (Národní divadlo - vedoucí obchodního odboru) 

● Tomáš Přenosil (Studio DVA divadlo – obchodní a marketingový ředitel) 

● Štěpán Kubišta (Jatka78 - ředitel) 

● Lukáš Průdek (Jihočeské divadlo - ředitel) 

● Lukáš Jandač (GoOut - obchodní ředitel) 

 

30 min. prezentace hostů (á 5 min.) + 60 min. diskuse 

Moderátor: Jiří Sulženko 

 

Dílčí témata: inovace v obchodu / příklady dobré praxe / rozvoj publika /

 promo nabídky / předplatné dnes 

 

 
Čtvrtek 23. 11. 2017 

 

IV. blok  

9:30 - 11:00 Evaluační procesy a využití dat v kultuře 

Péter Inkei - The Budapest Observatory 

 

60 min. keynote speech + 15 min. diskuze 

 

11:00 - 11:30  přestávka 

 

V. blok  

11:30 - 13:00  Evropské grantové programy aneb Chyť mě, když to dokážeš  

 

Jedním z nejdůležitějších podmínek funkčnosti a efektivity grantových 

programů je kvalitní a smysluplná evaluace – ze strany poskytovatele grantu i 

jeho příjemce. Jak má ale taková evaluace správně probíhat? Na základě 

jakých dat a podkladů se zjišťuje, zda byly naplněny cíle jednotlivých grantů? 

Jaká je stávající úroveň a kvalita evaluačních procesů? A jak se liší evaluace 

grantů v ČR od těch evropských? K tomu se ve svých prezentacích a diskuzi 

vyjádří odborníci. 

 

Hosté: 

● Eva Žáková (IDU - Kancelář Kreativní Evropa) 

● Daniela Zarodňanská (JAMU) 

● Daniela Pařízková - (PQ 2011 a 2015) 



 

 

45 min. prezentace (á 15 min.) + 45 min. diskuze 

Moderátor: Michal Lázňovský 

 

13:00 - 14:00  přestávka na oběd 

 

VI. blok  

14:00 - 15:30  Grantové programy v ČR - cíle a evaluace aneb Dům z karet  

   

Jak vzniká grantový program? Kdo určuje pravidla pro rozhodování 

grantových komisí? Jak najít rovnováhu mezi politickým zadáním a možnými 

dopady na cílový segment? Jak a zda vůbec se hodnotí přínosy grantových 

programů? A jaká úskalí může grantový či dotační program způsobit u 

koncových příjemců?  

S těmi, kdo granty řídí, i s příjemci grantů budeme diskutovat mimo jiné o 

tom, jak se grantové systémy mění a jak moc je ovlivňují data, která sami 

generují. 

 

Hosté: 

● Kateřina Kalistová (náměstkyně ministra kultury) 

● Lenka Havlíková (X10 / Asociace nezávislých divadel ČR) 

● Pavla Lukešová (odbor kultury magistrátu města Brna) 

● Václav Novotný (zastupitel hl. m. Prahy) 

● Marek Pokorný (ředitel PLATO Ostrava) 

 

25 min. prezentace hostů (á 5 min.) + 65 min. diskuse 

Moderátor: David Kašpar 

 

Témata: využití dat v evaluaci grantových žádostí / evaluace podpořených 

projektů a jejich výsledků / měřitelnost uměleckých projektů 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní týden divadelního managementu 

2017 - doprovodné workshopy a diskuze 

Doprovodný program určený studentům oboru produkce KP DAMU, studentům příbuzných 

VŠ oborů a manažerům v kultuře na základě povinné registrace. 

www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/akce-a-udalosti/sympozium-2017-data-v-umeni-

umeni-v-datech 

 

 

http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/akce-a-udalosti/sympozium-2017-data-v-umeni-umeni-v-datech
http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/akce-a-udalosti/sympozium-2017-data-v-umeni-umeni-v-datech


 

 
Pondělí 20.11. 2017  

 

10:00 - 14:00  Úvod do tématu statistiky divadel a dat v umění 

Petr Prokop, Jiří Sulženko, Luboš Louženský 

 

Úvodní workshop představí téma statistiky v umění a divadelní činnosti, 

metody sběru a zpracování dat, praktickou aplikaci výzkumu publika a 

důvody, proč jsou data potřebná pro celý divadelní segment. Workshop je 

také přípravou na jednotlivá témata následného Sympozia katedry produkce 

2017. 

 

 
Úterý 21. 11. 2017 

 

10:00 - 12:30  Audience segmentation and public profiling - workshop 
Jonathan Goodacre - The Audience Agency (UK) 

 

14:30 - 17:00 Audience segmentation and public profiling (opakování) 

 

 
Pátek 24. 11. 2017 

 

10.00 - 13.00  Support for culture around Europe - workshop 

Péter Inkei, The Budapest Observatory 

 

14.00 - 15:30  Diskuzní stoly / Open tables 

 

Otevřené diskuzní stoly, u kterých mají studenti - už nejen jako posluchači, 

ale jako aktivní účastníci s vlastními zkušenostmi, problémy a nápady - 

možnost reflektovat hlavní témata Sympozia KP za asistence odborníků. 

Open tables jsou správným místem pro otázky, nápady, názory i pochybnosti.  

 

○ Grantová podpora kultury - Karel Barták (vedoucí oddělení programu kultura 

Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu při Evropské komisi) / Denisa 

Václavová 

○ Obchodní strategie - Tomáš Přenosil (Studio DVA divadlo) / Luboš Louženský 

○ Publikum - Bára Kociánová / Jiří Sulženko 


