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1. ÚVOD 

  

 „Muzea a galerie představují vedle nemovitých památek základní 

součást nabídky kulturního cestovního ruchu.“1 Česká republika má bohatý 

kulturní fond a můţe svým návštěvníkům nabídnout opravdu rozmanitý výběr 

výstav, expozicí, kulturních akcí či přednášek.  

 

 Jedním z více neţ 800 muzeí v České republice je i Slovácké muzeum 

v Uherském Hradišti. O této kulturní instituci jsem se rozhodl zpracovat svoji 

bakalářskou práci na téma „Marketingový průzkum akcí pro veřejnost 

pořádaných Slováckým muzeem v Uherském Hradišti“.  

 

 Cílem mé bakalářské práce je nabídnout vedení Slováckého muzea 

alternativy a změny, které by uvítali jeho návštěvníci v oblasti nabízených 

výstav či poskytovaných sluţeb. 

 

 V rámci struktury jsem si bakalářskou práci rozdělil na šest kapitol. 

V první kapitole jsem se věnoval úvodu do práce. V kapitole druhé jsem se 

zabýval metodikou zpracování a cílem práce, definoval jsem problém a popsal 

plán marketingového výzkumu. Ve třetí kapitole jsem se zaměřil na teoretické 

informace o městě, kde Slovácké muzeum sídlí či o místech, která jsou 

Slováckým muzeem spravována. Kapitola čtvrtá je věnována marketingovému 

průzkumu. V kapitole páté jsem zhodnotil výsledky průzkumu a nabídl 

moţnosti jejich řešení. V poslední, šesté kapitole, jsem popsal závěry 

vyplývající z mé práce. 

 

 Při psaní bakalářské práce jsem informace čerpal z odborné literatury, 

sborníků Slováckého muzea, z internetových zdrojů a z vlastních dat 

získaných při marketingovém průzkumu. 

 

 

                                                
1
 KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005, s 27. 
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

 

 Marketingový průzkum jsem se rozhodl provádět pomocí dotazníku. Ten 

obsahoval celkem 24 otázek, jejichţ zodpovězení mělo nabídnout alternativy 

Slováckému muzeu ke zlepšení svých sluţeb pro veřejnost.  

 

 

2.1 Definování problému 

 

 Cílem mého marketingového průzkumu bylo zjistit, zda jsou návštěvníci 

spokojeni s nabídkou výstav Slováckého muzea, jestli uvítají nějaké změny 

týkající se prostředí, zda jsou spokojeni s cenami vstupenek, jak se o 

Slováckém muzeu dozvěděli, jak často jej navštěvují, jaké výstavy v muzeu 

rádi uvidí, jak na ně působí prostředí muzea, zda-li by byli pro změnu otevírací 

doby či jestli uvítají zmodernizování výstav pomocí audioprojekcí. 

 

 Na základě získaných poznatků chci nabídnout alternativní řešení podle 

toho, co návštěvníkům Slováckého muzea chybí a co by mohlo vést ke 

zvýšení jejich spokojenosti. Stejně tak budu hledat nové moţnosti pro 

Slovácké muzeum, jak by mohlo své výstavy obohatit či zkvalitnit. 

 

 

2.2 Plán marketingového průzkumu 

 

 Pro sběr dat jsem se rozhodl vyuţít primárních informací, které jsem 

získal z dotazníků, jeţ mohli návštěvníci Slováckého muzea vyplnit v průběhu 

jednoho roku a dát tak k dispozici své poznatky, názory a přání.  

 

Zaměření otázek bylo koncipováno tak, abych zjistil, jak můţe Slovácké 

muzeum zlepšit své sluţby veřejnosti. Dotazník bylo moţné vyplnit dvěma 

způsoby.  
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První moţností bylo vzít si dotazník na pokladně muzea a vyplnit jej 

například doma. Druhým způsobem bylo rozdávání dotazníků osobně na 

výstavách a vernisáţích, kde jsem měl s návštěvníky moţnost si o otázkách 

více promluvit a udělat si lepší představu i o lidech, kteří muzeum navštěvují.  

Šlo o velmi interaktivní formu získávání informací, protoţe respondenti 

nemuseli odpovídat pouze strohými odpověďmi ano či ne, ale mohli se také 

vyjádřit konkrétněji a více ze široka. 

 

 

2.3 Sběr dat 

 

 Marketingový průzkum pro mou bakalářskou práci jsem strukturoval 

formou dotazování po dobu jednoho roku. Sběrné období dat bylo od             

5. 1. 2009 do 4. 1. 2010.  

 

 Pro kvalitní výsledky jsem zvolil období celého jednoho roku, aby se do 

výsledků promítly názory všech skupin lidí, kteří do Slováckého muzea 

zamířili. Do odpovědí se tak zapojili návštěvníci obou pohlaví, různého věku či 

vzdělání po dobu dvanácti měsíců. Odpovídat měli respondenti moţnost i 

v průběhu prázdnin či dovolených. 

 

 Důleţitý byl i fakt, ţe moţnost vyplnit dotazník, měli i lidé, kteří do 

muzea příliš často nechodí, ale jejich odpovědi mohou být taky velmi 

prospěšné. Tohoto zjištění šlo dosáhnout pouze tím, ţe vyplnění dotazníku 

bylo moţné po celý rok. 

 

 

2.4 Zpracování a analýza získaných údajů 

 

 Za roční období, kdy mohli lidé vyplňovat dotazníky se mi podařilo 

získat celkem 125 vyplněných dotazníků, ze kterých budu vycházet při analýze 

získaných údajů.  
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 Celou analýzu jsem prováděl pomocí počítačového programu MS Excel. 

Kromě získaných odpovědí a jejich statistického zpracování, jsem se 

v praktické části zabýval podrobnou analýzou výsledků, nabídnutím řešení a 

také grafickým vykreslením jednotlivých otázek.  
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3. TEORETICKÝ VSTUP DO PROBLEMATIKY 

  

 V teoretické části se blíţe podívám na město Uherské Hradiště, ve 

kterém muzeum sídlí. Popíšu historii Slováckého muzea a představím jeho 

současnou situaci. Zmíním se o objektech, které Slovácké muzeum spravuje a 

v závěru popíšu statistiku muzea za posledních pět let z pohledu 

uskutečněných výstav, kulturních akcí či návštěvnosti. 

 

 

3.1 Město Uherské Hradiště 

  

„Uherské Hradiště je starobylé středověké královské město, zaloţené 

významným českým panovníkem Přemyslem Otakarem II. v roce  1257. Svou 

strategickou polohou a bohatou historií patří mezi nejpozoruhodnější sídla naší 

země. Město leţí na dolním toku řeky Moravy a je právem pokládáno za 

metropoli národopisné oblasti Slovácka, známou svou neopakovatelnou a 

svébytnou kulturou.“2  

 

 Na celé jihovýchodní Moravě není mnoho měst jako Uherské Hradiště, 

která by se mohla pyšnit tak pestrou minulostí, bohatými architektonickými 

památkami či archeologickými nálezy v blízkém okolí. Jiţ od svého zaloţení je 

Uherské Hradiště středem veškerého dění na Slovácku. Celý region oplývá 

úţasnou pestrostí krojů, krásnou krajinou, výborným vínem či stálým 

dodrţováním tradic. 

 

 Město se rozléhá na více neţ 2 000 hektarech a ţije zde téměř 28 000 

lidí. Okolo města se nachází řada velmi zajímavých míst, jako například poutní 

místo Velehrad, velkomoravské Staré Město či hrad Buchlov. To všechno 

obklopují nádherné kopce Chřibů a Bílých Karpat.  

  

 

                                                
2
 MARTYKÁNOVÁ, Marie; FROLCOVÁ, Milada. Galerie Slováckého muzea.  

Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1999, s. 5. 
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Kulturní repertoár Uherského Hradiště je velmi bohatý a nabízí opravdu 

širokou škálu kulturního vyţití. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější akce na 

Slovácku patří Slavnosti vína, Letní filmová škola nebo Den otevřených 

památek. Velký zájem o kulturu na Slovácku potvrzuje i výborná úroveň 

Slováckého divadla, Slováckého muzea s bohatými sbírkami či Klubu kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti 
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3.2 Historie Slováckého muzea 

 

Hlavní impuls k zaloţení Slováckého muzea v Uherském Hradišti dala 

národopisná výstava československá, která se uskutečnila roku 1895 v Praze. 

Sídlem Slováckého muzea se stala bývalá jezuitská kolej v prostorách dnešní 

Reduty. Ke slavnostnímu otevření došlo dne 1. června 1914, kdy bylo v muzeu 

vystavováno jiţ 4147 sbírkových předmětů. O čtyři roky později, tedy v roce 

1918, bylo muzeum uzavřeno a jeho budova byla přebudována na kasárny. 

 

Hledalo se tak náhradní místo, kde by muzeum mohlo svou činnost 

přesunout a obnovit. To se povedlo a dne 15. srpna 1931 bylo znovuotevřeno 

Slovácké muzeum v prostorách bývalého střeleckého spolku, na dnešním 

místě ve Smetanových sadech. 

 

Muzeum dále procházelo různými úpravami, aby dostačovalo 

poţadavkům na něj kladených. Začátkem šedesátých let dostalo Slovácké 

Muzeum pod svou správu Památník Velké Moravy ve Starém Městě a 

archeologické lokality na Modré a Špitálky. V roce 1962 došlo ke slavnostnímu 

otevření Galerie výtvarných umění v Otakarově ulici v Uherském Hradišti. 

Postupem času přibývala další místa, která se dostala pod hlavičku 

Slováckého muzea, coţ vykrystalizovalo aţ v dnešní podobu. 

 

 

3.3 Současnost Slováckého muzea 

 

„Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá od svého zaloţení 

v roce 1914 významné postavení ve struktuře muzeí a galerií České republiky. 

Je rovněţ neodmyslitelnou součástí kulturního ţivota národopisné oblasti 

Slovácko. Výrazná je profilace ve vědních oborech národopis, archeologie, 

historie a dějiny umění.“3 

 

                                                
3
 VAŠKOVÝCH, Miroslav; GALUŠKA, Luděk. Památník Velké Moravy. Uherské Hradiště: 

Slovácké muzeum, 2002, s. 5. 



13 
 

 

Slovácké muzeum má mezi českými a moravskými muzei významné 

postavení. Zájem odborné i laické veřejnosti upoutává mnoţstvím svých 

sbírkových předmětů a především svým zaměřením a pracovními výstupy. Od 

svého zaloţení se soustředilo na etnografii a archeologii, časem také na 

výtvarné umění a historii. Slovácké muzeum ušlo od svého zaloţení dlouho 

cestu a od malého kulturního zařízení se dostalo aţ na úroveň vysoce odborné 

instituce. Za to všechno Slovácké muzeum vděčí velké pracovitosti lidí, kteří 

z místního muzea udělali celorepublikově známou instituci mezi českými 

muzei.  

 

Místa, která Slovácké muzeum spravuje se nacházejí v okolí Uherského 

Hradiště a jde o šest budov a areálů, které mají svou historickou hodnotu. 

 Hlavní budova Slováckého muzea v Uherském Hradišti je umístěna ve 

Smetanových sadech a je věnována expozici Slovácko a národopisným, 

archeologickým a historickým výstavám.  

V Otakarově ulici v Uherském Hradišti se nachází Galerie Slováckého 

muzea, kde můţete navštívit výstavy s výtvarným uměním jihovýchodní 

Moravy.  

V nedalekém Starém Městě se nachází  Památník Velké Moravy, který 

dokumentuje významnou část našich dějin. V lednu 2010 prošel rekonstrukcí a 

jiţ opět je přístupný veřejnosti. 

Ve čtyřech archeologickým lokalitách - v Uherském Hradišti, Modré u 

Velehradu, Osvětimanech a Starém Městě, které jsou vyhlášeny Národními 

kulturními památkami, je moţnost si prohlédnout rekonstruované základy 

velkomoravských chrámových staveb. 

Obec Topolná nabízí pohled do dvou zemědělských usedlostí – 

památek lidového stavitelství, které vás vrátí do dob vašich dědečků a 

pradědečků.  

Tři kilometry od Uherského Hradiště můţete navštívit Letecké muzeum 

v Kunovicích, kde najdete exempláře nejrůznějších letadel a letecké techniky. 
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3.4 Objekty spravované Slováckým muzeem 

 

3.4.1 Hlavní budova Slováckého muzea 

 

 Hlavní budova Slováckého muzea je umístěna ve Smetanových 

sadech, téměř v samém centru města Uherské Hradiště. V jeho blízkém okolí 

se nachází velký park, klub Mír a kino Hvězda, známé jako centrum Letní 

filmové školy. Sídlí zde oddělení etnografie, historie, dokumentace a odborná 

knihovna, jeţ obsahuje téměř 23 000 svazků přístupných veřejnosti. 

  

 Jiţ od roku 1972 mají návštěvníci moţnost shlédnout stálou expozici 

Slovácko. „Expozice Slovácko představuje ve své první části nejdůleţitější 

výroční zvyky, obyčeje a slavnosti. S nimi vţdy souvisela lidová hudba, tedy i 

vystavené lidové hudební nástroje – dětské vrbové píšťaly, housle, gajdy – 

dudy horňáckého typu vysokého ladění, klarinety, píšťaly točené z třešňové 

kůry z moravských Kopanic.“4 Je zde taky moţnost shlédnout ukázky slavné 

jízdy králů, hody s právem nebo masopustní průvod. 

  

Slovácko je známé svou velmi pestrou škálou krojů. Téměř kaţdé 

město nebo dědina má svůj vlastní styl krojů a tudíţ je kaţdý kroj něčím 

specifický a originální. Právě na ukázku krojů se můţete podívat ve druhé 

části. Je zde k vidění dvacet osm rozdílných druhů krojů, které ukazují 

diference mezi menšími regiony Slovácka. Prohlédnout si tak můţete kroje 

dolňácké, horňácké, podluţské, moravsko kopanické, kroje luhačovického 

Zálesí a hanácko - slováckého pomezí. 

 

 Součástí expozice Slovácko je i mnoţství vystavených fotografií, které 

dokumentují tradiční lidovou architekturu. Máte tak moţnost vidět obrázky 

původních obydlí, ve kterých se na počátku 20. století ţilo. Najdete zde i 

fotografie kapliček, boţích muk či hospodářských staveb, které se na celém 

Slovácku hojně vyskytovaly či stále ještě vyskytují. 

                                                
4
 TARCALOVÁ, Ludmila. Průvodce expozicí Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 

2003, s. 2. 
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 V dalších výstavních sálech se konají výstavy z oblastí etnografie, 

historie, umění, národopisu a archeologie. V hlavní budově se taktéţ pořádají 

kulturní akce spojené s lidovými tradicemi a zvyky, jakými jsou například 

Vánoční a Velikonoční předvádění lidové tvorby. 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Hlavní budova Slováckého muzea 

 

 

3.4.2 Galerie Slováckého muzea  

 

 Galerie Slováckého muzea plnila původně spíše obranné a účelné 

funkce neţ nyní. Slouţila jako vojenská zbrojnice, městské skladiště, pošta či 

vojenská nemocnice. „Vzhledem k obrannému účelu této budovy je třeba 

chápat poněkud strohý vzhled fasády. Dobová pravidla určující estetickou 

stránku vizuálního efektu totiţ důsledně respektovala poslání a vyuţití kaţdé 

konkrétní stavby.“5 I přes tento fakt se roku 1962 stala Galerií Slováckého 

muzea. 

                                                
5
 MARTYKÁNOVÁ, Marie; FROLCOVÁ, Milada. Galerie Slováckého muzea.  

Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1999, s. 14. 
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Najít ji můţeme v Otakarově ulici v Uherském Hradišti a je centrem 

výtvarného umění, pořádání uměleckých výstav či konání divadelních 

představení a koncertů. Jsou zde realizovány umělecké programy i pro děti 

školního a předškolního věku. 

 

 Nejznámější stálou expozici Umění jihovýchodní Moravy najdeme 

v půdním prostoru. Obsahuje různorodou tvorbu známých osobností od konce 

19. století do 60. let 20. století.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici 
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3.5 Archeologické lokality 

 

3.5.1 Památník Velké Moravy 

  

 Nejznámější a turisticky nejvyhledávanější lokalitou je Památník Velké 

Moravy ve Starém Městě. Ten se nachází tři kilometry od Uherského Hradiště 

v oblasti Na Valách. Je vybudován na základech hřbitovního kostela z            

9. století. Dnem 16. ledna 2010 byl památník po velké rekonstrukci opětovně 

otevřen pro veřejnost. Oproti sezónnímu provozu před rekonstrukcí bude 

památník otevřen celoročně.  

 

 

Obrázek č. 4: Památník Velké Moravy ve Starém Městě 

 

 

3.5.2 Staré Město „Na Špitálkách“ 

 

 Staré Město Na Špitálkách je stejně jako Památník 

Velké Moravy zapsáno v seznamu národních kulturních 

památek. Skýtá rekonstruovaný půdorys kostela z dob 

Velké Moravy z 9. století. „Lokalita „Špitálky“ se nachází na 

tzv. Velehradské ostroţně a tvoří celou jihozápadní část 

Starého Města, která vznikla jako celek aţ po roce 1918.“6 

 

                                                
6
 VAŠKOVÝCH, Miroslav. Průvodce po významných archeologických lokalitách z období Velké 

Moravy. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2002, s. 4. 

Obrázek č. 5: Staré 

Město - Na Špitálkách 
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3.5.3 Sady „Špitálky“ 

  

Slovácké muzeum spravuje ještě lokalitu Špitálky v Sadech, která se 

nachází v jihovýchodní části města zvaném Sady nebo taky Derfla. „V letech 

1959-1963 zde probíhal pod vedením J. Hrubého archeologický výzkum, při 

němţ byly objeveny pozůstatky neopevněného dvorce církevně  - mocenského 

charakteru.“7 

 

Obrázek č. 6: Sady - Špitálky 

 

 

3.5.4 Modrá „Na Díle“ 

 

 Tato lokalita se nachází zhruba 4 kilometry 

severozápadně od Starého Města u obce Modrá. 

Roku 1911 zde bylo objeveno základové zdivo 

místního kostela. Podle souvislého půdorysu ho 

archeologům nazvali kostelem z doby 

cyrilometodějské. „V letech 1999-2000 byla na 

Modré vybudována hypotetická rekonstrukce 

velkomoravského kostelíka, která se nachází 

v těsné blízkosti archeologicky zkoumaných základů 

kostela.“8 

 

                                                
7
 VAŠKOVÝCH, Miroslav. Průvodce po významných archeologických lokalitách z období Velké 

Moravy. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2002, s. 5. 
8
 VAŠKOVÝCH, Miroslav. Průvodce po významných archeologických lokalitách z období Velké 

Moravy. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2002, s. 6. 

Obrázek č. 7: Modrá – Na Díle 
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3.5.5 Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman 

 

 Hradisko se nachází cca 17 kilometrů od Starého Města a jeho 

vybudování se datuje do 9. století. Byly zde nalezeny vzácné mince a klášter 

z doby cyrilometodějské. 

 

Obrázek č. 8: Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman 

 

3.5.6 Soubor lidových staveb Topolná 

 

 V obci Topolná se nachází dvě selské usedlosti, které jsou zapsány 

v seznamu kulturních památek od roku 1977. Jedná se o domy č. p. 90 a 93. 

Návštěvníci zde mají moţnost vidět domky jako selské usedlosti. V č. p. 90 je 

umístěna kovárna, patrová komora a rumpálová studna. Dům č. p. 93 nabízí 

ke shlédnutí expozici lidového bydlení. Oba tyto domky pochází z 18. století. 

 

 

 

Obrázek č. 10: Lidové stavby Topolná, 

dům č. p. 93 

Obrázek č. 9: Lidové stavby Topolná, dům 

č. p. 90 
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3.5.7 Letecké muzeum Kunovice 

 

 Bylo zaloţeno v roce 1970 členy Slováckého aeroklubu. „Zpočátku bylo 

budováno jako muzeum letounů vyrobených či kooperovaných v továrně 

v Kunovicích. Posléze se letecký park rozrostl také o stroje jiných výrobců a 

z armády.“9 Slovácké muzeum jej převzalo v roce 2005 a ke shlédnutí nabízí 

22 letadel. 

 

 

 

Obrázek č. 11: Letecké muzeum Kunovice 

 

 

3.5.8 Archeologické oddělení a přednáškové centrum 

 

 Archeologické oddělení a přednáškové centrum se nachází v budově 

bývalých kasáren, které vojáci opustili v roce 2001. V následujícím roce 

kasárna koupilo město Uherské Hradiště, které začalo s jejich rekonstrukcí. 

Kromě archeologické oddělení a přednáškového centra se zde nachází 

například i fotolaboratoř. 

 

                                                
9
 PORTL, Pavel. Průvodce Leteckým muzeem Kunovice. Uherské Hradiště: Slovácké 

muzeum, 2006, s. 1. 
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3.6 Statistika Slováckého muzea 

 

 Slovácké muzeum vydává kaţdý rok svůj sborník, ve kterém bilancuje 

uplynulé období své činnosti. Jsou zde rozepsány veškeré poloţky, které 

muzeum pořídilo, seznam výstav, jejich zaměření, návštěvnost či výše 

sponzorských darů nebo dotací. 

 

Při svém porovnání jsem se zaměřil na počet výstav, přednášek, 

kulturních akcí a jejich návštěvnost za roky 2004-2008. Údaje za rok 2009 

v době zpracovávání práce ještě nebyly k dispozici. 

 

Rok Výstavy Přednášky 
Kulturní 

akce 
Návštěvnost 

  2004      26      75    156 neudáno 

  2005      30    128      65 neudáno 

  2006      37    154    123 117 919 

  2007      39      87    132 187 215 

  2008      29    176      84 153 882 

Celkem    161    620    560 459 016 

 

Tabulka č. I: Statistika Slováckého muzea 2004 - 2008 

 

 

K výsledkům můţu ještě dodat, ţe výstavy probíhaly jak v Hlavní 

budově Slováckého muzea, tak i v Galerii Slováckého muzea, v jiných 

vystavovacích prostorách a v zahraničí. 
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4. MARKETINGOVÝ PRŮZKUM 

 

 Muzea, galerie a další organizace spravující kulturní dědictví, oslovují 

různé skupiny návštěvníků, které mají odlišné představy, názory a přání. 

Potřebují proto znát odpovědi na to, kdo jsou jejich zákazníci a především, co 

očekávají. K tomuto účelu jim můţe pomoct marketingový průzkum. 

 

 Většina muzeí a galerií, jak v České republice, tak i v jiných zemích, 

není celosvětově známa nebo nevlastní proslulé exponáty. „Musí se ptát, čím 

se odlišit od jiných nabídek, jaké programy nebo aktivity jsou dostatečně 

atraktivní, aby kvůli nim zákazník přišel.“10 

 

 V kaţdé odborné publikaci, zabývající se problematikou marketingu a 

s ním souvisejících marketingových průzkumů, najdeme různé definice, co to 

vůbec marketingový průzkum je. Kotler jej popisuje následovně: „Marketingový 

průzkum je systematicky prováděný sběr, úprava, zpracování, analýza, 

interpretace a prezentace informací, které slouţí k identifikaci a řešení různých 

marketingových situací v podniku nebo organizaci.“11 

 

 Detailní popis definice, co to je marketingový průzkum nabízí i odborná 

americká webová stránka marketingteacher.com, která jej popisuje následovně. 

"Marketing research is the function that links the consumer, customer, and 

public to the marketer through information - information used to identify and 

define marketing opportunities and problems; generate, refine, and evaluate 

marketing actions; monitor marketing performance; and improve 

understanding of marketing as a process.“12 

 

 

                                                
10

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: art marketing v praxi. Praha: 
Grada, 2008, s. 126. 
11

 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada, c2004, s. 328. 
12

 Introduction to Marketing Research. [online] Marketing Teacher Ltd 2000 - 2010. [cit. 2010-
01-23]. Dostupný z WWW: 
<http://www.marketingteacher.com/Lessons/lesson_marketing_research.htm> 
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4.1 Hlavní typy průzkumů v muzeích a galeriích 

 

 Specifické průzkumy pro muzea a galerie můţeme rozdělit do 

následujících sedmi kategorií. 

 

a)  předběţné hodnocení výstavy 

b)  průběţné hodnocení výstavy 

c)  závěrečné hodnocení výstavy 

d)  studie věnované pozornosti a reakcím návštěvníků, strávené době 

e)  studie návštěvníků 

f)  průzkum moţností dalšího rozvoje 

g)  organizační průzkumy13 

 

 

4.2 Postup marketingového průzkumu 

 

 Účinný marketingový průzkum se skládá z několika na sebe 

navazujících kroků. 

 

1. definování problému, stanovení cíle průzkumu 

2. stanovení plánu průzkumu 

3. sestavení dotazníku 

4. sběr dat 

5. zpracování a analýza získaných dat 

6. interpretace výsledků průzkumu 

7. vyhodnocení závěrů a jejich prezentace 

 

 

 

 

                                                
13

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, s. 124. 
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4.2.1 Definování problému, stanovení cíle průzkumu 

 

 „Cílem marketingového průzkumu je vyřešit nějaký problém, např. zvýšit 

spokojenost návštěvníků a zajistit si tak pozitivní reference, zjistit příčiny 

moţné nespokojenosti, získat tipy na moţná vylepšení sluţeb.“14 

 

 „Fáze definování problému je nejdůleţitějším a často nejobtíţnějším 

krokem celého procesu marketingového výzkumu. Z tohoto důvodu trvá tato 

fáze mnohdy více neţ padesát procent celkové doby potřebné pro vyřešení 

zadaného problému.“15 

 

 Problémem českých muzeí a galerií byl ještě donedávna fakt, ţe se 

zabývají sbíráním a zkoumáním předmětů kulturního dědictví a na návštěvníky 

se dívají jako na někoho, kdo jim pouze překáţí. „Teprve v poslední době si 

některá muzea a provozovatelé památek začínají uvědomovat význam 

návštěvnosti a oblíbenosti a začínají moţnosti marketingového průzkumu 

vyuţívat.“16 

 

 Existuje několik typů marketingových průzkumů. Pro zformování 

hypotézy a ujasnění si problému se pouţívá explorační, neboli předběţný 

průzkum. Součástí exploračního průzkumu jsou například skupinové diskuze či 

dotazování prostřednictvím anket. Právě tuto formu výzkumu nejčastěji 

pouţívají kulturní neziskové organizace, aby si udělaly obrázek pro své další 

směřování, plánované změny nebo uvedení novinek. 

 

 Dalšími typy průzkumů jsou pak průzkumy deskriptivní, kauzální, 

kvantitativní či kvalitativní. 

 

 

                                                
14

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, s. 106. 
15

 Kozel, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-
0966-X. str. 70-71. 
16

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, s. 107. 
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4.2.2 Stanovení plánu průzkumu, sestavení dotazníku 

 

 Stanovení plánu průzkumu můţeme definovat jako plán realizace a 

kontroly průzkumu. Je třeba vhodně zvolit způsob sběru potřebných dat. Na 

výběr jsou především tyto metody: dotazování a pozorování. 

 

 Dotazování je velmi účelná forma získávání potřebných údajů. Existuje 

několik druhů dotazování, a to osobní, písemné, telefonické a elektronické.  

 

Při dotazování pomocí dotazníku se musíme řídit jistými základními 

pravidly. Na úvod by měly být zařazeny jednoduché otázky, které respondenta 

zaujmou. Osobní či choulostivé otázky, jako je přesný věk nebo výše platu 

respondenta, by se v dotazníku vyskytovat raději neměly. Pokud tak učiníme, 

je nutné je správně sestavit. Nevhodné jsou podjaté otázky, které navazují 

správnou odpověď, stejně jako otázky s velkým mnoţstvím odborných slov či 

profesního slangu. Neměli bychom pouţívat ani otázky negativní a 

mnohonásobné typu: Nemělo by se přistoupit, nebylo by lepší? 

Mnohonásobné otázky je vţdy lepší rozdělit na více jednoduchých dotazů. 

 

„Pozorování chování návštěvníků a poslouchání jejich komentářů od 

příchodu do muzea, galerie nebo památky, přes dobu prohlídky expozice i při 

vyuţívání doprovodných sluţeb, aţ po opuštění objektu je základní, 

nejjednodušší metodou pozorování.“17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, s. 127. 
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4.2.3 Sběr dat 

 

Jde o nejnákladnější fázi marketingového průzkumu. Je důleţité zvolit 

správnou metodu sběru dat a zaškolit lidi do problematiky.  

 

Ke sběru dat lze kromě klasických metod, jako jsou dotazování nebo 

pozorování, vyuţít také technické prostředky, jakými jsou oční kamery, 

tachyskop, galvanometr, audiometr, průmyslové kamery, mechanické 

počitadlo vstupů, čtečka magnetického čipu, snímač čárového kódu nebo 

měření návštěvnosti webových stránek. 

 

 

4.2.4 Zpracování a analýza získaných dat 

 

 „Zpracování dat zahrnuje zejména vyhodnocení dotazníků a 

formulování závěrů. Pouţívá statistické nástroje, modely a optimalizační 

postupy.“18 

 

 Při kvantitativním průzkumu tento krok představují statistické veličiny 

vyjadřující např. četnosti výskytu, střední hodnoty, míry závislosti mezi 

proměnnými. U kvalitativního výzkumu je analyzován kaţdý jednotlivý „případ“, 

jsou vyhodnocovány pouţité nepřímé psychologické postupy, jde o nalezení 

příčin, motivů. 

 

Existují počítačové programy, které zpracování a analýzu dat 

zjednodušují. Mohou hodnotit reprezentativnost získaných údajů i jejich 

validitu, tj. do jaké míry získané údaje opravdu hodnotí to, co hodnotit mají. 

 

Výběr metod pro analýzu zjištěných dat je závislý na cíli průzkumu a 

typu průzkumu, který jsme adekvátně tomuto cíli zvolili.  

 

                                                
18

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, s. 122. 
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4.2.5 Interpretace výsledků průzkumu 

 

 V této části je třeba slovně shrnout hlavní závěry z prováděného 

průzkumu. Toto shrnutí by mělo být uvedeno na samostatné straně pro větší 

přehlednost a nemělo by být psáno v odráţkách, ale v celých větách.  

 

Hlavní cílem interpretace je navrhnutí správných doporučení, která 

můţe muzeum pouţít pro lepší spokojenost návštěvníků a vyřešení zadávané 

problematiky. Důleţité je přesvědčit čitatele, ţe zveřejněné údajů a 

navrhovaná řešení jsou správná. 

 

 

4.2.6 Vyhodnocení závěrů a jejich prezentace 

 

 Jedná se o poslední krok marketingového průzkumu, ve kterém 

zpracovávatel představuje prezentaci získaných výsledků. Prezentování 

závěrů lze provést dvěma způsoby – ústně nebo písemně. Důleţité je výborné 

zpracování obou částí, protoţe zde se rozhodne, zda zadavatel nabízené 

výsledky pochopí. 

 

 Při písemné části by vše mělo být znázorněno jasně a přehledně. 

K tomuto mohou pomoct například grafy nebo tabulky. Ústní část prezentace 

by měla být prováděna osobou, která má výborné vyjadřovací schopnosti a 

umí komunikovat s lidmi. 
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5. VÝSLEDKY PRŮZKUMU A DOPORUČENÍ 

 

 V závěrečné kapitole bakalářské práce jsou mé výsledky 

marketingového průzkumu v grafických znázorněních s komentáři daného 

problému. Při nahlédnutí do přílohy získáte přehled o výsledcích z dotazníků 

v jednotlivých tabulkách.  

 

 

5.1 Grafické znázornění a komentář k jednotlivým otázkám z dotazníku 

 

 

Graf č. 1: Pohlaví 

72 %

28 %

ženy

muži

 

 
 Do mého marketingového průzkumu se zapojilo 125 respondentů. 72 % 

z těchto odpovídajících byly ţeny a zbylých 28 % tvořila muţská část. 

V číselném vyjádření to je 90 ţen a 35 muţů. 
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Graf č. 2: Věkové kategorie 
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 Ze sedmi moţných skupin se do marketingového průzkumu zapojili 

respondenti  všech věkových kategorií. Největší část odpovídajících byli lidé 

v důchodovém věku, tedy 60 letí a starší. Ti tvořili rovných 32 % 

odpovídajících. Věková kategorie 31 – 40 let tvořila 23,2 %. Jako třetí 

nejpočetnější skupina odpovídali respondenti ve věku 51 – 60 let s 16,8 %. 

Mladí lidé od 16 do 20 let se zapojili  v 11,2 % a lidí mezi 41 – 50 lety bylo    

7,2 %. Nejméně pak bylo respondentů do 15 let a osob ve věku od 21 do 30 

let. Ti měli celkem necelých 10 %.   

 

 

Graf č. 3: Ekonomická aktivita 
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Nejvíce respondentů v dotazníku vyhodnotilo odpověď, ţe jsou 

zaměstnaní. Tato skupina tvořila 41,6 % ze všech nabízených moţností. Osob 

v důchodovém věku bylo celkem 32 % a studentů 14,4 %. Podnikajících 

návštěvníků se zapojilo 6,4 %. Rovná 4 % respondentů byli lidé na rodičovské 

dovolené a zbylých 1,6 % tvořili nezaměstnaní. 

 

 

Graf č. 4: Našli jste budovu Slováckého muzea bez problémů? 

1,6 %

98,4 %

ano

ne

 

 Ve čtvrté otázce se téměř všichni shodli na tom, ţe budovu 

Slováckého muzea našli bez problémů. Takto odpovědělo 123 ze 125 

respondentů. Bylo to dáno i tím, ţe v muzeu uţ někdy byli a nemuseli proto 

sledovat navigační cedule. 

 

 

Graf č. 5:  Jak často navštěvujete Slovácké muzeum? 

46,4 %

20,8 %
32,8 %

jsem zde poprvé

SM navštěvuji
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zajímavých
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Pátou otázkou jsem zjišťoval, jak často respondenti navštěvují Slovácké 

muzeum. Jako první návštěvu tu svou uvedlo 20,8 % odpovídajících. Při 

zajímavých výstavách se do muzea vydá 32,8 % lidí a vícekrát poctí muzeum 

svou návštěvou více neţ 46 % dotázaných. Respondenti mohli také odpovědět 

na otázku, při jakých zajímavých výstavách míří do Slováckého muzea. 

Nejčastěji skloňované odpovědi byly exotické a řemeslné výstavy nebo 

vernisáţe. 

 

 

Graf č. 6: Pokud byla Vaše první návštěva ve Slováckém muzeu se školou, 

navštívil/a jste ho ještě někdy? 

 

5,6 %

22,4 %

72,0 %

ano

ne

neodpovědělo

 

 Otázka číslo 6 ukázala, ţe kdyţ návštěvníky zaujmete, ještě dlouho 

poté se k vám vracejí. Rovných 72 % odpovídajících totiţ potvrdilo, ţe pokud 

jejich první návštěva Slováckého muzea byla ještě se školou, později se sem 

vrátili. Jen 5,6 % dotázaných se do muzea uţ nepodívalo. 22,4 % respondentů 

odpovědět nemohlo, protoţe jejich první návštěva muzea nebyla se školou. 
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Graf č. 7: Odkud jste se o Slováckém muzeu dozvěděl/a? 

 

18,4 % 0,8 %

1,6 %
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23,2 %
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od známých z jiných zdrojů
 

 

 Z odpovědí na otázku číslo 7 je jasně patrné, ţe nejvíce se respondenti 

o Slováckém muzeu dozví ze školy (32 %) a od známých (23 %). Upoutávek 

nebo článků v novinách si všimne 18 % odpovídajících. 7 % lidí se o muzeu 

dozvídá z informačních letáků a 6 % z turistického průvodce. Minimum 

respondentů se pak o muzeu dozví prostřednictvím internetových stránek 

muzea a z jiných internetových stránek (2,5 %). Celých 11 % návštěvníků, 

kteří se zapojili, uvedlo odpověď jiný zdroj. Mezi ně nejčastěji patřilo rádio, 

televize anebo fakt, ţe lidé jsou místní a o muzeu vědí. 

 

 

Graf č. 8: Jak hodnotíte výstavy ve Slováckém muzeu? 

12 %
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doba trvání je v

pořádku, rozsah bych

změnil/a

rozsah je v pořádku,
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 V hodnocení výstav si Slovácké muzeum vedlo velmi dobře. 82 % 

všech odpovídajících by neupravovalo nic a nechalo by dobu trvání i rozsah 

v současné podobě. 12 % by ponechalo pouze dobu trvání a změnilo rozsah. 

6 % by naopak rozsah nechalo stejný, ale upravilo by dobu trvání výstav. 

Moţnost, ţe doba trvání ani rozsah nejsou ideální, nezvolil ani jeden 

respondent. 

 

 

Graf č. 9: Myslíte si, ţe Slovácké muzeum dělá regionu Slovácko dobrou 

reklamu? 

0 %

100 %

ano

ne

 

 Jednoznačné odpovědi se mi dostalo na devátou otázku. Všech 125 

odpovídajících souhlasilo s tím, ţe Slovácké muzeum dělá svému regionu 

dobrou reklamu. Při osobních setkáních někteří dokonce říkali, ţe reklamu 

dělá nejenom dobrou, ale přímo výbornou. 
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Graf č. 10: Odkud jste do Slováckého muzea přijel/a?  

 

7,2 %4,8 %1,6 %

86,4 % jsem místní - Zlínský

kraj

z Jihomoravského kraje
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 108 lidí ze 125 dotázaných, tedy 86,4 %, přijelo nebo přišlo do 

Slováckého muzea ze Zlínského kraje. Návštěvníků z Jihomoravského kraje 

byly 7,2 %, coţ činilo 9 lidí. Z jiného neţ ze dvou výše uvedených krajů přijelo 

6 respondentů, tedy 4,2 % z celkového počtu. Dva odpovídající byli z kraje 

Vysočina, dva z Moravskoslezského kraje a po jednom z Olomouckého a 

Pardubického kraje. Zbylí dva respondenti byli ze Slovenska. 

 

 

Graf č. 11: Jak byste srovnali ceny vstupenek do Slováckého muzea 

v porovnání s jinými muzei? 

3,2 %
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 Otázka týkající se cen vstupenek do Slováckého muzea byla 

respondenty zodpovězena celkem jednoznačně. 88 % z nich si myslí, ţe ceny 

vstupenek do muzea jsou niţší něţ jinde. Naproti tomu jen 3,2 % to viděla 

naopak a myslí si, ţe ceny jsou vyšší neţ v jiných muzeích. Téměř 9 % 

odpovídajících dokonce odpovědělo, ţe ceny jsou příliš nízké a měly by se 

zvýšit. 

 

 

Graf č. 12: Jakou z těchto výstav byste ve Slováckém muzeu uvítali? 
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 Velmi zajímavé byly výsledky u otázky číslo 12. Respondenti mohli 

odpovídat na otázku, jakou výstavu by ve Slováckém muzeu rádi přivítali. Ţeny 

si nejvíce přály výstavu o exotických zemích, poté výstavu o regionech a 

výstavu řemeslné tvorby. U muţů zvítězila řemeslná výstava před regiony a 

exotice. 12 % lidí v dotazníku zaškrtlo odpověď jinou výstavu a nejčastěji si 

přáli témata jako příroda, krajina nebo kaţdodenní ţivot v různých obdobích. 
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Graf č. 13: Byl/a jste s Vámi vybranou výstavou spokojen/a? 
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 Otázka číslo 13 se zaměřila na spokojenost respondentů s výstavou, 

kterou si vybrali. Celých 98,4 % bylo se svou výstavou spokojeno a jen 1,6 % 

mělo nějaké výhrady. 

 

 

Graf č. 14: Jak na Vás působí prostředí a výzdoba Slováckého muzea? 
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 U čtrnácté otázky jsem zjišťoval, jak jsou návštěvníci spokojeni 

s prostředím a také výzdobou nacházející se ve Slováckém muzeu. Jen 4 % 

respondentů by nechala změnit výzdobu. 5,6 % by všechno nechalo ve 

stávající podobě. Téměř 5 % odpovídajících zaškrtlo, ţe si do muzea chodí i 

odpočinout a více neţ 85 % uvedlo, ţe se zde cítí příjemně, coţ je jistě 

pozitivní zpráva. 
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Graf č. 15: Kterou z těchto změn byste uvítali v kavárně? 

1,6 % 12,8 % 4,0 %

5,6 %

9,6 %

66,4 %

rozšíření sortimentu prodloužení otevírací doby

změna designu vytvoření dětského koutku

vše nechat dle stávajícího stavu změna něčeho jiného

 

 Respondenti odpovídali i na otázku, jakou změnu by uvítali v kavárně 

Slováckého muzea. Většina z nich (66,4 %) by nechalo vše ve stávajícím 

stavu. Rozšíření sortimentu by přivítalo 12,8 % odpovídajících. Pro vytvoření 

dětského koutku pak bylo necelých 10 % lidí. Změnu designu a prodlouţení 

otevírací doby podpořilo taktéţ necelých 10 % dotázaných. Jen 2 respondenti 

by změnili něco jiného, a to konkrétně vytvoření kavárny jako samostatného 

oddělení. 

 

 

Graf č. 16: Jaké máte zkušenosti se zaměstnanci Slováckého muzea? 

24,0 %
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75,2 %
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působí na mě negativně
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Velmi důleţitou částí Slováckého muzea jsou jeho zaměstnankyně a 

zaměstnanci. Z otázky číslo 16 jasně vyplývá, ţe tři čtvrtiny respondentů je 

hodnotí jako milé a vţdy pomáhající profesionály. 24 % dotázaných souhlasí 

s faktem, ţe se chovají velmi profesionálně a jen 1 osoba má se zaměstnanci 

špatné zkušenosti a působí na ni negativně. 

 

 

Graf č. 17: Jak hodnotíte stálou expozici Slovácko, která je ve Slováckém 

muzeu od roku 1972? 
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 Stálou expozici Slovácko trvající dlouhých 38 let by nechalo oţivit o 

nové fotografie či předměty 59,2 % dotázaných. Více neţ jedna třetina lidí by 

výstavu nechala ve stávající podobě. Ţe by se expozice měla zcela zrušit a 

nahradit něčím novým, si myslí 6,4 % respondentů. Pro rozšíření expozice 

byla 2,4 % tázaných a pro větší medializaci necelé 1 % z dotazovaných. 
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Graf č. 18: Jak vnímáte omezení návštěvní doby z důvodu polední přestávky? 
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 U otázky číslo 18 jsem zjišťoval, jak respondenti reagují na fakt, ţe od 

12 hodin do 12:30 hodin je ve Slováckém muzeu polední přestávka. Jen podle 

8 % odpovídajících je tato pauza nepraktická a byli by pro její zrušení. Oproti 

tomu celých 81,6 % vnímá tento fakt jako běţnou věc a nevadí jim. Zbylých 

10,4 % respondentů by dokonce přestávku o půl hodiny prodlouţilo, čímţ by 

došlo i k prodlouţení otevírací doby do 18 hodin. 

 

 

Graf č. 19: Změnil/a byste otevírací dobu Slováckého muzea? 
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 Současná otvírací doba ve Slováckém muzeu je 9:00 – 12:00, 12:30 – 

17:00 všechny dny v týdnu. Návštěvníků jsem se ptal, jestli jim takové 

zpřístupnění muzea vyhovuje nebo je nějak omezuje. S moţností, ţe by se 

Slovácké muzeum mělo otevírat uţ v 8 hodin a zavírat podle současné času, 

tedy v 17 hodin, nesouhlasil ani jeden dotázaný. Necelé jedno procento bylo 

pro variantu, ţe by muzeum mělo být otevřeno o dvě hodiny denně déle neţ 

doposud, tedy od 8 do 18 hodin. Stejnou otevírací dobu muzea, jako je nyní, 

by ponechalo 49,6 % dotázaných. Stejné procento odpovídajících (49,6 %) 

bylo pro moţnost, aby se muzeum ráno otevíralo stejně, jako doposud a 

jednou za týden se otvírací doba prodlouţila o hodinu do 18 hodin. 

 

 

Graf č. 20: Přivítal/a byste ve výstavách více moderních audiovizuálních 

prostředků? 
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 Jelikoţ ve 21. století je vše propojeno nejrůznějšími, technicky 

vyspělými přístroji, je celkem moţné, ţe by tyto věci přivítali i návštěvníci 

Slováckého muzea. 27,2 % odpovídajících by bylo pro zavedení 

audiovizuálních prostředků při výstavách jednoznačně. 52 % respondentů 

s těmito novinkami souhlasilo téţ, ale za podmínky, ţe nebudou vytlačovat 

klasické předměty. Necelých 21 % tázaných pak pro takovéto obohacování 

výstav rozhodně není a myslí si, ţe do muzea nepatří. 

 

 

 

 



41 
 

 

Graf č. 21: Chtěl/a byste, aby součástí výstav byla i audioprojekce k dané 

výstavě? 
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Zavedení audioprojekce jako součást výstav, by podpořilo celkem 32 % 

dotázaných. Téměř 50 % podporu dostalo zavedení audioprojekce od 

respondentů s tím, ţe by ale nesměla být pouţívána na úkor jiných částí 

výstav. 18,4 % odpovídajících pak s touto novinkou nesouhlasí a při výstavách 

by ji nechtěli. 

 

 

Graf č. 22: Uvítal/a byste pro návštěvníky Slováckého muzea vyhrazená 

parkovací místa v blízkém okolí? 
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Velmi palčivá je otázka, zda návštěvníkům chybí v blízkosti Slováckého 

muzea parkovací místa, kde by mohli pohodlně odstavit svá auta. Nejbliţší 

parkoviště se od muzea nachází asi 300 metrů a je umístěno kousek od kina 

Hvězda. Vytvoření nových parkovacích míst, která by slouţila návštěvníkům 

Slováckého muzea podpořilo 67,2 % respondentů. U muţů to bylo téměř 89 

procent, coţ znamenalo 31 odpovídajících. Pro variantu, ţe muzeum další 

místa na parkování nepotřebuje se přiklonilo 32,8 % dotázaných. Nejčastěji 

argumentovali tím, ţe současná místa nejsou zase aţ tak daleko a nová by jen 

kazila okolí Slováckého muzea, které se jim líbí. 

 

 

Graf č. 23: Uvítal/a byste doplňkové kulturní akce, jako například besedy, 

přednášky apod.? 
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 38 dotázaných, coţ je 30,4 %, by konání doplňkových kulturní akcí 

nepodpořilo. Téměř 70 %, v číselném vyjádření 87 respondentů, by naopak 

tyto akce uvítalo. Líbilo by se jim, kdyby v rámci přednášek vystoupili častěji 

odborníci anebo kdyby se akce týkaly více umění a kultury.  
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Graf č. 24: Byl/a byste pro podporu programu, který by se zaměřoval více na 

rodiče a děti? 
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 V závěrečné otázce dotazníku se odpovídající mohli vyjádřit k tématu 

podpory programu pro rodiče a děti. 36 % respondentů se zvýšenou 

mnoţstvím akcí pro rodiče a děti nesouhlasilo. Zbylých 64 % by ho podpořilo. 

Nejvíce by se jim zamlouvaly programy specializované k vánočním a 

velikonočním svátkům či cílené prohlídky s výkladem. 
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5.2 Doporučení 

 

 Poměrně obsáhlý dotazník skládající se ze 24 otázek můţe nabídnout 

reálný pohled na názory návštěvníků všech věkových kategorií, vzdělání či 

ekonomické aktivity. Výsledky z fungování muzea zbývá uţ jen vhodně 

zpracovat a vytvořit z nich nejvhodnější opatření a zlepšení, která mohou vést 

k vyšší úrovni nabízených sluţeb či zvýšení zájmu o Slovácké muzeum. 

 

 Slovácké muzeum je nejen v Uherském Hradišti, ale také na celé 

Moravě, známo široké veřejnosti velmi dobře. Moţná i proto s nalezením 

samotné budovy muzea nemělo problém celých 99 % respondentů. Lze to 

přičíst dobrému značení ve městě, ale téţ výhodnému umístěním ve 

Smetanových sadech, odkud je do muzea přístup ze všech stran. Další 

značení si myslím, ţe nejsou zapotřebí. 

 

 Do Slováckého muzea zavítají nejčastěji návštěvníci v důchodovém a 

předdůchodovém věku, coţ je dáno větším mnoţstvím volného času u těchto 

osob, ale téţ slabším zaměřením na témata pro mladší věkové skupiny. Pro 

přilákání studentů a lidí do 30 let bych doporučil atraktivnější a vhodnější 

výstavy, které by je mohly zaujmout. Je poté velmi pravděpodobné, ţe si cestu 

do muzea najdou nejen na danou výstavu či přednášku, ale budou se o 

muzeum zajímat i nadále a jejich návrat v budoucnu bude hodně 

pravděpodobný. Tento fakt potvrzují i čísla z průzkumu, kdy 78 % respondentů 

do muzea přijde vícekrát do roka a při zajímavé výstavě.  

 

 S tím souvisí i to, ţe velké procento odpovídajících, téměř tři čtvrtiny 

respondentů, kteří navštívili muzeum poprvé se školou, se sem opětovně 

vrátili. Proto velmi záleţí na zajímavých výstavách pro mládeţ a studenty, kteří 

muzeum mohou navštěvovat i v následujících letech. 
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Hodně tomu můţe napomoci i fakt, ţe o Slováckém muzeu se 

odpovídající nejčastěji dozvěděli právě ze školy. Tato propagace je pro 

muzeum zcela zdarma a je ideálním prostředkem, jak nalákat mladé lidi právě 

sem. Taktéţ velké číslo respondentů se o muzeu dozvědělo od jiných 

návštěvníků nebo známých, které návštěva zaujala a rozšířili tyto informace 

dál. Poměrně málo návštěvníků se o muzeu dozvědělo přes internetové 

stránky ať uţ samotného Slováckého muzea nebo z jiných webových stránek. 

Zde bych doporučil větší zvýraznění na stránkách města Uherského Hradiště a 

zpřehlednění samotných stránek muzea. 

 

Není pochyb o tom, ţe Slovácké muzeum dělá Uherskému Hradišti a 

celému regionu Slovácko výbornou reklamu. S tímto názorem souhlasili 

kompletně všichni respondenti. Stejně tak, jako ţe zaměstnanci muzea jsou 

velmi milí, chovají se profesionálně celé prostředí muzea na ně působí velmi 

pozitivně a příjemně. V těchto ohledech bych na muzeu opravdu nic neměnil, 

protoţe naprosto souhlasím.  

 

Vhodně jsou v muzeu zvoleny i výstavy, co se týče jejich rozsahu a 

doby trvání. Samotný rozsah výstav by změnil asi jen kaţdý desátý 

návštěvník. Šlo by nejčastěji o rozšíření vystavovaných předmětů, které si ale 

myslím, je uţ teď na velmi vysoké úrovni. Odpovídající, kteří navštívili 

Slovácké muzeum byli spokojeni i s cenami vstupného natolik, ţe někteří 

z nich vstupné klidně zvýšili. Co se týče poměru nabízených sluţeb a cen 

vstupného, jsem toho názoru, ţe kdyby se k tomuto kroku muzeum rozhodlo, 

návštěvníky by to od cesty do Smetanových sadů neodradilo.  

 

Různé představy o tématice nových výstav mají muţi a ţeny. Zatímco 

pro muţe by byly zajímavější výstavy o řemeslné tvorbě a regionech, ţenská 

část odpovídajících bych uvítala zejména výstavy o exotických zemích a aţ 

následně ukázky regionů a řemeslné tvorby. Tyto poţadavky bych vyřešil 

střídaním jednotlivých výstav tak, aby si na své přišly obě skupiny. Určitě bych 

se nezaměřil jen na některou ze skupin samostatně. 
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U dlouhotrvající expozice Slovácko se v návštěvnících mísily různé 

pocity a návrhy jak dál. Více neţ polovina respondentů by byla pro oţivení 

novějšími fotografiemi a předměty, coţ by podle nich vedlo i k větší 

návštěvnosti. S tímto názorem bych také souhlasil. Tradiční kroje či samotné 

tradice se sice příliš nemění, ale vystavení nových fotek z hodů či Jízd králů ve 

výborných kvalitách, by bylo určitě přínosem pro tuto expozici. 

 

Slovácké muzeum je otevřeno denně od 9:00 do 12:00 a pak od 12:30 

do 17:00 hodin. Polovina odpovídajících byla pro to, aby bylo muzeum jednou 

týdně otevřeno o hodinu déle, tedy do 18:00 hodin. Na přesný důvod, proč 

tomu tak je, jsem ovšem odpověď nenašel. Výše zmíněná polední půlhodinová 

přestávka nevadí více neţ třetině dotázaných, a proto bych ji ponechal ve 

stejné délce i časovém úseku. 

 

Ve Slováckém muzeu lze najít téţ kavárnu. Jaké změny by návštěvníci 

uvítali zde? Jednou z moţností bylo rozšíření sortimentu, pro coţ se vyjádřilo 

jen 13 % návštěvníků. Ani dětský koutek nezískal nikterak velkou podporu. To 

bylo dáno zřejmě faktem, ţe maminek na rodičovské dovolené odpovídalo 

v dotazníku poměrně málo. Nejčastěji respondenti byli pro ponechání kavárny 

v současném stavu, tedy nic neměnit, ale převedli by kavárnu na samostatně 

fungující oddělení. Pronajmutí kavárny soukromníkovi či soukromé firmě by 

bylo podle mého názoru velmi vhodné. Z pronájmu by muzeum mohlo získat 

odpovídající peníze a ty pouţít na případná vylepšení nebo například 

zviditelnění se. 

 

Jelikoţ ţijeme ve 21. století, velmi důleţitou součástí zaujmutí 

potencionálních návštěvníků jsou moderní prostředky. O pouţití audioprojekce 

k výstavám respondenti stojí. Třetina tento moderní směr podporuje 

jednoznačně a polovina rovněţ souhlasí, ovšem s podmínkou, ţe by 

audioprojekce nesměla vytěsňovat klasické předměty. Já bych doporučil 

pouţití moderních technologií a vychytávek na vybrané výstavy, kde by 

zvýraznily dané téma a mohly tak vést k oţivení těchto výstav. 
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Velmi problematickou tématikou se ukázalo parkování v blízkosti 

Slováckého muzea. Jelikoţ se muzeum nachází v parku plném stromů 

slouţícím široké veřejnosti jako odpočinková zóna, v těsné blízkosti muzea se 

parkoviště umístit nedá. Auta tak parkují po celém městě, nejblíţe mohou řidiči 

auta odstavit před kinem Hvězda. Místa k parkování vyhrazená pro 

návštěvníky Slováckého muzea by si přálo 33 % respondentů. Zbylé dvě 

třetiny odpovídajících si parkoviště nepřály především z důvodu, ţe by 

nezapadalo do okolí muzea, které se jim velmi líbí. Proto by bylo velmi důleţité 

rozhodnutí, kde by se parkoviště nacházelo. Tato problematika je na 

detailnější rozbor, nad kterým by se museli zamyslet odborníci přímo z daných 

oborů. 
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6. ZÁVĚR 

  

 Cílem mé bakalářské práce bylo dát odpovědi Slováckému muzeu na 

otázky týkající se chodu muzea, zlepšení jeho propagace, zpestření nabídky 

připravovaných výstav nebo získat názory veřejnosti k fungování této instituce.  

  

 V úvodní kapitole jsem popsal pozici českého muzejnictví ve 

společnosti a jednoduše naznačil rozdělení a obsah následujících kapitol. 

 

 Popsání jednotlivých kroků metodiky zpracování, jako jsou definování 

problému, plán marketingového průzkumu nebo sběr dat jsem rozebral 

v kapitole druhé. Návštěvníci Slováckého muzea a oslovení respondenti měli 

moţnost na dotazník obsahující 24 otázek odpovídat jeden rok a dát tak 

Slováckému muzeu dobrou představu o svých názorech.  

 

 Slovácké muzeum je velmi pozoruhodná instituce, která sídlí 

v královském městě, má bohatou historii, stejně jako současnost, zabývá se 

mnoha okruhy bádání a spravuje řadu lokalit v celém okrese Uherské 

Hradiště. Detailní popis těchto okruhů jsem rozepsal ve třetí kapitole 

teoretického vstupu do problematiky. 

 

 Odbornou část práce jsem zapsal do kapitoly čtyři, kde najdete uvedení 

do problematiky marketingového průzkumu. Dle uznávaných odborníků 

z tohoto oboru jsou zde popsány a citovány základní postupy a typy 

marketingového průzkumu, definování problematiky a stanovení cílů nebo 

zpracování a analýza získaných dat. 

 

 Grafickým znázorněním s komentáři jednotlivých otázek a následnými 

odpověďmi jsem se zabýval v kapitole páté. Úplně na konci tohoto oddílu 

najdete doporučení, která jsem Slováckému muzeu nabídl. 
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PŘÍLOHA Č. 1: DOTAZNÍK 
         

DOTAZNÍK 

         

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Z Vámi vyplněných otázek budu 
zpracovávat svoji bakalářskou práci, která se týká marketingového výzkumu. Dotazník je anonymní a 

bude použit pouze pro studijní účely. Předem děkuji za spolupráci. 

         

         

1. Vaše pohlaví        

 a) žena    b) muž    

         

2. Jaká je Vaše věková kategorie?      

 a) do 15 let   e) 41-50 let   

 b) 16-20 let   f) 51 - 60 let   

 c) 21-30 let   g) 60 a více let   

 d) 31-40 let       

         

3. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?      

 a) jsem student   d) jsem nezaměstnaný  

 b) jsem důchodce   e) jsem podnikatel   

 c) jsem zaměstnaný   f) jsem na rodičovské dovolené  

         

4. Našli jste budovu Slováckého muzea bez problémů?    

 a) ano        

 b) ne        

 v případě odpovědi ne uveďte prosím důvod ............................................................................ 

         

5. Jak často navštěvujete Slovácké muzeum?     

 a) jsem zde poprvé       

 b) Slovácké muzeum navštěvuji vícekrát v roce    

 c) Slovácké muzeum navštěvuji při zajímavých výstavách   

 uveďte prosím příklad výstav ............................................................................................................. 

         

6. Pokud byla Vaše první návštěva ve Slováckém muzeu se školou, navštívil/a jste ho ještě někdy? 

 a) ano        

 b) ne        

 v případě odpovědi ne uveďte prosím důvod ......................................................................... 

         

7. Odkud jste se o Slováckém muzeu dozvěděl/a?     

 a) z internetových stránek muzea e) z informačního letáku  

 b) z jiných internetových stránek f) ze školy    

 c) z novin    g) od známých   

 d) z turistického průvodce  h) z jiných zdrojů - uveďte prosím zdroj 

     .......................................................................... 

         
 
 
 
    



 
 

 

8. Jak hodnotíte uspořádání výstav ve Slováckém muzeu? 

 a) doba trvání i rozsah jsou ideální     

 b) doba trvání je v pořádku, rozsah bych změnil/a    

 c) rozsah je v pořádku, dobu trvání bych změnil/a    

 d) doba trvání ani rozsah nejsou ideální     

         

9. Myslíte si, že Slovácké muzeum dělá regionu Slovácko dobrou reklamu?  

 a) ano        

 b) ne        

 v případě odpovědi ne uveďte prosím důvod .............................................................................. 

         

10. Odkud jste do Slováckého muzea přijel/a?     

 a) jsem místní - Zlínský kraj      

 b) z Jihomoravského kraje      

 c) z jiného kraje - uveďte prosím kraj ................................................................................................ 

 d) ze zahraničí - uveďte prosím zemi ................................................................................................ 

         

11. Jak byste srovnali ceny vstupenek do Slováckého muzea v porovnání s jinými muzei? 

 a) ceny ve Slováckém muzeu jsou nižší c) ceny jsou příliš nízké a měly by se zvýšit 

 b) ceny ve Slováckém muzeu jsou vyšší     

         

12. Jakou z těchto výstav byste ve Slováckém muzeu uvítali?    

 a) výstavu o regionech ČR  d) výstavu dětských kreseb  

 b) výstavu o exotických zemích  e) jinou výstavu   

 c) výstavu řemeslné tvorby  v případě jiné výstavy uveďte jakou 

     .............................................................................. 

         

13. Byl/a jste s Vámi vybranou výstavou spokojen/a?     

 a) ano        

 b) ne        

 v případě odpovědi ne uveďte prosím důvod ................................................................................... 

         

14. Jak na Vás působí prostředí a výzdoba Slováckého muzea?    

 a) cítím se zde příjemně  c) změnil bych výzdobu  

 b) chodím si sem i odpočinout  d) nic bych neměnil   

         

15. Kterou z těchto změn byste uvítali v kavárně?     

 a) rozšíření sortimentu  d) vytvoření dětského koutku  

 b) prodloužení otevírací doby  e) vše bych nechal tak jak je  

 c) změna designu   f) změnil bych něco jiného - uveďte prosím co 

     .............................................................................. 

         

         

         

16. Jaké máte zkušenosti se zaměstnanci Slováckého muzea?    

 a) jsou milí a vždy mi poradí  c) působí na mě negativně  

 b) chovají se velmi profesionálně d) pokud máte nějaké připomínky k jejich 

     chování, uveďte prosím jaké ………………….. 

     …………………………………………………….. 

         



 
 

 

17. Jak hodnotíte stálou expozici Slovácko, která je ve Slováckém muzeu od roku   

 a) měla by se zrušit a nahradit něčím novým - uveďte prosím čím ………...……….……… 

 b) měla by se oživit o nové fotografie a předměty    

 c) měla by se rozšířit - uveďte prosím jak ………………………………………………..………. 

 d) měla by se více medializovat - uveďte prosím jak …………………..……….……………….. 

 e) měla by zůstat tak, jak je      

         

18. Jak vnímáte omezení návštěvní doby z důvodu polední přestávky?   

 a) nevadí mi to       

 b) je to nepraktické, měla by se zrušit     

 c) přestávku bych prodloužil do 13 hodin a otvírací dobu do 18 hodin  

         

19. Změnil/a byste otevírací dobu Slováckého muzea?    

 a) ano, mělo by být otevřeno už od 8 hodin a zavírat se v 18 hodin   

 b) ano, ranní čas bych nechal, ale prodloužil bych otvírací dobu do 18 hodin  

 c) ano, mělo by být otevřeno už od 8 hodin a zavírat podle součásného času  

 d) ne, otvírácí doba je zvolena velmi dobře a nic bych na ní neměnil  

         

20. Přivítal/a byste na výstavách více moderních audiovizuálních prostředků?  

 a) ano, bylo by to zajímavé      

 b) ano, ale nesměly by vytěsňovat klasické předměty    

 c) ne, takovéto předměty do Muzea nepatří     

         

21. Chtěl/a byste, aby součástí výstav byla i audioprojekce k dané výstavě?   

 a) ano, obohatilo by to výstavu      

 b) ano, ale ne na úkor jiných částí výstavy     

 c) ne, nehodí se to sem      

         

22. Uvítal/a byste pro návštěvníky Slováckého muzea vyhrazená parkovací místa?  

 a) ano, byla by potřebná, současný stav je nevyhovující   

 b) ne, nejsou potřeba       

         

23. Uvítal/a byste doplňkové kulturní akce, jako například besedy, přednášky apod.?  

 a) ano        

 b) ne        

 v případě odpovědi ano uveďte prosím jaké ................................................................................... 

         

24. Byl/a byste pro podporu programu, který by se zaměřoval více na rodiče a děti?  

 a) ano        

 b) ne        

 v případě odpovědi ano uveďte prosím co byste změnil/a........................................................... 

         

Děkuju, Ondřej Kotačka, student VŠB-TUO 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

PŘÍLOHA Č. 2: TABULOVÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 
 
Tabulka č. 1: POHLAVÍ 
 

Pohlaví 
Počet 

respondentů 
% 

Ţena 90 72 

Muţ 35 28 

 
 
 
Tabulka č. 2: VĚKOVÉ KATEGORIE 

 

Věk 
Počet 

respondentů 
% 

Do 15 let   7   5,6 

16 - 20 let 14 11,2 

21 - 30 let   5   4,0 

31 - 40 let 29 23,2 

41 - 50 let   9   7,2 

51 - 60 let 21 16,8 

60 a více let 40 32,0 

 
 
 
Tabulka č. 3: EKONOMICKÁ AKTIVITA 
 

Ekonomická 
aktivita 

Počet 
respondentů 

% 

Jsem student 18 14,4 

Jsem důchodce 40 32,0 

Jsem zaměstnaný 52 41,6 

Jsem 
nezaměstnaný 

  2   1,6 

Jsem podnikatel   8   6,4 

Jsem na RD   5   4,0 

 
 
 
Tabulka č. 4: NALEZENÍ MUZEA 
 

Odpověď 
Počet 

respondentů 
% 

Ano 123 98,4 

Ne     2   1,6 



 
 

 

Tabulka č. 5: FREKVENCE NÁVŠTĚV MUZEA 

 

Frekvence návštěv 
muzea 

Počet 
respondentů 

% 

Jsem zde poprvé 26 20,8 

SM navštěvuji 
vícekrát v roce 

58 46,4 

SM navštěvuji při 
zajímavých 
výstavách 

41 32,8 

 
 
 
Tabulka č. 6: OPAKOVANÁ NÁVŠTĚVA MUZEA 
 

Opakovaná 
návštěva muzea 

Počet 
respondentů 

% 

Ano 90 72,0 

Ne 7 5,6 

Neodpovědělo 28 22,4 

 
 
 
Tabulka č. 7: INFORMOVANOST 
 

Informovanost 
Počet 

respondentů 
% 

Z internetových stránek 
muzea   2   1,6 

Z jiných internetových 
stránek   1   0,8 

Z novin 23 18,4 

Z turistického průvodce   7   5,6 

Z informačního letáku   9   7,2 

Ze školy 40 32,0 

Od známých 29 23,2 

Z jiných zdrojů 14 11,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabulka č. 8: HODNOCENÍ VÝSTAV 

 

Hodnocení výstav 
Počet 

respondentů 
% 

Doba trvání i rozsah jsou 
ideální 102 81,6 

Doba trvání je v pořádku, 
rozsah bych změnil/a   15 12,0 

rozsah je v pořádku, 
dobu trvání bych změnil/a    8   6,4 

doba trvání ani rozsah 
nejsou ideální    0     0 

 
 
 
Tabulka č. 9: DOBRÁ REKLAMA 

 

Dobrá 
reklama 

Počet 
respondentů 

% 

Ano 125 100 

Ne     0     0 

 
 
 
Tabulka č. 10: MÍSTO PŘÍJEZDU 

 

Místo příjezdu 
Počet 

respondentů 
% 

Jsem místní - Zlínský kraj 108 86,4 

Z Jihomoravského kraje     9   7,2 

Z jiného kraje     6   4,8 

Ze zahraničí     2   1,6 

 
 
 
Tabulka č. 11: SROVNÁNÍ CEN 

 

Srovnání cen 
Počet 

respondentů 
% 

Ceny ve Slováckém 
muzeu jsou niţší 110 88,0 

Ceny ve Slováckém 
muzeu jsou vyšší 4 3,2 

Ceny jsou příliš nízké a 
měly by se zvýšit 11 8,8 

 
 
 



 
 

 

Tabulka č. 12: NOVÉ VÝSTAVY 

 

Nové výstavy 
Počet 

respondentů 
% 

Výstava o regionech ČR 32 25,6 

Výstava o exotických zemích 37 29,6 

Výstava řemeslné tvorby 35 28,0 

Výstava dětských kreseb   6   4,8 

Jiná výstava 15 12,0 

 
 
 
Tabulka č. 13: SPOKOJENOST S VÝSTAVAMI 

 

Spokojenost 
s výstavami 

Počet 
respondentů 

% 

Ano 123 98,4 

Ne     2   1,6 

 
 
 
Tabulka č. 14: PROSTŘEDÍ A VÝZDOBA 

 

Prostředí a výzdoba 
Počet 

respondentů 
% 

Cítím se zde příjemně 107 85,6 

Chodím si sem i odpočinout     6   4,8 

Změnil bych výzdobu     5   4,0 

Nic bych neměnil     7   5,6 

 
 
 
Tabulka č. 15: ZMĚNY V KAVÁRNĚ 

 

Změny v kavárně 
Počet 

respondentů 
% 

Rozšíření sortimentu 16 12,8 

Prodlouţení otevírací doby   5   4,0 

Změna designu   7   5,6 

Vytvoření dětského koutku 12   9,6 

Vše nechat dle stávajícího stavu 83 66,4 

Změna něčeho jiného   2   1,6 

 
 



 
 

 

 
Tabulka č. 16: ZAMĚSTNANCI 
 

Zaměstnanci 
Počet 

respondentů 
% 

Jsou milí a vţdy mi 
poradí 94 75,2 

Chovají se velmi 
profesionálně 30 24,0 

Působí na mě negativně   1   0,8 

 
 
 
Tabulka č. 17: EXPOZICE SLOVÁCKO 

 

Expozice Slovácko 
Počet 

respondentů 
% 

Měla by se zrušit a nahradit něčím 
novým   8   6,4 

Měla by se více medializovat 
  1   0,8 

Měla by se oţivit o nové fotografie 
a předměty 74 59,2 

Měla by se rozšířit 
  3   2,4 

Měla by zůstat ve stávající podobě 
39 31,2 

 
 
 
Tabulky č. 18: POLEDNÍ PŘESTÁVKA 
 

Polední přestávka 
Počet 

respondentů 
% 

Nevadí mi to 102 81,6 

Je nepraktická, měla by se zrušit   10   8,0 

Přestávku bych prodlouţil/a do 13 hodin    

a otvírací dobu do 18 hodin   13 10,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tabulka č. 19: OTVÍRACÍ DOBA MUZEA 
 

Otvírací doba muzea 
Počet 

respondentů 
% 

Ano, mělo by být otevřeno uţ od 8 hodin    

a zavírat v 18 hodin   1   0,8 

Ano, ranní čas bych nechal/a, ale prodlouţil/a bych    

otvírací dobu jeden den v týdnu do 18 hodin 62 49,6 

Ano, mělo by být otevřeno uţ od 8 hodin    

a zavírat podle současného času   0     0 

Ne, otvírací doba je zvolena velmi dobře    

a nic bych na ní neměnil 62 49,6 

 
 
 
Tabulka č. 20: MODERNÍ PROSTŘEDKY 
 

Moderní prostředky 
Počet 

respondentů 
% 

Ano, bylo by to zajímavé 
34 27,2 

Ano, ale nesměly by vytěsňovat 
klasické předměty 65 52,0 

Ne, takové předměty do muzea 
nepatří 26 20,8 

 
 
 
Tabulka č. 21. AUDIOPROJEKCE 

 

Audioprojekce 
Počet 

respondentů 
% 

Ano, obohatilo by to 
výstavu 40 32,0 

Ano, ale ne na úkor 
jiných částí výstavy 62 49,6 

Ne, nehodí se sem 
23 18,4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabulka č. 22: PARKOVÁNÍ 
 

Parkování 
Počet 

respondentů 
% 

Ano 84 67,2 

Ne 41 32,8 

 
 
 
Tabulka č. 23: DOPLŇOVKÉ KULTURNÍ AKCE 
 

Doplňkové 
kulturní akce 

Počet 
respondentů 

% 

Ano 87 69,6 

Ne 38 30,4 

 
 
 
Tabulka č. 24: PROGRAM PRO DĚTI A RODIČE 

 

Program pro 
děti a rodiče 

Počet 
respondentů 

% 

Ano 80 64 

Ne 45 36 

 
 


