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1. Úvod 

 

S uměním v různém slova smyslu se v ţivotě setkáváme doslova na 

kaţdém kroku. Ať uţ se jedná o sochařství, malířství, fotografie či další z mnoha 

uměleckých oborů. Podstata a historie výtvarného umění mnohým z nás zůstává 

neodkryta. Instituce, které nám jiţ desítky let nabízí nahlédnout podrobně do tvorby 

více či méně známých umělců, se v posledních letech potýkají s úbytkem návštěvníků. 

Kaţdoročně před sebe instituce jako je Galerie Slováckého muzea v Uherském 

Hradišti staví nesnadný úkol jak oslovit potencionální návštěvníky a zároveň si udrţet 

ty pravidelné. 

Cílem mé práce je výzkum návštěvnosti Galerie Slováckého muzea, zjistit 

přání a poţadavky zákazníka a navrhnout doporučení pro zvýšení návštěvnosti. Jako 

metodu zkoumání indikátorů jsem zvolila metodu dotazování formou dotazníků. 

V rámci struktury jsem si bakalářskou práci rozdělila do tří částí. První 

částí je teoretický postup, ve kterém se budu zabývat vznikem a vývojem Slováckého 

muzea a Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Ve druhé kapitole rozeberu 

výběr a pouţití marketingových teorií, principů a metod a popíši mikroprostředí a 

makroprostředí galerie, čímţ uzavřu teoretickou část. Ve třetí části, která je zároveň 

částí praktickou, se budu věnovat analýze informací dosaţených pomocí dotazníků a  

osobních rozhovorů s návštěvníky. Výsledkem této analýzy budou navrţené 

doporučení slouţící ke zvýšení návštěvnosti Galerie SM.  

Ve své práci budu čerpat z publikací vydaných Slováckým muzeem, ale i z dalších 

odborných publikací. Dále také z  internetu a hlavně z vlastního marketingového 

výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. Metodika zpracování a cíle práce 

 

Výzkum návštěvnosti Galerie Slováckého muzea budu provádět převáţně 

pomocí dotazníků, které jsem sestavila ve spolupráci s PhDr. Blankou Rašticovou – 

zástupkyní ředitele, vedoucí oddělení historie ve Slováckém muzeu a s Mgr. Marií 

Martykánovou historičkou umění působící v Galerii SM. Z mnoha metod 

marketingového výzkumu jsem si vybrala právě dotazování pomocí dotazníků. Tento 

způsob je sice písemný, ale dostatečně osobní. Kromě informací z dotazníků pouţiji 

také sekundární zdroje, mezi něţ patří vyhodnocení návštěvnosti z minulých let.  

Marketingový výzkum, který upřednostňuje primární zdroje informací potrvá 12 

měsíců od dubna 2009 a budu jej provádět na základě ţádosti Slováckého muzea  

o podrobné prozkoumání vlivů, které působí na návštěvníky Galerie Slováckého 

muzea.  

Dotazník  se skládá z 30 otázek. Z části je tvořen otázkami uzavřenými, 

ale vyskytují se v něm také otázky otevřené, aby návštěvníci mohli lépe vyjádřit své 

pocity.  Dotazníky zanechám u pokladny Galerie Slováckého muzea. Za pomoci 

ochotných zaměstnankyň budou tyto dotazníky předkládány návštěvníkům k vyplnění. 

Informace opatřené pomocí dotazníků budou doplňovány o měkká data, získaná 

rozhovory s návštěvníky na vernisáţích konaných v  průběhu roku 2009 a 2010. Po 

uplynutí doby výzkumu rozdělím vyplněné dotazníky podle základních indikátorů do 

několika skupin. Podle psycho-demografického profilu publika, charakteristiky 

návštěvníka, průzkumu komunikace a propagace, průzkum vyuţití internetových 

stránek, testování expozice a výstav, cenového průzkumu a hodnocení kvality a 

přínosů návštěvy. V daných skupinách budu získaná data vyhodnocovat a jejich 

výsledky zobrazím v grafech, ale i v číselných hodnotách. 

 Cílem mého marketingového výzkumu bude zjistit, jestli jsou návštěvníci 

spokojeni s nabídkou, umístěním a sluţbami Galerie SM. Co dokáţe zaujmout 

občasné návštěvníky natolik, aby se stali návštěvníky pravidelnými a jak zvýšit 

návštěvnost, zkvalitnit sluţby a propagaci. 

 

 

 

 



  

 

 

3. Teoretický vstup 

 

3.1. Slovácké muzeum a jeho historie 

 

Podnětem ke zřízení Slováckého muzea v Uherském Hradišti se stala 

Národopisná výstava československá konaná v Praze roku 1895. Tehdejší městská 

rada uvolnila pro potřeby muzea místnosti zrušené jezuitské koleje, která se nacházela 

na dnešním Masarykově náměstí. Právě zde byly od roku 1913 instalovány 

národopisné, archeologické i umělecké sbírky. Slavnostní otevření Muzea se konalo  

1. června 1914 a bylo vystavováno na 4147 sbírkových předmětů. Roku 1918 bylo 

však muzeum uzavřeno a budovy vyuţity jako kasárna. Snahy o znovuotevření muzea 

trvaly dlouhé roky. Ke zlepšení situace došlo v roce 1929, kdy vzniklo nové 

kuratorium Slováckého muzea a téhoţ roku město zakoupilo budovu bývalého 

střeleckého městského spolku ve Smetanových sadech. Tyto nové prostory byly 

veřejnosti otevřeny v roce 1931. V následujících letech prošel objekt několika 

rekonstrukcemi podle projektu Bohuslava Fuchse a vznikla budova, jakou ji známe 

dodnes. Plné zpřístupnění národopisné, archeologické, historické a přírodovědné 

expozice proběhlo v roce 1946. Postupně do své správy Slovácké muzeum získávalo 

muzeum a Památník Velké Moravy ve Starém Městě a základy velkomoravské zděné 

architektury a archeologické lokality na Modré a Špitálky. Slavnostně otevřenou 

pobočkou muzea se v roce 1962 stala Galerie výtvarných umění v Otakarově ulici 

v Uherském Hradišti. viz [2] 

 

3.2. Vznik a vývoj budovy Galerie Slováckého muzea 

 

Umístění sbírky výtvarného umění do bývalé budovy vojenské zbrojnice 

v Otakarově ulici bylo velkým přínosem pro Galerii SM a její návštěvníky, neboť jsou 

to právě návštěvníci, jeţ přitahuje mimo jiné i historická hodnota budovy, která je 

vzácným poselstvím a oslovuje i ohromuje své návštěvníky a kolemjdoucí dodnes. 

Tento barokní objekt z roku 1723 slouţil původně jako skladiště střelného prachu.  

3. června roku 1695 došlo při bouřce k poţáru a následnému výbuchu jedné 

z přilehlých věţí. Při tomto výbuchu byl těţce poškozen objekt i obytné domy stojící 

v těsném sousedství. Kvůli tíţivé finanční situaci nemohlo město zahájit okamţitou 



  

 

 

rekonstrukci a vybudovat nové skladiště. Základní kámen nové zbrojnice byl poloţen 

24. října 1721. Autory návrhu dané stavby byli inţenýři Leandro Anquisola a Jacob 

Albl. V průběhu výstavby došlo k mnoha změnám a můţeme se dnes jen domnívat, ţe 

příčinou těchto změn byl nedostatek finančních prostředků. 

 Vzhledem k obranným účelům této budovy musíme pochopit poněkud 

strohý vzhled fasády. Dobová pravidla totiţ důkladně respektovala vyuţití a poslání 

kaţdé konkrétní stavby. Kromě odstranění čtyř volutových štítů si hlavní vchod 

původní podobu zachoval aţ do roku 1918, kdy v souvislosti se vznikem 

Československa byly odstraňovány atributy spojené s habsburskou monarchií. Mezi 

nejvýznamnější dekorativní prvky zbrojnice patří zdobná kartuše umístěna ve 

vstupním prostoru v  jejímţ stlačeném kruhovém obrysu se nachází text, který nám 

připomíná, ţe tato zbrojnice byla vystavěna za vlády Karla VI. a jeho ţeny Alţběty. 

Zbrojnice slouţila původnímu účelu od roku 1723, aţ do roku 1782 kdy byla na 

základě rozhodnutí císaře Františka Josefa II. zrušena. Její hradby byly postupně 

rozebírány a vyuţívány na stavbu domů a zahrad v blízkém okolí. 

Pro vojenskou zbrojnici se tedy hledalo nové vyuţití. Ať uţ byla tato 

budova vyuţívána jako městské skladiště, pošta, nebo jakási ubytovna chudých rodin, 

konečného a nakonec i nejdůstojnějšího vyuţití se jí dostalo, kdyţ byla v roce 1962 po 

rozsáhlých rekonstrukcích otevřena pro veřejnost jako Galerie slováckého muzea. 
 

V levém křídle budovy byl umístěn depozitář a pracovna, v pravém se nacházely, 

a dosud nachází výstavní prostory. viz [1] 

„Starý objekt z roku 1723 se ve druhé polovině 20 století dočkal svého nového 

oţivení, aby i nadále slouţil potřebám obyvatel Uherského Hradiště.“
1
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Martykánová, Marie: Galerie Slováckého muzea. Uherské Hradiště: Slovácké 

muzeum, 1999. ISBN 80-86185-05-2 , str. 17. 

 



  

 

 

3.3. Historie instituce Slováckého muzea 

 

Impulzem pro muzejní národopisné práce na Uherskohradišťsku byla 

Národopisná výstava československá v Praze roku 1895 a taktéţ Olomoucká 

národopisná druţina, která svou činností zahájila nové období ve vývoji národopisu na 

Moravě. Jako první se širšího sběru národopisného materiálu ujal František Kretz, 

s úmyslem zachovat tyto předměty některému budoucímu muzeu. V letech 1892 aţ 

1893 probíhaly na Slovácku krajinské národopisné výstavky. Tyto výstavky měly být 

přehlídkou materiálů a zároveň slouţit jako pozvánka na Národopisnou výstavu 

československou v Praze. Byly to také národopisné sjezdy, které měly pomoci celému 

národopisnému hnutí a přípravě výstavy po stránce finanční i odborné. Pro oblast 

Slovácka byl uspořádán Slovácký sjezd v Uherském Hradišti roku 1895. Na tomto 

sjezdu byl zvolen Ústřední národopisný Slovácký výbor, jehoţ předsedou se stal Josef 

Stancl starosta Uherského Hradiště. Členy tohoto výboru se stali také Joţa Uprka, 

František Kretz i Josef Klvaňa. Jejich hlavním úkolem bylo zajistit co nejvíce 

předmětů národopisného charakteru pro výstavu v Praze.  

Od roku 1913 začala v Uherském Hradišti, při místním odboru národní 

jednoty, pracovat národopisná a archeologická sekce pod vedením Josefa Klvani a 

Františka Kretze. Tato sekce dostala za úkol připravit Výstavu Slovácka v roce 1915. 

Této výstavě však předcházelo zaloţení Slováckého muzea jakoţto střediska 

národopisné práce na Uherskohradišťsku s velmi důleţitým osvětným posláním. 

Občané byli podněcováni, aby svými dary pomohli zachránit lidové památky a tak 

muzeum postupně získávalo nové a nové exponáty. Nejvíce sbírek získala Národní 

jednota od Františka Kretze, jemuţ se podařilo shromáţdit mnoho krojových 

součástek a keramiky. Právě tyto předměty se staly téţ významnou částí výstavy nově 

otevřeného muzea Národní jednoty v Uherském Hradišti roku 1914. Vydavatelská 

činnost národopisného charakteru se na Uherskohradišťsku začínala rozvíjet jiţ o rok 

později a to vydáním díla Františka Kretze Věstník národopisného muzea v Uherském 

Hradišti. Válečné události však přerušili kromě věstníku i přípravy na Výstavu 

Slovácka 1915. Během první světové války o sbírky pečoval František Kretz. Po válce 

vzrůstaly snahy o znovuotevření muzea. Mezi nejaktivnější v té době patřila 

Národopisná a muzejní společnost.  



  

 

 

Kvalita sbírky se zvyšovala zejména díky F. Jilíkovi, S. Lotkovi a také díky  Kretzově 

pozůstalosti. Zaloţením muzejní a archeologické společnosti roku 1933 se zvýšila 

činnost v národopisné oblasti. Slovácké muzeum se z pouhé snůšky a výstavy 

dokumentů minulých dob a kultur stalo ústavem pro výzkum lidového umění a 

kultury. Od roku 1935 je zaznamenáván rostoucí zájem o národopisné dění  na 

Uherskohradišťsku, jeţ vyvrcholil 30.  června 1937 otevřením dlouho připravované 

Výstavy Slovácka. Tato výstava se stala velkou propagační akcí tohoto regionu. 

 Po nástupu Antonína Václavíka do Slováckého muzea se zcela změnilo 

zaměření této instituce. Úkolem A. Václavíka bylo vybudovat regionální muzeum na 

základě zpracování muzejního fondu a navázat kontakty pro sběratelskou a 

výzkumnou činnost. Antonín Václavík postupně inventarizoval textil, dřevořezby a 

obrázky ve skladech. Jiţ v roce 1940 bylo evidováno prvním stupněm 3500 kusů 

sbírkových předmětů. Roku 1944 byly sbírky přestěhovány kvůli válečnému ohroţení 

a to do lapidária velehradského kláštera a jejich zpětná instalace proběhla o dva roky 

později.  

Po válce se projevovaly snahy o vybudování Slováckého studijního ústavu, 

který by umoţňoval studium problematiky vědeckého rázu a udrţoval spolupráci 

s ostatními studijními ústavy. Roku 1954 vzniká nákupní komise, jejímţ účelem bylo 

posoudit hodnotu a stav nakoupených sbírek. V padesátých a šedesátých letech 

dochází k důleţitému zvratu, muzeum postupně opouští dobrovolní pracovníci a 

instituce se začíná profesionalizovat. Roku 1959 byla pro veřejnost otevřena nová 

expozice dokumentující zemědělské nářadí na Slovácku. Téhoţ roku vychází první 

ročník sborníku Slovácko. Stejný sborník byl do roku 1977 sborníkem národopisným, 

postupem času se z něj však vyvíjel sborník společenskovědní a byly do něj 

zařazovány studie a materiály z oborů zastoupených v muzeu. Důleţitým obdobím, 

kdy se rozhodovalo o existenci Slováckého muzea, byla léta 1962 a 1963. V roce 1964 

se ředitelem Slováckého muzea stává Josef Jančář, který zde dříve působil jako 

etnograf. Byt tvůrcem novodobé koncepce Slováckého muzea, která byla řadu let 

dodrţována. V letech 1967 a 1968 proběhly za pomocí studentů i občanů obcí na 

území Slovácka rozsáhlé sběry národopisných předmětů, které velmi výrazně 

obohatily sbírku Slováckého muzea. 

Na počátku sedmdesátých let se činnost muzea soustředila na přípravu 

dlouhodobé národopisné expozice datované Ministerstvem Kultury ČSSR.  



  

 

 

Tato expozice byla slavnostně otevřena 29. září 1972 a dodnes překvapuje svou 

nadčasovostí. V dalších letech se zahajuje katalogizace sbírkového fondu, která trvá 

prakticky dodnes a neustále se zkvalitňuje.  

V osmdesátých letech se začalo se systematickým nákupem těch sbírek, 

kteé dosud nebyly dostatečně zastoupeny v muzejním fondu. Velká pozornost se 

věnovala tematice tradičního lidového oděvu na Uherskohradišťsku a jeho společenské 

funkci. Na počátku devadesátých let Slovácké muzeum přichází o velmi hodnotnou 

sbírku na zámku Nový Světlov. Tato sbírka byl převeden zpět do majetku obce 

Bojkovice. SM rovněţ přichází o depozitář v objektu bývalé fary v Kostelanech, 

ovšem náhradou získává památkově chráněné usedlosti v obci Topolná a v  těchto 

usedlostech buduje expozici lidového bydlení. Mezitím se sbírkový fond neustále 

doplňoval o dosud nezastoupené předměty a koncem roku 1998 obsahoval téměř 30 

tisíc národopisných předmětů, z  nichţ na 1200 předmětů bylo instalováno ve stálé 

národopisné expozici. Nově se zavedla video dokumentace sbírkových předmětů. 

Slovácké muzeum pořádalo téţ celou řadu výstav, konferencí, národopisných 

výzkumů, vydávalo publikace a sborníky. Velkou oblibu si u návštěvníků získalo 

Vánoční a Velikonoční předvádění výroby zvykoslovných předmětů, které se pořádá 

jiţ od roku 1991 a na něţ dále navázaly roku 1999 kurzy tradiční rukodělné výroby. 

Tyto kurzy byly zaměřeny na výrobu drobných předmětů z přírodních pletiv a na 

výzdobu kraslic. Došlo také k rozšíření přednáškové činnosti. viz [2]   

Ke Slováckému muzeu neodmyslitelně patří také jeho expozice. 

 

3.3.1. Expozice Slovácko 

 

Národopisná expozice Slovácko byla slavnostně zahájena 29. září 1972. 

Prostředky na vybudování výstavy získalo Slovácké muzeum pomocí dotace od 

Ministerstva kultury roku 1970. Tato výstava se stala významným kulturním počinem 

v oblasti muzejnictví. Hlavním úkolem výstavy bylo poukázat na náročnost vývoje 

lidové kultury na Slovácku a upozornit na nezbytnost jejího dalšího studia. Výstava 

byla zaměřena na prezentaci tradiční lidové kultury a ţivota na vesnici sedmdesátých 

let 20. století. Měla svým návštěvníkům ukázat bohatství lidového umění. V tomto 

případě bylo umění zastoupeno především lidovými kroji. viz [2] 



  

 

 

Velkou zajímavostí bylo řešení zvykoslovných momentů pomocí 

scénického zpracování, které u nás bylo touto formou realizováno poprvé. „Libreto a 

scénář výstavy zpracoval kolektiv autorů ve sloţení – PhDr. Josef Beneš, CSc., univ. 

doc. PhDr. Ludvík Kunz, CSc. a prom. hist. Josef Pešek, tehdejší ředitel Slováckého 

muzea.“
1 

Autoři expozice se rozhodli pro její pětičlenné dělení. Vstupní část výstavy 

je tvořena historicko  – etnografickým úvodem, druhý oddíl se věnuje ţivotu lidu na 

vesnici a jeho zvykům, oddíl třetí v sobě zahrnuje způsoby uměleckého projevu, čtvrtá 

část tvoří retrospektivu lidového kroje a pátým oddílem je filmové zákoutí, které je 

však součástí druhého oddílu. Aniţ by působily nesourodě, liší se od sebe jednotlivé 

části architektonicky i obsahově. Úvodní část expozice doplňuje velmi zajímavá 

keramická mapa národopisné oblasti Slovácko, jejímţ autorem je Pravoslav Rada. 

Druhá část expozice nazvaná Ţivot lidu v kruhu výročních zvyků je jakýmsi 

nahlédnutím do zvykosloví v průřezu celého roku. Velmi působivé je výstavářské 

řešení které vtahuje diváka do děje masopustních průvodů. Třetí výstavní okruh je 

svázán se svatodušními svátky a jízdou králů.  

„ V oddílu krojové retrospektivy bylo záměrem autorů ukázat to 

nejcharakterističtější z dvaceti osmi druhů krojů na Slovácku, které specifikoval Josef 

Klvaňa ve 20. letech 20. století.“
2
 Expozici obrazně uzavírá část, která je věnována 

tradičnímu osídlení a lidovým obydlím na Slovácku.  

 

3.3.2. Expozice lidového bydlení v Topolné 

 

V roce 1993 ztratilo Slovácké muzeum část svých depozitářů díky 

restitucím. Na tuto nepříznivou událost navazovala koupě dvou památkově chráněných 

zemědělských usedlostí č. p. 90 a 93 v obci Topolná. Tyto objekty byly částečně 

rekonstruovány a během významných svátků oţívají lidovými výrobci, kteří zde 

předvádí techniky rukodělné výroby. 

 

 

1
Frolec, Ivo: Slovácké muzeum Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2000. ISBN 

80-86185-09-5, str. 32 

2
Frolec, Ivo: Slovácké muzeum Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2000. ISBN 

80-86185-09-5, str. 37 



  

 

 

3.3.3. Historická sbírka 

 

Historická sbírka zahrnuje rozmanité archeologické nálezy převáţně 

z okolí Uherského Hradiště. Mezi nejznámější objevy připisované Slováckému muzeu 

bezesporu patří první přesvědčivý doklad zděné velkomoravské architektury na území 

našeho státu. V roce 1949 došlo také k objevu druhého velkomoravského kostela a 

pohřebiště ve Starém Městě. 

 

3.3.4. Sbírky výtvarného umění 

 

Další expozicí Slováckého muzea jsou Sbírky výtvarného umění. Velký 

zájem o tyto sbírky ze stran návštěvníků se stal pomyslným základním kamenem pro 

vznik Galerie SM. Historii Galerie SM a samotné Galerii SM budu ve své teoretické 

části věnovat nejvíce prostoru, neboť přímo souvisí s mým výzkumem. 

 

3.4. Galerie jako samostatný celek Slováckého muzea 

 

3.4.1. Vývoj a historie umělecké sbírky ve Slováckém muzeu 

 

První přírůstky umělecké sbírky byly důkazem vlasteneckého nadšení 

všech, kteří svým darem podpořili vznikající centrum uchování kulturního bohatství 

oblasti Slovácka. Nejdříve velmi nízký počet obrazů a soch tvořil samostatný okruh 

označovaný jako umělecká galerie. Převáţná část děl byla směřována na národopis 

jiţní Moravy, coţ odpovídalo hlavnímu zaměření muzea. Tato díla byla téţ 

vystavována jako doplňková dokumentace ke krojům, keramice apod. Je nutno 

připomenout, ţe zakladatelé muzea byli  velmi vzdělaní lidé se znalostmi kulturní 

historie. Mezi ně patřili např. J. Klvaňa, J. Uprka, F. Kretz .  

Dokonce uţ v první muzejní expozici v roce 1914 se dostalo velkému 

prostoru právě výtvarnému umění. Prezentovaly se zde práce, které představovaly 

dobovou produkci českých a moravských umělců z přelomu století. Kromě obrazů     

J. Uprky zde byly vystaveny také práce J. Mařáka, A. Kalvody a dalších. Velký počet 

uměleckých děl byl předzvěstí skutečnosti, ţe výtvarné umění bude tvořit 

neoddělitelnou součást nové sbírky a prokázal rostoucí zájem o umění.  



  

 

 

Velkou část sbírek v té době tvořily dary od sběratelů a členů Sdruţení výtvarných 

umělců moravských. 

I v období první světové války byl zájem o umění díky mnoha nadšencům 

stále udrţován, i kdyţ v provizorních prostorách, a to pomocí přednášek, výstav a 

zaloţením klubu přátel umění. Také v této nelehké době byly pořádány výstavy na 

místech, jakými byly jídelna Grandhotelu, či záloţna. Roku 1931 pořádá Slovácké 

muzeum výstavu v bývalém hostinci ve Smetanových sadech. Sbírka umění se v té 

době mohla pyšnit více neţ sto předměty. Do funkcí kustodů byli obsazeni Ruda 

Kubíček a Jiří Heřman jako dobrá záruka pro péči a rozvíjení se výtvarného fondu. 

V roce 1937 se uskutečnila výstava Slovácko na níţ dominovala výtvarná expozice J. 

Uprky.  

Třicátá léta znamenala pro sbírku výtvarného umění Slováckého muzea 

další přísun hodnotných exemplářů. Muzeum ovšem získávalo exempláře pro své 

výstavy i jinou cestou a to zapůjčením. Jedním ze spolupracujících byla i místní 

spořitelna, která vlastnila hodnotná díla a na výstavy je zapůjčovala. Velký rozvoj 

sbírek zasáhla svou ničivou vlnou II. světová válka, jejíţ důsledky téměř zastavily 

činnost muzea. V roce 1945 se navazuje na původní práci a o rok později čítá sbírka 

umění 231 kusů. V roce 1949 začíná Slovácké muzeum spolupracovat s Národní 

galerií v Praze, která mu zapůjčuje větší počet prací regionálních umělců. Za zmínku 

také určitě stojí převedení Uměleckoprůmyslové školy ze Zlína do Uherského Hradiště 

v roce 1952 a tím samozřejmě i ovlivnění výtvarné tvorby. Sbírkový fond se v této  

příznivé situaci rozrůstal a přibývalo výstav. 

Zlomovým mezníkem pro výtvarný obor bylo dosazení PhDr. Viléma Jůzy 

na post ředitele Slováckého muzea. Tento člověk soustředil výtvarný materiál do 

samostatného depozitáře a znovu otevřel myšlenku na získání budovy bývalé zbrojnice 

v Otakarově ulici a na konci 50.let se jeho myšlenka zrealizovala. Po dosaţení 

vlastního prostoru rychle vzrůstal počet exemplářů a v roce 1961 vykazoval  

přírůstková kniha 1366 kusů uměleckých děl. Roku 1970 bylo zaznamenáno aţ 1885 

kusů. V 70. letech zaznamenáváme přírůstek dalších téměř 3000 předmětů ze sbírky 

MUDr. R. Tománka významného uherskohradišťského sběratele. Koncem 70. let se 

zvyšuje zájem o tvorbu mladé nastupující generace. Galerie reaguje na tento trend a do 

sbírky jsou nakupovány zcela čerstvé a aktuální produkce. (např. J. Vlach, J. Gajdoš, 

T. Měšťánek.)  



  

 

 

V roce 1981 byla sbírka obohacena o umělecká díla z pozůstalosti 

buchlovického kněze a grafika Arnošta Hrabala. V roce 1989 konečně zanikají 

hodnotící měřítka pro nákupy nových exponátů a konečně roku 1996 do sbírkového 

fondu Galerie SM přibývá 62 medailí, které vznikaly od roku 1988 na jednotlivých 

ročnících Mezinárodního sympozia lité medaile. Tato kolekce, jelikoţ se dále 

doplňuje, zaujímá výjimečné postavení v rámci celé uměleckohistorické sbírky.viz [2] 

„ Sbírkotvorná činnost galerie SM je tedy ve své podstatě utvářena a 

profilována několika generacemi jejich správců po dobu téměř celého století. Je 

zrcadlem dobového vkusu, aktuálních tendencí jednotlivých období, úrovní 

vzdělanosti i osobní zainteresovanosti kaţdého kurátora sbírky, ale také zvláštním 

příběhem o dobrých i špatných rozhodnutích, náhody nevyjímaje. A tak se v celé své 

říši sedmitisícového souboru stává výpovědí nejen o autorech samotných, ale také 

zachycuje pomyslnou vývojovou linii od 17. Století do současnosti.“
3 

 

3.4.2. Činnost galerie v letech 1962 – 1998 

 

21. říjen roku 1962 sehrál významnou roli v historii uměnovědného oboru 

Slováckého muzea. I přesto ţe zůstává Galerie Slováckého muzea nadále součástí 

interní organizační struktury Slováckého muzea, získání samostatného objektu posílilo 

její postavení a umoţnilo jí stát se významnou součástí kulturního vyţití na 

Uherskohradišťsku.  

Profesionálně odborný přístup byl na vzestupu a byla téţ nově stanovena 

přesná hlediska pro další vývoj. Dochází ke zpracování výtvarného fondu do 

chronologických skupin. Zpřísněním kritérií pro vystavovaná díla se dostávalo 

upozorňování na opomíjené hodnoty a byl téţ vymezen prostor pro prezentaci starších 

i současných vybraných autorů.  

Úvodem do nové historie Galerie SM se stává zpracování stálé expozice, 

jeţ pojednávala o výtvarném umění na Slovácku od konce 19. století. Ve vystavované 

kolekci děl se mimo stálic uherskohradišťské umělecké scény objevují také umělci,  

jakými jsou např. M. Jiránek, J. Trampota, B. Dvorský. viz [1] 

 

3 
Martykánová, Marie: Galerie Slováckého muzea. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999. ISBN 

80-86185-05-2 , str. 39. 



  

 

 

Expozice našla své místo ve velkém sále prvního poschodí budovy bývalé 

zbrojnice a nutno podotknout, ţe při této výstavě bylo vyuţito moţnosti výpůjčky děl, 

ať uţ z jiných galerií či přímo od umělců samotných. Tato výstava byla ve své 

podstatě obrazem zaměření Galerie SM. Další výstavy však nebyly touto stálou 

expozicí nikterak ovlivňovány.  

Jedna z prvních výstav kupříkladu prezentovala výběr kreseb ze sbírky 

Národní galerie v Praze. Tato výstava poskytla široký přehled o české tvorbě od 

pozdního středověku aţ po 20. století včetně. Zastoupenými autory bili např. M. Aleš, 

B. Kubišta, P. Brandl atd. V roce 1963 byl zaznamenán dosud nevídaný počet výstav 

12 výtvarných a 4 z oboru fotografie. Do poloviny 60. let se stále část výstav 

umísťovala do hlavní budovy muzea ve Smetanových sadech. K zásadní změně 

dochází po polovině 60. let  kdy se počet výtvarných výstav stabilizoval a 

centralizoval do budovy galerie v Otakarově ulici.  

Zajímavostí druhé poloviny šedesátých let byly odborné přednášky pro 

veřejnost a filmové projekce s uměnovědnou tématikou. Materiály byly získávány 

díky navázání vztahů se zahraničními ambasádami, které byly ochotny poskytnout 

materiály o umění a památkách mnoha zemí. Zajistit odborné výklady se podařilo za 

spolupráce s teoretiky z jiných institucí a pedagogů z místní uměleckoprůmyslové 

školy. Šedesátá léta se v historii Galerie SM  podepsala jednak jako velmi úspěšná 

etapa, při níţ byla práce Galerie SM pozvednuta na úroveň vědecké stability. Na 

druhou stranu čelila Galerie SM téţ krizovým momentům jako byla snaha o zrušení 

budovy bývalé zbrojnice. Částečným proniknutím do teritoria Galerie SM bylo také 

převedení archeologické sbírky do objektu v Otakarově ulici na počátku 70. let.  

Roku 1970 proběhlo upravení přízemního sálu pro depozitární účely a do 

šesti let sem bylo přemístěno celé archeologické oddělení. Jak je vidět sedmdesátá léta 

sebou nesla utlumení předchozího rozmachu Galerie. Tento stav byl ovlivněn mnoha 

aspekty, částečně personálními změnami apolitickým klimatem. viz [1] 

„Utuţující se cenzura stále více omezovala osobní kreativitu. Také 

vhodnost vystavujících umělců byla posuzována podle jejich politického profilu a 

tvůrčí příslušnosti k oficiálním kulturním proudům“
4
 

 

4 
Martykánová, Marie: Galerie Slováckého muzea. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999. ISBN 

80-86185-05-2 , str. 48. 



  

 

 

V sedmdesátých letech se jiţ výtvarné výstavy konaly převáţně 

v prostorách Galerie SM, která měla k dispozici dva sály. Z důvodu přemístění 

archeologické sbírky nemohla být dále zachována stálá expozice. V prostorách Galerie 

SM však během 70 let proběhlo spoustu neméně zajímavých výstav, stojí za to 

připomenout alespoň výstavu Neznámý malíř 18.-20. století, Obrazy Jiřího Heřmana, 

Slovenské výtvarné umění ad. K obnovení stálé expozice dochází aţ v letech 1992.  

Jedním z velmi přínosných projektů Galerie SM bylo téţ zahájení 

trienálního cyklu věnovaného začínajícím výtvarníkům Uherskohradišťska. Od roku 

1979 dostávali mladí umělci pravidelnou moţnost se prosadit. Pro mnohé to bylo 

jedno z prvních veřejných výstavních vystoupení. Jelikoţ došlo k posunutí věkové 

hranice do 40 let, docházelo k setkávání začínajících í zkušených umělců.  

Činnost galerie se v 80. letech začala opět vštěpovat do podvědomí 

společnosti a Galerie SM se opět vracela do popředí kulturního dění města 

Uherské.Hradiště. Díky obnovené spolupráci a moţnosti výpůjček z jiných výstavních 

fondů byla Galerie SM schopna nabídnout široké tematické okruhy jednotlivých 

výstav. Galerie SM spolupracovala především s Národní galerií v Praze, Moravskou 

galerií v Brně, galeriemi ve Zlíně ad. Nesmíme téţ opomenout doplňkové kulturní 

akce, tzv. večery hudby, poezie aj., které byly pořádány Galerií SM a na nichţ 

spolupracovalo i Slovácké divadlo, Gymnázium, či Lidová škola umění.  

Ne příliš pozitivně však ovlivňoval úspěch Galerie SM zhoršující se stav 

barokního objektu, který byl jejím sídlem. Prostory trpěly především nadměrným 

vlhnutím zdiva, proto byl zhotoven projekt na odvlhčení všech prostor. Nutno 

podotknout ţe tento projekt počítal i se zvětšením prostor Galerie SM. Byl ovšem 

zamítnut pro nedostatek finančních prostředků. Snahy o záchranu budovy však 

nezanikaly a roku 1989 bylo definitivně rozhodnuto o započetí rekonstrukce podle 

nového projektu a to bez rozšíření přístavby. V prosinci roku 1989 byly prostory 

kompletně vyklizeny a sbírky převezeny do budovy ve Smetanových sadech. Výstavní 

aktivita byla z pochopitelných důvodů omezena, avšak několik akcí svým významem 

velmi obohatilo veřejnou prezentaci Slováckého muzea. Např. autorská výstava Joţi 

Uprky, Jana Trampoty, aj. 

26. června 1992 bylo další významné datum z historie Galerie SM. Po 

rekonstrukci trvající skoro tři roky mohli návštěvníci opět vstoupit do staronové 

budovy bývalé zbrojnice. První, napohled zřejmou změnu, přinesl sám vstup do 



  

 

 

přízemní části pravého křídla. Vrácením do původního stavu byl získán další výstavní 

prostor. Později zde byla nainstalována expozice umění jihovýchodní Moravy. 

Všechny zásahy provedené při rekonstrukci velmi výrazně pozvedly estetickou úroveň 

všech interiérů. Rekonstrukce byla zaměřena nejen na interiér, ale zabývala se i 

opravou střechy, fasády i přilehlého nádvoří kde se účinnost obnovy projevila snad 

nejvíce. Dominantou nádvoří se stala barokní kašna, která sem byla přivezena na 

přelomu 70. a 80. let. Další ozdobou a zároveň zvláštností nádvoří jsou kamenné 

artefakty, které pochází z různých míst Uherskohradišťska. Jedná se o stavební 

kamenné články z poškozených staveb, o barokní hlavici sloupu či část balustrády. 

Největší chloubou je renesanční náhrobek měšťana Jana Urbana. V roce 1992 se také 

upevnilo zázemí Galerie SM, přišla posila ve formě odborných i provozních 

pracovníků, období nabízelo větší moţnosti pro rozvoj vlastní činnosti a prezentaci na 

veřejnosti. Prostory Galerie SM umoţňovaly zvýšení počtu výstav a úměrně s ním se 

zvětšoval i počet návštěvníků.  

Mezi výstavy, které se uskutečnily od roku 1992 patří Skleněná plastika 

Eva Karel Dudešek -kniţní vazby, Petr Vlček, Jan Gajdoš a další. Galerie SM pořádala 

také četné kulturní programy (koncerty, divadelní představení, přednášky, módní 

přehlídky). Roku 1994 byla zahájena II. etapa rekonstrukce Galerie SM, která měla za 

úkol opravit půdní prostory nad pravým křídlem. Díky rekonstrukci vznikla nová 

výstavní síň a v roce 1995 byla do těchto prostor přemístěna stálá expozice.  

Následující období se označuje za velmi úspěšné a inspirativní pro další 

vývoj, toto období trvalo aţ do první poloviny roku 1997. Jedním z nejrozsáhlejších 

výzkumů té doby byl pro Galerii SM úkol na téma zlínské Školy umění a 

uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a Uherském Hradišti. Vznikl soupis všech 

absolventů který byl doplněn o aktuální informace z jejich tvorby. První část cyklu 

výstav, jeţ měl za úkol vystavit a zhodnotit díla studentů zmíněných škol, byla 

zahájena 3. července 1997 a svým trváním pouhých 4 dnů se stala nejkratší v historii 

Galerie SM. viz [1] 

„Začátek července roku 1997 přinesl abnormálně nepříznivé počasí, které 

zasáhlo především Moravu. Během několika dnů došlo ke katastrofě, která se zapsala 

do historie 20. století jako nejničivější událost. Voda, která se na severu rychle stávala 

nebezpečným ţivlem, byla varujícím impulsem k započetí záchranné evakuace 

sbírkového fondu. Výstava zahájena ve čtvrtek 3. 7. musela být v pondělí 7. 7. 



  

 

 

uzavřena a do výstavních sálů v I. a II. poschodí byly přemístěny všechny předměty 

z depozitářů. Mimo to byla provedena mnohá technická zabezpečení pro případ 

zaplavení objektu. Skutečnost však překonala veškerá očekávání. V pátek 11. července 

1997 bylo Uherské Hradiště zasaţeno povodní nebývalého rozsahu. Mezi desítkami 

těţce postiţených staveb byla i budova Galerie Slováckého muzea, kde došlo 

k váţnému statickému narušení budovy.“
5
 

Jelikoţ si bylo Slovácké muzeum dobře vědomo historických souvislostí 

spojených s objektem Galerie Slováckého muzea, odhodlalo se k další rekonstrukci.  

Dlouho očekávaný okamţik znovuotevření Galerie Slováckého muzea nastal  

5. listopadu 1998. V tento den byly  prostory Galerie SM znovu zpřístupněny 

veřejnosti po celých 16 měsících. viz [1] 

Od roku 1998 aţ do současnosti Galerie SM připravila pro své návštěvníky desítky 

krásných výstav a doprovodných akcí. Svým kulturním programem kterým obohacuje 

občany města Uherské Hradiště i návštěvníky ujišťuje Galerie SM kaţdý rok nás 

všechny, ţe opětovná rekonstrukce bývalé zbrojnice a záchrana prostor Galerie SM 

byla tou nejlepší volbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Martykánová, Marie: Galerie Slováckého muzea. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999. ISBN 

80-86185-05-2 , str. 66. 



  

 

 

4. Aplikace marketingové teorie 

 

4.1. Marketing 

 

„Marketing se ve svém pojetí výrazně odlišuje od prodeje (či odbytu) 

zboţí. Zatímco prodej se snaţí přimět zákazníky k nákupu zboţí, které má podnik 

vyrobeno, pak marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboţí, které 

zákazník bude poţadovat, a to tím, ţe bere v úvahu jeho potřeby a poţadavky a tomu 

přizpůsobuje vývoj zboţí, jeho design, cenu, balení, formy prodeje, propagaci aj.“
6 

Výše zmíněná definice je jedna z mnoha, která má za úkol objasnit co je 

podstatu marketingu. Pokud aplikuji definici marketingu na problematiku návštěvnosti 

Galerie SM vyplývá z ní ţe podstatou není otázka jak zvýšit návštěvnost výstav 

Galerie SM, ale jak sestavit harmonogram výstav a výstavy samotné tak, aby se mohly 

těšit co nejvyšší návštěvnosti.  

 

4.2. Marketingové prostředí 

 

Marketingové prostředí podniku tvoří spousta faktorů, které jsou 

nekontrolovatelné a velmi často na sobě závislé. K lepší orientaci v marketingovém 

prostředí slouţí marketingové výzkumy a marketingové informační systémy, které 

umoţňují podniku lépe reagovat na měnící se podmínky. Marketingové prostředí se 

dále člení na mikroprostředí a makroprostředí. 

 

4.2.1. Mikroprostředí 

 

Mikroprostředí je tvořeno vlivy, které ovlivňují moţnosti podniku 

realizovat svou hlavní funkci. viz [3]  

V případě Galerie SM touto hlavní funkcí rozumíme uspokojení potřeb návštěvníků. 

Do mikroprostředí patří především sama Galerie SM, její expozice i budova ve které 

sídlí,  dále její návštěvníci, vystavovatelé a konkurenti. 

 

6
Doc. Ing. Jana Boučková, CSc. a kol., Základy marketingu: 3. Vyd. Vysoká škola ekonomická v Praze: 

Nakladatelství Oeconomica, 2008 ISBN 978-80-245-1169-6, str. 6. 



  

 

 

4.2.1.1. Galerie SM, její budova a expozice 

 

Galerie SM má sídlo v barokním objektu bývalé vojenské zbrojnice 

v Otakarově ulici v Uherském Hradišti. Tato historická budova tvoří neodmyslitelnou 

součást Galerie SM a je velkým lákadlem pro návštěvníky. K  budově patří i nádvoří, 

které je návštěvníky vyuţíváno k odpočinku a součástí tohoto nádvoří je i stálá 

expozice a velmi vzácná barokní kašna. V budově se nachází mimo jiné čtyři plně 

vyuţívané výstavní sály tj. přízemní sál, v prvním  poschodí  najdeme velký a malý sál 

a díky rekonstrukci bývalého půdního prostoru se můţe budova pyšnit i další výstavní 

síní která je vyuţívána pro stálou expozici. V bývalém půdním prostoru byl také 

vybudován dětský ateliér. viz [1] 

 

4.2.1.2. Návštěvníci Galerie SM 

 

Návštěvníky Galerie SM tvoří široká laická i odborná veřejnost. 

Návštěvnost výstav je ovlivňovány různými faktory. Záleţí na typu vystavované 

expozice (přitaţlivost expozice spočívá především v tématu), na období kdy výstava 

probíhá (jestliţe se v daném období koná jiná kulturní akce spojena s  velkou 

návštěvností měst, jako jsou např. Slavnosti vín v Uherském Hradišti), na dostupnosti 

a prostředí, na personálu, na propagaci výstavy atd.  

K  nejčastějším  stálým  návštěvníkům  patří lidé ve věku  51 a více let. 

V návaznosti na aktuální výstavu tvoří převáţnou většinu lidé, kterým je výstava 

určena (výstavu betlémů byla nejvíce navštěvována rodinami s dětmi). Velké 

zastoupení zde mají také návštěvníci ve věku do 15 let, kteří navštěvují výstavy v 

rámci výuky.  

 

Tabulka č. 1 – Návštěvnost Galerie SM v letech 2005 - 2009 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet 
návštěvníků 

7 534 10 370 8 193 23 277 13 493 

Pramen Galerie: SM 2010 

 



  

 

 

4.2.1.3.          Konkurence 

 

„Úspěšná existence podniku na trhu je závislá na jeho znalosti všech 

konkurentů a neustálé snaze uspokojit potřeby zákazníků lépe neţ to činí 

konkurence.“
7 

„Podle charakteru konkurenčního tlaku  rozeznáváme dva základní typy 

konkurenčních aktivit: komoditní a substituční konkurenci.“
 7 

Komoditní konkurencí rozumíme konkurenci mezi galeriemi navzájem kdeţto 

substituční konkurence je konkurencí mezi různými subjekty nabízející vyplnění 

volného času.viz [3] 

Příkladem a komoditní konkurence Galerii SM v Uherském Hradišti je 

Galerie Art, která láká návštěvníky na výstavy a prodej umění. Dalším konkurentem je 

Galerie Panský dům Domu kultury Uherský Brod.  Správcem této galerie je Dům 

kultury Uherský Brod a je umístěna stejně jako Galerie SM v areálu barokní stavby.  

Větší konkurenční hrozbou je ale pro Galerii SM konkurence substituční. Mezi tyto 

konkurenty  řadíme jiné atraktivity cestovního ruchu, centra volnočasových aktivit, 

divadlo, kino, hudební kluby a další. 

 

4.2.2. Makroprostření 

 

Makroprostředím nazýváme okolí, které obklopuje mikroprostředí daného 

subjektu. Makroprostředí sebou  přináší  řadu  příleţitostí, ale také spoustu  rizikových 

situací s nimiţ se subjekt střetává a musí je řešit a vyřešit pokud chce zůstat úspěšným. 

viz [3] 

Makroprostředí Galerie SM tvoří zejména prostředí ekonomické, demografické, 

kulturní, politicko-právní a přírodní. 

 

 

 

 

 

7 
Doc. Ing. Jana Boučková, CSc. a kol., Základy marketingu: 3. Vyd. Vysoká škola ekonomická v Praze: 

Nakladatelství  Oeconomica, 2008. 30 s,  



  

 

 

4.2.2.1.          Ekonomické prostředí 

 

Do ekonomického prostředí Galerie SM řadíme hlavně faktory ovlivňující 

kupní sílu návštěvníků. Patří mezi ně skutečné příjmy spotřebitelů, úroveň cen a 

nezaměstnanost. S postupující inflací vznikají příjmové skupiny, které můţou mít 

potíţe při uspokojování  základních  ţivotních  potřeb. S tímto tématem  jsou  úzce 

spjaty i změny ve struktuře výdajů. Skupiny s nízkými příjmy omezují své výdaje na 

kulturu a s ní spojené vyplnění volného času a pečlivě váţí kaţdý z výdajů, a to i 

pokud se jedná o nákup výrobků, nutných k důstojné existenci.  

Úkolem marketingových pracovníků se tedy často stává strukturalizovat 

spotřebitele podle příjmových skupin. V okolí Uherského Hradiště se pohybuje 

nezaměstnanost okolo  9 aţ 10  %  , coţ je jistě pozitivem pro kulturní organizace, ale 

je potřeba si uvědomit, ţe návštěvnost Galerie SM je také z velké části ovlivňována  

návštěvníky z celé české republiky i zahraničí. Přínosem pro Galerii SM je i 

skutečnost, ţe je pravidelně navštěvována organizovanými skupinami tvořenými ţáky 

základních i středních škol z blízkého okolí. viz [3]   

 

4.2.2.2.           Demografické prostředí 

 

Galerii SM navštěvuje rozmanitá škála klientů. Podle mého výzkumu 

největší část návštěvníků tvoří lidé zaměstnaní. Další dosti výrazné skupiny tvoří 

studenti a lidé starší 51 let. Jen malá část z celkové návštěvnosti  připadá na rodiče na 

rodičovské dovolené a nejméně byla, podle očekávání, zastoupena skupina 

nezaměstnaných lidí. 

 

4.2.2.3.           Kulturní prostředí 

 

Město Uherské Hradiště pořádá v průběhu roku mnoho kulturních akcí 

nejznámější z nich jsou bezpochyby Slavnosti vína v UH, Letní filmová škola v UH. 

Koná se zde ale spousta dalších akcí se zaměřením na sport, divadlo, tradice, svátky, 

trhy. 

 

 



  

 

 

4.2.2.4.          Politicko-právní prostředí 

 

Politické prostředí Galerie SM tvoří vnitrostátní i mezinárodní politické 

dění. Galerie SM , která spadá pod Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, se musí 

řídit zákony České republiky a Evropské unie. 

 

4.2.2.5.          Přírodní prostředí 

 

Nedaleko Uherského Hradiště se nachází CHKO Bílé Karpaty. V okolí je 

vybudovaná rozsáhlá síť cyklostezek i turistických tras.  Uherské Hradiště je také 

jednou ze zastávek na trase Baťova kanálu ,coţ velmi prospívá návštěvnosti města,  

jeho kulturních památek a středisek.  
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5. Konkrétní výsledky vlastní práce 

 

Úkolem páté části je zhodnotit úsilí které jsem vynaloţila k získávání 

informací.  Tyto informace jsou potřebné ke zmapování návštěvníků Galerie SM jejich 

potřeb a přání. Na základě získaných informací se budu snaţit nalézt silné a slabé 

stránky v činnosti Galerie SM.   

Výzkum návštěvnosti Galerie SM jsem prováděla anketním šetřením 

pomocí dotazníků a probíhal v rozmezí jednoho roku. (od 1. dubna 2009 do 30. března 

2010). Dotazníky jsem zanechala na pokladně Galerie SM, kde byly předkládány 

návštěvníkům s patřičným objasněním vyuţití získaných dat. Po dobu jednoho roku se 

marketingového výzkumu zúčastnilo 200 respondentů, kteří vyplnily  mé dotazníky. 

Také díky jejich spolupráci mám nyní dostatek podkladů k mému výzkumu. 

 Kromě způsobu získávání informací pomocí dotazníků jsem zvolila ještě 

způsob osobnější, který mi napomohl k získání měkkých dat od návštěvníků. Při 

návštěvách vernisáţí jsem sama oslovovala návštěvníky a daný dotazník s nimi 

vyplnila. Dostalo se mi tak spousty měkkých dat, které velmi výrazně ovlivnily 

chápání odpovědí, které respondenti uvedli. Dále jsem do výzkumu zapojila své 

známé jakoţto laickou veřejnost, i jejich pohled na zpracování jednotlivých výstav mi 

poskytl spoustu příkladů prvotních reakcí lidí, kteří navštíví Galerii SM poprvé. A 

nyní uţ samotný rozbor dotazníků. 

 

5.1. Psycho-demografický profil publika 

 

Pomocí dotazníků jsem zjišťovala sloţení návštěvníků (pohlaví, věk, 

bydliště, dosaţené vzdělání, zaměstnání, sociální postavení ). viz 
 
[4] 

 

Graf č. 1: Pohlaví 
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Ze dvou set zúčastněných respondentů bylo 117 ţen a 83 muţů. Zde můţu 

jen doplnit svým postřehem z vernisáţí, ţe jsem také pozorovala mírnou převahu 

návštěvníků v ţenském zastoupení.  

 

Graf č. 2: Věk 

 

 

 

 

 

 

Respondenti byli rozděleni do pěti skupin podle věku. Tou  nejpočetnější 

skupinou jsou lidé starší 51 let, kteří obsáhli 30 %. Druhou nejpočetnější skupinou  

jsou lidé ve věku 21 – 35 let  v nichţ vidím velký potenciál. Pokud by se podařilo 

zapůsobit na tyto mladé lidi tak aby se stali stálými, nebo alespoň občasnými 

návštěvníky, dělili by se o své záţitky se známými a byli by pravděpodobně tou 

nejlépe fungující reklamou. Můj názor je podloţen faktem, ţe 19 % návštěvníků se o 

výstavách dozvídá od svých přátel a dalších 43 % se o výstavě dozví z jiných zdrojů, 

v nichţ převládá škola. 

viz graf  č. 7. 

 

Graf č. 3:  Ekonomická aktivita 
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Nejvíce respondentů se řadí do skupiny zaměstnaných a to aţ 51 %. 

Druhou nejpočetnější skupinou návštěvníků jsou lidé v důchodu s 18 %, hned za nimi 

studenti kteří tvoří 17 % ,  9 % dotazovaných je na rodičovské dovolené a 5 % 

návštěvníků je nezaměstnaných. 
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Graf č. 4:  Nejvyšší dosažené vzdělání návštěvníků 

 

 

 

 

 

 

 

Největší část návštěvníků Galerie SM tvoří lidé se středoškolským 

vzděláním je jich 44 % tj. 89 z 200 dotazovaných. Druhou nejpočetnější skupinou jsou 

lidé se vzděláním vysokoškolským s 38 %, lidé se základním vzděláním či  výučním 

listem získali 12  % a nejméně početnou skupinou návštěvníků se stali lidé s vyšším 

odborným vzděláním a to s 6  %. 

 

5.2. Charakteristika návštěvníka 

 

Charakteristika návštěvníka nám  napoví odkud návštěvník je a zda našel 

Galerii SM snadno. 

 

Graf č. 5: Původ návštěvníka 

 

 

 

 

 

 

 

36 % návštěvníků bylo z blízkého okolí. Z velké části se jedná o ţáky 

základních a středních škol, kteří galerii navštěvují díky školní výuce. 32 % 

dotazovaných návštěvníků bylo přímo z Uherského Hradiště a 26 % dotazovaných 

návštěvníků ţije jinde neţ Zlínském kraji. Nejmenší procentuelní zastoupení mají 

zahraniční návštěvníci. 6 % neboli 11 dotazovaných ale není zanedbatelné číslo. Ve 

všech případech šlo o návštěvníky ze Slovenské republiky.  



  

 

 

 V roce 2009 činila návštěvnost Galerie SM 13 493 osob. Pokud by návštěvnost 

zahraničními návštěvníky tvořila i zde 6 % jednalo by se o 810 lidí.    

 

Graf č. 6: Dostupnost Galerie SM 

 

 

 

 

 

 

Galerii SM bez problémů   našlo 94 % dotazovaných návštěvníků, z toho 

43 % bylo tvořeno místními obyvateli. Jen 6 % dotazovaných mělo menší či větší 

problémy s nalezením budovy Galerie SM 

 

5.3. Průzkum komunikace a propagace 

 

V této části výzkumu jsem zjišťovala, který způsob je v momentální době 

nejúčinnější v propagaci a komunikaci se zákazníkem. 

 

Graf č. 7: Jak se návštěvníci o výstavě dozvěděli 
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43 % tj. 86 dotazovaných návštěvníků Galerie SM uvedlo, ţe se o 

pořádané výstavě dozvědělo z jiných  zdrojů,  neţ se v dotazníku  nabízely jako 

moţnosti. Nejčastěji byla jako zdroj uváděna učitelka či škola, kterou respondenti 
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navštěvovali a díky které se v rámci výuky do Galerie SM podívali. Dalším výrazným  

informátorem  jsou  známí,  kteří se podle dotazníků  zaslouţili o 19 % návštěvníků ze 

200 dotazovaných. 14 % respondentů se o výstavě dozvědělo z rádia, 12 % z tisku, 7 

% z informačních letáků, 4 % z webových stránek Slováckého muzea a 1 % z jiných 

webových stránek.  

Další graf zobrazuje  kolik dotazovaných návštěvníků  bylo stálých, 

občasných a kolik jich zavítalo do Galerie SM poprvé.  

 

Graf č.8: Jak často navštěvují dotazovaní Galerii SM 

 

          

 

 

 

 

Jako doprovodné materiály k výstavám  jsou prodávány tištěné publikace. 

V této publikaci se dozvíme více o ţivotě i tvorbě vystavovatelů, či historii 

vystavovaných děl. A jaká je zpětná vazba práce vynaloţené na výrobu tištěných 

publikací?  

 

Graf č. 9: Zaregistrování možnosti zakoupení publikace návštěvníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 % dotazovaných zaregistrovalo moţnost zakoupení doprovodných 

publikací 19 % nikoliv.  
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Graf č. 10: Zájem o zakoupení doprovodné publikace 

  

 

 

 

 

 

 

 

Z celkového počtu 200 dotazovaných si 15 % zakoupilo publikaci jen 

jednou, 23 % si kupuje doprovodné publikace občas, jen 3 % lidí si tyto publikace 

kupuje pravidelně a 59 % si doprovodnou publikaci nikdy nekoupilo. Tato skutečnost 

vyplývá z faktu, ţe odborná veřejnost tvoří jen nízké procento návštěvníků Galerie 

SM. Dalším důleţitým ukazatelem je skutečnost, ţe velká část této odborné veřejnosti 

se účastní vernisáţí k výstavám, kde odbornou publikaci obdrţí zdarma, a tudíţ i kdyţ 

si jde pak znovu prohlédnout výstavu publikaci si jiţ nekoupí. 

Samozřejmě to nemusí být jen odborná veřejnost která se zajímá o výstavu opravdu do 

hloubky a chce se seznámit s autorem i vystavovanými exponáty dopodrobna.  

Dále jsem zkoumala jak byli návštěvníci s publikací spokojeni. 43 % 

respondentů na otázku „Jste spokojen/a s našimi doprovodnými publikacemi?“viz 

dotazník odpovědělo ţe ano,  

5 % odpovědělo ne a 52 % nevyplnilo ţádnou z kolonek, a nebo napsalo „nevím, 

ţádnou jsem neviděl.“  

 

Graf č. 11 Vyjádření spokojenosti s publikacemi k výstavám Galerie SM 
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Další otázkou v dotazníku, týkající se doprovodných publikací bylo, zda 

návštěvníkům více vyhovuje doprovodná publikace v tištěné podobě, nebo by 

upřednostnili CD/ DVD.  

V tomto případě bylo 82 % respondentů pro tištěnou podobu a 18 % pro elektronickou 

podobu na CD/DVD. 

 

Graf č. 12 Upřednostnění typu publikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Průzkum využití internetových stránek 

 

Na začátek bych ráda podotkla, ţe Galerie SM nemá své vlastní 

internetové stránky. Veškeré potřebné informace o provozu Galerie SM a výstavách 

včetně videoprojekcí najdou návštěvníci na webových stránkách Slováckého muzea 

www.slovackemuzeu.cz 

 

Graf č.13: Návštěvnost webových stránek Slováckého muzea / Galerie SM 

 

 

 

 

 

 

 

70 % neboli 140 respondentů opovědělo, ţe stránky dosud nenavštívili a 30 % 

návštěvníků stránky  navštívilo. 
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Graf č. 14: Využití služby zasílání programu SM na e-mail zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 % neboli 34 z 200 dotazovaných respondentů odpovědělo na otázku 

„Vyuţíváte sluţbu zasílání programu Slováckého muzea na e-mail zdarma“ kladně, 

viz dotazník otázka číslo 9 kladně a 83 % záporně. Poslední otázka tematicky se 

týkající průzkumu vyuţití internetových stránek zněla „ viz dotazník budete se snaţit 

zjistit si o aktuálních výstavách víc“ viz dotazník otázka číslo 10.  

 

Graf č. 15: Kladný přístup návštěvníka k zjišťování si více informací o dané výstavě 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 z 200 dotazovaných odpovědělo kladně a 62 respondentů odpovědělo 

na tuto otázku záporně. 

 

5.5. Testování  expozice a výstav 

 

Při testování koncepce expozice se zejména zjišťuje způsob interakce, zda 

reakce návštěvníka odpovídají zamýšlenému efektu či poselství autorů výstavy. [4]   
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Na otázku „ Prohlédli jste si také exponáty umístěny na nádvoří naší galerie“ viz 

dotazník odpovědělo 146 respondentů kladně a 54 záporně. 146 kladných odpovědí 

z 200 je relativně vysoké, vypovídá o tom ţe 73 % návštěvníků si prohlédlo i exponáty 

na nádvoří, bez ohledu na počasí. 27 % respondentů, kteří si expozici neprohlédly 

uváděli jako nejčastější důvod časovou tíseň. 

 

Graf č. 16: Návštěvnost expozice umístěné na nádvoří Galerie SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na otázku zda by návštěvníci uvítali na nádvoří i jinou expozici či 

doprovodné akce k těmto expozicím odpovědělo 87 % respondentů kladně a pouhých 

13 % záporně.  

 

Graf č. 17: Uvítal/a by jste na nádvoří Galerie SM i jinou expozici či 

doprovodnou akci?  
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   Další otázkou jsem chtěla zjistit, z jakých zdrojů se návštěvníci dozvěděli 

o expozici na nádvoří Galerie SM.  

 

Graf č. 18: Jak jste se dozvěděl/a o expozici na nádvoří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z následujícího grafu je názorně vidět jak zásluţná je práce personálu 

Galerie SM neboť 60% respondentů se o expozici na nádvoří dozvědělo právě od 

personálu. 28% našlo expozici náhodně, 8% návštěvníků se o ní dozvědělo z jiných 

zdrojů a velmi malou část respondentů na expozici upozornily publikace SM.  

V rámci doprovodných programů k výstavám pořádá Galerie SM ojediněle 

besedy s umělci. Tyto besedy mohou slouţit k uspokojení nároků a potřeb odborné  

veřejnosti, ale i jako zpestření programů Galerie SM, které mají zaujmout širokou 

veřejnost a přilákat nové návštěvníky. 23 % dotázaných besedu navštívilo a 77 % ji 

zatím nenavštívilo.  

 

Graf č. 19: Návštěvnost besed pořádaných Galerií SM 
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Předposlední otázkou uvedenou v dotazníku uzavírající část vyčleněnou k 

testování expozice a výstav je zda by si návštěvníci přáli častější pořádání besed. 

 

Graf č. 20: Jste pro častější pořádání besed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 respondentů z 200 odpovědělo ţe ano, 15 respondentů by si častější pořádání 

nepřálo a 142 respondentů nevyplnilo ţádnou z kolonek. V tomto případě se 

pravděpodobně daní respondenti besedy ještě nezúčastnili.  

Galerie SM také pořádá programy pro rodiny s dětmi. Ptala jsem se našich 

respondentů jestli o těchto programech vědí.  

 

Graf č. 21: Pořádání programů pro rodiny s dětmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se skutečností, ţe tyto programy probíhají  je seznámeno 39 % návštěvníků, zbylých 

61 % o těchto aktivitách Galerie SM nevědělo. 
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5.6. Cenový průzkum 

 

Cenový průzkum byl v mém dotazníku prováděn pomocí dvou otázek. 

První otázkou jsem chtěla zjistit, jestli jsou návštěvníci ochotní investovat do 

doprovodných publikací a byli by ochotni připlatit i za publikaci na CD nosiči. 

 

Graf č. 22: Ochota návštěvníka připlatit si za publikaci na CD nosiči   

 

 

 

 

 

 

 

92 respondentů z 200 dotazovaných, coţ je 46 % odpovědělo kladně a zbylých 54 % 

dotazovaných odpovědělo záporně a nebyli by tedy ochotni za danou publikaci na CD 

či DVD připlácet. 

Další otázka se týkala ceny vstupného a zněla: „Zdá se Vám být vstupné 

odpovídající nabídce/obsahu galerie?“ 94 % z dotazovaných respondentů odpovědělo 

na tuto otázku ano a 6 % odpovědělo na tuto otázku ne. Musím ale podotknout ţe ze 7 

z 12 návštěvníků, kteří zaškrtli v dotazníku  ne, dodalo jako důvod,  ţe je příliš nízké. 

 

Graf č. 23: Je vstupné odpovídající nabídce/obsahu Galerie SM ? 
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Dále Galerie SM nabízí pro zlepšení komfortu svých návštěvníků 

občerstvení a dětský ateliér. Po vyhodnocení dotazníku jsem zjistila, ţe dětský ateliér 

vyuţilo 23 % coţ je 46 respondentů  ze 200.  

 

Graf č. 24:  Využití dětského ateliéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším sluţbou přispívající ke zlepšení komfortu zákazníka je prodej 

občerstvení v Galerii SM. 

 

Graf č: 25: Využití možnosti zakoupení občerstvení v Galerii SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kdyţ je tato sluţba vyuţívána jen 9% respondentů, obecně je hodnocena velmi 

kladně. 
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5.7. Hodnoceni kvality a přínosů návštěvy 

 

K tomuto tématu se v mém dotazníku vztahuje celkem pět otázek a je mu 

tedy věnován největší prostor. Nejdříve jsem se snaţila zjisti, jestli mají návštěvníci 

raději výstavy zaměřené na starší umění, nebo na současné.  

 

Graf č. 26: Které umění je  respondenty více navštěvované 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 % respondentů odpovědělo ţe mají raději starší umění, 21 % respondentů má radši 

současné umění a ta největší procentuální část  

48 % odpověděla, ţe má ráda obě.  

V další otázce jsem se ptala návštěvníků  který obor výtvarného umění je 

jim nejbliţší.  

 

Graf č. 27: Oblíbené obor výtvarného umění 
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Po vyhodnocení odpovědí na tuto otázku jsem zjistila, ţe nejoblíbenějším 

oborem výtvarného umění je malířství, které si zvolilo 32 % návštěvníků. 18 % 

návštěvníků preferuje fotografii, 17 % sochařství, 14 % má nejraději grafiku, 10 % 

návštěvníků si nejvíce oblíbilo architekturu a nakonec 9 % dotazovaných respondentů 

si oblíbili jiné umění např. koncept, design, animace atd.  

 

Dále jsem se v dotazníku respondentů ptala, zda zhlédnutá výstava nějak 

změnila jejich mínění o galeriích?  

 

Graf č. 28: Ovlivnění mínění respondentů o galeriích zapříčiněné shlédnutou 

výstavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen 20 % respondentů odpovědělo  ţe ano, zbylých 80 % zaškrtlo ne. 

Jedním z velmi zajímavých dodatků bylo, ţe je se při výstavách zapomíná na 

interaktivní prvky . Děti si pak nemají na co sáhnout a brzy je výstava přestane bavit.  

Na otázku zda vyhovuje návštěvníkům otevírací doba galerie jsem získala následující 

odpověď.  

 

Graf č. 29: Spokojenost respondentů s otevírací dobou Galerie SM 
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196 respondentů z 200 odpovědělo kladně a jen 4 záporně. Zde je tedy jasné, ţe 

otevírací doba vyhovuje téměř všem a není důvod ji měnit. 

 

 Posledním bodem v mém dotazníku bylo ohodnocení personálu. V tomto 

případě je nutno podotknout, ţe měli návštěvníci prostor vyjádřit se obsáhleji neţ jen 

zaškrtnutím jedné ze dvou odpovědí. Přístup personálu byl hodnocen na výbornou  

184 lidmi ze 200. Zbylých 16 respondentů zaznačilo, ţe přístup byl bezproblémový. 

Vlastním vyjádřením hodnotili návštěvníci práci personálu  kladně, nesetkala jsem se 

s ţádnou zápornou odpovědí. 

 

 

Graf č. 30: Hodnocení přístupu personálu k návštěvníkům Galerie SM 
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5.8. Vyhodnocení výstav Galerie SM  pořádaných v roce 2009 

 

Přízemní sál: 

Vánoce v galerii anebo půjdem spolu do Betléma                              do 18. 1. 2009 

Mikuláš Axmann, grafika                                                                5. 3.-18. 5. 2009 

Vratislav Schilder, Ţivot s loutkami                                              25. 6.-13. 9. 2009 

Zdeněk Burian, výběr z díla                                                           15. 10.-3. 1. 2010 

(Výstava prodlouţena pro velký zájem do 24. 1. 2010) 

Velký sál: 

Ludmila Kovaříková,  

Hledání monumentu, výběr z keramické tvorby                                 do 18. 1. 2009 

Svatopluk Slovenčík, malba,kresba, objekt                                     5. 3.-18. 5. 2009 

Petra Seidlová, obrazy, kresby                                                       25. 6.-13. 9. 2009 

Výstava SUPŠ                                                                                15. 10.-3. 1. 2010 

Malý sál: 

Česká bible v průběhu staletí                                                              do 18. 1. 2009 

Wroclavský bronz, J. Dworski, M. Dworski a M. Staszczak          5. 3.-18. 5. 2009 

Jiří Hudeček, obrazy, kresby                                                            26. 6.-9. 8. 2009 

10. ročník mezinárodního medailérského sympozia                      15. 8.-13. 9. 2009 

Výstava SUPŠ                                                                                15. 10.-3. 1. 2010 

 

viz [5] 

 

Celková návštěvnost galerie SM za rok 2009 

 

Tabulka č. 2 – Celková návštěvnost Galerie SM za rok 2009 

 

Měsíc Leden Únor Březen Duben  Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Počet 
návštěvníků 

917 51 508 229 237 1527 497 540 5104 1145 1318 1420 

Pramen: Galerie SM 2010 

 

 



  

 

 

 

Do 18. Ledna 2009 probíhaly ještě tři výstavy započaté v roce 2008 

jednalo se o Vánoce v galerii anebo půjdem spolu do Betléma, Ludmila 

Kovaříková, Hledání monumentu, výběr z keramické tvorby, Česká bible 

v průběhu staletí. Současně s těmito výstavami byla samozřejmě k vidění i stálá 

expozice, kterou mohli návštěvníci obdivovat po celý rok 2009. I přes krátký 

průběh výstav byla návštěvnost v měsíci lednu velmi vysoká. Galerii navštívilo 

917 lidí. V měsíci únoru klesla návštěvnost na 51 osob, číslo je nízké, neboť 

k vidění nebyla jiná expozice neţli stálá. 

 

5.8.1. První blok výstav  

 

V měsíci březnu byly zahájeny tři výstavy které jsem navštívila. 

Vernisáţ k těmto výstavám se konala 5 března 2009 od 17: 00 hodin 

Jednalo se o následující expozice: Grafiku Mikuláše Axmanna v přízemním sále, 

Malbu a kresbu objektu Svatopluka Slovenčíka ve velkém sále a Wroclavský 

bronz, J. Dworski, M. Dworski a M. Staszczak v malém sále. Tyto expozice se 

zaslouţily o přísun návštěvníků v měsíci březnu, dubnu a květnu. Celková 

návštěvnost v těchto třech měsících činila 974 osob, coţ není tak vysoké číslo 

v porovnání s předchozími výstavami,  na které přišlo taky přes 900 lidí a to jen 

v měsíci lednu. 

Vernisáţe k výstavám však byly velmi zajímavé stejně jako výstavy 

samotné. Mě osobně velmi zaujala skutečnost, ţe se v jeden večer zahajovaly tři 

výstavy různých umělců i ţánrů. Nejvíce mě oslovila výstava Svatopluka 

Slovenčíka a to proto, ţe  představovala moderní umění s jakým jsem se do té 

doby nesetkala. Úvodní slovo při vernisáţi řekl PhDr. Ludvík Ševečík a výstava 

byla pořádána ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně. 

 

5.8.2. Druhý blok výstav  

 

Další tři výstavy byly vernisáţí zahájeny 25. 6. a 26. 6. 2009. Jednalo se o výstavu 

Vratislava Schildera, Ţivot s loutkami. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Katalog k výstavě Vratislava Schildera/foto z archivu 

Vratislava Schildera 

 

Druhá výstava patřila  Petře Seidlové, obrazy, kresby.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Katalog k výstavě Petra Seidlová/foto Mgr. Marie Martykánová 

 

 



  

 

 

A konečně třetí výstavou byla výstava  Jiřího Hudečka, obrazy, kresby. Výstava 

tohoto umělce trvala pouze do 9. 8. 2009 a vystřídala ji výstava desátého ročníku 

mezinárodního medailérského sympozia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Katalog k výstavě Jiří Hudeček / foto Mgr. Marie Martykánová                                                                       

 

Na vernisáţi pan Vatislav Schilder předváděl ukázky z pohádek, bylo 

to velmi působivé pro návštěvníky všech věkových kategorií. 

Ve stejný den se však uskutečnila ještě vernisáţ Petry Seidlové, obrazy, kresby. 

Tato charismatická autorka uváděla vystavované díla spolu se svým otcem.  

Jelikoţ byly oba spjatí se SUPŠ v Uherském Hradišti bylo znatelné, ţe autorku 

přišli podpořit studenti i profesoři a návštěvníci vernisáţe měli naprosto jiné 

sloţení, neţ kdyţ se kupříkladu zahajovala výstava pana Svatopluka Slovenčíka. 

Celkově jsem vnímala, ţe tento blok výstav byl věnován mladým lidem. 

Podle očekávání byla návštěvnost těchto výstav velmi vysoká, nemalý 

podíl na tom měla samozřejmě skutečnost, ţe se výstavy prolínaly se třemi 

největšími kulturními akcemi. Tou první byl Mezinárodní folklorní festival 

Stráţnice a další dvě byly pořádány v Uherském Hradišti a jednalo se o Letní 

filmovou školu probíhající od 24. 7 – 2. 8. 2009 a Slavnosti vína, které se 

uskutečnily ve dnech 12. – 13. 9. 2009. 

 



  

 

 

Při těchto kulturních akcích zaznamenává Galerie SM, ale i ostatní kulturní 

instituce zvýšenou návštěvnost. Zvláště při slavnostech vína, kdy je v Galerii SM 

vstupné zdarma.  

 

Tabulka č. 3 – Srovnání nejdůležitějších dat návštěvnosti Galerie SM  

za rok 2009 

 

Období 2. 1. - 13. 9. 25. 6. - 13. 9 12. 9. - 13. 9 12. 9.  

Počet 

návštěvníků 

 

9568 7370 4467 3670 

 

Pramen: Galerie SM 2009 

 

Následující tabulka byla sestavena z údajů získaných z interního 

systému návštěvnosti Galerie SM.  

V prvním sloupci tabulky je zobrazena návštěvnost za období od 2. 1 - 

13. 9. 2009. Ve druhém sloupci je zachycena návštěvnost v období výstav 

Vratislava Schildera, Petry Seidlové a Jiřího Hudečeka. Jde o druhý blok výstav 

pořádavých v roce 2009. 

 Podle návštěvnosti jasně vidíme, ţe období druhého bloku výstav je 

bezpochyby to nejnavštěvovanější v celém roce. Zvýšenou návštěvnost jsem 

pozorovala hlavně v období, kdy byl pořádán Mezinárodní folklorní festival ve 

Stráţnici a  Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Vţdyť jen ve dvou dnech 

pořádání Slavností vína dosáhla návštěvnost v Galerii SM 4467 osob viz třetí 

sloupec. Ve čtvrtém sloupci vidíme ţe nejnavštěvovanějším dnem za rok 2009 byl 

rovněţ zahajovací den Slavností vína. V tento den, sobotu 12. 9. 2009, navštívilo 

Galerii SM 3670 osob. Tento blok výstav byl tedy na návštěvnost velmi bohatý, 

ale jelikoţ bylo během slavností vína vstupné zdarma, na náklady Galerie SM 

nijak výraznou částkou nepřispěl - spíš naopak. 

 

 

 

 



  

 

 

 

5.8.3. Třetí blok výstav  

 

Třetí a poslední blok výstav probíhal v období od 15. 10. - 3. 1. 2010, 

skládal se z následujících expozic. Zdeněk Burian - výběr z díla přízemní sál, 

Výstava SUPŠ ve velkém a malém sále.  

Pro velký zájem byla výstava Zdeňka Buriana prodlouţena do 24. 1. 

2009. Vernisáţ, která zahajovala tyto výstavy, byla velmi působivá a doprovázela 

ji hudba Svatého pluku. V tomto případě byli mezi návštěvníky nejvíce zastoupeni 

mladí lidé ve věku od 15 do 30 let a podstatnou část tvořili i rodiče s dětmi, kteří 

si přišli přednostně prohlédnout nádherné ilustrace Zdeňka Buriana. Výstav se 

zúčastnilo celkem 4498 návštěvníků.                                                                

 

5.9. Vyhodnocení výzkumu a doporučení 

 

Cílem mého výzkumu bylo podrobně prozkoumat vlivy působící na 

návštěvníky Galerie SM. Pomocí dotazníků jsem zjišťovala spokojenost 

návštěvníků s nabídkou, umístěním a sluţbami Galerie SM. Zajímalo mě, co 

dokáţe zaujmout návštěvníky natolik, aby se stali pravidelnými a jak zvýšit 

návštěvnost Galerie SM. 

Uţ při tvorbě dotazníků, které byly později mým hlavním zdrojem informací, 

jsem si otázky rozdělila do sedmi pomyslných bloků. Vyhodnocení kaţdého bloku 

zvlášť mi pak mělo přinést odpovědi na mé otázky. 

V prvním bloku jsem se snaţila odhalit psycho-demografický profil 

publika. Z mého výzkumu vyplynulo, ţe mezi návštěvníky Galerie SM převládají 

ţeny ve věku 51 let a více. Největší podíl návštěvníků také tvoří lidé zaměstnaní a 

středoškolsky vzdělaní. Zásadní problém který vyplývá z tohoto vyhodnocení 

vidím  v nízké návštěvnosti Galerie SM mladými lidmi. I přesto, ţe Galerie SM 

pořádá besedy s umělci i výstavy děl nadějných mladých umělců ze SUPŠ, 

neodráţí se její aktivity a snaha v návštěvnosti. Navrhovala bych zapojit do 

činností Galerie SM více studenty. Velkou moţností pro Galerii SM „vychovat si 

další generaci milovníků umění“ se stalo zřízení detašovaného pracoviště VŠB 

v prostorách bývalých kasáren v Uherském Hradišti. VŠB zde otevřela obor 



  

 

 

Ekonomika cestovního ruchu, který svým zaměřením nabádá ke spolupráci VŠB 

s Galerií SM jakoţto i s celým Slováckým muzeem.  

Jelikoţ jsou studenti připravováni na práci průvodců a absolvují při 

tom předměty jako je průvodcovská činnost, dějiny umění a mnoho dalších,   

mohli by navštěvovat Galerii SM i v rámci výuky. Část z nich by také v rámci 

spolupráce mohla vykonávat svou praxi v Galerii SM. Došlo by tím ke zkvalitnění 

sluţeb Galerie SM a studenti by jistě ocenili přínos praxe pro budoucí zaměstnání. 

Studenti ECR mají také velmi dobrý jazykový základ a mohli by provádět výklad 

pro skupiny v cizím jazyce, coţ by přispělo k e zlepšení image Galerie SM. 

Pomocí vykonávání odborného výcviku by se  Galerii SM dostala více do 

podvědomí mladých lidí. Ti  by pak své zkušenosti a záţitky spojené s Galerií SM 

šířili dále v okruhu svých známých a na další návštěvy Galerie SM by přicházeli 

se svými přáteli.  

Ve druhém bloku jsem zkoumala charakteristiku návštěvníka. Díky 

odpovědím v dotazníku jsem se dozvěděla, ţe nejvíce návštěvníků je z blízkého 

okolí Uherského Hradiště a celých 94 % návštěvníků našlo Galerii SM bez 

problémů.  

Budova Galerie SM je velmi dobře umístěna, takţe ji ani lidé, kteří 

nejsou místní, nemají problém najít. S tímto strategickým umístěním v centru 

města se však pojí problém s parkováním. Za budovou Galerie SM je vyhrazen 

dostatečný prostor k parkování, avšak z čelní strany není nijak značen proto 

spousta návštěvníků obtíţně hledá místo k parkování. Doporučila bych proto na 

viditelné místo před Galerií umístit informační ceduli, která napoví návštěvníkům, 

ţe mají moţnost zaparkovat ze zadní strany budovy. 

Třetí blok byl zaměřen na průzkum komunikace a propagace. Podle 

odpovědí z dotazníků se návštěvníci nejčastěji o výstavách dozvídají z jiných 

zdrojů neţ jsou webové stránky SM, jiné webové stránky, tisk, rádio, známí a 

informační letáky. Většina mladých lidí uvedla jako zdroj učitele ve škole. I na 

tomto případě jde vidět, jak je důleţitá spolupráce se vzdělávacími středisky 

z Uherského Hradiště a okolí.  Nejvíce dotazovaných návštěvníků se povaţuje za 

návštěvníky občasné, většinou tito lidé navštíví Galerii SM 2x ročně. Objevila se 

ale i respondentka, která se povaţovala za návštěvnici občasnou i po 10 

návštěvách za rok.  



  

 

 

Informovanost o doprovodných publikacích k výstavám vydávaných Galerií SM 

je vysoká, ale zájem o tyto publikace je naopak nízký, proto se taky největší část 

respondentů nevyjádřila k jejich kvalitě.  

Pokud by si měly návštěvníci vybrat mezi publikací tištěnou a publikací na CD 

nosiči, ve většině případů by volili tištěnou podobu. 

Třetí blok ukázal, ţe způsob dosud pouţívaný k propagaci výstav a 

publikací o nich nebyl dostatečný. Návštěvníci se o výstavách pořádaných Galerií 

SM dozvídají jen minimálně formou internetu, a protoţe internet se stává 

nejvyuţívanějším zdrojem informací, mimo jiné i informací o volnočasových 

aktivitách, měla by Galerie SM zapracovat na zviditelnění sebe i svých aktuálních 

programů. Doporučovala bych pro začátek zvolit formu neplacené reklamy. 

 I kdyţ SM v roce 2010 představilo svou novou, a podle mého názoru velmi 

povedenou, verzi internetových stránek, stálo by za úvahu vytvoření vlastních 

stránek pro Galerii SM. Při osobních rozhovorech s návštěvníky v průběhu 

vernisáţí jsem zaznamenala potřebu návštěvníků dozvědět se o vystavujících 

autorech i jejich dílech více jiţ před vernisáţí. K tomu by mohly slouţit stránky 

Galerie SM, na kterých by zájemci našli podrobné informace o ţivotě a úspěších 

autorů vystavovaných děla i o expozicích samotných. 

Navrţení těchto opatření se vztahuje i ke čtvrtému bloku, který se 

dopodrobna zabýval průzkumem vyuţití internetových stránek.  

V pátém bloku jsem se snaţila zjistit jak efektivně je vyuţíván prostor 

nádvoří  Galerie SM a jak lidé oceňují doprovodné aktivity Galerie SM týkající se 

rodin s dětmi a besed s umělci. Návštěvnost expozice na nádvoří, jak vyplývá 

z mého výzkumu, je velmi vysoká. Návštěvníci jsou o expozici důkladně 

seznámeni personálem Galerie SM, prostory si oblíbili a uvítali by zde i jiné 

expozice. Podle mého názoru by se dalo nádvoří Galerie SM vyuţít i k občasným 

videoprojekcím pořádaných v letních měsících. Veřejnost by určitě ocenila tuto 

zábavnou a moderní formu vzdělávání o to spíš kdyby jí předcházela beseda 

s umělcem. Nehledě na to ţe by se  opět naskytla příleţitost jak do Galerie SM 

přilákat i mladé publikum. Programy pro  rodiny s dětmi jsou velmi zásluţné a 

vešli ve známost u obyvatel Uherského Hradiště. Zde by mé doporučení znělo jen 

„v těchto akcích pokračovat.” 

 



  

 

 

Tématem šestého bloku byl cenový průzkum.V něm se ukázalo, ţe 

větší část návštěvníků Galerie SM by nebyla ochotna investovat více peněz do 

publikace na CD nosiči a spokojili by se s publikací tištěnou a nebo publikaci ani 

nevyţadují. Se vstupným byli spokojeni skoro všichni návštěvníci, ba naopak 

někteří si myslí ţe je příliš nízké. Po analýze cenového průzkumu jsem zjistila, ţe 

výše vstupného rozhodně neodrazuje návštěvníky spíše naopak. Dětský atelier I 

moţnost zakoupení občerstvení jsou velké klady Galerie SM. I kdyţ zakoupení 

konkrétně občerstvení není příliš vyuţíváno, je příjemnou doplňkovou sluţbou, 

která je Galerii SM při propagaci jen ku prospěchu.  

V posledním sedmém bloku mě zajímalo jak respondent hodnotí 

výběr vystavovaných oborů výtvarného umění a co jim návštěva Galerie SM 

přinesla. Jelikoţ byli poţadavky na druh výtvarného umění velmi různorodé, 

shledala jsem I rozmanitost výstav pořádaných Galerií SM v roce 2009 jako 

úspěšné rozhodnutí V tomto případě bych doporučila Galerii SM aby vyhověla 

návštěvníkům a v budoucnosti zařadila dosvého program I výstavy s tématikou 

dalších oblíbených druhů umění jako je koncept, desiga, animace atd. Při 

přípravách některých výstav by se stálo za to zamyslet nad připomínkou jedné 

respondentky, která uváděla ţe se při výstavách zapomíná na interaktivní prvky, 

díky čemuţ návštěvníci, hlavně ti nejmladší, neudrţí pozornost a výstava je 

přestane bavit. Co bych rozhodně po vyhodnocení sedmého bloku neměnila je 

otvírací doba a personál. Otvírací doba vyhovovala 98 % respondentů coţ je 

velmi vysoké číslo a nenašel se nikdo, kdo by byl s personálem Galerie SM 

nespokojen spíše naopak. Z většiny dotazníků bylo zřejmé docenění  sluţeb 

personálu Galerie SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

6. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést marketingový výzkum 

návštěvnosti, porovnat přání zákazníků na jedné straně a snahy Galerie SM 

jakoţto organizátora výstav a tvůrce doprovodných aktivit na straně druhé, a 

vyvodit závěry které by vedly ke zvýšení návštěvnosti Galerie SM. 

Iniciátorem, jeden rok trvajícího, výzkumu vlivů na návštěvnost Galerie SM bylo 

Slovácké muzeum. Protoţe byla má bakalářská práce na přání iniciátora zaměřena 

spíše na praktický sběr prvotních informací a zjišťování skutečných potřeb a 

připomínek návštěvníků v praxi, neobjevují se v ní finanční kalkulace nákladů ani 

podobné ekonomické prvky. 

Průzkum byl prováděn za pomoci dotazníků sestavených ve 

spolupráci s PhDr. Blankou Rašticovou – zástupkyní ředitele, vedoucí oddělení 

historie ve Slováckém muzeu a s Mgr. Marií Martykánovou historičkou umění 

působící v Galerii SM. Kromě sběru primárních dat za pomocí dotazníků jsem 

získávala také měkká data při oslovování návštěvníků v průběhu vernisáţí 

pořádaných k výstavám v Galerii SM. K sekundárním zdrojům informací, které 

jsem vyuţívala po celou dobu výzkumu patřily informace poskytnuté Galerií SM 

a samotným Slováckým muzeem, odborná literatura, informační centrum a 

internet.  

I přes velmi kladné hodnocení práce Galerie SM návštěvníky jsem 

nalezla oblasti působení, které lze vylepšit. Podrobně se zabývám navrţením 

doporučení působících na zvýšení návštěvnosti Galerie SM v Kapitole č. 5 

„Konkrétní výsledky vlastní práce.“ V této kapitole jsem po vyhodnocení 

dotazníků navrhla následující opatření. Zapojení studentů z VŠB, ale i jiných škol 

do činností Galerie SM. Umoţnit studentům provádět odborný výcvik 

v prostorách Galerie SM. při Studenti by jako průvodci uplatnili své  teoretické 

znalosti v praxi, a díky jazykové vybavenosti by i zvýšili prestiţ Galerie SM 

moţností odborného výkladu k výstavám v cizím jazyce. V rámci zapojení 

Galerie SM do školní výuky pomocí exkurzí v odborných předmětech by se 

Galerie SM dostala do podvědomí mladých lidí, kteří by se časem mohli stát 

jejími stálými návštěvníky. Dále bych navrhovala umístění informační tabule, o 



  

 

 

moţnosti parkování ze zadní strany Galerie SM, z čelní strany budovy, aby 

přijíţdějící návštěvníci byli seznámeni s moţností snadného parkování v blízkosti 

Galerie SM. Mé doporučení se týkalo také zvýšení informovanosti o činnosti 

Galerie a jejích výstavách a doprovodných akcích na internetu. Vytvořením 

vlastních internetových stránek by Galerie SM uspokojila i potřebu odborné 

veřejnosti, která poţaduje, aby jí bylo nabídnuto co nejvíce informací o autorovi 

výstavy, jeho tvorbě a dílech ještě před vernisáţí a začátkem samotné výstavy.  

Vzhledem k pozitivním ohlasům týkajících se expozice umístěné na 

nádvoří Galerie SM a oblíbenosti samotných prostor nádvoří, bych navrhovala 

občasné pořádání videoprojekcí v letních měsících. Součástí videoprojekce by 

mohla být i beseda s vybraným umělcem, kterých se v Galerii SM uţ dříve 

pořádalo několik. Dále bych doporučila Galerii SM v budoucnu zařadit do 

programu výstav i expozice následujících druhů umění, které jsou mezi 

návštěvníky velmi oblíbeny. Jedná se o  koncept, design, animaci. Také bych 

doporučila do výstav přidat interaktivní prvky. 

Na závěr bych ráda poděkovala paní PhDr. Blance Rašticové, paní 

 Mgr. Marii Martykánové a celému personálu Slováckého muzea a Galerie SM. 

Díky ochotě těchto neobyčejných lidí mi bylo umoţněno zvládnout tak nelehký 

úkol, kterým je výzkum návštěvnosti a jeho analýza. Nemalé poděkování patří 

také paní Ing. Ingrid Ilčíkové vedoucí mé práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Seznam použité literatury 

 

[1] MARTYKÁNOVÁ, M: Galerie Slováckého muzea. Uherské Hradiště : 

Slovácké muzeum, 1999. 107 s, ISBN 80-86185-05-2 

[2] FROLEC, I: Slovácké muzeum Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Slovácké 

muzeum, 2000. 152 s, ISBN 80-86185-09-5 

[3] BOUČKOVÁ, J A KOL. : Základy marketingu. 3. Vyd. Vysoká škola 

ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2008. 220 s,                       

ISBN 978-80-245-1169-6 

[4] KESNER, L: Marketing a management muzeí a památek. Praha :  

Grada.,2005. 304 s. ISBN 80-247-1104-4       

                                                                                                    

[5] FROLEC, I: Slovácko 2008: Slovácké muzeum, 2009. 432 s, 

ISBN 978-80-86-185-75-0          

                                                                  . 

[6] www.slovackemuzeum.cz 

[7] http://www.slovackemuzeum.cz/doc/9/ 

[8] http://www.slovackemuzeum.cz/doc/19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovackemuzeum.cz/
http://www.slovackemuzeum.cz/doc/9/


  

 

 

Seznam obrázků 

 

Obrázek č. 1 Katalog k výstavě Vratislava Schildera                          

 

46 

Obrázek č. 2 Katalog k výstavě Petra Seidlová 46 

Obrázek č. 3 Katalog k výstavě Jiří Hudeček 47 

 

 

 

Seznam zkratek  

 

CHKO Chráněná krajinná 

oblast SUPŠ Střední umělecká 

průmyslová škola SM Slovácké muzeum 

Uh. Hradiště Uherské Hradiště 

UH Uherské Hradiště 

VŠB Vysoká škola Báňská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č.   1 – Návštěvnost Galerie SM v letech 2005 – 2009   

 

Tabulka č. 1 – Návštěvnost Galerie SM v letech 2005 - 2009 

 

Tabulka č. 1 – Návštěvnost Galerie SM v letech 2005 - 2009 

 

     24 

Tabulka č.   2 – Celková návštěvnost Galerie SM za rok 2009  44 

Tabulka č.   3 – Srovnání nejdůleţitějších dat návštěvnosti Galerie SM   48 

Tabulka č.   4 – Pohlaví 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č.   5 – Věk 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č.   6 – Ekonomická aktivita 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č.   7 – Nejvyšší dosaţené vzdělání návštěvníků 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č.   8 – Původ návštěvníka 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č.   9 – Dostupnost Galerie SM 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 10 – Jak se návštěvníci o výstavě dozvěděli 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 11 – Návštěvnost webových stránek SM / Galerie SM 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 12 – Vyuţití sluţby zasílání programu SM na e-mail zdarma 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 13 – Kladný přístup návštěvníka k zjišťování si více informací 

 

Příl. č. 

2                            o dané výstavě Příl. č. 

2 Tabulka č. 14 – Které umění je respondenty více navštěvováno 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 15 – Oblíbené obory výtvarného umění 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 16 – Ovlivnění mínění respondentů o o galeriích zapříčiněné 

galeriíczapříčiněnhlédnutou výstavou 

 

Příl. č. 

2                             zhlédnutou výstavou Příl. č. 

2 Tabulka č. 17 – Jak často navštěvují dotazovaní Galerii SM 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 18 – Zaregistrování moţnost zakoupení publikace návštěvníkem 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 19 -  Zájem o zakoupení doprovodné publikace 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 20 – Vyjádření spokojenosti s publikacemi k výstavám Galerie 

SM 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 21 – Upřednostnění typu publikace 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 22 – Ochota návštěvníka připlatit si za publikaci na CD nosiči 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 23 – Návštěvnost expozice umístěné na nádvoří Galerie SM 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 24 -  Jak jste se dozvěděl/a o expozici na nádvoří 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 25 – Uvítal/a by jste na nádvoří Galerie SM i jinou expozici či 

doprovodnou akci 

 

Příl. č. 

2                             doprovodnou akci? Příl. č. 

2 Tabulka č. 26 – Návštěvnost besed pořádaných Galerií SM 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 27 – Jste pro častější pořádání besed? 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 28 – Pořádání programů pro rodiny s dětmi 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 29 – Vyuţití dětského ateliéru 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 30 – Vyuţití moţnosti zakoupení občerstvení v Galerii SM 

 

Příl. č. 

2 Tabulka č. 31 – Je vstupné odpovídající nabídce / obsahu Galerie SM 

 

Příl. č. 

2 
Tabulka č. 32 – Spokojenost respondentů s otevírací dobou Galerie SM 

 

Příl. č. 

2 
Tabulka č. 33 – Hodnocení přístupu personálu k návštěvníkům Galerie SM 

 

Příl. č. 

2 



  

 

 

Seznam grafů 

 

Graf č.   1 – Pohlaví 

 

28 

Graf č.   2 – Věk 

 

29 

Graf č.   3 – Ekonomická aktivita 

 

29 

Graf č.   4 – Nejvyšší dosaţené vzdělání návštěvníků 

 

30 

Graf č.   5 – Původ návštěvníka 

 

30 

Graf č.   6 – Dostupnost Galerie SM 

 

31 

Graf č.   7 – Jak se návštěvníci o výstavě dozvěděli 

 

31 

Graf č.   8 – Jak často navštěvují dotazovaní Galerii SM  32 

Graf č.   9 – Zaregistrování moţnosti zakoupení publikace zákazníkem  32 

Graf č. 10 – Zájem o zakoupení doprovodné publikace 

 

33 

Graf č. 11 – Vyjádření spokojenosti s publikacemi k výstavám Galerie SM  33 

Graf č. 12 – Upřednostnění typu publikace 

 

34 

Graf č. 13 – Návštěvnost webových stránek SM / Galerie SM 

galeriíczapříčiněnhlédnutou výstavou 

 

34 

Graf č. 14 – Vyuţití sluţby zasílání programu SM na e-mail zdarma 

 

 

35 

Graf č. 15 – Kladný přístup návštěvníka k zjišťování si více informací 

 

 

                    o dané výstavě 35 

Graf č. 16 – Návštěvnost expozice umístěné na nádvoří Galerie SM 

 

36 

Graf č. 17 – Uvítal/a by jste na nádvoří Galerie SM i jinou expozici či 

doprovodnou akci 

 

 

                    doprovodnou akci? 36 

Graf č. 18 – Jak jste se dozvěděl/a o expozici na nádvoří 

 

37 

Graf č. 19 – Návštěvnost besed pořádaných Galerií SM 

 

37 

Graf č. 20 – Jste pro častější pořádání besed? 

 

38 

Graf č. 21 – Pořádání programů pro rodiny s dětmi 

 

38 

Graf č. 22 – Ochota návštěvníka připlatit si za publikaci na CD nosiči 

 

39 

Graf č. 23 – Je vstupné odpovídající nabídce / obsahu Galerie SM 

 

39 

Graf č. 24 – Vyuţití dětského ateliéru 

 

40 

Graf č. 25 – Vyuţití moţnosti zakoupení občerstvení v Galerii SM  40 

Graf č. 26 – Které umění je respondenty nejvíce navštěvované 

 

41 

Graf č. 27 – Oblíbené obory výtvarného umění 41 

Graf č. 28 – Ovlivnění mínění respondentů o galeriích zapříčiněné shlédnutou    

                    výstavou 42 

Graf č. 29 – Spokojenost respondentů s otevírací dobou Galerie SM 

 

42 

Graf č. 30 – Hodnocení přístupu personálu Galerie SM 43 

 

 



  

 

 

PROHLÁŠENÍ O VYUŢITÍ VÝSLEDKŮ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Prohlašuji, ţe 

 

 jsem byla seznámena s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít 

(§ 35 odst. 3); 

 souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

 bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k 

jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 7. 5. 2010 

 

 

--------------------------------- 

jméno a příjmení studenta 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Bystřice pod Lopeníkem 355, 687 55 



  

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Dotazník 

Příloha č. 2 Tabulkové vyhodnocení dotazníků 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Příloha č. 1 Dotazník 

Dotazník    
           

Vyplněním tohoto dotazníku poskytujete informace pro bakalářskou práci VŠ studia  

a zároveň podpoříte snahu galerie o obohacení služeb   

           

1.)   Jakého jste pohlaví ?         
           

      Muž       Žena      

           
2.)   Do které věkové kategorie 
patříte?       
           

     Do 15 let.        

           

     16 - 20 let.        

           

     21 - 35 let.        

           

     36 - 50 let.        

           

     51 a více let.        

           

3.)   Jaká je Vaše ekonomická aktivita?       
           

     Jsem student       Jsem rodič na mateřské dovolené 

           

     Jsem zaměstnaný/á      Jsem  důchodce   

           

     Jsem nezaměstnaný/á       

           

4.)   Nejvyšší dosažené vzdělání ?        
           

     Základní, výuční list       

           

     Středoškolské ukončené maturitní zkouškou    

           

     Vyšší odborné        

           

     Vysokoškolské        

  

 
 
 
         



  

 

 

5.)Odkud Jste?         
           

     Jsem přímo z Uherského Hradiště      

           

     Jsem z blízkého okolí Uherského Hradště    

           

     Jsem z jiného kraje        

           

     Jsem zahraniční návštěvník      

           

6.) Našli jste budovu galerie bez problémů ?      
           

     Jsem místní        

           

     Ano, našel jsem galerii snadno      

           

     Měl/a jsem potíž najít galerii      

           

7.)  Jak jste se o této výstavě dozvěděl/a ?      
           

     Webové stránky muzea/galerie      

           

     Jiné webové stránky       

           

     Tisk         

           

     Rádio         

           

     Od známých         

           

     Z informačních letáků       

           

     Jiné zdroje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .    

           

8.) Navštívili jste někdy www stránky muzea/galerie  ( www.slovackemuzeum.cz ) ?  
           

     Ano      Ne      

           

9.)  Využíváte službu zasílání programu Slováckého muzea na e-mail zdarma ?  
           

     Ano      Ne      

           

10.)  Budete se snažit zjistit si o aktuálních výstavách víc?    
           

     Ano      Ne      



  

 

 

           

11.)  Raději navštěvujete výstavy zaměřené na starší umění či současné ?   

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

12.)  Který obor výtvarného umění je Vám nejbližší ?     
           

     Architektura        

           

     Sochařství        

           

     Malířství         

           

     Grafika         

           

     Fotografie        

           

     Jiné a jaké  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .    

           

13.) Proměnila právě zhlédnutá výstava nějak Vaše mínění o galeriích?   
           

     Ano      Ne      

           

 Pokud ano jak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . .    
           

14.) Jak často navštěvujete naši galerii ?       
           

    Jsem tady poprvé        

           

    Jsem občasným návštěvníkem (kolikrát ročně ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

           

     Jsem pravidelným návštěvníkem      

           

15.) Zaregistrovali jste možnost zakoupení doprovodných publikací k výstavám ?  

           

     Ano      Ne      

           

16.)  Zakoupili jste si v naší galerii někdy tuto doprovodnou  publikaci ?   
           

     Ano jednou        

           

     Ano občas si ji koupím    ( jak často)                      . . . . . . .. . . . . . . . . .   

           

     Ano kupuji si ji pravidelně      

           

     Ne         



  

 

 

           

17.) Jste spokojen/a s našimi doprovodnými publikacemi ?    
           

     Ano      Ne      

           

 Pokud ne, proč?             .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
           

18.) Jaká podoba doprovodné publikace by Vám více vyhovovala ?    
           

     Tištěná podoba        

           

     CD/DVD         

           

19.)  Byl/a by jste ochoten/a připlatit si za publikaci na CD nosiči ?    
           

     Ano      Ne      

20.)  Prohlédl/a  jste si také exponáty umístěny na nádvoří naší galerie ?   
           

     Ano      Ne      

           

 Pokud ano co soudíte o jejich instalaci ?                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

           

21.)  V případě, že jste navštívil/a nádvoří za účelem zhlédnutí expozice,   

          jak jste se o této expozici dozvěděl/a ?      
           

    Náhodně        

           

    Od personálu        

           

     z publikací        

           

     Z jiných zdrojů                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

           

22.)  Uvítal/a by jste na nádvoří také nějakou jinou expozici,     

          popřípadě doprovodné akce k těmto expozicím ?     
           

     Ano      Ne      

           
23.) Naše galerie též ojediněle pořádá besedy s umělci, navštívil/a jste nějakou ?  
           

     Ano      Ne      

           
 Pokud ano jakou a jak se Vám líbila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  

 
 
         



  

 

 

24.)  Přál/a by jste si, aby byly tyto besedy pořádány častěji ?    
           

     Ano      Ne      

           

 Pokud ano, jak často ?                                            . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .    
           

25.) Víte, že naše galerie pořádá programy pro rodiny s dětmi ?    
           

     Ano      Ne      

           

26.)  Využil/a jste dětský ateliér umístěn v prostorách galerie ?    
           

     Ano      Ne      

           

27.) Galerie Vám nabízí možnost občerstvení, využili jste ji ?    
           

     Ano      Ne      

           

28.)  Zdá se Vám být vstupné odpovídající nabídce/obsahu galerie ?   
           

     Ano      Ne      

           

29.) Vyhovuje Vám otevírací doba naší galerie ?      
           

     Ano      Ne      

           

 Pokud ne, co by jste změnili ?           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
           
 
30.)  Jaký byl přístup personálu k Vám ?       

    Velmidobrý        

           

    Bezproblémový        

           

   Vlastní vyjádření           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
           

        Chcete nám ještě něco sdělit ?  . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

           

           

             Po vyplnění dotazník prosím odevzdejte u pokladny.   

               Děkujeme a přejeme spoustu kulturních zážitků.   

           

           

 

 



  

 

 

Příloha č. 2 Tabulkové vyhodnocení dotazníků 

 

Tabulka č. 4 – Pohlaví 

 Počet respondentů V % 

Muţ 84 42 

Ţena 116 58 

 

Tabulka č. 5 – Věk 

 Počet respondentů V % 

Do 15 38 19 

16-20 26 13 

21-35 42 21 

36-50 34 17 

51-více 60 30 

 

Tabulka č. 6 – Ekonomická aktivita 

 Počet respondentů V % 

Student 34 17 

Zaměstnaný 102 51 

Nezaměstnaný 10 5 

Na rodičovské 

dovolené 
18 9 

Důchod 36 18 

 

Tabulka č. 7 – Nejvyšší dosaţené vzdělání návštěvníků 

 Počet respondentů V % 

Základní 24 12 

Středoškolské 89 44 

Vyšší odborné 12 6 

Vysokoškolské 76 38 

 

 

 

 



  

 

 

Tabulka č. 8 – Původ návštěvníka 

 Počet respondentů V % 

Z Uherského Hradiště 64 32 

Z blízkého okolí 72 36 

Z jiného kraje 52 26 

Zahraniční 

návštěvník 
12 6 

 

Tabulka č. 9 – Dostupnost Galerie SM 

 Počet respondentů V % 

Místní 86 43 

Ano 102 51 

Ne 12 6 

 

Tabulka č. 10 – Jak se návštěvníci o výstavě dozvěděli 

 Počet respondentů V % 

Web muzea 8 4 

Jiný web 2 1 

Tisk 24 12 

Rádio 28 14 

Od známých 38 19 

Z informačního 

letáku 
14 7 

Jiné zdroje 86 43 

 

Tabulka č. 11 – Návštěvnost webových stránek SM / Galerie SM 

 Počet respondentů V % 

Ano 60 30 

Ne 140 70 

 

Tabulka č. 12 – Vyuţití sluţby zasílání programu SM na e-mail zdarma 

 Počet respondentů V % 

Ano 34 17 

Ne 166 83 

 



  

 

 

Tabulka č. 13 – Kladný přístup návštěvníka k zjišťování si více informací o dané 

výstavě 

 Počet respondentů V % 

Ano 138 69 

Ne 62 31 

 

Tabulka č. 14 – Které umění je respondenty více navštěvováno 

 Počet respondentů V % 

Starší 62 31 

Současné 42 21 

Obojí 96 48 

 

Tabulka č. 15 – Oblíbené obory výtvarného umění 

 Počet respondentů V % 

Architektura 20 10 

Sochařství 34 17 

Malířství 64 32 

Grafika 28 14 

Fotografie 36 18 

Jiné 18 9 

 

Tabulka č. 16 – Ovlivnění mínění respondentů o galeriích zapříčiněné zhlédnutou 

výstavou 

 Počet respondentů V % 

Ano 40 20 

Ne 160 80 

 

Tabulka č. 17 – Jak často navštěvují dotazovaní Galerii SM 

 Počet respondentů v % 

Poprvé 38 19 

Občasný návštěvník 126 63 

Pravidelný návštěvník 36 18 

 

 

 



  

 

 

Tabulka č. 18 – Zaregistrování moţnost zakoupení publikace návštěvníkem 

 Počet respondentů V % 

Ano 162 81 

Ne 38 19 

 

Tabulka č. 19 -  Zájem o zakoupení doprovodné publikace 

 Počet respondentů V % 

Ano jednou 30 15 

Ano občas 46 23 

Ano pravidelně 6 3 

Ne 118 59 

 

Tabulka č. 20 – Vyjádření spokojenosti s publikacemi k výstavám Galerie SM 

 Počet respondentů V % 

Spokojen 86 43 

Nespokojen 10 5 

Nevyplnilo 104 52 

 

Tabulka č. 21 – Upřednostnění typu publikace 

 Počet respondentů V % 

Tištěná 164 82 

Na CD/DVD 36 18 

 

Tabulka č. 22 – Ochota návštěvníka připlatit si za publikaci na CD nosiči 

 Počet respondentů V % 

Ano 92 46 

Ne 108 54 

 

Tabulka č. 23 – Návštěvnost expozice umístěné na nádvoří Galerie SM 

 Počet respondentů V % 

Ano 146 73 

Ne 54 27 

 

 



  

 

 

Tabulka č. 24 -  Jak jste se dozvěděl/a o expozici na nádvoří 

 Počet respondentů V % 

Náhodně 56 28 

Od personálu 120 60 

Z publikací 8 4 

Jiný zdroj 16 8 

 

Tabulka č. 25 – Uvítal/a by jste na nádvoří Galerie SM i jinou expozici či 

doprovodnou akci? 

 Počet respondentů V % 

Ano 174 87 

Ne 26 13 

 

Tabulka č. 26 – Návštěvnost besed pořádaných Galerií SM 

 Počet respondentů V % 

Ano 46 23 

Ne 154 77 

 

Tabulka č. 27 – Jste pro častější pořádání besed? 

 Počet respondentů V % 

Ano 44 22 

Ne 16 8 

Nevyplnilo 140 70 

 

Tabulka č. 28 – Pořádání programů pro rodiny s dětmi 

 Počet respondentů V % 

Ano 78 39 

Ne 122 61 

 

 

Tabulka č. 29 – Vyuţití dětského ateliéru 

 Počet respondentů V % 

Ano 46 23 

Ne 154 77 

 



  

 

 

Tabulka č. 30 – Vyuţití moţnosti zakoupení občerstvení v Galerii SM 

 Počet respondentů V % 

Ano 18 9 

Ne 182 91 

 

Tabulka č. 31 – Je vstupné odpovídající nabídce / obsahu Galerie SM 

 Počet respondentů V % 

Ano 188 94 

Ne 12 6 

 

Tabulka č. 32 – Spokojenost respondentů s otevírací dobou Galerie SM 

 Počet respondentů V % 

Ano 196 98 

Ne 4 2 

 

Tabulka č. 33 – Hodnocení přístupu personálu k návštěvníkům Galerie SM 

 Počet respondentů V % 

Velmi dobrý 184 92 

Bezproblémový 16 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


