Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor

ÚVOD
Analytický text s názvem Kulturní průmysly v ČR volně navazuje na publikaci Kulturní zařízení v ČR,
kterou Český statistický úřad vydával do roku 2014 a která se zaměřovala na tradiční kulturní oblasti formou
prezentace převzatých dat. Tato publikace nese podtitul Audiovizuální a mediální sektor, jenž více
konkretizuje

oblast

analýzy.

Český
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rozhlasového a televizního vysílání v rámci výkazů Kult 7-01 a Kult 8-01. Právě myšlenka využití těchto dat
a jejich propojení s výstupy z relevantních šetření ČSÚ a dalších zdrojů vedla ke vzniku této publikace.
Ta vedle rozhlasového a televizního vysílání sleduje také oblast filmu, hudby, videoher, knih a tisku,
tedy oblasti spadající do tzv. kulturního průmyslu (jinak také audiovizuálního a mediálního sektoru),
definovaného dle zavedeného trojsektorového vymezení oblasti kultury.
Publikace přináší základní přehled ekonomických ukazatelů a návyků spotřebitelů pro jednotlivé
oblasti audiovizuálního a mediálního sektoru. Vedle dat ČSÚ jsou v rámci analýzy použity údaje z výstupů
profesních organizací. Ucelený souhrn dat ČSÚ, analýz profesních organizací a závěrů z vybraných
soukromých studií tak může čtenáři posloužit jako základní úvod do problematiky a nasměrovat ho k dalším
relevantním zdrojům. Velký důraz je v této publikaci kladen na zachycení trendů souvisejících s rozvojem
technologií. Působení digitalizace a měnící se návyky spotřebitelů často determinují ekonomické výkony
podniků v oblasti audiovizuálního a mediálního sektoru, jež se snaží na tyto změny pružně reagovat.
Text je členěn do sedmi kapitol. První tři kapitoly vymezují oblast zkoumání, použité zdroje
a charakteristiku kulturních průmyslů. Zbylé čtyři kapitoly se věnují jednotlivým oblastem kulturních průmyslů,
přičemž oblasti hudby a filmu a oblasti rozhlasu a televize jsou analyzovány ve společných kapitolách
vzhledem k jejich podobné povaze. Jednotlivé kapitoly mají shodnou strukturu a po úvodním vymezení
následují podkapitoly věnované ekonomickým ukazatelům a návykům spotřebitelů v dané oblasti.
Nutno podotknout, že prezentované údaje v každé kapitole je třeba interpretovat s vědomím určitých
omezení spojených zejména s využitím obecně zaměřených zdrojů dat pro úzce vymezenou oblast
kulturních průmyslů. Tato omezení jsou podrobněji rozebrána v kapitole o zdrojích dat a dále v textu také
vždy v konkrétních souvislostech zmíněna.
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