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Zhrnutie: Ekonomický dopad 

tvorby a vystavovania 3D predmetov pre nevidiacich a 

zrakovo postihnutí v múzeách 

Tento prehľad sa zameriava na konsolidáciu sociálno-ekonomickej hodnoty kultúrneho bohatstva ako 

kľúčovej úlohy, ktorú múzeá zohrávajú v spoločnosti na jednej strane a ekonomický dopad múzeí, ako aj 

začlenenie inovácií potrebných pre múzeá, ktoré budú prístupné širšiemu spektru spoločnosti na strane 

druhej. 3D tlačová technológia pre nevidiacich a slabozrakých je jednou z technológií, ktorá je hlavným 

cieľom tejto štúdie.  

Múzeá spadajú do jednej z hlavných kultúrnych aktivít spoločnosti a sú vnímané ako strážcovia dedičstva 

a kultúry ľudí a majú za úlohu zachovávať umelecké a kultúrne aspekty spoločnosti po celé generácie. 

Múzeá okrem toho, že sú úložiskom kultúry, tiež hrajú dôležitú úlohu v modernom vzdelávaní a učebnom 

procese tým, že ponúkajú vedecké, kultúrne a vzdelávacie expozície pre návštevníkov a zameriavajú sa na 

vytváranie príležitostí rozvíjať a realizovať tvorivý potenciál, rovnako ako na vytváranie zábavného 

prostredia s cieľom získať nové poznatky.  

Avšak zásady, ktoré riadia investície do múzejnej činnosti sú často tvorené podľa toho, ako spoločnosť 

oceňuje kultúru a podľa hospodárskeho vplyvu týchto činností. To je miesto, kde ekonomické hodnotenie 

kultúrneho bohatstva hrá dôležitú úlohu pri politických rozhodnutiach. Získanie štatistík kultúrneho 

sektora, kde väčšina z hlavných činností spadá aj mimo hraníc ekonomického prístupu k oceňovaniu, je 

často náročná úloha a metódy merania hodnôt kultúrneho bohatstva sa líšia po celom svete. Je to hlavne 

kvôli tomu, že ekonomické hodnotenie kultúrneho dedičstva sa líši od klasického trhového oceňovania v 

tom zmysle, že tieto služby zahŕňajú oveľa širší pojem hodnoty ako sú bežné ekonomické definície.  

Predmety ako historické miesta, sochy a budovy nie sú  exkluzívne z hľadiska spotreby. Inými slovami, ak 

sú zanechané napospas trhovej ekonomike, tieto typy predmetov môžu byť vystavené nedostatočnému 

zaopatreniu (alebo nebude o ne postarané), pretože zákazník môže voľne odísť. To má za následok oveľa 

nižšie ocenenie na trhu ako súčet nástrojov založených na individuálnom oceňovaní kultúrneho bohatstva. 

V posledných rokoch rôzne štúdie vyvinuli metódy na posúdenie hodnoty kultúrneho dedičstva, aby bolo 

možné viesť politické rozhodnutia týkajúce sa výdavkov na zachovanie a údržbu, ako aj investície do nových 

technológií a inovácií. 
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V priebehu rokov sa objavili dva hlavné zdroje metodiky a to metóda analýzy vplyvu a podmienená metóda 

ocenenia. Ekonomická analýza vplyvu stanovuje pravidlo založené na presnom meraní ekonomických 

aktivít vyplývajúcich z produkcie niektorých tovarov a služieb. Inými slovami, analýza vplyvu sa vo vzťahu 

k akémukoľvek výrobnému procesu snaží vyčísliť ekonomické aktivity vytvorené miestnym trhom ako 

dôsledok výroby. Avšak sú tu dve hlavné nevýhody tejto metódy v tom zmysle, že neberie do úvahy tienisté 

stránky činností a neberie do úvahy ani celý rad ich výhod, ktoré vyplývajú zo spotreby a poskytovania 

kultúrneho dedičstva. Neobchodné výhody, akými sú externé efekty a verejné výhody, nie sú zapracované 

do analýzy vplyvu. Napriek neschopnosti zachytiť celé spektrum výhod, metóda analýzy vplyvu je 

najtransparentnejšia metóda merajúca ekonomické výhody spotreby a poskytovania kultúrneho 

dedičstva. Druhá metóda, podmienená metóda ocenenia, kombinuje ekonomické teórie a techniky 

prieskumu na zistenie  hodnoty verejných služieb priamo od zákazníkov. V prípade verejných aktivít sú 

tieto prieskumy vytvorené na odvodenie modelov zákazníckych preferencií zisťovaním ceny priamo od 

zákazníkov, ktorú sú ochotní zaplatiť za verejné, či kultúrne aktivity. Avšak, táto metóda je do istej miery 

nespoľahlivá, pretože oceňovanie toho istého predmetu sa v jednotlivých agentúrach môže líšiť z dôvodu 

položenia rozdielnych otázok v prieskume a metóda tak môže byť zneužitá rôznymi záujmovými 

skupinami.  

Aby bolo možné získať očakávaný ekonomický efekt štúdie, sa pri výpočte vychádzalo z dát od nevidiacich 

ľudí, ktorí navštívili Galériu Belvedér alebo Kunsthistorisches múzeum vo Viedni, Manchesterské múzeum 

v Manchestri a zo štatistík Európskej skupiny pre štatistiku múzeí (EGMUS). Ďalej sa brali do úvahy 

očakávané výsledky vplyvu prípadnej inklúzie technológií za účasti ako nevidiacich, tak aj väčšinovej 

populácie. Vstupno-výstupná tabuľka bola použitá na výpočet hrubej pridanej hodnoty (HPH) vytvorenej 

nevidiacimi návštevníkmi múzeí.  

Podľa dát dotazníka, v priemere 3,11 eur minuli nevidiaci v Rakúsku na predmety a služby, ktoré by si 

nekúpili bez návštevy múzea. Vo Veľkej Británii sú tieto výdavky vo výške 1,02 libry alebo 1,41 eur. Navyše 

Galéria Belvedér a Kunsthistorisches múzeum minuli priemerne 25,55 eur na jedného návštevníka. Tieto 

náklady sú pripočítané návštevníkom, nemusia byť nutne spôsobené nimi, a sú teda pripísanie v zmysle 

obchodného kontrolingu. Preskúmanie výročných správ múzeí vo Veľkej Británii vedie k podobným 

hodnotám. Priemer nákladov na návštevníka v Manchesterskom múzeu, Britskom múzeu, Tate Britain a 

Národnej galérií predstavuje 18,74 libry alebo 26,05 eur. Cestovné náklady do múzea a späť sa odhadujú 

na 9,12 eur. 
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Ak to zhrnieme, v priemere nevidiaci cestujúci s cieľom návštevy Galérie Belvedér alebo Kunsthistorisches 

múzea v Rakúsku stimuluje ekonomickú aktivitu v hodnote 37,78 eur. V rámci Rakúska sa 19,87 eur priamo 

premieta do HPH, ďalších 8,21 eur sú nepriamo zahrnuté do HPH – teda vytvára HPH v celom 

dodávateľskom reťazci. Celkové HPH teda predstavuje 28,09 eur. Priemerní  nevidiaci cestujúci s cieľom 

návštevy Manchesterského múzea stimuluje hospodársku činnosť v hodnote 36,20 eur, čo predstavuje 

celkový efekt HPH 29,83 eur. Z toho sa vo Veľkej Británii 22,03 eur započítava priamo do HPH a 7,79 eur 

sú nepriamo zahrnuté do HPH. 

Aby bolo možné porovnať výsledky týchto krajín s vysokými príjmami s ostatnými krajinami, boli taktiež 

zhodnotené reakcie nevidiacich a slabozrakých návštevníkov Múzea súčasného umenia (Muzej Suvremene 

Umjetnosti) v Záhrebe. Aj napriek tomu, že sú tieto sumy nižšie, stále zostávajú porovnateľné s rakúskymi 

a britskými číslami, ak sa zoberú do úvahy rozdiely v HDP.  

Na základe vstupných a výstupných výpočtov hodnotiacich ekonomickú klímu, ako aj podľa výsledkov 

prieskumu sme odvodili hrubú pridanú hodnotu vo všetkých členských štátoch EÚ. Pri súčasnom tempe 

návštev múzeí nevidiacimi, celoeurópsku HPH činí 2 317 296 eur. Vzhľadom k tomu, že tieto výsledky sú 

generované v múzeách, ktoré boli vo väčšine prípadov založené pre vidiacich ľudí, nevidiacimi osobami, sú 

tieto pomerne malé hodnoty ekonomických efektov pozitívnym vedľajším produktom hlavného cieľa 

aktivity, ktorou je inklúzia nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí.  

Ale okrem peňažnej interpretácie sociálno-ekonomickej hodnoty kultúrneho bohatstva, rola kultúrneho 

bohatstva v podpore vzdelávania a sociálnej súdržnosti má nezanedbateľný vplyv na tvorbu politiky 

orgánov, aby prijali nové technológie a pomohli inováciám v oblastiach, ktoré budú podporovať zapojenie 

celej spoločnosti. Tak ako múzeá ako subjekty zachovávajúce kultúrne bohatstvo začali so 

sprístupňovaním,  v tomto prípade ide o prístupnosť pre zdravotne postihnutých návštevníkov,  ako s 

jedným z hlavných bodov svojho zamerania. Rozvoj vzdelávacích prostriedkov, investovanie do 

technológií, ktoré umožňujú sprístupňovať predmety kultúrneho dedičstva postihnutému obyvateľstvu, v 

značnej miere ovplyvňujú nie len návštevnosť, ale prispievajú aj k získaniu väčších investícií do inovatívnych 

nových technológií. V roku 2003, Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím, Rada Európskej únie prijala 

uznesenie týkajúce sa zvýšenia dostupnosti kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych podujatí pre osoby so 

zdravotným postihnutím (2003 / C 134/05). Toto uznesenie ponúka pre členské štáty niekoľko politických 

riešení v oblasti lepšieho fyzického prístupu ku kultúre. Kladie osobitný dôraz na internetové stránky 
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kultúrneho dedičstva, podujatia a podporuje začleňovanie zdravotne postihnutých prostredníctvom 

nových technológií a nástrojov.  

Rozvojový koncept múzeí do zúčastnených inštitúcií vzal podobu nedávnych technologických pokrokov, 

ktoré pretvorili spôsob komunikácie a začlenenie sa do umeleckého sveta. Posun v 3D technológiách 

zásadne ovplyvnil pravidlá ich využitia v múzeách a zmenil vnímanie vzdelávacieho obsahu, ktoré múzeá 

poskytujú spoločnosti. Projekt AMBAVis, ktorý vznikol na základe konzultácie s partnerskými múzeami a 

združeniami zrakovo postihnutých ľudí, bol vytvorený s osobitným zameraním na nevidiacich a zrakovo 

postihnutých ľudí a ich začlenenie do základne múzejných návštevníkov prostredníctvom zobrazení 

exponátov 3D technológiou.  

Z verejnej správy Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2012 vyplýva, že existuje okolo 3000 

nevidiacich a 28 700 zrakovo postihnutých osôb na každý 1 milión obyvateľov v Európe. Tieto údaje boli 

použité na odvodenie počtu návštev nevidiacich ľudí, ktoré možno očakávať v prípade celkovej inklúzie 

technológií. Je však potrebné mať na pamäti, že tieto čísla sú len odhady premietnuté do zvýšenia počtu 

návštev nevidiacich a slabozrakých v prípade, že populačné pomery v príslušných krajinách platia pre 

nevidiacich a slabozrakých. Celkový počet nevidiacich ľudí v Európe, v závislosti od štúdie WHO, bol 

1 450 030 v roku 2010 (ak zahrnieme aj zrakovo postihnutých, sú tieto čísla 10-krát vyššie). Vychádzajúc z 

prieskumu pomer nevidiacich, ktorí navštívili múzeá, bol vypočítaný na 5,5%, zatiaľ čo vo väčšine krajín 

štatistiky múzeí naznačujú, že pomer medzi počtom návštev a populácie je viac ako 100%. Teda rozsah 

inkluzívnej politiky je pomerne rozsiahly.  

Môžeme bezpečne predpokladať, že výška HDP sa podstatne zvýši (do odhadovanej výšky 80 miliónov eur 

pripadajúcich na nevidiacich a viac ako 2 miliardy eur vrátane zrakovo postihnutých) uvedením a úspešným 

implementovaním technológie podporujúcej inklúziu. Tieto 3D technológie majú potenciál pre obe strany, 

ako pre implementujúce inštitúcie tak aj pre ich používateľov. Taký posun v rámci služby si ale vyžaduje 

skutočný záväzok k programu, ktorý informuje, vzdeláva a posilňuje užívateľa. Dá sa konštatovať, že 3D 

technológia vedie k vzniku novej dimenzie v múzeách, ako aj k ich vzťahu s verejnosťou. Tento scenár vedie 

k širšiemu zapojeniu všetkých do muzeálneho priestoru na jednej strane a vyššej intenzite inovácií a učenia 

v 3D tlačových technológiách na strane druhej. 
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