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Anotace 

Bakalářská práce shrnuje současnou teorii i praxi v oblasti práce s publikem (anglicky 

audience development). Zaměřuje se na zakotvení rozvoje publika do marketingové teorie, 

v rámci výzkumu pak na analýzu efektivity tohoto nástroje. Ve výzkumné části ukazuje práci 

s publikem z pohledu marketingových expertů tří divadelních scén – Národního divadla, 

Divadla Na Zábradlí a A Studia Rubín. Přináší také pohled publika na doprovodné programy, 

jednu z nejčastěji exekuovaných forem rozvoje publika. Práce definuje specifika 

marketingové praxe v kultuře, podrobněji se zaměřuje na marketing divadelních institucí. 

Zde se marketingová komunikace liší podle povahy dané instituce, podle jejího statutu, 

financování nebo velikosti. Práce si klade za cíl zjistit, jak diváci doprovodné programy 

vnímají, zda ovlivňují jejich vnímání (image) divadelní instituce nebo zda mají vliv na 

následné nákupní chování. Efektivitu těchto programů práce následně hodnotí také 

z hlediska oslovených marketingových odborníků.  

Annotation 

This thesis reviews current theory and practice of audience development. It examines the 

effectiveness of audience development and ways of embedding it into marketing theory. 

The analytical part of this thesis presents how three theatre institutions employ audience 

development – the National Theatre, Na Zábradlí Theatre, and A Studio Rubín – as viewed 

by their respective marketing experts. It further analyses audiences’ responses to special 

events, the most common format of audience development. It discusses the specifics of arts 

marketing, with a special focus on theatre marketing, and aim to define differences in 

marketing strategies between institutions of different status, financial structure, and size. 

In addition to discussing current and previous trends in audience development in the Czech 

Republic and abroad, it provides an overview of the theoretical debate on the topic. The 

thesis then presents field research into audience engagement activities from the perspective 

of their creators, but also examine how they are received by audiences, including how they 

affect theatres’ public image and customer behaviour.  
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Úvod  

Tato bakalářská práce měla dle schválené teze původně za cíl zmapovat různé formy práce 

s divadelním publikem v České republice a v zahraničí, ve výzkumné části se měla zaměřit 

na divadelní scénu, která se tomuto fenoménu v českém kontextu věnuje nejvíce, na Národní 

divadlo. Vzhledem k plošnému uzavření všech divadel v ČR z důvodu pandemie nemoci 

COVID-19 nebylo možné původně plánovanou formu výzkumu uskutečnit. Původním 

záměrem bylo dotazovat se návštěvníků programů pod názvem ND+ přímo v místě jejich 

konání, tedy v jednotlivých budovách Národního divadla. Protože oslovit diváky ND přímo 

(například e-mailem) prostřednictvím managementu divadla nebylo vzhledem k ochraně 

osobních údajů možné, byla jsem nucena přistoupit ke změně obsahu i výzkumné metody, 

obojí po přechozím souhlasu vedoucího práce.  

Rozhodla jsem se v rámci online dotazování oslovit nejen diváky jednoho daného divadla, 

ale zasáhnout širší skupinu, kterou jsem pracovně definovala jako „časté návštěvníky 

kulturních akcí“. Záběr výzkumu jsem pak rozšířila o další dvě pražské divadelní scény, 

které se rozvoji publika (audience development) věnují, a online dotazování jsem tak 

doplnila polostrukturovanými hloubkovými rozhovory s komunikačními odborníky 

Národního divadla, Divadla Na Zábradlí a A Studia Rubín.  

Cílem této práce je shrnout současnou praxi v oblasti audience development v České 

republice, zasadit tuto aktivitu do marketingové teorie a pomocí výzkumu zjistit, jak 

efektivním marketingovým nástrojem v současnosti je, a zároveň uvést do kontextu různé 

formy rozvoje publika, očekávání a také výsledky, které dle jednotlivých marketingových 

odborníků audience development jejich instituci přináší.  

Jak svému publiku porozumět a jak s ním pracovat, to je otázka, kterou si dnes různé kulturní 

instituce kladou čím dál častěji. Čím lépe instituce svému publiku porozumí a čím lépe 

publikum porozumí instituci, tím lepší, hlubší a dlouhodobější vztah mohou navázat. Pro 

muzeum, knihovnu nebo divadlo je stejně jako pro firmy z komerčního sektoru klíčové 

získávat loajální zákazníky, tedy takové, kteří se vracejí, značce důvěřují a dlouhodobě ji 

podporují. V kulturním sektoru je navíc velmi podstatná složka edukace, určitého 

přibližování a zpřístupňování kulturních produktů co nejširším skupinám, jinými slovy 

potenciálním zákazníkům.  
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V evropském, ale i světovém kontextu se tzv. audience developmentu věnuje mnoho 

organizací a v odborné literatuře ho reflektují nejen divadelněvědní, ale i marketingoví a 

komunikační odborníci. V České republice se práci s publikem pomalu začíná věnovat víc a 

víc divadelních scén, odborná debata, tím spíše ta v oblasti marketingu kultury, je ale zatím 

v úplných začátcích.  

Jsem přesvědčena, že v oblasti práce s publikem a jeho vhodné a podrobné segmentaci je 

pro marketing kultury ukryt výrazný potenciál. Zájem ze strany diváků o podobné aktivy 

potvrzuje i zatím jediný český průzkum, který se problematice rozvoje publika věnoval, 

s názvem Současný stav práce s publikem v kulturních organizacích (Kociánová, 2016). 

Autorka Barbora Kociánová deklaruje, že „diváci se v současné době spíše odklánějí od 

pasivního přijímání a vyhledávají aktivní zapojení do dění, programů a aktivit, které 

organizace nabízejí.“ (Kociánová, 2016, s. 12)  

V ideálním případě nemá marketingový či komunikační expert divadla šanci ovlivnit 

výslednou formu produktu, tedy divadelní inscenace. Středem jeho zájmu se tak stává 

publikum, snaha jej co nejefektivněji oslovit a vhodně s ním pracovat a tím vším je právě 

metoda nazývaná audience development, tedy hlavní téma této práce.  
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Kultura  

Pokusů o definici pojmu kultura proběhlo nejen ve 21. století a nejen v prostředí akademické 

obce mnoho. Jak uvádí Siering v knize Art Marketing (1998, s. 13), už v roce 1952 jich 

autoři Krober a Kluckhohn napočítali celkem 164.  

Latinské slovo „cultura“ znamenalo původně pěstování nebo obdělávání půdy. Od tohoto 

významu se ale pojem již velmi vzdálil. Kultura z hlediska antropologie je velmi širokým 

pojmem, o jehož definice se již historicky vedou odborné spory. Bývá popisována jako 

„hrubý vzorec pozorovaného chování objevující se v té či oné identifikované komunitě“. 

(Geertz, 2000, s. 21) Kultura bývá také vnímána jako jakýsi rámec každé společnosti, skládá 

se z toho, co „člověk musí vědět nebo v co musí věřit, aby mohl jednat způsobem 

přijatelným pro členy své společnosti“. (Geertz, 2000, s. 21) 

Kultura v uměleckém slova smyslu je definována mimo jiné jako „péče, zušlechtění a 

zdokonalení především lidských zvyků“ nebo „zušlechtění lidí vzděláním ducha“. (Siering, 

1998, s. 14).1  

S koncem 19. a hlavně se začátkem 20. století přichází enormní rozmach kultury 

v uměleckém slova smyslu, a to především té reprodukovatelné, někdy též nazývané 

masové. Díky překotnému rozvoji filmového i hudebního průmyslu se tak z kultury, která 

se dala v podobě divadelního nebo hudebního představení původně konzumovat pouze na 

daném místě v daný čas a vždy v jedinečném podání, stává reprodukovatelný a nejedinečný, 

slovy kritiků průmyslový, či dokonce pásový výrobek. 

Právě o masové kultuře hovoří ve svém textu Dialektika osvícenství zástupci Frankfurtské 

školy Max Horkheimer a Theodor W. Adorno a nazývají ji kulturním průmyslem. (Adorno, 

Horkeimer, 2009, s. 123–160) Věnují se nikoliv způsobu, jakým je kultura spotřebovávána, 

ale její produkci nebo výrobě. Ta z jejich pohledu ve své masovosti pouze napomáhá 

udržovat občany a pracující v iluzi šťastného života. Systém jim pomocí masové kultury 

předkládá vhodné formy trávení „neproduktivního“ času. Taková kultura jedince nepobízí 

k vystoupení ze systému nebo k hlubšímu přemýšlení o sobě samotném či o svém postavení 

 

1 Původní zdroj - německá encyklopedie Brockhaus  
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v takovém světě. 

Přestože jde o teorii více než 50 let starou, její základní myšlenky jsou dnes více než aktuální. 

Pro velkou část dnešních spotřebitelů či konzumentů kultury jde jen o jednu z možností, jak 

trávit svůj volný čas (anglicky leisure). Z kultury se stal produkt jako každý jiný a soupeří o 

své místo a diváky, respektive zákazníky, nejen s dalšími kulturními akcemi nebo 

institucemi, ale také s veškerým internetovým obsahem, se sportovními či gastronomickými 

zážitky a další širokou škálou služeb. Totožně jako u fyzických produktů se i spotřeba 

kultury podílí na utváření společenského postavení, statusu a sebepojetí každého jednoho 

člena společnosti. Zároveň samotná kultura a umělci se stávají otroky jejího tržního pojetí a 

velká část současné „kulturní“ produkce se tedy řídí tím, co divák chce, co je mu příjemné 

konzumovat a co je dostatečně oddychové, aby to po každodenní práci ocenil. Aby však 

tomuto trendu nepodlehla kulturní scéna kompletně, stát různými formami podporuje nejen 

zavedené, ale i nové umělecké formy a kulturní instituce.  

Pokud tedy tato práce dále hovoří o kultuře, myslí tím vždy umění, anglicky art nebo arts. 

Právě anglosaská literatura totiž oblast kulturního marketingu nazývá spíše marketingem 

umění.  
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2 Kulturní marketing   

Za marketing kultury, kulturní marketing, nejčastěji art marketing bývá označován proces 

komunikace, propagace a podpory prodeje v různých odvětvích kultury. Stejně jako 

potřebují komunikovat s veřejností a upozorňovat ji na svoji činnost neziskové či státní 

organizace, není tomu jinak ani u kulturních organizací. Johnová a kol. (2009, s. 20) 

poskytují vyčerpávající výčet oblastí, na které se art marketing může zaměřovat. Namátkou 

jde o výtvarné umění, reprodukční umění, film, mediální či multimediální umění, literaturu, 

architekturu či památky. 

Jednou z nejhojněji citovaných prací z tohoto oboru je kniha tří britských odborníků 

s názvem Creative Arts Marketing (Hill, O’Sullivan, O’Sullivan, 2003). Ta pojem arts 

marketing definuje jako „integrovaný proces řízení, který vidí v oboustranně prospěšném 

výměnném vztahu se zákazníkem cestu k naplnění organizačních a uměleckých cílů kulturní 

organizace“. 

Kulturní marketing bývá někdy mylně zařazován pouze do sféry tzv. nekomerčního 

marketingu. To je ovšem chyba, protože povaha marketingu kultury záleží vždy i na povaze 

instituce, která je propagována. „Art marketing lze využívat jak v neziskové sféře, kde hlavní 

cíl není komerční, ale cílem je uspokojovat potřeby a přání určitého okruhu lidí, tak i v 

oblasti obchodu s uměním ve sféře komerční.“ (Johnová et.al, 2009, s. 21) O komerční 

marketing se jedná nejen při obchodování s výtvarným uměním, ale vždy, kdy je umění 

provozováno čistě komerčním subjektem.  

Právě o problematice komerční aktivity, kterou marketing beze sporu je, ve sféře 

nekomerční, kterou by kultura ze své podstaty být měla, hovoří v úvodu své práce i Bačuvčík 

(2012, s. 7–8). Shrnuje tradiční a možná až stereotypní pohled na umělce či umělecké 

instituce, především ty menší a nekomerční, a domnívá se, že v jejich okolí panuje až strach 

z marketingové komunikace. Osm let po vydání knihy Marketing kultury: Divadlo, koncerty, 

publikum, veřejnost snad již mnoho ze zmíněných názorů neplatí. I ty nejmenší kulturní 

instituce si pomalu uvědomují nezastupitelnou roli marketingové komunikace a tento trend 

potvrzují nejen zahraniční, ale i tuzemští odborníci. Tereza Ježková už v únoru 2019 

v článku pro Marketing a média uvedla, že „spojení ‚marketing umění‘ už snad nikdo 

nevnímá jako oxymóron“ (Ježková, 2019) a kulturní scéna si postupně začíná uvědomovat 

potřebu budování vlastní značky. Jak poznamenávají Hill a kol. (2003, s. viii), organizace si 
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potřebují uvědomit, že marketing tu je proto, aby jim pomohl dosáhnout všech jejich cílů – 

obchodních (finančních), sociálních i uměleckých.   

Zahraniční odborná literatura obecně vnímá marketing kultury v mnohem širším 

celospolečenském kontextu, než tomu je u tuzemských autorů. Daragh O’Reilly ve svém 

shrnutí s názvem Mapping the arts marketing literature (2011) popisuje dva různé diskurzy 

veřejné debaty o kulturním marketingu v poslední době. Jeden, z pohledu O’Reilly ten 

omezenější či užší, obor charakterizuje jako marketingové řízení uměleckých organizací a 

jejich produktů. Druhý, širší nebo obecnější, ho chápe spíše jako vztah mezi uměním a 

trhem. K druhému výkladu se přiklání nejen zmíněná autorka, ale i další akademici, jako 

jsou Ruth Rentschler a David Shilbury. Dle nich se arts marketing nedá zařadit striktně do 

některé z oblastí jako jsou management, marketing, sociologie, estetika, ekonomie nebo 

právo. Tento multidisciplinární obor všechny zmíněné oblasti využívá a staví na jejich 

základech svůj další rozvoj a výzkum. (Rentschler a Shilburry, 2008) Moderní pojetí arts 

marketingu by se mělo rozvíjet i za hranice prostého uplatňování marketingového mixu. 

Úkolem každého, kdo se dnes na komunikaci a marketingu v oblasti kultury podílí, by mělo 

být stále nalézat rovnováhu mezi skutečnou uměleckostí a tržním úspěchem. (Fillis, 2011)  

Jako jednu z nejdůležitějších funkcí marketingu v kulturních organizacích, především 

neziskových či příspěvkových, vidí Hill a kol. (2003, s. xv) udržování pozitivních vztahů se 

stakeholdery. Těmi dle tzv. Freemanovy teorie stakeholderů (Hejlová, 2015, s. 116) nejsou 

pouze její současní nebo potenciální diváci, ale téměř všichni včetně médií, dodavatelů, 

současných i potenciálních partnerů, lokální i celostátní politické reprezentace nebo obyvatel 

místa, v němž organizace působí. Shrnutí stakeholderů kulturní organizace nabízí již 

zmíněná publikace Creative Arts Marketing (Hill a kol., 2003), zde obrázek 1.   
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Obrázek 1: Stakeholdeři kulturní organizace (Hill a kol., 2003, str. xv) 

 

2.1 Marketingový mix kulturních organizací  

V odborné literatuře je možné najít upravený marketingový mix, tak aby odpovídal potřebám 

a povaze kulturních organizací. Přesné definici se ve své práci věnují Tajtáková a kolektiv 

(2016, s. 160–187). Text shrnuje některé notoricky známé i méně známější přístupy 

k marketingovému mixu v kultuře, od pohledu P. Kotlera a J. Scheff až po názor autorů Z. 

G. Vosse a G. B. Vosse. První zmíněná dvojice zahrnuje do kulturního marketingového mixu 

následující tradiční prvky, označované i mimo oblast kultury jako 5P: produkt, cena (price), 

distribuce (též místo, angl. place), komunikace (promotion) a lidé (people). Pozdější text 

druhé autorské dvojice se pak zaměřuje na marketingovou komunikaci, cenovou strategii, 

obal (packaging) a doplňkové služby. Zvláštní důraz klade na budování silného vztahu 

s loajálními diváky či zákazníky. (Tajtáková a kol., 2016, s. 160)  

Tajtáková a kol. (2016, s. 160) pak navrhují využití šestisložkového mixu (viz obrázek 2), 

který obsahuje tradiční položky 4P, tedy product, place, price a promotion, které jsou 
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doplněny dalšími dvěma – people/personalities a physical environment / venue. V překladu 

tedy kulturní marketingový mix tvoří produkt, lidé či osobnosti, fyzické prostředí, distribuce, 

komunikace a nakonec cena. „Na základě uvedeného je možné shrnout, že složení 

marketingového mixu závisí na charakteru konkrétní oblasti kultury, typu kulturní 

organizace a specifikách její produkce. […] Standardně se […] v kultuře uplatňuje rozšířený 

marketingový mix, a to minimálně o jednu až dvě proměnné.“ (Tajtáková a kol., 2016, s. 

160) 

  

Obrázek 2: Marketingový mix kulturní organizace na příkladu divadla (Tajtáková a kol., 2010, s. 

150)  

2.2 Marketing divadel  

Povaha marketingové komunikace v divadle se odvíjí od statutu, způsobu fungování a 

financování dané scény či instituce. „Vztah komerční a nekomerční sféry je pro pochopení 

problematiky marketingu kultury klíčový. V kulturní infrastruktuře totiž vedle sebe působí 

komerční i nekomerční subjekty, které se mohou zabývat velmi podobnou činností, a běžný 

zákazník ani nemusí tušit, že jejich povaha je natolik rozdílná. Tuto situaci můžeme dobře 
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sledovat například v oblasti divadla ve velkých centrech: v Praze vedle sebe působí 

nezisková divadla zřízená veřejným sektorem (Národní divadlo, Divadlo na Zábradlí nebo 

Městská divadla pražská jsou příspěvkové organizace), nezisková divadla zřízená 

soukromými osobami (Dejvické divadlo nebo divadlo Semafor jsou obecné prospěšné 

společnosti) i komerční divadla (Divadlo Bez zábradlí, s.r.o., Divadlo na Fidlovačce, s.r.o. a 

další).“ (Bačuvčík, 2012, s. 12–13) Tato práce se ale po podrobné úvaze zaměřuje pouze na 

divadla nekomerční nebo nezisková a zároveň veřejná (zřizovaná nebo podporovaná 

institucemi veřejné správy). Ta jsou sice již ze své podstaty méně přístupná aplikaci 

klasických marketingových přístupů, nicméně právě díky své nekomerčnosti se věnují 

aktivitám z oblasti audience developmentu, jako jsou doprovodné programy, které jsem 

vybrala jako objekt svého zkoumání.  

 

2.2.1 Rozdíly marketingové komunikace podle statutu divadla 

Objektem zkoumání jsou v této práci tři divadelní scény, a to Divadlo Na Zábradlí, A Studio 

Rubín a Národní divadlo. První z nich reprezentuje středně velké městské divadlo zřizované 

Magistrátem hlavního města Prahy, jedná se tedy o jeho příspěvkovou organizaci. Má na 

kulturní mapě své stálé místo a velmi bohatou a spletitou historii. Jako druhou scénu jsem 

vybrala menší, dá se říci alternativní divadlo, A Studio Rubín, které má malé jeviště i hlediště 

a dlouhodobou pověst líhně nových dramatických talentů. Z právního hlediska se jedná o 

obecně prospěšnou společnost, podporováno je jednak darem od Hlavního města Prahy, 

jednak granty ze státního rozpočtu, ale i partnery ze soukromého sektoru. Národní divadlo 

je z hlediska legislativy velmi specifické, jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury a 

účelovou dotaci na jeho provoz ze státního rozpočtu tvoří zhruba 1 miliarda korun ročně. 

Národní divadlo jako první scéna a součást kulturního dědictví národa má svůj statut a jeho 

preambule stanovuje výjimečné postavení divadla ve společnosti i mezi dalšími divadelními 

institucemi. (Národní divadlo, 2020) I vzhledem ke své výjimečné roli se Národní divadlo 

ze všech českých divadelních scén věnuje práci s publikem v největší šíři, nejkoncepčněji 

a také nejdéle.  

Všechna zmíněná divadla jsou financována vícezdrojově (Bačuvčík, 2012, s. 47), využívají 

tedy nejen dary, granty či úlevy zřizovatele a sponzorské dary, ale i vlastní výdělky z prodejů 
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vstupenek, dalšího zboží nebo z pronájmu prostor.   

I některá komerční divadla se nicméně věnují nějaké formě rozvoje publika nebo 

doprovodným programům. Již z podstaty jejich fungování jsou ale tyto aktivity většinou 

podmiňovány určitou finanční výpomocí divadlu, nebo alespoň účastí v klubu přátel divadla. 

Svůj VIP klub, v jehož rámci je možné setkat se s herci nebo si pohodlněji rezervovat 

vstupenku, má například divadlo Studio DVA. (Studio DVA Divadlo, 2020).  

2.2.2 Marketingový mix v divadle   

Produkt ve sféře kultury je zpravidla nehmatatelný a jinak tomu není ani u divadelního 

umění. „Divadelním produktem […] může být celý umělecký program divadla, kulturní 

služba, zábava ve formě divadla, zprostředkování tradice, určité informace, celková 

umělecká nabídka, repertoár divadla, jednotlivá divadelní přestavení, ale i divadlo samo, 

které může být předmětem pronájmu.“ (Dvořák, 2004, s. 131)   

S cenou se v divadle setkáváme převážně u ceny vstupného, případně u doplňkových 

produktů nebo pronájmu prostor. S výjimkou čistě komerčních či soukromých subjektů se 

však nikdy nejedná o cenu tzv. tržní. Je vždy dotována z příspěvků, dotací, grantů a darů, ať 

už ze strany státu, města či soukromých donátorů. „Nelze tak aplikovat nákladové modely 

cenové tvorby a hovoříme o subvencované ceně. Nicméně i divadlo stanovuje svoji cenovou 

politiku, částečně zohledňuje svoje náklady, poptávku i koupěschopnost obyvatelstva 

v místě a čase.“ (Dvořák, 2004, s. 142)  

Distribuce se v oblasti divadelní produkce týká hlavně prostoru, kde je služba nebo zážitek 

konzumován, a prodeje vstupenek. Každé divadlo pojímá prodej a distribuci svých 

vstupenek jinak, většina ale dnes spoléhá na internetové prodejní portály. Některá větší 

divadla mají na svém webu svůj vlastí e-shop. Každé pak provozuje pokladnu umístěnou 

většinou v samotné budově divadelní scény. Málokterá instituce pak prodává lístky i na 

dalších místech, jako je tomu například ve Velké Británii. Pro distribuci jsou dále podstatné: 

doba představení, dopravní dostupnost, parkovací místa nebo vzhled a charakter prostředí, 

kde divák produkt či službu konzumuje. (Dvořák, 2004, s. 149) 

Lidé jsou nepostradatelnou složkou divadla, často právě samotným produktem. Někdy je 

totiž herecké obsazení tím hlavním důvodem, proč diváci do divadla zamíří. Takzvaný „Star 

systém“ je označení pro stav, kdy se jeden herec nebo herečka, případně jejich skupina, stane 
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tahounem, tváří nebo hvězdou divadelního souboru či prostoru, a tudíž i pomyslným 

produktem, po kterém lidé touží a za jehož spatření na scéně zaplatí cenu vstupenky. Lidé 

v divadle ale nejsou jen herci. Jak uvádí Tomáš Staněk, tiskový mluvčí Národního divadla, 

v ND je celkem asi 1300 zaměstnanců a z toho v uvozovkách jen 50 herců. Pro divácký 

zážitek jsou kromě nehereckých uměleckých profesí, jako je režisér, dramaturg nebo 

scénograf, velmi podstatní uvaděči, pokladní, šatnáři nebo obsluha v bufetu. Ti všichni se 

totiž podílí na zážitku, který si společně s pocitem z uměleckého kusu divák z návštěvy 

divadla odnáší.  

Propagace v oblasti kultury se od propagace jiného zboží nijak výrazně neliší ani postupy, 

ani užívanými kanály. Co se liší velmi, jsou její cíle, objem a samozřejmě náklady. Velká 

divadla spolupracují s reklamními či komunikačními agenturami, ta menší ale toto štěstí 

nemají a většinou se tedy zaměřují jen na některou část z mnoha propagačních možností. 

Česká divadelní scéna se dlouhodobě potýká nejen s podfinancováním, ale v návaznosti také 

s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, kteří by zde některé principy tržního nebo 

nekomerčního marketingu aplikovali a pomohli tak organizacím rozvinout jejich zatím 

nevyužitý potenciál. Kmenoví pracovníci divadel často spoléhají na PR, což je dáno 

poměrně velkým mediálním zájmem o jejich produkci nebo „hvězdy“, které zde působí.  

2.3 Další pojmy  

Abych ukotvila pojmy a fakta pro výzkumnou část své práce, uvádím ještě několik 

důležitých marketingových pojmů a oblastí, na které může mít praxe v oblasti audience 

development vliv.  

2.3.1 Image  

Image je součástí firemní nebo korporátní identity. Jde o „dojem, otisk, obraz, vnímání; 

souhrn představ, názorů a postojů, to, co má člověk v podvědomí a co si opravdu o firmě 

nebo produktu myslí“. (Dvořák, 2004, s. 159). Svoji image může mít nejen divadlo, ale také 

jednotlivý soubor, inscenace nebo konkrétní umělec. Image je jakýmsi kapitálem, a proto je 

cíleně pěstována, zlepšována a upevňována. (Dvořák, 2004, s. 159) Na tvorbě image 

v zákazníkově mysli se podílí nejen produkt samotný, ale i jeho další složky, prostředí a 

atmosféra při konzumaci či prodeji produktu nebo služby, dále marketingová komunikace, 
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obraz firmy nebo instituce na veřejnosti, zkušenosti zákazníkova okolí nebo jednotnost 

vizuálního stylu instituce.  

2.3.2 Značka  

Značka „může být vyjádřena jménem, slovním spojením, znakem, symbolem, ztvárněna 

obrazem, případně kombinací výše zmíněného“. (Kotler, 2004, s. 396) Slouží především 

k identifikaci výrobku nebo služby a jejich odlišení od konkurence. Stejně jako v komerčním 

prostředí, je i v kultuře značka určitou jistotou a zárukou kvality. Značka divadla je také 

jedním z faktorů, podle kterých se divák rozhodne, kam si chce koupit vstupenku. Málokdy 

má totiž zákazník podrobné informace o jednotlivé inscenaci nebo jejím realizačním týmu, 

rozhoduje se tedy spíše podle obrazu značky celého divadla, který nosí ve svém podvědomí.  

2.3.3 Loajalita  

Loajalita je i v komerčním marketingu těžko definovatelný pojem. Snahou každého 

marketéra je dosáhnout mezi zákazníky co největšího poměru těch loajálních. Tedy těch, 

kteří nakupují u stejné firmy znovu a rádi a jsou alespoň částečně imunní vůči nabídkám 

konkurence. Čím dál častěji je firmám doporučováno, aby kladly důraz právě na budování 

loajality u stávajících zákazníků místo neustálého lákání nových. Říká se totiž, že prodat 

produkt novému zákazníkovi vyjde firmu až šestkrát dráž než přesvědčit ke koupi zákazníka 

stávajícího. „Nejhodnotnější zákazník je ten, který značku kupuje hodně, ale také ji nakupuje 

rád (a dobrovolně), baví ho to. Mezi ním a značkou existuje silná a pozitivní emocionální 

vazba.“ (Rypáček, 2003)  

Divadla se o budování vztahů a loajality u svých diváků pochopitelně také snaží, nejčastější 

formou vyjádření této loajality je zakoupení předplatného na celou sezonu. Loajální 

zákazníci ve světě komerčního marketingu ale nakupují stále stejné osvědčené produkty, 

které se v nejlepším případě nijak nemění. To téměř živý umělecký organismus, jakým je 

divadlo, nemůže zaručit. Každý produkt v sobě nese jiné umělecké hodnoty, a je proto velmi 

obtížné se dvěma odlišnými produkty zalíbit stejnému zákazníkovi. O divákovu přízeň navíc 

nesoupeří jen jiné značky nebo výrobci stejného produktu, soupeří o ni i další umělecké 

instituce a mnoho dalších firem, které nabízí nespočet možností vyplnění volného času.   

  



 

15 

 

3 Audience development 

3.1 Historie  

Koncept práce s publikem nebo rozvíjení publika má své kořeny již v 18. století. Vzdělávání, 

snaha obohatit a vychovávat diváka má tradici hlavně v kamenných divadlech německého 

typu a prapůvod tohoto smýšlení lze hledat v klasicistní reformě dramaturgie. Za tou stojí 

především dramatik Gotthold Ephraim Lessing. Jak uvádí publikace Dějiny divadla, 

(Brockett, 1999, s. 375): „byl získán, aby se stal stálým kritikem a poradcem (herecké) 

společnosti a aby redigoval divadelní časopis, který povzbuzoval zájem o repertoár a 

vychovával publikum. Vzhledem k tomuto poslání je dnes Lessing pokládán za prvního 

dramaturga […].“ Divadlo za klasicismu si kromě dosavadní zábavní a odpočinkové role 

divadelního umění začalo klást za cíl vzdělávat a obohacovat ducha diváků, v té době stále 

ještě jen šlechty a měšťanů. V Německu jsou postupně v průběhu 18. století zakládána plně 

státní divadla, která se tuto roli snaží naplňovat. Lessingovu myšlenku pak rozvíjeli 

především Friedrich Schiller a Johann Wolfgang von Goethe při společném působení 

v divadle ve Výmaru.2 Myšlenka, že kamenná státní divadla by měla být nositelem 

vzdělanosti, duchovního obohacení a sloužit společnosti, se naplno rozvinula v průběhu 20. 

století ve většině metropolitních kamenných divadlech po Evropě.   

 

3.2 Současná praxe   

Tento koncept se pak i do současnosti dochoval hlavně ve státem či městem zřizovaných 

nebo podporovaných kamenných divadlech, které jsou obdobou našeho Národního divadla. 

Již po několik dekád se tak takzvanému „audience developmentu“ věnuje londýnské 

 

2 Více informací zde: https://bit.ly/2ZHp5Wz 

 

https://bit.ly/2ZHp5Wz
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National Theatre3, pařížská Comedie Francaise4, vídeňský Burgtheater5 nebo berlínský 

Deutsches Theater6.  

V jejich podání se jedná o mnoho aktivit, které se zaměřují na různé cílové skupiny, a kromě 

vzdělávání si kladou za cíl také zpřístupňovat divadlo stále širším skupinám diváků a celkově 

zprostředkovávat jeho chápání. Nejen že se snaží obecenstvu vysvětlovat dramaturgické, 

režijní a další umělecké záměry, které mohou vidět na jejich jevištích, ale též ve veřejné 

debatě zhmotňují témata, o kterých se v divadle hraje. Snaží se ukázat cestu každému – aby 

se z divadelního umění nestávala doména jen určité části společnosti.  

Nejčastěji dnes v zahraničí i v České republice probíhají takové aktivity v podobě určitých 

bonusových nebo doprovodných programů, která divadla pořádají. Mohou, ale nemusí být 

navázané na jednotlivé inscenace, přičemž jejich rozpětí i témata jsou velmi široká. Tato 

práce se věnuje právě doprovodným programům i z toho důvodu, že jsou v současné chvíli 

nejrozšířenější formou audience developmentu v ČR.  

Je třeba podotknout, že oblast audience development je mnohem širší a obsahuje v sobě 

výzkum publika, jeho segmentaci, následnou tvorbu pro specifické nebo opomíjené cílové 

skupiny nebo zpřístupňování tvorby skupinám, jako jsou sociálně slabší, fyzicky nebo 

mentálně handicapovaní diváci. Jak ale ukázal poslední průzkum zaměřený na práci 

s publikem v českém kulturním prostředí, přestože si důležitost průzkumu publika a 

následné tvorby strategie podle získaných dat většina profesionálů uvědomuje, více než 

polovina oslovených tento proces nerealizuje nebo nerealizovala v posledních třech letech. 

(Kociánová, 2016, s. 10–21)  

 

3
https://www.nationaltheatre.org.uk/learning/talks-and-events  

https://www.nationaltheatre.org.uk/learning/schools/secondary-and-fe 

4https://www.comedie-francaise.fr/en/education# 

  https://www.comedie-francaise.fr/en/history-of-cultural-actions# 

5https://www.burgtheater.at/en/education-training 

  https://www.burgtheater.at/en/join-experiment 

6https://www.deutschestheater.de/en/programme/series_salons/ 

  https://www.deutschestheater.de/en/programme/junges_dt_eng/ 

https://www.nationaltheatre.org.uk/learning/talks-and-events
https://www.nationaltheatre.org.uk/learning/schools/secondary-and-fe
https://www.comedie-francaise.fr/en/education
https://www.comedie-francaise.fr/en/history-of-cultural-actions
https://www.burgtheater.at/en/education-training
https://www.burgtheater.at/en/join-experiment
https://www.deutschestheater.de/en/programme/series_salons/
https://www.deutschestheater.de/en/programme/junges_dt_eng/
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V českém kontextu se obdobným aktivitám jako vůbec první začalo věnovat Národní 

divadlo, a to díky svým zahraničním kontaktům a ve spolupráci se zkušenými profesionály 

z ciziny. Jako úplně první lektorka doprovodných programů působila v ND Daniela Von 

Vorst, která dojížděla do Prahy ze svého stálého působiště v německém divadle. Pomohla 

tak společně s tehdejším tiskovým mluvčím činohry Tomášem Staňkem založit tradici, 

kterou dnes ND rozvinulo do pestré škály vzdělávacích i popularizačních programů. (Staněk, 

2020, s. 2) Je možné, že, především ve specifických divadlech, jako jsou divadla zaměřená 

na dětské publikum, probíhaly podobné akce již dříve, žádná scéna se jim ale nevěnovala 

koncepčně a s větším rozmyslem.  

3.3 Teorie  

Následující část práce se věnuje audience developmentu z hlediska teorie a propojení tohoto 

trendu s teorií marketingovou. Audience development, spojení nejčastěji překládané jako 

práce s publikem, rozvoj publika nebo také zapojování publika, je proces, který si klade za 

cíl budovat vztah jednotlivce k umění. (Maitland, 2000, s. 4) Dle Rogerse (1998) může 

audience development pomoci zachovat, a dokonce ještě rozšířit základnu stávajících nebo 

pravidelných diváků, ale zároveň přivést diváky nové. Oběma skupinám pak může zajistit 

lepší či hlubší zážitek z konzumace umění, a to tím, že pomůže umění lépe chápat. Podle něj 

lze tento koncept využít k posílení, rozšíření a obohacení stávajících i potenciálních publik.  

„Práce s publikem (audience development) či zapojování publika (audience engagement) již 

několik let výrazně rezonuje v odborných kulturních kruzích […],“ uvádí Kociánová (2016, 

s. 10) v úvodu prezentace výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na současný stav 

práce s publikem v českých kulturních organizacích provedeného v roce 2016. O téměř 15 

let dříve ale již vznikly velmi podrobné zahraniční práce na téma audience development a 

jeho role v kultuře. D. Hayes a A. Slater (2002, s. 1) si všímají, že práce s publikem se stala 

mantrou uměleckých a muzejních pracovníků už v druhé polovině devadesátých let 

minulého století a že i ve století jednadvacátém stále pro mnoho institucí zůstává prioritou. 

Ve Velké Británii, odkud autorky pocházejí, se na konci devadesátých let minulého století 

začaly kulturní organizace soustředit na sociální roli kultury a snahy o oslovení dosud 

opomíjených a minoritních cílových skupin se staly pomyslným svatým grálem.  

Asi nejvíce aktuální definici pojmu nabízejí A. Torreggiani a P. Pfrommer, zástupkyně 
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australské společnosti Audience Agency, která se práci s publikem dlouhodobě věnuje. Ty 

ji definují jako způsob řízení vztahů mezi publikem a kulturními institucemi. Jde z jejich 

pohledu o „plánovaný přístup prostupující celou organizaci, jehož cílem je rozšíření rozsahu 

a povahy vztahů s publikem, který pomáhá kulturním organizacím naplnit jejich poslání a 

uvést do rovnováhy společenskou roli, finanční udržitelnost a tvůrčí ambice“. (Torreggiani, 

Pfrommer, 2016, s. 41)  

Zatímco v českém kontextu zatím neexistuje mnoho odborných prací, které by se této oblasti 

věnovaly, v zahraniční literatuře již proběhla kritika příliš paternalistického způsobu 

audience developmentu, který autorská dvojice Hayes a Slater nazývá misijním nebo 

misionářským. (2002). Text nabádá praktikující odborníky, aby se neuchylovali pouze ke 

krátkodobým a nahodilým aktivitám pro omezené cílové skupiny. Pro dlouhodobý a 

strategický rozvoj každé kulturní instituce je dle autorů nutné zaměřovat se konkrétně na 

jednotlivé cílové skupiny podle jejich vztahu k dané instituci a těm pak nabízet 

diferenciované nejen produkty, ale také aktivity audience developmentu, a to nejlépe skrze 

vhodně segmentovanou marketingovou komunikaci.  

Z pohledu odborníků v sobě současný a opravdu moderní styl práce s publikem spojuje jak 

společenskou nebo sociální roli, tak roli obchodní a uměleckou. Zdaleka již tedy nejde jen o 

vzdělávání nebo zprostředkování kultury novým či znevýhodněným cílovým skupinám. 

Cílená práce s publikem dnes pomáhá divákům i divadlům k sobě snáze a častěji nalézat 

cestu a budovat dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy. Díky loajálním a vzdělaným 

divákům se pak zvyšuje šance kulturních institucí zůstávat konkurenceschopnými.   
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4 Doprovodný program jako nástroj audience development     

Jak už bylo zmíněno, nejčastější formou rozvoje publika je v českém prostředí tzv. 

doprovodný program. Dnes již velmi široká nabídka Národního divadla, které doprovodné 

programy provozuje pod značkou ND+, může posloužit k ilustraci jednotlivých forem, 

jakým se divadla v této oblasti mohou věnovat. Na českých scénách lze zaznamenat několik 

směrů nebo způsobů, jak se rozvoji a vzdělávání publika věnovat. První cestou – a dá se říct, 

že tou nejsnazší – jsou programy navázané na jednotlivé inscenace, které dané divadlo uvádí. 

Divák tak může navštívit dramaturgický úvod, besedu s tvůrci před nebo po představení, 

případně procházku po stopách autora či autorky, kteří v daném městě žili a tvořili. Zejména 

pro rodiny s dětmi nebo dospívající mládež se nabízí možnost workshopů a tvůrčích dílen, 

tematicky zaměřených na danou inscenaci, případně na osobu autora nebo historické období, 

které je následně v představení na jevišti zpracováno. Nicméně Divadlo Na Zábradlí takové 

workshopy úmyslně koncipuje i pro dospělého diváka a umožňuje mu tak téma nebo autora 

nahlédnout ze zcela jiného, nového pohledu a prohloubit tím jeho divadelní zážitek. Lektory 

těchto workshopů jsou studenti a absolventi Katedry výchovné dramatiky DAMU. (Búrik, 

2020, s. 2) Debaty po představení nabízí i A Studio Rubín, zve do nich ale odborníky 

zvnějšku, aby s diváky a režisérem, případně dramaturgem nebo herci diskutovali o 

tématech, která Rubín ve své dramaturgii zpracovává. Mluví se tedy více o tématu než o 

inscenaci samotné. Diskuzím nebo dramaturgickým úvodům se kromě výše zmíněných 

věnují i brněnské Národní divadlo, divadlo Husa na provázku a HaDivadlo, v Praze Městská 

divadla pražská, Divadlo pod Palmovkou nebo Divadlo Archa. V regionech pak Klicperovo 

divadlo v Hradci Králové, Slezské divadlo Opava nebo ostravské Divadlo Petra Bezruče. 

Tematické dílny pro děti pořádá i specializované pražské divadlo Minor.  

Druhou podstatnou linií doprovodných programů jsou ty neinscenační, tedy ty, které nemají 

jasnou vazbu na konkrétní inscenaci nebo produkt. Národní divadlo jim říká centrální a 

zhruba dva roky je provozuje pod sloganem Národní jinak. Pořádá masové akce, jako jsou 

videomapping, dny dětí, zahájení a ukončení sezony nebo Noc divadel či muzeí. Dále menší 

akce, jako jsou prohlídky budov uvnitř i zvenčí, exkurze na jednotlivá pracoviště nebo 

procházky po stopách významných osobností. V neposlední řadě pak komornější eventy, 

jako třeba cyklus ND café, kdy je každý měsíc hostem živého rozhovoru v kavárně Nona 

zástupce jedné divadelní profese. (Staněk, 2020, s. 1) A Studio Rubín takové akce pořádá 
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jednak s cílem přilákat nové diváky z předem určené cílové skupiny, jednak s cílem 

podporovat a podněcovat mladou autorskou tvorbu. První cíl naplňuje pořádáním koncertů 

a druhý v autorských kruzích oblíbenou iniciativou Autor v domě. V jejím rámci tvoří 

přihlášení mladí autoři nové texty pod patronací autorů zkušenějších a výstupem jsou pak 

scénická čtení zdarma přístupná veřejnosti. Lekce a workshopy tematicky nenavázané na 

inscenace pořádá také Švandovo divadlo nebo Městské divadlo Kladno.  

Poslední výraznou aktivitou, které se divadla věnují, jsou programy pro děti a mládež. 

Popularizují nejen kulturu jako takovou, ale snaží se mladším divákům přiblížit svět divadla, 

a to nejen činoherního, ale i baletního, operního a loutkového. V Národním divadle pak 

nenásilnou formou také vzdělávají děti v historii, která je ve všech budovách instituce 

všudypřítomná. Za tímto účelem provozuje Národní divadlo program ND young nebo cykly 

Opera nás baví a Balet nás baví. Kromě již zmíněného divadla Minor se ještě dětským a 

dospívajícím divákům věnují Divadlo v Dlouhé, Švandovo divadlo a další menší regionální 

dětské scény.  

4.1 Doprovodné programy z pohledu marketingové teorie 

Vzhledem k povaze doprovodných programů i jejich poměrné čerstvosti na českém 

kulturním a marketingovém trhu není v odborné literatuře pevně zakotveno jejich zařazení 

do marketingového mixu. Někteří odborníci, především z oblasti divadelní vědy a 

pedagogiky, se dokonce zapřísahají, že v žádném případě o marketingovou aktivitu nejde. Z 

jejich pohledu se jedná o vzdělávání publika, zpřístupňování kultury všem, a tedy o 

naplňování sociální role kultury ve společnosti. Jak ale vyplynulo z mého pozorování a 

následně i z rozhovorů s jednotlivými odborníky na oblast komunikace, doprovodné 

programy lze alespoň částečně za marketingovou aktivitu považovat. 

4.1.1 Produkt 

Pokud použijeme teorii produktu v kultuře, jak ji zaznamenali Kotler a Scheff (1997, s. 192 

– 193), patří doprovodné programy do rozšířeného produktu. Produkt v kultuře dle nich 

obsahuje tyto vrstvy:  
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- jádro produktu (samotný kulturní zážitek), 

- vlastní produkt (může jít o část koncertu, program celého večera či kombinaci 

různých koncertů v rámci abonmá),  

- očekávaný produkt (specifická očekávání každé cílové skupiny),  

- rozšířený produkt (služby, výrobky nebo výhody, které spotřebitelé automaticky 

neočekávají).  

Přestože v době vzniku citované práce nebyly doprovodné programy v performativním 

umění nijak výrazně zavedenou praxí, tento popis zcela odpovídá jejich dnešní podobě. 

Kotler a Scheff (1997, s. 193) uvádí, že může jít například o organizaci společenských nebo 

výchovně-vzdělávacích akcí či o podrobnější informování diváka o díle, které se chystá 

navštívit. „Podle P. Kotlera a J. Scheff právě takové ‚něco navíc‘ může být jeden ze způsobů 

zvyšování spokojenosti a loajálnosti klientů, oslovování nových cílových skupin a 

prolamování bariér.“ (Tajtáková a kol., 2016, s. 163) Jak uvádějí v knize Creative Arts 

Marketing (2003, s. 107) již citovaní autoři Hill a O’Sullivanovi, rozšířená nabídka výhod 

či užitků má v marketingu kultury zvláštní postavení. Instituce se tím snaží mimo jiné zvýšit 

zapamatovatelnost zážitku, a jak dodává autorka této práce, získat tím konkurenční výhodu 

v široké nabídce volnočasových či kulturních aktivit na trhu.  

„Produktový mix představuje soubor všech produktů, které kulturní organizace nabízí, 

zahrnuje tedy jak hlavní (uměleckou), tak i doplňkovou (neuměleckou) nabídku.“ (Tajtáková 

a kol., 2016, s. 164) Tyto nabídky bývají také nazývány centrální a periferní. Jak uvádí 

Tajtáková a kol., periferní nabídku tvoří doplňkové výrobky a služby, které sice nestojí 

v centru spotřebitelova zážitku, určitý vliv na celkový dojem z návštěvy instituce přece mají. 

Autoři dále navazují na v úvodu této práce zmiňovaný rozpor mezi kulturou, trhem a 

marketingem. Potvrzují zde tezi, že zatímco samotný produkt kulturní instituce (zde 

centrální nabídka) musí či měl by být nezávislý na vlivu trhu i na názoru marketingových 

odborníků, doplňkové služby (zde rozšířený produkt nebo periferní nabídka) „v kultuře 

představují naopak výsostný prostor pro uplatnění marketingu“ (Tajtáková a kol., 2016, s. 

164). Doplňková či periferní nabídka může pak naplňovat různé obchodní i marketingové 

cíle, jakými jsou například oslovení nové cílové skupiny, udržení loajálních návštěvníků či 

posílení vztahu návštěvníků k instituci nebo značce.   
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4.1.2 Marketingová komunikace – promotion  

Druhou možností, kam z hlediska odborné teorie zařadit doprovodné programy, je oblast 

marketingové komunikace, v angličtině jde o složku promotion z již zmiňovaných čtyř nebo 

pěti P. Ta, stejně jako v jiných oblastech, má za cíl „ovlivnit smýšlení a postoj cílového trhu 

tak, aby došlo k pozitivní změně v nákupním chování, která se projeví jako zvýšení poptávky 

po produktech, zlepšení image, zvýšení loajality ke značce, doporučení produktu známým 

apod.“ (Tajtáková a kol., 2016, s. 174) Publikace těchto autorů s využitím práce Marketing 

the Arts (Mokwa a kol., 1980, s. 286) uvádí tři hlavní komunikační cíle v kultuře: 

informovat, přesvědčit a vzdělávat nebo vychovávat. Pro oblast rozvoje publika je zásadní 

třetí cíl, tedy vzdělávací činnost kulturních institucí. Jak Tajtáková a kol. (2016, s. 175) 

uvádějí: aby spotřebitel chtěl navštívit kulturní akci, musí být přesvědčen, že dílo dokáže 

pochopit, zhodnotit a tím také řádně vychutnat. Cílem vzdělávání je tedy poskytnout 

divákům prostředky a kódy potřebné pro pochopení a ocenění specifického kulturního 

produktu. Takové vzdělávání je nejlépe zahájit již v dětském věku, což si některá divadla 

(např. Národní) velmi dobře uvědomují. Autoři uvádějí, že vzhledem k velké časové i 

odborné náročnosti se naplňování posledního zmíněného cíle věnuje mnohem méně institucí 

než naplňování cílů informačních a přesvědčovacích. Zde je nicméně poznat, že citovaná 

publikace není ve všech ohledech zcela aktuální. Jak ukazuje i tato práce, důraz na 

vzdělávání a poskytování kódů k pochopení a kvalitnímu prožití uměleckého zážitku se i 

v naší zemi postupem času navyšuje, a to nejen v oblasti performativního umění.   

 

4.1.3 Public relations  

Podle Tajtákové (2016, s. 176) se dají doprovodné programy zařadit v oblasti marketingové 

komunikace do public relations a do event marketingu. PR ale vnímá docela omezeně a 

zaměřuje se v podstatě jen na media relations. Z širšího úhlu pohledu se i doprovodné 

programy podílí na pohledu veřejnosti na instituci, která je provozuje. Tím, že ovlivňují 

image, mají vliv i na pohled stakeholderů a jejich následný postoj k danému divadlu. 

Z hlediska media relations se dnes doprovodné programy využívají jen okrajově, ani jedno 

ze zkoumaných divadel je samostatně nemedializuje. Národní divadlo jim pouze dává 

prostor ve svých tzv. owned media, typicky ve svém měsíčníku. Skrze své účty na sociálních 
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sítích je pak naopak promují všechna zmíněná divadla.  

4.1.4 Event marketing  

Dle publikace Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry je vzhledem k zážitkové 

povaze kulturního produktu využití event marketingu téměř samozřejmostí. Lze ho dobře 

využít v rámci doplňkového produktu k naplňování některých marketingových cílů, dle 

autorů především k rozvíjení a rozšiřování publika. „Taková akce může být často nejen 

podnětem pro první návštěvu kulturní organizace, ale dokáže pomoct budovat emocionální 

blízkost mezi organizací a jejím publikem.“ (Tajtáková a kol., 2016, s. 177–178)  

4.1.5 Image   

Dříve než začala vznikat tato práce, autorka se věnovala obdobnému tématu v rámci jedné 

ze svých seminárních prací. V rámci jejího zpracování vznikl první rozhovor s tiskovým 

mluvčím Národního divadla Tomášem Staňkem. Právě on opakovaně zdůraznil, že 

doprovodné programy slouží k podpoře image Národního divadla. Nejen v oblasti 

kulturního marketingu je image charakterizována jako jedna ze součástí celkové 

spotřebitelské hodnoty, kterou zákazník od daného produktu očekává. Na zákazníkově 

výsledném zážitku se tedy kromě samotného produktu odráží také služby s ním spojené, 

přístup zaměstnanců a právě image. (Johnová, 2008) Image je nejen součástí spotřebitelova 

zážitku, ale i jedním z faktorů, podle kterého se před koupí vstupenek nebo návštěvou 

kulturní instituce spotřebitel rozhoduje. 
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5 Výzkum  

V březnu roku 2020 se v České republice uzavřely na (v té době) neurčitou dobu všechny 

divadelní scény kvůli šíření nového typu koronaviru. Národní divadlo divákům uzavřelo 

všechny své scény a můj původní záměr – dotazovat se návštěvníků přímo v místě dění 

doprovodných programů – nebylo možné uskutečnit. Pozměnila jsem proto výzkumnou část 

své práce a rozhodla se zkoumání vztáhnout nejen na první scénu, ale i další dvě pražská 

divadla a diváků se dotazovat plošně, pomocí online dotazování.  

5.1 Výzkumné hypotézy   

Výzkumné hypotézy jsem stanovila následovně:  

1) Doprovodné programy jsou mezi konzumenty divadelní kultury vítány a žádány.  

  

2) Návštěva takového programu posiluje loajalitu diváka ke značce divadla.   

 

3) Existence doprovodných programů zlepšuje image daného divadla.   

 

4) Návštěva doprovodného programu má vliv na další nákupní rozhodování. Tento vliv 

je pozitivní, ve formě podpory další koupě produktu.   

 

5) Doprovodné programy lze považovat za (plnohodnotnou) marketingovou aktivitu.   

5a) z pohledu diváka – mají určitý vliv na loajalitu, image, příští nákup 

5b) z pohledu marketingových odborníků – jsou efektivní, ale tento efekt je 

pravděpodobně obtížné měřit či jinak kvantifikovat  

 

6) Nabídka doprovodného programu je jedním z kritérií, podle kterých se diváci 

rozhodují, do kterého divadla půjdou.   

 

7) Diváci nejsou ochotni za doprovodné programy samostatně platit.  

K potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz jsem využila online dotazování a 

hloubkové polostrukturované rozhovory. Jako respondenty rozhovorů jsem vybrala tři 
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marketingové nebo komunikační odborníky ze tří pražských divadelních scén. Všechny 

vybrané instituce jsou podporovány státní správou, každá má ale jiné publikum, jinou 

velikost a tím pádem i odlišný přístup k práci s publikem. O audience developmentu jsem 

hovořila s tiskovým mluvčím Národního divadla Tomášem Staňkem, PR a brand 

manažerkou A Studia Rubín Pavlou Umlaufovou a vedoucím produkce Divadla Na Zábradlí 

Janem Búrikem. Přepisy všech rozhovorů jsou přílohami této práce. 

5.2 Online dotazování  

5.2.1 Metodologie  

Online dotazování proběhlo v termínu od 8. května do 10. června 2020 a zúčastnilo se ho 

celkem 102 respondentů. V dotazníku jsou použity uzavřené a polouzavřené otázky.  

Záměrně jsem oslovovala takové respondenty, kteří mají pozitivní vztah ke kultuře, a je tedy 

pravděpodobné, že i na doprovodné programy budou mít jasnější názor než obecný vzorek 

celé populace. Vzorek, který jsem v rámci dotazování získala, považuji za částečně předem 

vyselektovaný. Osoby, které odpovídaly, bych označila za návštěvníky kulturních akcí. 

Vzorový dotazník naleznete v přílohách této práce.  

U grafického znázornění se, pokud není uvedeno jinak, N vždy rovná 102.  

5.2.2 Demografie   

Mezi respondenty převládaly ženy, bylo jich téměř 63 %. Dvěma nejvíce zastoupenými 

věkovými skupinami jsou lidé ve věku 21–30 let a 41–50 let. Jako nejvyšší dosažené 

vzdělání uváděli respondenti nejčastěji vysokoškolské (téměř 57 %) nebo střední s maturitou 

(37 %). Geograficky byl největší podíl respondentů z hlavního města, dále z Jihočeského a 

Středočeského kraje. Více než třetina všech respondentů uvedla, že je momentálně 

v zaměstnaneckém poměru, následovali studenti (téměř 30 %) a podnikatelé / OSVČ (25,5 

%). Čistý měsíční příjem domácnosti respondentů byl nejčastěji 60 000 Kč, druhou 

nejčastější odpovědí bylo 20 001 – 30 000 Kč. Téměř 20 % respondentů ale uvedlo, že na 

otázku nechtějí odpovídat. 
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5.2.3 Výsledky dotazování 

Abych dosáhla relevantních výsledků, bylo mou snahou distribuovat dotazník mezi 

respondenty, kteří se běžně o kulturu obecně i o divadelní produkci zajímají a kulturní akce 

minimálně několikrát za rok navštěvují. Výsledky napovídají, že se mi alespoň částečně tuto 

ambici podařilo naplnit. Minimálně dvakrát za rok totiž kulturní akce nebo instituce 

navštěvuje každý z respondentů. Největší podíl vybral odpověď 2x – 6x za rok. Více než 

polovina dotazovaných se téměř rovnoměrně rozdělila mezi frekvence 1x za měsíc, 2x – 3x 

měsíčně a 1x týdně nebo častěji. Více než 20 % respondentů tedy navštěvuje kulturní akce 

nebo instituce minimálně jednou týdně. Jak už bylo zmíněno, považuji tedy získanou 

skupinu respondentů za pravidelné návštěvníky a konzumenty kultury.  

 

Graf 1 

U divadelních představení už nebyl poměř velmi častých návštěvníků tak vysoký, a to 

především kvůli velmi výrazné konkurenci, která mezi kulturními akcemi a institucemi 

panuje. Respondenti nejčastěji chodí do divadla 2x – 6x za rok, tuto odpověď uvedlo více 

než 45 % z nich. Přes 15 % respondentů pak navštěvuje divadelní představení každý měsíc. 

Ani jednu divadelní návštěvu za rok naopak neuskuteční téměř 8 % z dotázaných.  
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Pokud se na frekvenci návštěv kulturních a divadelních akcí podíváme z hlediska pohlaví, 

častěji jsou to to ženy, které se vydávají za kulturou alespoň jednou měsíčně. Stejně tak je 

tomu i u divadel, kde minimálně 1x za měsíc do divadla chodí 36 % žen, ale jen něco málo 

přes čtvrtinu všech dotázaných mužů.  

Na otázku, zda mají oblíbenou kulturní instituci, kterou navštěvují častěji než ostatní, 

odpověděly téměř tři pětiny respondentů negativně. Zbytek respondentů nejčastěji uváděl 

Národní galerii, kino jako takové, dále Divadlo Na Zábradlí, Národní divadlo nebo 

Rudolfinum. Mezi oblíbenými divadelními scénami se nejčastěji objevovalo Národní 

divadlo (různé scény), Divadlo Na Zábradlí, Divadlo Ungelt a brněnské Divadlo Husa na 

provázku.  

Část dotazníku, která je věnována meritu mého zkoumání, tedy divadelním doprovodným 

programům, začíná otázkou, zda respondenti o doprovodných programech vůbec někdy 

slyšeli. Více než tři čtvrtě jich uvedlo, že ano. Rozdíly v demografii zde nejsou nijak 

extrémně patrné, snad jen u věkové skupiny 21–30 let, kde byla znalost nejsilnější. Nejnižší 

procenta znalosti z hlediska geografického se prokázala v Jihočeském kraji, kde o 

doprovodných programech nikdy neslyšel každý druhý respondent. Domnívám se, vzhledem 

k tomu, že Praha i Středočeský kraj měly výsledky přes 75 %, respektive 80 % procent, že 

tento rozdíl je způsoben malou podporou doprovodných programů v regionech, se kterou 

kontrastuje stále narůstající nabídka v hlavním městě.  

40 % respondentů bylo schopno z hlavy uvést alespoň jednu divadelní scénu, která se 

pořádání doprovodných programů věnuje. Nejčastěji uváděli Národní divadlo, které mělo 

velmi výrazný náskok před dalšími. Těmi jsou postupně Švandovo divadlo, brněnské 

HaDivadlo, Divadlo Na Zábradlí a Městská divadla pražská.  

V minulosti se nějakého doprovodného programu účastnily více než dvě pětiny dotázaných, 

přesněji 43,1 %. Jak lze vidět na grafu č. 2, se stoupajícím věkem respondentů kladná 

odpověď klesá. Čím starší respondent, tím menší je pravděpodobnost, že už se někdy 

doprovodného programu zúčastnil. Může jít tedy buď o nezájem starších věkových skupin 

o „nové“ formy v kultuře, nebo divadelní nabídka v rámci doprovodných programů pro 

starší cílové skupiny zatím není dostatečná. Stoprocentní účast ve věkové skupině 71 a více 

let je zkreslena nízkým počtem respondentů.  
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Graf 2 

Nejčastějšími formami doprovodných programů, které respondenti navštívili, jsou beseda 

s tvůrci nebo zaměstnanci divadla a Noc divadel. Zde může dojít k zavádějícímu výkladu, 

jelikož do akce Noc divadel jsou každoročně zapojena i divadla, která se jinak koncepčně 

doprovodným programům a práci s publikem nevěnují. Považuji za důležité zmínit, že 

nahodilá účast divadel na takových akcích není rovna koncepčnímu a souvislému rozvoji 

v této oblasti. Dále respondenti navštívili den otevřených dveří či prohlídku zákulisí, 

dramaturgický úvod nebo akci pro žáky a studenty. Kolem 50 % dotázaných, kteří někdy 

podobný program navštívili, pak uvedlo, že navštívili tvůrčí dílnu, lekci, kurz nebo 

workshop.
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Graf 3, N=44  

 

Na otázku, jak se o této možnosti dozvěděli, mohli respondenti zvolit více než jednu 

odpověď, stejně jako v předcházející otázce. Pokud odečteme ty, kteří se nikdy podobného 

programu nezúčastnili, zjistíme, že nejčastěji (téměř 60 %) byli diváci upozorněni někým ze 

svého okolí. V tuto chvíli je tedy osobní doporučení nejúčinnější formou propagace. Většina 

návštěvníků ale o možnosti navštívit doprovodný program slyšela z několika zdrojů zároveň. 

Dalšími často označovanými kanály jsou web a sociální sítě divadla. Při nákupu vstupenky 

nebo přímým e-mailem od divadla se o takové možnosti dozvědělo celkem více než 40 % 

diváků, prostřednictvím médií jen necelých 9 % z nich.   

Ti, kteří již alespoň jednou na vlastní kůži zažili doprovodný program, byli dotázáni, zda 

tento zážitek nějak ovlivnil jejich další návštěvu stejné instituce. V odpovědi na tuto otázku 

téměř 60 % respondentů uvedlo, že nikoliv, na jejich příští rozhodování minulý zážitek 

neměl vliv. Jeden respondent uvedl, že zážitek z doprovodného programu jej ovlivnil 

negativně. Téměř 39 % pak uvedlo, že návštěva doprovodného programu měla následně 

pozitivní vliv na další návštěvu stejné instituce.  
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Graf 4, N=44 

Bližší zkoumání této skupiny (respondentů, které doprovodný program pozitivně ovlivnil 

pro další návštěvu) ukazuje, že jde o časté návštěvníky divadel. Každý z této skupiny ho 

navštíví minimálně 2x ročně. Téměř 65 % z nich dokonce navštíví nějaké divadlo častěji než 

1x za měsíc. Pouze jeden z této skupiny diváků doprovodné programy považuje za 

nepostradatelné, ostatní je označují za příjemný bonus. 41 % pak uvedlo, že divadlo, které 

doprovodné programy má ve své nabídce, je sympatické, budou tam chodit a dlouhodobě ho 

sledovat. Více než polovina pak uvedla, že někdy dává přednost divadlu či představení, kde 

je doprovodný program možné navštívit.  

Když měli respondenti vyjádřit názor na doprovodné programy v divadle obecně, jako 

příjemný bonus je označily více než tři čtvrtiny z nich. Jako nepostradatelné je vnímají 3 %, 

jako spíše zbytečné nebo vyloženě obtěžující další 2 % respondentů. Poměrně velká část 

(téměř 17 %) uvedla, že na tuto otázku nemá názor.  
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Graf 5 

Výsledky šetření ukazují, že doprovodné programy nejsou hlavní oblastí zájmu divadelních 

diváků. Na otázku „Jak na vás působí divadlo, které se doprovodným programům věnuje?“ 

označilo 67 % dotázaných odpověď „Líbí se mi jeho aktivity, ale nejde o hlavní oblast mého 

zájmu“. Pro 12 % respondentů jsou ale tyto programy důvodem, aby divadlo dlouhodobě 

sledovali a navštěvovali. Alespoň pro malou část diváků jde tedy o pozitivní impuls, který 

je k návštěvě a určité loajalitě, tedy opakované návštěvě, dokáže pobídnout.  

Právě na faktory, podle kterých se potenciální návštěvníci divadel rozhodují, kterou scénu 

nebo kus zvolit, se zaměřují další dvě otázky průzkumu. Respondenti byli nejprve tázáni, 

jestli má možnost navštívit doprovodný program vliv na jejich (spotřební, nákupní) 

rozhodování. Více než tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že při rozhodování upřednostňují jiné 

faktory.  

Alespoň v některých případech se rozhodne dát přednost scéně nebo představení s nabídkou 

doprovodného programu jedna pětina diváků. I tentokrát, stejně jako u skupiny, která se 

rozhodla po předchozím zážitku z doprovodného programu znovu navštívit divadlo, se jedná 

o skupinu poměrně častých divadelních diváků. Největší část z nich divadlo navštěvuje 

alespoň jedenkrát do měsíce.  
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Graf 6 

Kam si respondenti koupí vstupenku, rozhoduje nejčastěji doporučení známých nebo kritiky, 

osoba autora, režiséra či herecké obsazení a celková pověst souboru nebo scény. Podle 

možnosti navštívit doprovodný program se pak rozhodují pouze necelá 4 % dotázaných. 

Překvapivý a zároveň pro divadla pozitivní je fakt, že cena vstupenky se na pomyslném 

žebříčku faktorů umístila celkově až na čtvrtém místě.  
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Vždy si vybírám divadla nebo představení, kde je možné takový program navštívit
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Graf 7 

 

Největší zájem je mezi respondenty o akce, které nejsou navázány na konkrétní divadelní 

představení. Noc divadel, zahájení či ukončení sezony nebo oslavu výročí by chtělo navštívit 

téměř 67 % diváků. Dalšími hojně preferovanými formáty jsou dramaturgický úvod a beseda 

s tvůrci nebo zaměstnanci divadla, což jsou zároveň i formáty divadly nejčastěji 

organizované. Diváci by se dále rádi podívali na den otevřených dveří nebo prohlídku 

zákulisí. Ta bývá třeba v Národním divadle vždy beznadějně vyprodaná. (Staněk, 2020, s. 

7)  
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Graf 8 

Překvapivý výsledek přinesl dotaz na ochotu diváků za doprovodné programy platit. 

Většinou totiž bývají zahrnuty v ceně vstupenky nebo zcela zdarma. Více než 9 z 10 

respondentů uvedlo, že by byli ochotni alespoň symbolickou částku za doprovodný program 

zaplatit. Nejčastěji pak volili rozmezí 100–200 Kč, 50–100 Kč a dále 200–300 Kč. 

5.3 Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

V této části shrnu obě formy výzkumu a jednotlivě pomocí dat a informací, které jsem 

získala, vyvrátím či potvrdím své výzkumné hypotézy.  

1) Doprovodné programy jsou mezi konzumenty divadelní kultury vítány a 

žádány. 

Nějakou formu doprovodného programu navštívilo přes 43 % dotázaných. Jako příjemný 

bonus, nebo dokonce nepostradatelné je označilo přes 80 % z nich. Respondenti rozhovorů 

pak uváděli, že o programy je dlouhodobě poměrně vysoký zájem. Národní divadlo ho 

deklaruje dlouhodobě a veřejně, v roce 2019 byla dle Staňka (2020, s. 3) návštěvnost 

hrazených doprovodných programů 78 %, což činilo celkem 5 310 návštěvníků. Divadlo Na 

Zábradlí a A Studio Rubín sice nemají souhrnná data k dispozici, v poměru ke kapacitě jejich 
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sálů je ale v rozhovorech deklarovaná návštěvnost průměrně v několika nižších desítkách 

velmi slušným výsledkem. Doprovodné programy tedy mezi konzumenty kultury vítány a 

žádány jsou.    

2) Návštěva takového programu posiluje loajalitu diváka ke značce divadla.  

Přestože by si potvrzení této hypotézy rozhodně každý marketingový expert z oblasti kultury 

přál, nejsou momentálně k dispozici data, která by toto tvrzení mohla přímo dokázat. Pokud 

za loajalitu považujeme opakovaný nákup stejného produktu, zde opakovanou návštěvu 

dané instituce, loajalitu ke značce odůvodněnou návštěvou doprovodného programu 

v průzkumu deklarovalo celkem 38 % z těch, kteří dosud doprovodný program navštívili. 

Jde ale o poměrně malý vzorek, z něhož nelze vyvozovat dlouhodobé pozitivní výsledky.  

Dlouhodobě navštěvovat a sledovat divadlo, které se doprovodným programům věnuje, je 

rozhodnuto necelých 12 % respondentů. Respondenti rozhovorů hovoří o jednotkách či 

desítkách diváků, které osobně znají a kteří se na základě zážitků z doprovodných programů 

do divadla či na další obdobné akce rádi vracejí. Ani jeden z oslovených odborníků nicméně 

nedisponuje daty, která by napovídala, že ten, kdo navštíví nějakou formu doprovodného 

programu, pak s větší pravděpodobností instituci navštíví znovu.   

3) Existence doprovodných programů zlepšuje image daného divadla.  

K jasnému potvrzení této hypotézy by bylo potřeba provést detailnější výzkum na základě 

jasně stanoveného positioningu jednotlivých scén. Jak Národní divadlo, tak A Studio Rubín 

mají image poměrně jasně vyprofilovanou – a nejen za pomoci doprovodných programů ji 

ve veřejném prostoru upevňují. To se ale s takovou jistotou nedá říct o Divadle Na Zábradlí. 

Jan Búrik v rozhovoru uvedl, že nepovažuje význam doprovodných programů v současné 

chvíli za tak výrazný, aby mohly image divadla ovlivňovat. A Studio Rubín má svou image 

zakotvenou v brand manuálu, který obsahuje misi a vizi, a ty mimo jiné stanovují: „Rubín 

přináší reflexi témat, na která se přes hluk každodennosti zapomíná. Představuje sílu slabosti 

a obrat k intimnějším a subtilnějším tématům. Klade důraz na objevování nových tvůrců, 

podporu autorského přístupu a iniciaci nových textů.“ (Umlaufová, 2020, s. 1) Rubín tedy 

image, kterou chce navenek mít nejen pro diváky, ale i další stakeholdery, jednoznačně 

pomocí doprovodných programů podporuje. Národní divadlo některými doprovodnými 

programy posilňuje svoji image první národní scény, upevňuje svoje postavení jako součásti 
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kulturního dědictví národa a jeho historie. Sem spadají oslavy výročí, prohlídky budov, 

připomínky osobností nebo vyzdvihování zajímavostí z archivu. Zároveň je ale v zájmu 

vedení i zaměstnanců divadla, aby se nestalo pouhou kamennou institucí, ke které si budou 

mladé generace obtížně hledat cestu. Image moderní, otevřené a „nekamenné“ instituce tedy 

ND podporuje prostřednictvím dalších programů, využitím moderních technologií, 

zpřístupňováním zákulisí nebo možností setkat se s jednotlivými divadelními zaměstnanci.  

Respondenti byli dotázáni, jak na ně působí divadlo, které se doprovodným programům 

věnuje, a téměř 70 % z nich je takové divadlo sympatické, nejde nicméně z diváckého 

pohledu o hlavní oblast jejich zájmu. Z dostupných dat tedy nelze hypotézu s jistotou 

potvrdit ani vyvrátit.  

4) Návštěva doprovodného programu má vliv na další nákupní rozhodování. 

Tento vliv je pozitivní, ve formě podpory další koupě produktu.   

Na otázku, zda diváky ovlivnila návštěva doprovodného programu pozitivně a rozhodli se 

proto instituci znovu navštívit, odpovědělo kladně téměř 39 % těch, kteří již v minulosti 

nějaký doprovodný program navštívili. Tuto část publika tvoří především velmi častí 

kulturní návštěvníci, více než polovina z nich navštěvuje divadlo častěji než jednou měsíčně. 

Dát někdy přednost divadlu či představení, kde je možné doprovodný program navštívit, se 

rozhodla více než polovina těchto respondentů. Stále se ale jedná jen o necelé dvě pětiny 

všech dotázaných. Pokud bychom tedy použili data získaná z online dotazování jako jediná 

dostupná k této otázce, je možné deklarovat následující. Necelých 40 % diváků se rozhodlo 

divadelní instituci navštívit znovu, a to díky předchozí návštěvě doprovodného programu 

pořádaného stejnou institucí. Hypotézu lze tedy potvrdit, alespoň na část publika má 

doprovodný program pozitivní vliv a motivuje je k další koupi produktu, respektive 

k opakované návštěvě. Oslovení odborníci, respektive instituce, které zastupují, ovšem 

podobná data o svých divácích a jejich nákupním chování neshromažďují. 
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5) Doprovodné programy lze považovat za (plnohodnotnou) marketingovou 

aktivitu.  

5a) z pohledu diváka   

Z diváckého pohledu se v současné chvíli jedná o okrajovou marketingovou aktivitu. 

Dokazují to získaná data, která ukazují jasný divácký zájem o podobné akce. Ty nicméně 

zatím nemají tak velkou sílu ovlivnit nákupní rozhodování či přimět k opakovanému nákupu 

nebo návštěvě stejné instituce. Divákům jsou tyto aktivity z většiny sympatické, mezi 

faktory, podle kterých se při výběru kulturní instituce rozhodují, zastávají ale doprovodné 

programy jen malou důležitost. 

Pokud bychom se podívali, zda možnost navštívit doprovodný program alespoň v jednom 

ze zkoumaných divadel zvyšuje návštěvnost daného představení, zjistíme, že nikoliv. 

Analýza interních dat Divadla Na Zábradlí ukázala, že návštěvnost jednotlivých večerních 

představení v průběhu kalendářního roku 2019 je naprosto nezávislá na nasazení 

přidruženého doprovodného programu. Ani u jedné z 19 uváděných inscenací není 

prokazatelná zásadně vyšší návštěvnost v souvislosti s workshopem, besedou či seminářem. 

Další dvě zkoumané scény nemají data, která by bylo možné obdobně analyzovat, 

k dispozici.   

5b) z pohledu marketingových odborníků  

Tomáš Staněk z Národního divadla a Pavla Umlaufová z A Studia Rubín se shodují, že jim 

doprovodné programy pomáhají naplňovat kýženou image či roli, kterou jako instituce chtějí 

ve společnosti plnit. Staněk navíc deklaruje, že doprovodné programy podporují a budují 

značku a její positioning, a to nejen směrem k divákům, ale i dalším stakeholderům. Za 

důležité zde považuje hlavně současné a potenciální partnery a také profesní a odbornou 

veřejnost. (Staněk, 2020, s. 2). Jan Búrik z Divadla Na Zábradlí uvádí: „Pro mě jakožto 

vedoucího marketingu, respektive kontaktního oddělení, které v sobě zahrnuje marketing, 

prodej a PR dohromady, se jedná spíše o obsahovou část. Doplňkové programy samozřejmě 

také částečně podporují prodeje, ale je to pro mě až druhotný efekt. Měly by nám pomoct 

oslovovat nové cílové skupiny tím, že jim nabídneme něco víc, nějaký speciální zážitek, 

který jinde nedostanou.“ (Búrik, 2020, s. 3) Smysl audience developmentu vidí spíše 

v edukaci a hlubším zapojení diváka do dění v divadle, potenciál přilákat nové diváky si také 

uvědomuje, považuje ho ale až za druhotný zájem divadla.   
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V Národním divadle spadá agenda audience developmentu pod oddělení vnějších vztahů, 

v Divadle Na Zábradlí pod vedoucího produkce, který řídí tzv. kontaktní oddělení. Ten má 

dle svých slov na starost marketing, sociální sítě a právě doprovodné programy. PR a brand 

managerka A Studia Rubín uvádí, že na tvorbě doprovodných programů se podílí širší tým, 

konkrétní zařazení v rámci organizační struktury tedy stanovit nelze.   

 

Výdaje na centrální doprovodné programy Národního divadla tvoří včetně personálního 

zajištění ročně asi 1 milion korun a jedná se o účelový dar, prostředky nejsou čerpány 

z dotace Ministerstva kultury. Na úrovni souborů jsou výdaje asi 100 000 Kč ročně bez 

personálního zajištění, tvoří tedy odhadem necelá 3 % jednotlivých PR rozpočtů. (Staněk, 

2020, s. 6) V rozpočtu Divadla Na Zábradlí, který činil v roce 2019 na straně výdajů 

37 320 000 Kč, činí náklady na zajištění doprovodných programů opravdu mizivou částku. 

Výdaje v současné chvíli tvoří jen odměny externistů, které za rok 2019 byly celkem 13 200 

Kč. Pro úplnost uvádím, že komunikační rozpočet DNZ na externí náklady v roce 2019 byl 

cca 1 000 000 Kč. (Divadlo Na Zábradlí, 2019). Co se týče rozpočtu A Studia Rubín, 

marketingové výdaje v roce 2018 činily celkem 408 000 Kč. Data za rok 2019 zatím nejsou 

k dispozici, nicméně Pavla Umlaufová odhaduje výdaje na zajištění doprovodných 

programů na 50 000 Kč ročně.  

Obchodní oddělení nemá na přípravu, exekuci ani vyhodnocení investic do doprovodných 

programů vliv v žádném ze tří zkoumaných divadel. Pokud vezmeme v potaz specifika 

marketingového řízení kulturních institucí, není tento fakt nijak překvapivý.  

Ani z hlediska sběru a vyhodnocování dat na tom dnes doprovodné programy ve 

zkoumaných divadlech nejsou moc dobře. Dlouhodobě je bohužel proces sběru dat, jejich 

vyhodnocování a následného využití pro plánování a rozvoj v divadelních institucích velmi 

zanedbáván. Jinak tomu není ani u dílčích aktivit, jimiž jsou doprovodné programy.  

Potenciál a důležitost práce s publikem, konkrétně doprovodných programů, si uvědomuje 

každý z oslovených odborníků. Nedá se nicméně říct, že by je bylo možné považovat za 

plnohodnotný marketingový nástroj. Nenasvědčují tomu náklady, rozdělení kompetencí, 

sledování či spíše nesledování relevantních dat a v důsledku ani pohled samotných 

odborníků. Ti doprovodné programy za určitou podporu považují, pro každého z nich ale 
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tyto aktivity oscilují na pomezí marketingu a dalších oborů a funkcí, které divadlo ve 

společnosti zastává nebo které by mělo ztělesňovat. Pokud již odborníci hovoří o 

marketingovém potenciálu audience developmentu, vidí ho především v podpoře image a 

značky divadla ve veřejném prostoru.  

6) Nabídka doprovodného programu je jedním z kritérií, podle kterých se diváci 

rozhodují, do kterého divadla půjdou.   

Možnost navštívit nějakou formu doprovodného programu jistě je jedním z kritérií, podle 

kterých se diváci rozhodují. Není ale rozhodně tím hlavním nebo extrémně podstatným. 

Někdy se rozhodne dát přednost divadlu nebo představení, kde lze doplňkovou aktivitu 

navštívit, celkem pětina dotázaných. Pokud se ale ptáme přímo na kritéria výběru před 

návštěvou divadla, mnohem důležitější je pro respondenty doporučení známých nebo 

kritiky, umělecký tým, který na inscenaci pracoval, nebo jeho pověst či celková pověst 

scény, kterou se chystají navštívit.   

7) Diváci nejsou ochotni za doprovodné programy samostatně platit.  

Hypotézu je dle získaných dat možno vyvrátit, protože ochotu zaplatit za doprovodný 

program alespoň symbolickou částku deklarovalo více než 90 % oslovených. Nejčastěji se 

uvedená částka pohybovala mezi 100 a 200 Kč. V současné chvíli je většina doprovodných 

programů provozována bezplatně, obava o snížení návštěvnosti z důvodu zpoplatnění ale 

zřejmě není na místě.  
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Závěr  

S jistotou se povedlo vyvrátit nebo potvrdit tři ze sedmi stanovených hypotéz. Online 

dotazování mezi častými kulturními návštěvníky a hloubkové rozhovory se třemi 

marketingovými odborníky ukázaly, že doprovodné programy jsou mezi konzumenty 

divadelní kultury vítány a žádány. Stále větší důraz na jejich rozvoj a implementaci kladou 

právě pracovníci marketingu nebo komunikace různých divadelních scén. Na omezeném 

vzorku, který jsem pro účel své práce získala, se dá potvrdit i fakt, že návštěva doprovodného 

programu zvyšuje loajalitu zákazníků. Aby se ale tato hypotéza mohla stát odrazovým 

můstkem pro praxi divadelních marketingových týmů, žádala by si podrobné ověření na 

širším vzorku divadelních návštěvníků. Do budoucna by se tak nabídka doprovodných 

programů mohla stát jedním z podstatných faktorů, podle kterých se diváci budou při nákupu 

divadelního lístku rozhodovat. Jak ukázal výzkum, dnes jsou při rozhodování spíše na okraji 

zájmu diváků. Daleko důležitější je třeba inscenační tým nebo pověst divadelní scény. 

Oblast, ve které mohou být doprovodné programy divadelním marketingovým nebo PR 

odborníkům velmi prospěšné, je budování image, případně značky divadla. Že k tomu 

některé scény mají již dnes nakročeno, potvrzují rozhovory s odborníky z Národního divadla 

a A Studia Rubín. Ukázalo se, že čím přesněji má divadlo stanovenou svoji misi a vizi, tím 

lépe jim může přizpůsobit nejen své produkty, ale i doprovodné programy – pokud má tedy 

zároveň i pevně utvořenou image.  Rubín, který se pro sezonu 2019/2020 rozhodl vyvolávat 

svými inscenacemi debatu o zapomenutých všedních tématech, podporuje tento směr i 

doprovodnými programy. Pořádá debaty o tématech jednotlivých inscenací, kam kromě 

režiséra, dramaturga nebo herců zve i odborníky na dané téma, a s nimi mají po představení 

diváci možnost zdarma téma rozebrat z mnoha úhlů. Národní divadlo zase řadou speciálních 

programů podporuje svoji image první divadelní scény a ukazuje se jako pevná součást 

kulturního dědictví národa. Zároveň ale díky programům pro děti a mládež ujišťuje, že nudná 

historie není to jediné, co se v „Národním“ dá zažít. Kromě toho pak v dětech navozuje vztah 

nejen k divadlu jako takovému, ale i kultuře obecně a „vychovává si“ své budoucí publikum. 

Celkově se dá říct, že se audience development v českém divadelním prostředí pohybuje na 

pokraji marketingové a obsahové funkce v divadlech. Tyto aktivity slouží jako součást 

divadelního zážitku, tedy jsou částečně obsahem, samotným divadelním produktem. Všichni 

oslovení marketingoví odborníci si ale více či méně uvědomují jejich marketingový 



 

41 

 

potenciál – i proto je ve svých divadlech rozvíjejí. Chtějí svému publiku porozumět, chtějí, 

aby publikum porozumělo jim a aby se k nim rádo vracelo. To se snaží zajistit tím, že mu 

nabídnou bonusový zážitek, že mu pomohou porozumět tomu, co zažil, a že mu poodkryjí 

tajemství divadelní práce. 

 

V původní tezi své práce jsem jako výzkumnou otázku stanovila, zda doprovodné programy 

podporují prodejnost vstupenek do Národního divadla. Po podrobném zkoumání odborné 

literatury, po bližším pochopení specifik marketingu v kultuře i po rozhovorech, které jsem 

ještě před zahájením výzkumu vedla s různými kolegy z divadelního prostředí, bylo jasné, 

že takhle jednoduchá otázka o efektivnosti audience development nikdy nebyla a nebude. 

Původní myšlenka divadelních reformátorů 18. století totiž nebyla prodat co nejvíce 

vstupenek. Chtěli publiku přinést vyšší formu umění a kultury, chtěli mu ukázat, jak chápat 

klasicistní divadlo, a proto divadlu přiřkli i edukační roli. Divadelní scény dnes mohou 

využívat nástroje audience developmentu jako určitou konkurenční výhodu, vždy jim ale 

zůstane na paměti tato edukační role. Protože nejsou čistě výdělečné, ale naopak finančně 

podporované státní správou či místní samosprávou, budou i nadále diváka rozvíjet a 

vzdělávat nejen proto, aby k nim častěji chodil, ale také aby jeho pohled na kulturu byl co 

nejširší a nejzasvěcenější. Audience development má již dnes dle mého názoru v marketingu 

kultury své nezastupitelné místo, českou divadelní scénu ale ještě čeká cesta k jeho plnému 

využití a naplnění jeho dosud skrytého potenciálu.  
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Summary 

The thesis has confirmed or disconfirmed three out of seven proposed hypotheses. Online 

questionnaires among avid theatre-goers and in-depth interviews with three marketing 

experts point to the conclusion that special events are popular among audiences. Theatre 

marketing and PR managers are expanding their use of audience development events and 

developing new strategies. Data from the modest sample also suggest that special events 

increase customer loyalty, although this question will need to be tested more thoroughly 

before it can form a firm basis for marketing strategies. Although audience development 

programmes have the potential to become an important factor in customers’ selection of 

theatres, their significance for customers is still marginal, compared to factors such as 

production team or theatre’s overall reputation. On the other hand, audience development 

programmes can be a useful tool in developing theatre brands. They are part of the content 

itself that theatres offer to audiences, but they are also an important part of their marketing 

strategies, as confirmed by marketing experts. The goal of these programmes is to better 

understand the viewer, help the viewer better understand their own drama experience, and 

increase their chances of coming back.  

The original research question for this thesis had been whether audience development 

activities promote ticket sales at the National Theatre. However, this question has proved to 

be overly simplistic. Audience development can be a useful commercial tool, but it will 

remain educational in nature, benefitting from public funding, and existing for the purpose 

of cultivating audiences’ views of the arts. The researcher concludes that audience 

development plays an important role in arts marketing, but the Czech theatre scene is still a 

long way from realizing its full potential. 
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Přílohy 

Vzorový dotazník 

1) Jak často navštěvujete kulturní akce nebo instituce?   

- Méně než 1x za rok  

- 1x za rok  

- 2 – 4x do roka  

- 1x za měsíc  

- 2 – 3x za měsíc  

- 1x týdně nebo častěji  

 

2) Jak často navštěvujete divadelní představení?  

- Méně než 1x za rok  

- 1x za rok  

- 2 – 4x do roka  

- 1x za měsíc  

- 2 – 3x za měsíc  

- 1x týdně nebo častěji 

 

3) Máte oblíbenou kulturní instituci, kterou navštěvujete častěji než ostatní?  

- Ne  

- Ano – uveďte prosím 

 

4) Máte oblíbené divadlo, které navštěvujete častěji než ostatní?  

- Ne  

- Shoduje se s předchozí odpovědí  

- Ano – uveďte prosím 

 

5) Slyšeli jste někdy o divadelních doprovodných programech?  

- Ano  

- Ne  

 

6) Vzpomenete si na nějaké divadlo, které takové programy pořádá? Můžete uvést i 

více.  

- Uveďte  

- Nikdy jsem o divadelních doprovodných programech neslyšel/a  

- Nevzpomínám si  

 

7) Účastnili jste se někdy takového doprovodného programu?  

- Ano  

- Ne  
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8) Pokud ano, jakou měl podobu? (můžete označit více možností)  

- Na žádném doprovodném programu jsem nebyl/a   

- Den otevřených dveří, prohlídka zákulisí  

- Noc Divadel  

- Dramaturgický úvod  

- Tvůrčí dílna  

- Beseda s tvůrci / zaměstnanci divadla  

- Interaktivní akce – audio/video walk, bojovka  

- Lekce, workshop, kurz 

- Akce pro pedagogy  

- Akce pro žáky / studenty  

- Jiné – uveďte prosím  

 

9) Jak jste se o této možnosti dozvěděl/a?  

- Na žádném programu jsem nebyl/a 

- Tuto možnost jsem zjistila až po příchodu do divadla  

- Upozornilo mě divadlo při nákupu vstupenky (online nebo na pokladně)  

- Divadlo mě informovalo emailem   

- Na webu divadla  

- Na sociálních sítích divadla  

- Někdo z mého okolí mě na tuto možnost upozornil  

- Z médií  

- Nevzpomínám si  

- Jiné – uveďte prosím  

 

10)  Ovlivnil tento zážitek vaši další návštěvu stejné instituce?  

- Ano, pozitivně, znovu jsem si tam koupil/a vstupenku  

- Ano, negativně, už jsem příště do tohoto divadla nešel/nešla   

- Ne, nemělo to žádný vliv na moje další rozhodování  

- Na žádném doprovodném programu jsem nikdy nebyl/a 

 

11) Doprovodné programy jsou podle vás v divadle  

- Nepostradatelné  

- Příjemný bonus  

- Nemám názor  

- Spíše zbytečné 

- Na obtíž, divadlo se má soustředit na tvorbu a prezentaci inscenací  

 

12) Jak na vás působí divadlo, které se doprovodným programům věnuje?  

- Je mi sympatická, budu tam chodit a sledovat ji dlouhodobě  

- Líbí se mi jejich aktivity, ale nejde o hlavní oblast mého zájmu  

- Je mi to jedno  

- Spíše to neoceňuji  
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- Naprosto to nepodporuji, jde o zbytečnou aktivitu a chodit tam nebudu 

 

13) Má možnost navštívit doprovodný program vliv na vaše rozhodování, do jakého 

divadla jít?  

- Vždy si vybírám divadla nebo představení, kde je možné navštívit doprovodný 

program  

- Někdy dám takovému představení nebo divadlu přednost  

- Je mi to jedno, upřednostňuji při rozhodování jiné faktory   

- někdy se rozhodnu jít na představení nebo do divadla, kde mě nečekají žádné 

doprovodné programy  

- vždy si vybírám divadlo nebo představení, kde žádné doprovodné programy 

nehrozí  

 

14) Co je pro vás nejdůležitější při výběru divadelního představení?  

- Cena vstupenky  

- Doporučení známých nebo kritiky  

- Pověst souboru nebo scény  

- Autor, režisér či herci  

- Geografická blízkost či dopravní dostupnost  

- Možnost navštívit doprovodný program  

- Jiné – uveďte prosím  

 

15) Jaký formát doprovodného programu byste nejraději navštívili? (možno označit 

více možností)  

- Dramaturgický úvod  

- Tvůrčí dílna  

- Beseda s tvůrci / zaměstnanci divadla  

- Interaktivní akce – audio/video walk, bojovka  

- Prohlídka zákulisí  

- Lekce, workshop, kurz (např. taneční, maskérský, scénáristický)  

- Akce pro pedagogy  

- Akce pro žáky / studenty  

- Program mimo konání představení – zahájení či ukončení sezony, Noc divadel, 

oslavy významných výročí  

- Jiné - uveďte prosím  

 

16) Máte nebo měli byste zájem i o akce, které se nekonají v bezprostřední časové 

blízkosti navštíveného představení? Např. zahájení či ukončení sezony, oslavy 

výročí, tematické procházky atd.  

- Ano, o takovou akci mám zájem, již jsem nějakou navštívil/a  

- Ano, o takovou akci bych hypoteticky měl/a zájem  

- Nemám názor   

- O takovou akci bych spíše zájem neměl  
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- Rozhodně bych o takovou akci neměl zájem  

 

17) Jak by vypadal perfektní doprovodný program organizovaný vaším oblíbeným 

divadlem? (otevřená odpověď)  

- Uveďte prosím  

 

18) Jste nebo byli byste ochotni za určitou formu doprovodného programu zaplatit?  

- Ano  

- Ne  

 

19) Pokud ano, kolik?  

- Do 50 Kč  

- 50 - 100 Kč  

- 100 - 200 Kč  

- 200 – 300 Kč  

- 300 – 400 Kč  

- 400 – 500 Kč  

- 500 Kč a více  

- Nebyl bych ochoten  

 

20) Kolik je vám let  

- Méně než 15  

- 15 – 20 let  

- 21 – 30 let  

- 31 -40 let  

- 41 – 50 let  

- 51 – 60 let  

- 61 – 70 let  

- 70 a více let  

 

21) Jste:  

- Muž  

- Žena  

 

22) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

- Základní 

- Střední bez maturity  

- Střední s maturitou  

- Vyšší odborné 

- Vysokoškolské  
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23) Ve kterém kraji bydlíte? 

- Hlavní město Praha 

- Jihomoravský 

- Jihočeský 

- Pardubický 

- Královéhradecký 

- Kraj Vysočina 

- Karlovarský 

- Liberecký 

- Olomoucký 

- Plzeňský 

- Středočeský 

- Moravskoslezský 

- Ústecký 

- Zlínský 

 

24) Kolik obyvatel žije v místě vašeho bydliště? 

- méně než 1000 obyvatel 

- 1 000 – 4 999 obyvatel 

- 5 000 – 19 999 obyvatel 

- 20 000 – 99 999 obyvatel 

- 100 000 a více obyvatel 

 

25) Váš ekonomický status je: 

- v zaměstnaneckém poměru 

- podnikatel / OSVČ  

- nezaměstnaný/á 

- důchodce (nepracující) 

- v domácnosti / rodičovská dovolená 

- student / žák / učeň 

- jiné – uveďte prosím  

 

26) Jaký je měsíční čistý příjem vaší domácnosti? 

- méně než 15 000 Kč 

- 15 001 – 20 000 Kč 

- 20 001 – 30 000 Kč 

- 30 001 – 40 000 Kč 

- 40 001 – 60 000 Kč 

- více než 60 001 Kč 

- nechci odpovídat  
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Audience development v Divadle Na Zábradlí  

Rozhovor s Janem Búrikem  

Jaké jsou obchodní nebo marketingové cíle divadla? (2020 nebo dlouhodobější)  

Přesto, že jsme příspěvková organizace založená ne přímo za účelem zisku, cílem je hlavně 

prodávat, prodávat, prodávat. Pokud to rozvedeme, tak naším cílem je vytvořit představení, 

to pak úspěšně uvádět i v tak mimořádně konkurenčním prostředí, jakým je hlavní město 

Praha. Na druhou stranu rozhodně netvoříme s cílem vyrábět divácké hity, naopak, naše 

dramaturgie je postavená trochu jinak. Hledáme nové formy, uvádíme nové texty, často 

české premiéry. Nicméně primárním cílem je rozhodně prodej, a to nejen vstupenek, ale i 

dalších produktů, jako je třeba premiérové předplatné.   

Jsou cíle kvantifikované? Je třeba určen nejnižší počet repríz?   

Od vedení divadla tohle přesně určené není, ale máme jako organizace na každý rok plán, 

který se snažíme co nejlépe plnit. Detaily najdeš ve výročních zprávách na webu, ale 

každoročně jsou stanoveny tržby z hlavní i doplňkové činnosti, návštěvnost, tržebnost nebo 

počet premiér za sezonu.   

Jaké jsou další cíle vašeho divadla?  

Rozhodně jsme divadlo, které si klade za cíl diváka rozvíjet. Komerční tituly, úspěšné tzv. 

na první dobrou neuvádíme. Musím bohužel říct, že krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé 

plánování a odpovídající manažerské úkony mi dlouhodobě v divadle chybí. Hlavním 

styčným bodem při plánování je pro nás v tuto chvíli dramaturgický plán.   

V jaké formě pořádá vaše divadlo doprovodné programy?  

Na Zábradlí se doplňkovým programům, jak tuhle aktivitu nazýváme, věnujeme od roku 

2018 a pro diváky je pořádáme v podobě dramaturgických úvodů, scénografických 

seminářů, debat po představení a workshopů.   

Jak fungují scénografické semináře?  

Po skončení dané reprízy přijde scénograf a baví se s diváky o svém přístupu, vysvětluje, 

jak a proč postavil scénu, co tím zamýšlel. Je to taková reflexe, která se častěji dělá 

z režijního, dramaturgického nebo hereckého pohledu, ale my ji divákovi chceme nabídnout 

i z pohledu scénografa. Jde o určitou edukaci, protože máme pocit, že se stále jedná o hodně 
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podceňovanou součást inscenace, kterou nejsou diváci moc naučeni vnímat a rozumět jí. U 

nás navíc scénografie dělají velká jména oboru jako je Marek Cpin nebo Petr Vítek, takže 

jde i o setkání s výraznou osobností. 

Jak probíhají workshopy?   

Zrovna workshopy využíváme jako určitý impuls pro diváka, jako možnost, jak na již 

zavedená představení přivést nové lidi. Záměrně jsme workshopy nasadili právě 

k inscenacím, které jsou už na repertoáru nějakou dobu, a to jsou Macbeth Too Much Blood, 

Podivuhodný případ pana Holmese, Cizinec a Zlatá šedesátá. Lektorsky je zajišťují studenti 

a absolventi Katedry výchovné dramatiky DAMU, protože k DAMU máme přece jenom 

blízko. Naše workshopy jsou dělané primárně pro dospělého diváka, což není moc tradiční, 

je to naopak velké specifikum. Je pravda, že je mohou navštívit už třeba středoškoláci, 

protože naše rozpětí je zhruba od střední školy až po seniory, ale hlavní cílová skupina 

divadla jsou diváci mezi 25 až 50 lety. Děláme je před představením, ale nemají být vůbec 

návodné. Pracujeme s režijním přístupem nebo s přístupem k samotnému textu. Jde poměrně 

dobře vidět rozdíl v zážitku, který si člověk odnese z představení, pokud jde před tím na 

workshop. Diváci pak s představením takzvaně jdou, odnesou si z něj mnohem hlubší 

zážitek.  

Jsou vždy doprovodné programy součástí představení a za cenu jedné vstupenky?  

Ano, všechny formy, kterým se zatím věnujeme jsou navázány na konkrétní představení a 

jsou vždy zdarma, respektive v ceně vstupenky.   

 

Kdy a proč jste s doprovodnými programy začali a kde hledáte inspiraci?  

Začali jsme s mým nástupem do Divadla Na Zábradlí. Já jsem nastoupil 1. ledna 2018 a 31. 

ledna jsme pořádali první doplňkový program. Před tím jsem na takových programech 

pracoval i v Národním divadle, takže když jsem přišel Na Zábradlí, kde se jim zatím 

nevěnovali, chtěl jsem s tím začít co nejdřív. Nejprve jsme začali dělat úvody, debaty a 

scénografické semináře. Snažil jsem se a stále se snažím hledat nové věci, které divadlu 

chybí a které by tam mohly přilákat nové diváky.  

A co se týče inspirace, tak v době, kdy jsme začínali, to opravdu dělalo pořádně jenom 

Národní divadlo. Nicméně největší inspirace je asi v zahraničí, třeba v Anglii, kde jsou ale 
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mnohem dál. Tam jsou edukační programy na takové úrovni, že se jedná o automatickou 

součást divadla. U nás se stále doprovodné programy zdají být něčím navíc, což by ale tak 

být nemělo. Já už se ale taky dostávám do fáze, kdy velmi vážně začínáme přemýšlet nad 

tím, že by bylo fajn mít v divadle divadelního lektora na malý úvazek, který by se 

doprovodným programům mohl věnovat koncepčně, plánovat je. Hodláme zapojit i nové 

mladé dramaturgy, kteří k nám přicházejí právě z DAMU a kterým se daří otevírat zajímavá 

a inspirativní témata.   

Přispívají doprovodné programy k plnění výše zmíněných cílů? Pokud ano, jak?  

Pro mě, vedoucího marketingu, respektive kontaktního oddělení, které v sobě zahrnuje 

marketing, prodej a PR dohromady, se jedná spíše o obsahovou část. Doplňkové programy 

samozřejmě také částečně podporují prodeje, ale je to pro mě až druhotný efekt. Měly by 

nám pomoci oslovovat nové cílové skupiny tím, že jim nabídneme něco víc, nějaký speciální 

zážitek, který jinde nedostanou. U nás v divadle působí skvělí a známí herci a když lidé 

dostanou možnost se s nimi neformálně setkat, oceňují to.  

Máte nějaká data o návštěvnosti těchto programů? Máte zpětnou vazbu od diváků?  

Workshopy schválně koncipujeme na malý počet diváků, takže tam se návštěvnost pohybuje 

mezi 10 a 20 lidmi. U dalších akcí to bude podobně, možná ke 30 účastníkům. Což by bylo 

v procentech průměrně nějakých 10–20 % kapacity divadla. Zpětná vazba funguje spíš na 

osobní bázi, protože někteří diváci chodí pravidelně, takže se i častěji potkáme a můžeme si 

o jejich zážitku promluvit.   

Máte k dispozici data, která by potvrzovala, že návštěvníci doprovodných programů 

se později do divadla vracejí?  

Data nemáme, takže půjde spíš o pocit nebo výsledek osobního pozorování, protože u 

spousty doplňkových programů jsem osobně. Máme celkem náročnou dramaturgii, tak se 

nám stává, že diváci, které hra nebo téma zaujmou, se vrací a přijdou schválně třeba na 

workshop nebo debatu a tam se doptávají a diskutují. Věříme, že obsah doprovodných 

programů, ať již v podobě workshopů nebo osobností, se kterými se diváci mohou setkat, je 

výjimečný a stojí za pozornost. Chceme nabízet setkání, která jinde lidé nezažijí. 
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Co je cílem doprovodných programů?  

Vzdělávání, bonus pro diváka a také další možnost, jak zaujmout a přivést do divadla nové 

cílové skupiny. Ta edukace je myšlená trochu v jiném slova smyslu, nehustíme do lidí jen 

historické údaje. Je to spíš práce s publikem, větší zapojení diváka, protože je pravda, že my 

jsme pro diváky poměrně uzavření. Máme velký podíl stálých diváků, ale na to nemůžeme 

do nekonečna spoléhat. Nové diváky se snažíme lákat právě i prostřednictvím doplňkových 

programů.  

Je důležitější oslovení nových cílových skupin nebo udržení a posílení vztahu u 

současných diváků? 

Momentálně se snažíme celkově komunikaci a marketing cílit na specifické cílové skupiny. 

Do nynějška jsme se segmentaci a cílení moc nevěnovali, což pro nás není zas až tak 

výhodné. Takže s výhledem do příští sezony už víme, že chceme cílit a propagovat 

jednotlivé inscenace i podle témat, třeba inscenaci o Freudovi chceme kromě tradiční 

propagace cílit hlavně na studenty a profesionály z oblasti psychologie. A určitě k takovému 

tématu budeme dělat i doplňkový program. Nicméně důležitější je zrovna teď oslovit nové 

diváky, protože těch věrných, kteří jdou v uvozovkách na všechno, co se u nás hraje, je pořád 

poměrně dost. Zároveň se z nás nesmí stát zakonzervované divadlo hrající stále pro stejné 

obecenstvo.  

Jaké oddělení se u vás v divadle o doprovodné programy stará? Kdo a kolik lidí se o ně 

stará?   

Moje pozice se oficiálně jmenuje vedoucí produkce a mám pod sebou kontaktní oddělení, 

pod které spadá prodej, pokladna, prodej školám, PR, produkce inscenací a zahraničních 

zájezdů. Dále pak oblasti, o které se starám já, a to jsou sociální sítě, marketing a doprovodné 

programy. Celkově jsme tam s kolegy čtyři, ale je to dlouhodobě neudržitelně nízký počet.  

Takže doprovodné programy spadají pod marketing?  

Vlastně ano. Neměly by, ale spadají.  

Nevnímáš je jako marketingovou aktivitu?  

Je to tak na pomezí. Prospívají prodeji a oslovování nových diváků, ale u nás by určitě měli 

sloužit i jako edukační složka divadla. Takže jak jsem řekl, půl na půl.   
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Pod jaký spadají rozpočet a jaký poměr zdrojů na jejich přípravu věnujete?  

V tuhle chvíli máme doplňkové programy z hlediska rozpočtu v položce propagace. Lektoři 

nejsou zaměstnaní, takže to je všechno externí spolupráce, debaty děláme z vlastních zdrojů 

a sil, v podstatě z přesvědčení. Náklady jsou tedy jen na externí spolupracovníky a pohybují 

se řádově v nižších desítkách tisíc za rok.  

Jakou pozici mají doprovodné programy ve vašem komunikačním (marketingovém) 

mixu?  

Jako komunikační kanály používáme web, sociální sítě (Facebook, Instagram), tištěné 

programy v divadle, plakáty. Ty ale používáme jen v divadle, pokud už máme nějakou 

outdoor reklamu, tak většinou k celé sezoně nebo jednotlivým premiérám a dost často díky 

podpoře města. Občas využíváme print, třeba v přílohu Hospodářských novin nebo když se 

před Vánocemi někde dávají tipy na dárky, tak tam dáme naše předplatné. Většinou tyhle 

spolupráce realizujeme s vydavatelským domem Economia, který je pro nás nejvíce 

relevantní z hlediska cílové skupiny.  

Jak se na tuto aktivitu dívá obchodní oddělení? Řešíte nějak návratnost investice apod?  

S kolegou zodpovědným za obchod jsme to upřímně nijak podrobně neřešili. Na počátku, 

kdy bylo potřeba nějaké zdroje určit, jsme trochu změnili strukturu, část výdajů na foto a 

video produkci jsme přesunuli do inscenačního rozpočtu a tím vznikla mezera. Ale nejedná 

se o žádné horentní částky, takže debata nebyla nijak dlouhá. Návratnost neřešíme, což 

souvisí s naším statutem. Edukační složka divadla je pro nás podstatná a nepotřebujeme, 

jako v komerčním sektoru, aby se nám vracely nutně všechny investice. Doplňkové 

programy vnímáme spíš jako dlouhodobou investici.    

Jak diváky na možnost navštívit doprovodný program upozorňujete? Je nějaká cesta 

více efektivní než ostatní?  

V tištěných programech na další měsíc, na Facebooku, primárně přes události a pak na 

webové stránce. Celý program se oficiálně jmenuje DNZ², ale narážíme bohužel na 

nedostatek lidské síly, abychom ještě tuhle značku dokázali smysluplně rozvíjet a 

propagovat. 
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Jak pořádání doprovodných programů zapadá do vaší image nebo role, kterou vaše 

divadlo ve veřejném prostoru ztělesňuje?   

Myslím, že v současnosti nemají takový význam, aby ovlivňovali naší image. Do budoucna 

by však s rozšířením témat mělo přijít i větší zviditelnění těchto programů a hlavním cílem 

by mělo být objevování nových témat a zajímavých osobností a příběhů.  To by opět mohlo 

postavit DNZ do pozice instituce, která nejen vytváří inscenace k zamyšlení, ale nutí diváka 

pozastavovat se nad věcmi a tématy a dávat mu tak možnost dalšího seberozvoje.   

Jsou dlouhodobě žádanější představení, u kterých je možné navštívit doprovodný 

program? 

Tenhle ukazatel nijak nesledujeme, ale poskytnu Ti data prodejů z GoOutu a můžeš se 

podívat, zda to jde nějak vysledovat. Je ale potřeba říct, že jsme pořád v úvodní fázi, 

doplňkové programy teprve zavádíme, a ještě máme před sebou dlouhou cestu, než se stanou 

integrovanou a samozřejmou součástí divadla nejen pro diváky, ale i pro zaměstnance a 

spolupracovníky. 

Změní se nějak váš přístup v nové sezoně k doprovodným programům vzhledem 

k uzavření divadel letos na jaře?  

Budeme pokračovat v tom, co děláme, počítáme s tím, že od září budeme hrát běžně, takže 

i doprovodné programy budeme rozbíhat současně se začátkem nové sezony. Do budoucna 

bych chtěl, abychom měli lektora nebo edukátora, který se o doprovodné programy bude 

starat, ale uvidíme, co bude na podzim a jestli budeme mít k dispozici dostatek zdrojů. 
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Audience development v Národním divadle  

Rozhovor s Tomášem Staňkem  

Jaké jsou obchodní nebo marketingové cíle divadla? (2020 nebo dlouhodobější)  

Jedním je udržení návštěvnosti, která se pohybuje kolem 78 %. Což znamená, že průměrně 

za celou sezonu je vyprodáno zhruba 78 % vstupenek na každé představení napříč všemi 

soubory a budovami. Je to velmi slušné číslo, vzhledem k tomu, jak velké množství lístků 

prodáváme a také poměrně konstantní, pokud pomineme letošní uzavření divadel kvůli 

pandemii. Nejlepší návštěvnost má ze všech souborů balet, protože v uvozovkách nemá 

konkurenci. U opery nemáme konkurenci v tuzemsku, ale operní svět funguje jinak, trhem 

tu není jen Česká republika, ale celá Evropa, potažmo svět. Činohra má naopak konkurenci 

obrovskou, jen v Praze je divadel asi 150 a často velmi úzce zaměřených, což my si 

nemůžeme, ale ani nechceme dovolit. My chceme a musíme hrát „všechno pro všechny.“  

S návštěvností souvisí i tržby, které nezískáváme jen z prodeje vstupného, ale například i z 

pronájmu prostor, sponzoringu a fundraisingu. Největší příjem tvoří dotace Ministerstva 

kultury ve výši zhruba jedné miliardy korun, což je asi 60–70 % rozpočtu divadla a na zbytek 

si musíme vydělat. Proto je pro nás důležité zaujmout potenciální sponzory a partnery, 

v čemž nám pomáhají i doprovodné programy. Ty totiž spoluvytvářejí naši image nejen 

směrem k divákům, ale právě i směrem k potenciálním nebo současným partnerům.  

V jaké formě pořádá vaše divadlo doprovodné programy?  

Doprovodné programy interně dělíme podle toho, pod jakou část divadla spadají. Věnujeme 

se jim totiž nejen na úrovni jednotlivých souborů – činohry, baletu, opery a laterny magiky, 

kde se častěji váží k „produktům“, ale i na úrovni centrály. Pro veřejnost pak do zhruba tří 

skupin, podle toho, pro jakou cílovou skupinu je pořádáme.  

Centrála se v doprovodných programech věnuje osobnostem, budovám, výročím nebo nově 

ekologii. Připomínáme výročí položení základního kamene nebo požáru ND, slavíme 

narozeniny a další výročí osobností, které tu působily nebo pořádáme prohlídky našich 

budov. Prohlídky jsou klasické zámecké, ale diváky bereme i do zákulisí nebo na prohlídky 

exteriérů a fasád. Centrála se také stará o větší akce, jakou jsou dětské dny, rozsvícení 

vánočního stromku, zahájení a ukončení sezony, ale také Noc divadel nebo Noc literatury.  
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Umělecké soubory, jak už jsem řekl, nejčastěji pořádají doprovodné programy s jasnou 

vazbou na jednotlivé inscenace, nebo chcete-li produkty. Dělají dramaturgické úvody před 

představením, besedy s tvůrci po představení, semináře, workshopy. Balet a opera navíc 

ještě mají programy Balet nás baví a Opera nás baví, které se věnují souborům jako takovým. 

V podstatě tématizují svůj žánr a určeny jsou hlavně dětem.  Činohra obdobnému programu 

říká ND Young, jde o jakousi akademii pro teenagery, která je provede světem a žánrem 

činoherního divadla.  

Jsou vždy součástí představení a za cenu jedné vstupenky?  

Dramaturgický úvod a beseda po představení jsou vždy v ceně vstupenky. Co se týče dílen, 

workshopů nebo třeba prohlídek, tak ty jsou zpoplatněny symbolicky, anebo jsou součástí 

balíčku, něco jako bonus k určitému množství vstupenek. Zároveň si myslíme, že pokud 

bychom programy dělali všechny zadarmo, nebudou si jich návštěvníci vážit, takže je to i 

psychologický důvod, proč symbolický poplatek účtujeme. Větší akce jsou ale samozřejmě 

zdarma, třeba den otevřených dveří, Noc divadel nebo všechny akce, které pořádáme na 

piazzettě.  

Proč a kdy jste s tím začali a kde hledáte inspiraci?  

Moje současná kolegyně Daniela Von Vorst se lektorování a doprovodným programům 

věnovala v Německu a pak sem ve spolupráci se mnou tenhle koncept přivezla. Na úplně 

první programy ND+ dojížděla lektorovat právě z Německa, a to vždy jen na několik dní. 

Začínali jsme v souboru činohry, kde já jsem v té době působil. Uměleckým šéfem byl 

Michal Dočekal a asi úplně první doprovodný program jsme udělali k inscenaci Ze života 

hmyzu v režii dnešního uměleckého šéfa Daniela Špinara. Postupně se nám podařilo 

prosadit, že chceme doplňkové programy dělat dlouhodobě a nejen činohra, ale i další 

soubory se jim začaly věnovat poměrně rychle i samostatně. Kromě Daniely na nich teď 

pracují i další kolegyně a přinášejí pořád další nápady a možnosti. Já se v tuhle chvíli věnuji 

programům na centrále, kde jsme nedávno objevili novou oblast, jak můžeme divadlo a celou 

naši instituci přibližovat veřejnosti z mnoha dalších úhlů a nemusíme se omezovat jen na 

spojení s inscenacemi nebo soubory.   

Přispívají doprovodné programy k plnění výše zmíněných cílů? Pokud ano, jak?  

Určitě nám pomáhají tvořit a dokreslovat naši image, podporují značku Národní divadlo a 
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její positioning. Nejde ale jen o působení značky a instituce na diváky, ale i další 

stakeholdery – současné a potenciální partnery nebo profesní a odbornou veřejnost.   

Máte nějaká data o návštěvnosti těchto programů? Máte zpětnou vazbu od diváků?  

V roce 2019 jsme zrealizovali celkem 763 doprovodných programů. Jak se píše ve výroční 

zprávě, návštěvnost hrazených doprovodných programů, tedy těch, na které bylo třeba si 

zakoupit vstupenku, se v tomto roce pohybovala kolem 78 % a celkem na ně přišlo 5 310 

lidí. Přesné číslo návštěvníků všech ND+ programů neznáme, i proto, že by musel být 

zahrnut každý návštěvník velkých venkovních eventů, kde jednotlivé příchozí nepočítáme.  

Zpětná vazba se k nám dostává hlavně přes e-maily, anebo osobně při komornějších a 

pravidelných akcích. Vidíme u diváků o naše akce enormní zájem, je vidět, že na trhu 

podobných možností moc není. My navíc nabízíme mnohdy velmi nevšední zážitky, které 

prostě jinde nedostanete.   

Máte k dispozici data, která by potvrzovala, že návštěvníci doprovodných programů 

se později do divadla vracejí?  

Když budu úplně upřímný, tak Národní divadlo nemá dlouhodobě s prodejností a 

návštěvností problém. Velký vliv na to má samozřejmě turismus, bez kterého se teď asi 

nějakou dobu budeme muset obejít, ale dlouhodobě rozhodně neděláme doprovodné 

programy s primárním cílem podpořit návštěvnost. Důležitější je edukace, což možná zní 

trochu pateticky, ale z našeho pohledu je to opravdu jedna z rolí Národního divadla ve 

veřejném prostoru. Navíc čím více dáme divákům a veřejnosti nahlédnout pod pokličku 

divadelního světa, tím je větší pravděpodobnost, že divadlu porozumí a budou do něj pak 

rádi chodit. A nejenom k nám, ale i na menší nebo regionální scény. A pokud zajdeme ještě 

dál, a to už je opravdu hodně dlouhodobá aktivita, naši dětští nebo mladí diváci budou jednou 

rozhodovat na úřadech a ministerstvech o dotacích pro kulturu, nebo ve vedení firem o tom, 

komu poskytnou sponzorský dar. Takže je v našem zájmu přispívat k zachování určité 

kulturní vzdělanosti, ale také se pokoušet v mladé generaci vytvořit lásku k divadlu, protože 

s trochou nadsázky, na nich v příštích letech může záviset osud kultury jako takové.  
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Co je cílem doprovodných programů?  

Jedním cílem je edukace, o které už jsme hovořili v předchozí otázce. Jde tedy nejen o 

poskytnutí nových a obzor rozšiřujících informací, ale i o snahu přitáhnout co nejvíce lidí 

k divadlu jako takovému.  

Dále chceme budovat image a značku, a to nejen směrem k divákům, ale také, a někdy i 

primárně, směrem k potenciálním partnerům. Dalo by se říct, že doprovodné programy 

spoluvytváří obraz ND, podle kterého nám pak sponzoři budou chtít věnovat dar, pronajmout 

si u nás sál, natočit film nebo koupit zadané představení pro zaměstnance.  

Chceme být relevantní značkou i pro mladší generace a chceme se jim otevírat. Děláme to 

samozřejmě hlavně samotným uměním, kam spadá třeba celá éra Daniela Špinara jako 

uměleckého šéfa činohry. Otvíráme se veřejnosti nejen na jevišti, ale i mimo něj. Podtitul 

centrálních doprovodných programů je Národní jinak, to je přesně to, čeho chceme 

dosáhnout. Proto děláme pro děti bojovku s názvem Národní hoří, kde uvnitř divadla plní 

úkoly s pomocí QR kódů, nebo máme haptickou stezku, v rámci níž si můžete „osahat busty“ 

a sochy. To jsou všechno věci, které děti v divadle, když přijdou s maminkou, dělat nesmí, 

ale my jim je schválně chceme ukázat, abychom bořili tu stereotypnost a kamennost.  

U jednotlivých souborů, kde jsou programy navázány na produkt, jde asi nejvíce o 

marketingový nástroj, i když to pořád říkám hodně v uvozovkách. Souborové nebo 

produktové doprovodné programy pak využíváme i v obchodním oddělení, kdy například 

školám nabízíme společně s určitým počtem lístků na dané představení v balíčku dílnu, 

workshop nebo prohlídku divadla.  

A v neposlední řadě chceme razit v této oblasti cestu dalším divadlům u nás. Čím lépe my 

budeme dělat ND+ a čím více o tom budeme dávat vědět světu, tím lépe se to pak podaří 

prosadit třeba kolegům z regionů. Tímhle směrem chceme být vizionáři, což nám současně 

opět posiluje značku, ale tentokrát „dovnitř“, tedy mezi divadelníky a kulturními institucemi.  

Můžeš tyto všechny cíle stručně shrnout?  

Tvoříme vztah, posilujeme image a značku, zároveň ale otevíráme a odkameňujeme tradiční 

instituci pro mladší diváky. Druhotně jde i o způsob, jak strhnout zaměstnance a podpořit 

u nich vztah ke značce a zaměstnavateli.   
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Je důležitější oslovení nových cílových skupin nebo udržení a posílení vztahu u 

současných diváků? 

Je důležité říct, že stejně jako Národní divadlo hraje pro všechny cílové skupiny, tak obdobně 

se i doprovodné programy snažíme dělat „pro všechny“. Naším úkolem je zaujmout rodiny 

s dětmi, seniory, mladé i starší publikum, obyvatelé metropolí i regionů.  

Z hlediska image je pro nás důležité obojí. Dá se dlouhodobě vysledovat, že jsou diváci, 

kteří se na základě zážitků z ND+ vrací. Začínáme dokonce posílat za ND+ i vlastní 

newsletter a tvořit jakýsi klub přátel. Cílíme i na nové diváky, i když ne primárně proto, aby 

si koupili vstupenku, což samozřejmě také chceme, ale hlavně proto, abychom o sobě 

rozšiřovali povědomí a měli v populaci co možná nejširší zásah.  

Máme samozřejmě i stálé diváky, ale do ND se chodí trochu jinak než do dalších divadel. 

Většina Čechů se alespoň jednou za život do Národního vypraví, ale mnohdy pak zůstane 

právě jen u té jedné návštěvy. My se ale snažíme co nejvíc takových diváků přesvědčit, aby 

přišli znovu, většinou to ale nebude hned příští měsíc. A pak máme předplatitele, kteří 

přijdou třeba pětkrát za rok a tvoří velmi důležitou skupinu diváků.    

Jaké oddělení se u vás v divadle o doprovodné programy stará? Kdo a kolik lidí se o ně 

stará?  Pod jaký spadají rozpočet, pokud nějaký vůbec mají?  

Národní divadlo funguje jako matka a dceřiné společnosti, tedy centrála a jednotlivé 

soubory. Doprovodné programy pak fungují na obou úrovních.  

Na každém souboru je jeden specialista na ND+ řízený přímo svým uměleckým šéfem, ale 

zároveň podléhá centrální koordinaci. Na souborech jsou to všechno zaměstnanci v úvazku, 

kdežto na centrále vše funguje díky externistům. Zatím nemáme žádné speciální ND+ 

oddělení. Agenda spadá do vnějších vztahů, které vedu já, takže my je z hlediska zařazení 

do organizační struktury nevnímáme čistě jako marketingový nástroj. 

Jaký poměr zdrojů z rozpočtu věnujete na přípravu a exekuci doprovodných 

programů?  

Rozpočet doprovodných programů není součástí dotace Ministerstva kultury. Zdroje na 

ND+ získáváme především ve formě sponzorských darů a partnerství. Prostřednictvím pana 

ředitele se snažíme lobbovat za to, aby i prostředky na takovou doplňkovou činnost byly 

vnímány jakou součást divadelních rozpočtů, čímž opět pomáháme prorazit cestu dalším 



 

66 

 

divadlům. Za tímhle účelem jsme i nedávno založili Asociaci divadelních lektorů, kde je 

spojujeme napříč republikou, mluvíme o konceptu doprovodných programů i na úrovni 

Asociace profesionálních divadel.  

Na centrále máme momentálně na ND+ ročně zhruba 1 000 000, který jde hlavně na 

personální zajištění a jsou to účelové dary, třeba loni jsme získali dar od Řízení letového 

provozu. Pokud pak děláme větší akce, jako různá výročí, ty mají svůj vlastní rozpočet, který 

nicméně nikdy není součástí dotace od státu.  

Co se týče souborů, tak tam je úvazek specialisty doprovodných programů hrazen z dotace 

ministerstva a další drobné výdaje se platí z jednotlivých PR rozpočtů. Ale to se pohybujeme 

zhruba v relaci 100 000 Kč v poměru k celkovému PR rozpočtu souboru ve výši cca 3,5 

milionu.  

V jakém vztahu jsou v Národním divadle oddělené marketingu, PR a obchodní 

oddělení?  

Všechna zmíněná oddělení fungují samostatně. Společně se scházíme a koordinujeme, 

nicméně PRisté nejsou podřízeni ani marketingu ani obchodu. Spadají pod vnější vztahy a 

na jednotlivých souborech mají poměrně velkou autonomii.  

 

Jakou pozici mají doprovodné programy ve vašem komunikačním (marketingovém) 

mixu?  

Tady je potřeba vzít v úvahu velkou rozdílnost kulturního marketingu, protože ať už 

marketingové, PR, nebo obchodní oddělení nemají na rozdíl od komerčního světa žádný vliv 

na výsledný produkt. I proto u nás marketing funguje trochu jinak. Samozřejmě využíváme 

tradiční kanály, ale stále více i online komunikaci, máme nový web, snažíme se o neustálý 

růst v prostředí sociálních sítí.  

Jak se na tuto aktivitu dívá obchodní oddělení?  

S obchodním oddělením spolupracujeme v rámci různých balíčků, když nabízíme 

doprovodné programy jako určitý bonus ke vstupenkám.   

Řešíte nějak návratnost investice apod?  

Návratnost v podstatě řešit nemusíme, protože na centrální programy žádné zdroje 
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z celkového rozpočtu divadla nečerpáme.   

Jak diváky na možnost navštívit doprovodný program upozorňujete? Je nějaká cesta 

více efektivní než ostatní?  

Přes sociální sítě, kde má značka ND+ vlastní profil a dále využíváme naše tradiční 

komunikační kanály – časopis, web, newsletter, kterých je tedy několik podle segmentace. 

Produktové programy komunikujeme už ve chvíli prodeje, ať už osobně na pokladně nebo 

formou upozornění při nákupu přes web. Co se týče medializace, tak té se moc nevěnujeme, 

protože zájem nepotřebujeme zvyšovat, u některých programů naopak, třeba prohlídky jsou 

vždycky hned vyprodané. V kavárně Nona, kde se většina besed a podobných akcí koná 

vylepujeme i klasické plakáty, které upozorňují na nejbližší akci a překvapivě je to pořád 

docela silné médium.  

Jak pořádání doprovodných programů zapadá do vaší image nebo role, kterou vaše 

divadlo ve veřejném prostoru ztělesňuje?  

Preambule statutu Národního divadla říká, že jsme reprezentativní scénou České republiky. 

Dále jedním ze symbolů národní identity, nositelem národního kulturního dědictví a zároveň 

prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. ND je živým uměleckým organismem, který 

chápe tradici jako úkol ke stále novému řešení a jako úsilí o nejvyšší uměleckou kvalitu. Já 

doplňuji ještě snahu o udržení kulturní vzdělanosti, prosazování inovací a směru pro další 

divadla a otevírání celospolečenských témat.   

Jsou dlouhodobě žádanější představení, u kterých je možné navštívit doprovodný 

program? 

Třeba školní skupiny navštěvují jen určitý typ představení a tam je o inscenace, ke kterým 

nabízíme doprovodný program, dlouhodobě mnohem vyšší zájem. Další cílovou skupinou, 

u které se dá vypozorovat zvýšený zájem o doprovodné programy, jsou senioři.  

 

Změní se nějak váš přístup v nové sezoně k doprovodným programům vzhledem 

k uzavření divadel letos na jaře?  

Kvůli nucené pauze jsme hodně výrazně posunuli aktivity ND+ v online prostředí. Začali 

jsme dělat soutěže, kvízy, pracovní listy, které běžně používáme, jsme zveřejnili na webu, 
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aby si je lidé mohli stáhnout a využít je i bez nás. Zveřejňovali jsme každý den jednu 

zajímavost z archivu, což je určitě něco, v čem bych rád pokračoval. Činohra uspořádala 

také sérii streamovaných debat pod hastagem #kulturajenarod, kde se kolegové zaobírali 

tématy, na která jinak v divadelním světě za plného provozu není čas a zakončili ji 

závěrečným rozhovorem s ministrem kultury.  
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Audience development v A Studiu Rubín  

Rozhovor s Pavlou Umlaufovou  

Jaké jsou obchodní nebo marketingové cíle divadla?  

V Rubínu není nikdo, kdo by odpovídal za obchod jako takový. Dříve bývaly cíle zaměřené 

spíš na plnění grantů, teď už cíle máme stanovené jinak, ale stejně se nejedná o obchodní 

cíle, jako je známe z komerčního prostředí. Rubín se nechce zavazovat k tomu, kolik prodá 

lístků a pak se toho za každou cenu snažit dosáhnout. Svoje poslání a tím pádem i hlavní cíl 

vnímáme spíš v přinášení hodnoty naší cílové skupině a vyvolávání otázek, které ve 

společnosti chybí. Ale máme i KPI’s na každou sezonu, které buď jsou anebo nejsou 

kvantifikovatelné. Letos jsme měli zvýšit celkovou návštěvnost sezony na 80 %, zvýšit obrat 

z prodeje lístků na 70 %, získat podporu tří finančních partnerů v určité hodnotě do určité 

doby a získat čtyři mediální partnery.  Ke každé inscenaci pak máme jednotlivě dané cíle, 

třeba v počtu mediálních výstupů, kterých chceme dosáhnout. Využíváme i reporting, takže 

si naplňování cílů vyhodnocujeme měsíčně a následně i za celou sezonu.   

Jaké jsou další cíle vašeho divadla?   

Když se podíváme do brand manuálu, tak ten obsahuje misi a vizi, kde jsou ukryté i cíle: „A 

studio Rubín přináší reflexi témat, na které se přes hluk každodennosti zapomíná. 

Představuje sílu slabosti a obrat k intimnějším a subtilnějším tématům. Klade důraz na 

objevování nových tvůrců, podporu autorského přístupu a iniciaci nových textů.“ Dále bych 

uvedla, že Rubín chce vytvořit kulturní prostor, který je širokou společností vnímán jako 

nekonvenční, autorský a specifický tématy, která představuje. V neposlední řadě je naším 

cílem navrátit Rubínu auru a identitu kulturního prostoru, kam se nechodí jen do divadla, ale 

také za výtvarným uměním, hudbou a zábavou.   

V jaké formě pořádá vaše divadlo doprovodné programy?  

V Rubínu se momentálně dělají programy přístupné i nepřístupné veřejnosti. Jedna část je 

určená umělcům, tam je nejvýraznější projekt s názvem Autor v domě, který má za cíl se 

vrátit ke kořenům Rubínu, který dlouhodobě stál právě na autorských textech. My v rámci 

projektu Autor v domě dáme prostor mladým tvůrcům, kteří pak konzultují proces tvorby s 

mentory, ti ale zároveň sami tvoří vlastní texty, takže je skvělý prostor pro zpětnou vazbu. 

Následně se pak vzniklé texty inscenují jako scénické čtení, což už má přesah k veřejnosti, 
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protože na takový večer může přijít kdokoliv zdarma. Je pro nás důležité dát prostor 

studentům nebo těm, kteří ještě nejsou součástí profesionálního divadelního světa. Rubín má 

každou sezonu zhruba pět premiér a my se ke každé snažíme udělat diskuzi. Nejde ale o 

klasickou diskuzi s tvůrci, ale my kromě nich pozveme ještě odborníka na téma, kterému se 

inscenace věnuje. A pak se i v té diskuzi věnujeme tématům, o kterých hrajeme, která jsou 

často těžká, složitá a tabuizovaná. Celá letošní sezona je věnována věcem, o kterých jsme 

zapomněli mluvit, takže diskuze dávají velký smysl i dramaturgicky. U některých inscenací 

jich bude i víc než jen po premiéře, budeme se takhle systematicky věnovat třeba inscenaci 

o mateřství. Dále pořádáme koncerty a literární čtení. Koncerty jsou jediné placené a mají 

za cíl primárně zaujmout nové cílové skupiny, které by ale stále byly pro Rubín relevantní. 

Vybíráme podle toho i interprety, aby zapadali do naší koncepce, nějak tematicky 

korespondovali s tématem celé sezony a také aby se potenciálním divákům líbili. Jde o 

akvizici nových lidí, kteří u nás třeba nikdy nebyli a o Rubínu neslyšeli. 

Literární večery jsou trochu okrajová aktivita, která je určená pro hodně úzkou cílovou 

skupinu. Ještě bych sem zahrnula zahájení sezony, které jsme loni na podzim dělali poprvé 

na lodi Avoid, kam přišla hlavně komunita umělců a tvůrců s Rubínem spojených, ale i pár 

novinářů.  

Zároveň kromě doprovodných programů připravujeme ke každé inscenaci ještě 

nadstavbovou aktivitu. Pro inscenaci Jenom matky vědí, o čem ten život je, jsme zvolili 

spolupráci s neziskovými organizacemi, kterým posíláme alespoň dvě vstupenky na každou 

reprízu, abychom i ženám, pro které by to jinak bylo nedostupné, umožnili na představení 

jít. Ke každé premiéře vytvářím zvláštní komunikační strategii, abychom co nejlépe zasáhli 

danou cílovou skupinu a aby i tyhle dobročinné aktivity dávaly opravdu smysl.  

Jsou vždy součástí představení a za cenu jedné vstupenky?  

Diskuze jsou součástí vstupenky nebo pro příchozí z ulice po představení zdarma, literární 

večery a scénická čtení jsou zcela zdarma, jediné, co zpoplatňujeme, jsou koncerty.  

Proč a kdy jste s tím začali?   

Pod současným uměleckým vedením fungují doprovodné programy zhruba dva roky. 

Jednou z hlavních myšlenek koncepce, kterou s sebou přinesla nová umělecká šéfka Dagmar 

Radová, bylo vrátit Rubín k jeho původním hodnotám. Chtěla znovu propojit začínající 



 

71 

 

umělce, studenty nebo amatéry s profesionálním divadelním světem. Takže Rubín schválně 

spojuje třeba známá herecká jména z Národního divadla s úplně nezávislým režisérem. A 

doprovodné programy vznikaly hlavně s cílem ještě více mluvit o tématech, které jsou 

obsahem našich inscenací a oživit scénu něčím úplně novým. Zároveň jsme ještě částečně 

ve fázi transformace, protože rebranding divadla proběhl opravdu od základů, nešlo jen o 

změnu loga, takže změna samozřejmě nějakou dobu trvá, třeba se pořád dohrávají inscenace 

ze starého repertoáru.  

Přispívají doprovodné programy k plnění výše zmíněných cílů? Pokud ano, jak?  

Autor v domě podporuje a naplňuje nekvantifikovatelné cíle, jako je podpora nebo 

poskytnutí prostoru mladých umělců. Diskuze dávají prostor pro sdílení a ještě hlubší 

otevírání témat, která my zvedáme a přinášíme. Koncerty mají za cíl přilákat novou cílovou 

skupinu, bojujeme proti tomu zažitému schématu, že Rubín je devadesátkový bar, kde se 

zakončují večírky v centru Prahy. Večírky zde stále sice končí, ale už jsme dávno jinde.   

Máte nějaká data o návštěvnosti těchto programů? Máte zpětnou vazbu od diváků? 

Nejčastěji máme zpětnou vazbu na scénická čtení, kam chodí hodně lidi od divadla, je to 

taková přátelská atmosféra, takže si o tom hned můžeme popovídat. U dalších programů je 

to obdobně, ale převládá ústní zpětná vazba.   

Máte k dispozici data, která by potvrzovala, že návštěvníci doprovodných programů 

se později do divadla vracejí?  

Data nemáme, ale myslím si, že se vracejí. Kolem Rubínu se v poslední době začala tvořit 

skupina diváků, která ho podporuje, chodí tam a vyhledává i doprovodné programy. 

Některým totiž nestačí náš repertoár zhruba 15 inscenací, takže je to dobrý důvod, proč do 

Rubínu znovu přijít i na něco jiného. Řekla bych, že hlavně diskuze, tedy nějaká možnost 

věnovat se tématu i dál než jenom dvě hodiny jako pasivní divák, je určitě pro lidi motivací 

chodit znovu. Třeba u koncertů to ale funguje naopak. Lidé přijdou na koncert někam, kde 

v životě nebyli a pak teprve na divadlo, pokud se jim u nás líbilo.  

Co je hlavním cílem doprovodných programů? Případně další vedlejší cíle? 

Otevřít ve společnosti diskuzi o důležitých a často zapomínaných tématech. Být 

podněcovatelem debaty o tématech, která jsou často tabu, jako je třeba rakovina, konzum 

nebo právě stinné stránky mateřství. Ta témata jsou nejen pro tvůrce, ale i pro mě za 
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komunikaci klíčová.  

Dlouhodobé cíle jsou určitě budování a podpora brand awereness, zároveň naplňujeme            

a budujeme vizi, kterou jsme si stanovili. Vidím to oborově jako brand nebo PR aktivity.  

Je důležitější oslovení nových cílových skupin nebo udržení a posílení vztahu u 

současných diváků? 

Je to kombinace. Autoři v domě mají hodně úzkou cílovku, takže tam se tohle moc nedá říct. 

U koncertů a čtení je to asi půl na půl, udržet současnou komunitu kolem Rubínu, ale i 

přilákat nové lidi. Literární večery jsou spíš pro nejstarší cílovou skupinu a slouží asi nejvíc 

ze všech k udržení současného publika, ale nejčastěji tam chodí fanoušci jednotlivých autorů 

nebo i moderátorů.  Akvizice nových diváků je pro nás přidaná hodnota, ale je za tím trochu 

jiný cíl. My obecně nic neděláme s myšlenkou „tohle jsme vymysleli proto, abychom zvýšili 

prodej“. Spíš to beru tak, že umělecké vedení nastavilo koncepci a já si PR do ní vkládám a 

hledám pro něj cesty tak, aby souznělo s koncepcí a tématy.    

Jaké oddělení se u vás v divadle o doprovodné programy stará? Kdo a kolik lidí se o ně 

stará?  Pod jaký spadají rozpočet, pokud nějaký vůbec mají?  

Hodně pracujeme jako tým, takže se na tom podílíme všichni. Dramaturg nebo vedení je 

zodpovědné za vizi, já za komunikaci a čísla a produkční se stará o produkci. Celkem jsme 

čtyři a navíc technici, kteří jsou ale v divadle stále. Rozpočet na tyhle projekty pevně 

stanovený nemáme, řešíme to projekt od projektu a pak necháme schválit ředitelem. U 

koncertů třeba víme, že si na sebe dokáží vydělat, takže tam nesmíme být v minusu a platit 

je z interních zdrojů divadla. Autor v domě má alokovaný rozpočet, protože platíme 

mentory. Literární večery každý dělá z lásky a ze srdce. A na debaty jsou zdroje potřeba na 

moderátory nebo hosty, které jdou většinou z rozpočtů jednotlivých inscenací.   

Jaký poměr zdrojů z rozpočtu na marketing a komunikaci věnujete na přípravu a 

exekuci doprovodných programů?  

Je to ročně zhruba 50 000 Kč.  

Jakými kanály komunikuje vaše divadlo a jakou pozici mají v tomto mixu doprovodné 

programy?  

Web, Facebook, Instagram, media relations, dále tisk, kam spadají plakáty a letáky, které se 
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roznáší. Dalším komunikačním kanálem jsou naši herci, což je v kultuře obecně dost 

opomíjená možnost, vůbec influencer marketing jako takový je opomíjený. Vlastně i další 

zaměstnanci působí jako určití ambasadoři, každý si do divadla přiláká svoje známé a 

kamarády, takže hodně spoléháme na tzv. word of mouth. Jako komunikační kanál používám 

i zájezdy, což je skvělá možnost, jak se dostat i mimo Prahu. A ještě prodejní server GoOut, 

tam nás zase mohou lidé najít přes vyhledávání kulturních akcí a podobně.  

Jak se na tuto aktivitu dívá obchodní oddělení? Řešíte nějak návratnost investice apod?  

Jak jsem v úvodu řekla, striktně vymezené obchodní oddělení v Rubínu není a návratnost 

investice v tuto chvíli u doprovodných programů neřešíme.    

Jak diváky na možnost navštívit doprovodný program upozorňujete?   

Přes všechny kanály, které jsem před chvílí zmínila. Máme hodně silné sociální sítě, hlavně 

Instagram. Třeba u scénických čtení je to i hodně na umělcích, aby sami zvali a posílali mi 

materiály, což je pak vždy poznat na návštěvnosti, kdo tomu věnoval čas a kdo ne. U 

koncertů využíváme potenciál dané kapely, jejích komunikačních kanálů a fanoušků. 

Diskuze vždy propagujeme jako součást daného představení na všech kanálech.  

Jsou dlouhodobě žádanější představení, u kterých je možné navštívit doprovodný 

program? 

Diskuze jsou často součástí představení, které jsou dlouhodobě vyprodané, takže tohle 

neumím říct. Je pravda, že když byl o jednu inscenaci menší zájem, dokázali jsme ho 

podpořit krátkodobě právě diskuzí, ale pak jsme ji po čase stejně museli zderniérovat. 

Změní se nějak váš přístup v nové sezoně k doprovodným programům vzhledem 

k uzavření divadel letos na jaře?   

Nejenom vzhledem k doprovodným programům, ale Rubín letos výjimečně bude hrát i 

přes prázdniny, a to na různých letních scénách. Diskuze a další doprovodné programy ale 

necháváme až do Rubínu, budeme je zase pořádat od září. 

 

 


