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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje vývoji marketingové komunikace Dejvického divadla 

v letech 2010–2020 a faktorům, které ovlivňují diváckou motivaci navštívit toto divadlo. 

Konkrétně se zaměřuje na šest mediálních titulů – záznam inscenace Teremin, filmy Díra u 

Hanušovic a Kvarteto a seriály Čtvrtá hvězda, Dabing Street a Zkáza Dejvického divadla. 

Teoretická část popisuje historický kontext existence a fungování Dejvického divadla a na 

základě literatury definuje postupy využívané v rámci marketingové komunikace divadelních 

institucí. V praktické části je potom analyzováno využívání marketingových nástrojů 

Dejvickým divadlem v průběhu zkoumaného období a je proveden kvantitativní výzkum 

zaměřený na vnímání image Dejvického divadla a možné ovlivňování tohoto image 

mediálními projekty, na kterých se podíleli členové uměleckého souboru divadla.  

Annotation 

This bachelor's thesis is focusing on development of the marketing communication of 

Dejvické divadlo between 2010 and 2020 and factors influencing audience motivation to visit 

this theatre. Specificaly it is focused on six media titles – the recording of production of 

Teremin, movies Díra u Hanušovic and Kvarteto and series Čtvrtá hvězda, Dabing Street and 

Zkáza Dejvického divadla. Theoretical part describes historical context of existence and 

functioning of Dejvické divadlo and defines marketing methods used in art marketing and 

theatre marketing based on the literature. Practical part analyses marketing tools and methods 

used by Dejvické divadlo during examined period and presents results of quantitative research 

focused on image perception of Dejvické divadlo and possible influence of mentioned media 

projects, which members of art ensemble of Dejvické divadlo participated on. 
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Úvod 
Dejvické divadlo patří patrně mezi nejznámější a mezi divadelními diváky nejoblíbenější 

kulturní instituce v Praze, potažmo v celé České republice. Své renomé si získalo nejen svojí 

uměleckou tvorbou, která se mezi jinými divadelními soubory vyznačuje osobitým výběrem 

inscenací, originální dramaturgií a zpracováním tradičních děl nebo sehraným tvůrčím 

kolektivem, ale také výraznou mediální přítomností vzhledem k filmovým a seriálovým 

produkcím, za kterými stojí členové souboru. Za více než třicet let fungování Dejvického 

divadla (dále také jen DD) se z něj mezi návštěvníky stala instituce oceňovaná jak kritiky, tak 

diváky. Jeho věhlas v průběhu jeho působení postupně narůstal. Od založení v roce 1992, kdy 

začal vznikat divadelní sál z rozpadajících se prostor, až po současnost, kdy se na vstupenky na 

představení čeká i řadu měsíců.  

Cíl této práce spočívá především ve zkoumání a identifikaci hlavních důvodů, proč se divadlo 

a jeho umělecká tvorba těší takové pozornosti médií i diváků navzdory existenci dalších 

kvalitních konkurenčních divadelních scén. Má-li si divák některé z nich vybavit, DD patří 

mezi první, které tázaného napadnou, jak potvrzuje průzkum realizovaný v rámci této práce. 

Většina divadel zaměřuje svou marketingovou komunikaci a propagaci hlavně na lokální 

úroveň a využívá tak kanály, které cílí na publikum v geografické blízkosti divadla. Cílový 

segment tedy představují lidé, kteří skutečně uvažují nad návštěvou představení daného divadla. 

Dejvické divadlo není výjimkou, ovšem jeho celostátnímu renomé výrazně pomáhá image 

členů souboru a jejich působení ve filmech, seriálech nebo přímo záznamech z DD. Jedná se 

jak o projekty starší, jako jsou filmy režiséra Petra Zelenky Příběhy obyčejného šílenství nebo 

Karamazovi, tak o novější produkci seriálů Čtvrtá hvězda a Zkáza Dejvického divadla a filmů 

Díra u Hanušovic a Kvarteto dlouholetého uměleckého ředitele a režiséra Miroslava Krobota. 

Jsou ale tyto ze své podstaty nedivadelní projekty hlavním důvodem, proč jsou vstupenky na 

často kontroverzní představení Dejvického divadla neustále vyprodány? 

V následujícím textu nejprve přiblížím historii divadelní kultury v České republice a situaci, ve 

které Dejvické divadlo vzniklo. Následně popíšu historii samotného souboru, která vedla k jeho 

dnešní podobě a sestavě. Dále rozvinu, nejdřív teoreticky, potom v porovnání s hlavními 

přímými konkurenty, marketingovou komunikaci divadelních subjektů v obecné rovině a také 

konkrétní marketingové strategie Dejvického divadla mezi lety 2010 a 2020. V páté kapitole se 

zaměřím na konkrétní nedivadelní projekty souboru, které vznikly v témže období. V praktické 

části představím výsledky dotazníkového šetření, které by měly přispět k identifikaci hlavních 
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důvodů úspěchu Dejvického divadla. Jsou-li to skutečně celorepublikově známé filmy a seriály, 

pestrý repertoár, nebo věhlasní herci, kteří patří mezi českou špičku. 
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1. Historie divadla v ČR 

1.1 Stručná historie divadelní kultury v ČR 

Divadlo a divadelní kultura hrály ve vývoji kultury jako takové velice výraznou roli. První 

zmínky o nich pochází ze starověkého Řecka z 5. až 4. století před naším letopočtem, kde se 

divadlo vyvinulo z původně náboženských oslav boha Dionýsa, v nichž se využíval sborový 

zpěv, živé obrazy a tanec. Později se k náboženským představením přidal i děj a řecké komedie 

a tragédie se staly základem pro fungování dnešního činoherního a hudebního divadla. Během 

středověku divadlo fungovalo jako církevní informativní kanál pro chudou a nevzdělanou 

vrstvu obyvatelstva, v době renesance se divadlo změnilo naopak v elitní druh zábavy, kdy 

publikum i vystupující tvořila sama šlechta. Až ke konci renesance začala vznikat první 

kamenná divadla a s nimi také moderní divadelní formy. (Bačuvčík, 2012: 107) 

Na českém území se moderní divadlo začalo aktivně a rozšířeně provozovat až v 18. století a 

teprve během 19. století si získalo své místo mezi dalšími kulturními a uměleckými formami. 

Podle Simka (2005) je tradice českého divadla, která vznikla během národního obrození, jedním 

z hlavních faktorů, které ovlivňují oblíbenost divadla v ČR dodnes. Výrazného rozkvětu 

dosáhlo ve 20. letech 20. století, kdy se v české divadelní kultuře objevila avantgarda v podobě 

například Osvobozeného divadla nebo Divadla Da-Da. V roce 1945 došlo k výraznému 

omezení osobních svobod, a to včetně svobody tvůrčí. Divadlo jako celek se stalo z velké části 

ideologicky nezabarvenou zábavou, která měla za cíl především zabavit diváky, nebo fungovala 

přímo jako nástroj propagandy tehdejšího režimu. (Simek, 2005) Některé soubory však stále 

fungovaly jako jakýsi únik od reality a ve svém repertoáru měly i hry avantgardní. Šlo například 

o Divadlo Semafor či Divadlo Sklep. (Bačuvčík, 2012: 108) Detailněji je fungování divadel 

mezi roky 1945 a 1989 popsáno v kapitole 3.2.1. 

1.2 Vývoj a historie Dejvického divadla 

V listopadu roku 1989 se sametovou revolucí a příchodem nového režimu došlo k zásadním 

společenským a ekonomickým změnám, které ovlivnily mimo jiné dosavadní fungování 

kultury. Dříve státní instituce, včetně divadel, se začaly privatizovat, a tím byla způsobena také 

častá proměna jejich uměleckého projevu. V roce 1990 se ředitelkou Obvodního kulturního 

domu na Praze 6 stala Eva Měřičková, která se následně zasloužila o založení Dejvického 

divadla. Brzy po jejím nástupu do funkce se rozhodla zrekonstruovat zdevastované prostory 

v Zelné ulici, které pod Obvodní kulturní dům spadaly, a s finanční pomocí od Městské části 

Praha 6 se během následujících dvou let podařilo vytvořit zázemí pro nově vznikající divadelní 

soubor. (Ježková, 2010: 10) 
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První soubor, který v nově vzniklém Dejvickém divadle působil, se skládal ze studentů 

alternativního a loutkového divadla DAMU. Evě Měřičkové své studenty doporučil pedagog a 

režisér Jan Borna, který se o pouhý rok později sám stal uměleckým ředitelem divadla. Mezi 

členy toho prvního hereckého souboru patřili například Tomáš Turek nebo Jan Vondráček, a 

jejich první divadelní sezónu zahájili představením Johanes doktor Faust 14. října 1992. Na 

počátku 90. let divadlo bylo tedy zcela nové, s mladým a relativně neznámým ansámblem, 

během dalších čtyř let si ovšem vytvořilo mezi kulturními diváky jméno díky svým častým 

vystoupením na jiných scénách, jako byly například Činoherní studio Ústí nad Labem nebo 

divadlo Drak v Hradci Králové či na festivalech napříč Českou republikou i zahraničím. Mezi 

jejich úspěchy mimo jiné patřil také zisk ceny Alfréda Radoka za inscenaci Sestra úzkost v roce 

1995 nebo zvolení Dejvického divadla divadlem roku v téže době. (Ježková, 2010: 12-14) 

V roce 1996 se soubor v čele s Janem Bornou přesunul do nových prostor, které později 

pojmenovali jako Divadlo v Dlouhé a Dejvické divadlo hledalo nové tváře, které by v Dejvicích 

hrály. Těmi se stal třetí ročník katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU a jejich 

vedoucí Miroslav Krobot. Herecký soubor se od té doby začal dynamicky proměňovat, dnes 

v souboru z původní sestavy zbyly jenom herečky Klára Melíšková, Jana Holcová a Zdeňka 

Žádníková. Angažmá zde ale získávali noví herci, jako například Ivan Trojan, David Novotný, 

Martin Myšička, Igor Chmela, Lukáš Hlavica a další, později také herci mladší generace, jako 

Tatiana Vilhelmová, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, Martha Issová, Pavel Šimčík nebo 

Václav Neužil. Nebylo neobvyklé, že se v některé z nových inscenací objevovali také herci 

hostující. (Nováková, 2008: 41) 

Právě v druhé polovině 90. let začalo Dejvické divadlo budovat svou pověst mezi širším 

publikem. Po odchodu souboru Jana Borny se pochopitelně změnil repertoár, výrazně jiná byla 

ale také dramaturgie žánrů představení a celkový přístup k individualitě hereckých person 

souboru. Krobotův soubor stavěl své portfolio na jedné straně na světových klasických 

dramatických dílech, jako jsou například Shakespearův Hamlet, Gogolův Revizor, Gončarovův 

Oblomov nebo dramatizace Dostojevského románu Bratři Karamazovi, na druhé straně se 

jednalo o nově vzniklé hry současných českých a slovenských autorů. V tomto případě šlo o 

hry Příběhy obyčejného šílenství nebo Teremin napsané a režírované Petrem Zelenkou a další. 

Na základě posledních tří zmíněných inscenací vznikly v letech 2005, 2008 a 2010 také filmová 

zpracování, na kterých se divadlo aktivně podílelo. Mezi důvody diváckého úspěchu 

Zelenkových her bezesporu patří herecké výkony Ivana Trojana, jenž se stal jakousi tváří 
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hereckého souboru Dejvického divadla – publikum si ho oblíbilo díky roli ve filmu Davida 

Ondříčka Samotáři. (Ježková, 2010: 64) 

Mezi další úspěšné inscenace, které byly v Dejvickém divadle uvedeny, se řadí například 

komedie Šťovík, pečené brambory od maďarského dramatika Zoltána Egressyho, představení 

vzniklé na základě improvizace přímo v souboru v režii Jiřího Havelky Černá díra, nebo 

adaptace filmového scénáře finského autora Akiho Kaurismäkiho Muž bez minulosti, za kterou 

Dejvické divadlo získalo cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci. V letech 2002, 2006, 2010 

a 2012 dále obdržel soubor Radokovu cenu v kategorii Divadlo roku a mnoho dalších nominací. 

Několik výher přinesly také jednotlivé herecké výkony členů souboru, a to nejen v rámci 

Radokovy ceny, ale také v rámci divadelních ocenění (Cena Thálie), nebo filmových ocenění 

(Český lev). (Výroční zprávy Dejvického divadla, o.p.s.1 2004–2020)  

V roce 2014 nastoupil do role uměleckého ředitele Michal Vajdička a vystřídal tak Miroslava 

Krobota, který pozici zastával téměř osmnáct let a v souboru dále zůstal pouze jako herec. 

Kromě toho se ale Krobot začal věnovat se zbytkem souboru také dalším projektům – např. 

jeho režijnímu filmovému debutu Díra u Hanušovic. (Výroční zprávy Dejvického divadla, 

o.p.s. za rok 2014: 10) Vajdička ve funkci zůstal další dvě sezóny, během nichž se nadále 

reprízovaly úspěšná představení z předchozích let a vznikaly také nové hry, například 

představení Laboratoř Simony Babčákové, v němž účinkovali vždy profesionální herci z jiných 

souborů, kteří se účastnili celodenního workshopu, inscenace Zásek, s níž režijně debutoval 

Ivan Trojan nebo hra Daniela Doubta Vzkříšení. (VZ DD, 2016: 10) 

V prosinci 2016 opět došlo ke změně uměleckého šéfa, původního ředitele vystřídal ve funkci 

člen hereckého souboru Martin Myšička. Dejvickému divadlu se i v období mezi roky 2017 a 

2019 dařilo vyprodávat každé přestavení, celková obsazenost diváckých míst nikdy neklesla 

pod 95 % celkové kapacity. Každý rok také premiérovaly další představení, mezi 

nejvýznamnější z nich patří inscenace Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala Honey, která 

vznikla ve spolupráci se souborem Cirk La Putyka a byla hrána na domovské scéně druhého 

jmenovaného souboru, Jatka78. (Výroční zprávy Dejvického divadla, o.p.s. za roky 2016 až 

2019) 

Po ukončení divadelní sezóny 2019 zasáhla Dejvické divadlo, stejně jako ostatní kulturní 

instituce v ČR, pandemie covid-19. V té době vešla v platnost řada vládních restrikcí týkajících 

se pohybu osob a provozu kulturních institucí, které vedly nejprve k částečnému omezení a 

 
1 Dále jen VZ DD 
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následně k naprostému uzavření divadel veřejnosti. (ČTK, 2020) Přestože až do konce roku 

s krátkým uvolněním opatření v létě se představení veřejnosti nezpřístupnily, Dejvické divadlo 

začalo být o to aktivnější v online prostoru. Na nově vzniklé streamovací platformě Dramox se 

záznamy inscenací DD staly jedním z hlavních důvodů, proč se potenciální předplatitelé 

rozhodují službu předplatit. (Dramox.cz, 2021) 

2. Divadelní instituce a specifika jejich marketingu 
V následující kapitole se budu zabývat marketingovými prostředky, které jsou využívány 

v divadelním průmyslu. Na rozdíl od klasických komerčních subjektů jsou divadla často vedena 

jako neziskové, nebo alespoň částečně neziskové organizace, jejichž cílem není pouze 

maximalizovat zisk, ale často především přinášet návštěvníkům kulturní hodnotu. Colbert a St-

James (2014: 567) uvádějí, že umění jako takové nese univerzální hodnotu a propaguje sociální 

začlenění, a proto se stává pro své publikum atraktivní, především potom pokud se jedná o 

publikum z vyšší sociální sféry. Kulturní instituce a jejich působení se tak rozděluje na tzv. 

jednoduchou (v odborné angličtině lowbrow) kulturu, která je určena především ke konzumaci, 

pokud možno co největším počtem lidí, nepřináší příliš umělecké hodnoty a je produkována 

masově. Primárním cílem je maximalizace zisku tvůrců a distributorů. Oproti ní stojí 

intelektuální (v angl. highbrow) kultura, jež se zaměřuje především na své kulturní cíle, kulturní 

hodnoty a příjem instituce je až druhotný. (Colbert a St-James, 2014: 567) Definování 

univerzálních hodnot, které kultura přináší, je celá řada a pro každého jednotlivého konzumenta 

umění mohou být hodnoty odlišné. Může se jednat například o sociální zapojení, 

sebeuvědomění a rozvoj identity, vzbuzování emocí a způsob psychické terapie, odrážení reálné 

sociální situace a mnoho dalších. (Crossik a Kaszynska, 2016) Dělení na jednoduchou a 

intelektuální kulturu ovšem není vždy zcela jednoznačné, především vzhledem k chování 

diváků, kteří v dnešní době pozitivně přijímají obě podstaty kulturních produktů. Zároveň ani 

kulturní instituce nemusí v přístupu k vlastní tvorbě zcela jednoznačně inklinovat k jednomu 

nebo druhému výše zmíněnému pólu. Čím více se ale daný subjekt zaměřuje na potřeby vlastní 

cílové skupiny a svůj umělecký produkt jim takto přizpůsobuje, tím více se odklání od konceptu 

umění jako osobního projevu umělce, který je touhami svých diváků nepoznamenaný. (Colbert 

a St-James, 2014: 569) 

Divadelní instituce, na které se tato práce zaměřuje, se mohou řadit mezi kulturu intelektuální, 

o čemž vypovídá mimo jiné i jejich managementová politika a financování. Tomuto tématu se 

blíže věnuje kapitola 3.2.1, v níž jsou popsány rozdíly mezi různými způsoby získávání 

finančních příjmů.  
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2.1 Definice pojmů 

Definování pojmu marketing bylo od počátku bádání v tomto oboru nejednoznačné, a to 

především kvůli vysoké proměnlivosti samotné disciplíny. Marketing jako obor zkoumání 

vznikl na počátku 20. století, přesto se jeho postupy používaly a s časem vyvíjely už dříve. 

Stejně jako samotný marketing se v průběhu jeho existence měnila i jeho definice. Jednou 

z posledních, nejaktuálnějších definic Americké marketingové asociace zní: „Marketing je 

činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, poskytování a výměnu nabídek, 

které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.“ (ama.org, 2021) 

Jedná se tedy o evidentně velice široký pojem zahrnující soubor rozličných aktivit, které mají 

za cíl uspokojit všechny kupní strany – prodávajícího a kupujícího. Podobně marketing definuje 

Johnová jako „proces plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce 

myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující 

potřeby jedinců“. (Johnová, 2008: 16) Tato druhá definice vymezuje blíže cíle marketingu jako 

vzájemnou výměnu statků, kterými kupní strany disponují. Jde tedy v prvním kroku o určitou 

analýzu poptávky, kupující se zaměřuje na potřeby a přání svých zákazníků a musí na ně 

adekvátně reagovat. Až následně pak dochází k přizpůsobení nabídky tak, aby poptávající byl 

uspokojen z následné výměny statků, ať už se jedná o reálné zboží, služby, zážitky, nebo třeba 

vlastnická práva. (Kotler, 2012: 35)  

V rámci této práce je nezbytné definovat také termín art marketing, tedy marketing kulturní 

sféry. Ve své podstatě se jedná o implementaci marketingových postupů a managementového 

řízení do fungování a propagace institucí v umělecké sféře. Hill, O’Sullivan a O’Sullivan 

(2007) definují art marketing jako „integrovaný řídící proces, který vnímá uspokojení 

vzájemných směnných vztahů se zákazníky jako cestu k dosažení organizačních a uměleckých 

cílů“. (Hill, O’Sullivan a O’Sullivan, 2007: 1) Tato definice nestaví do kontrastu marketingový 

přístup orientovaný na zákazníka a umělecký přístup orientovaný na kulturní produkt. 

Dále je důležitá také definice divadla, zejména pro pochopení podstaty marketingového 

produktu. Vodička (2013: 16) definuje divadlo ve svém původním slova smyslu jako „umělecké 

dílo, které se pokaždé děje před námi – tady a teď – pro přítomné diváky,“ tedy jako činnost, 

při níž skupina aktivních herců předvádí umělecké dílo přímo před živým publikem. Samotná 

přítomnost diváků je tak naprosto nezbytná, pro nazývání nějakého děje divadlem. Samotné 

slovo divadlo získalo také další významy – divadlem se označuje také budova, v níž se 

divadelní představení odehrávají, nebo se může jednat o význam významově odvozený, jako 

třeba označení lživého či příliš afektovaného jednání. Pojem divadlo lze také blíže specifikovat: 
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samotný děj, při kterém skupina herců simuluje realitu, a přitom je sledována živým publikem, 

kterým takto zprostředkovávají umělecký zážitek, můžeme lépe nazvat jako divadelní 

představení.  

Divadelní institucí oproti tomu chápeme celou organizaci zaštiťující fungování uměleckého a 

hereckého souboru, jejich zázemí, dále fungování zaměstnanců, divadelních prostor, a mimo to 

také řízení hodnoty značky organizace. (Kotler, 2012: 70) Podle Bačuvčíka (2012: 42) existuje 

v dnešní době rozdíl mezi termíny kulturní instituce2 a kulturní organizace3, v rámci této práce 

je budeme ovšem považovat za synonyma – v obou případech půjde o existující a právně 

doloženou společnost, která své působení zaměřuje na kulturní sektor. 

Značka představuje u každé organizace jednu z nejvýznačnějších a nejvzácnějších komodit, 

kterými daná instituce disponuje. Americká marketingová asociace nazývá značkou „název, 

výraz, znak, symbol nebo design či jejich společnou kombinaci, které mají schopnost 

identifikovat zboží nebo služby jednoho nebo skupiny prodejců a odlišit je od konkurence“. 

(ama.org, 2021) Tyto elementy nejsou to jediné, co značku, nebo také brand, tvoří. Důležitou 

částí definice je ale právě odlišitelnost od konkurence a vzájemná nezaměnitelnost. (Keller a 

Lehmann, 2006) Péče o značku a vytváření hodnot, za kterými značka stojí, bývá v jiných 

odvětvích jednou z hlavních náplní marketingu, a nesmí být opomíjena ani v art marketingu. 

(Colbert a St-James, 2014: 570) I v divadelním prostředí platí, že si divák často nekupuje lístky 

na základě vyčerpávajících informací, které ke konkrétnímu představení má, ale na základě 

celkového projevu značky divadelní instituce.  

2.2 Marketing divadelních institucí  

Bačuvčík (2012) píše, že marketing měl dříve často problematické místo v rámci fungování 

kulturních institucí. Ty jsou považovány za určitého nositele umělecké hodnoty a jejich cílem 

je zvyšování kulturního povědomí a estetického prožitku jejich zákazníků či publika. Povaha 

aktivit těchto organizací by tak měla být primárně nekomerční. Podle Bačuvčíka je marketing 

však stále vnímán jako proces, který přišel z komerční sféry, a pokud se jím kulturní instituce 

zabývá, přibližuje tak své působení konzumnímu stylu života a snižuje tím pádem svou 

kredibilitu. Marketingovou komunikací totiž budou své publikum rozšiřovat a z původně 

kulturně založeného publika se stane nekulturní masa zajímající se pouze o populární dění. 

Kotler a Scheff (1997) považují snahu marketingu, jehož cíle jsou čistě ekonomické, a 

umělecké tvoření za protichůdné v jejich samotné definici – umělci něco vytvoří s nadějí, že 

 
2 „místo obdařené jistou schopností“ (Bačuvčík, 2012: 42) 
3 „společnost a lidé kolem určitých objektů a událostí“ (tamtéž) 
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jejich publiku se tvorba bude líbit, zatímco marketingové aktivity vychází z poptávky a 

marketéři vytvářejí své produkty a komunikaci na základě přání svého cílového publika.  

Během posledních téměř deseti let se ovšem vnímání marketingu mezi širokou veřejností i mezi 

kulturními organizacemi výrazně změnilo. Jeho cílem nemusí být pouze nalákání co největších 

mas diváků či návštěvníků, ale především přesná specifikace a zaměření se na konkrétní cílovou 

skupinu, a kulturní, potažmo divadelní instituce si to již většinou uvědomují. Jejich umělecká 

tvorba tedy stále vzniká s cílem vytvářet umělecké hodnoty, cílovou skupinu ale vyhledávají na 

základě předchozích zkušeností s publikem a svou marketingovou komunikaci tedy zaměřují 

co nejpřesněji. Kerrigan (2010) oproti tomu uvádí, že druhotným cílem marketingu 

v divadelním sektoru je snaha pozvednout divadlo jako takové, vytvářet nové umělecké trendy 

a alespoň částečně odstraňovat pomyslnou hranici mezi publikem a divadelním souborem. Tato 

snaha o rozvinutí komunikačního dialogu by měla probíhat spíše mimo divadelní představení, 

v rámci marketingové komunikace. (Kerrigan, 2010) 

Řada kulturních institucí také nefunguje pouze jako nositel umělecké hodnoty, ale taky jako 

komerční instituce, která pro své fungování nezbytně potřebuje finanční příjmy. Obzvláště 

v divadelním prostředí je marketing využíván velice rozdílně, protože jednotlivé instituce mají 

rozdílné právní formy, a tudíž i různé způsoby, jak získávají finance pro své fungování. 

(Bačuvčík, 2012) 

2.2.1 Financování divadelních institucí 

Různé divadelní instituce fungují v rámci rozdílných organizačních struktur. Jak z hlediska 

managementového fungování, tak z hlediska získávání finančních prostředků. Před rokem 1989 

spadala všechna divadla v České republice pod státní správu a zaměstnanci divadel tak byli 

v podstatě zaměstnanci státními. Vedení divadel stát svěřoval do rukou prorežimních a 

prověřených osob, mimo jiné, aby bylo zajištěno, že na české kulturní scéně nebudou vznikat 

závadné hry a projekty. Je však třeba zmínit, že bylo tuto cenzuru umělecké tvorby možné 

nerespektovat v její plné podobě a divadelní prostředí se tak v některých případech pro 

veřejnost stávalo možností úniku do svobody projevu. S převratem v listopadu 1989 se tato 

situace změnila – zahájil se proces transformace podoby tehdejších divadel ze státních institucí 

na společnosti neziskové, soukromé a jiné. Část kulturních institucí a prostor, včetně těch 

divadelních, byla privatizována a dále byla provozována soukromými subjekty. (Simek, 2005) 

Z hlediska vlastnictví se tedy kulturní instituce dělí na soukromé, tedy nestátní, spravované 

soukromými fyzickými nebo právnickými osobami, a veřejné – patřící pod státní správu, 

ministerstvo kultury, krajské a obecní úřady a další státní organizace. Dalším významným 
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faktorem, podle kterého se divadelní instituce dělí, je ekonomická profitabilita – jedná se tedy 

o rozdělení na komerční a nekomerční instituce. Hlavní rozdíl mezi ziskovými a neziskovými 

divadly spočívá především ve způsobu zacházení s finančními prostředky, které instituce 

získává. V případě ziskových divadel jejich cíl ekonomického zisku pochopitelně nevylučuje 

další klíčové cíle instituce, jako je přínos umělecké hodnoty. Třetím výrazným typologickým 

faktorem je profesionalita – z tohoto hlediska se rozlišují kulturní instituce profesionální, tedy 

takové, jejichž zaměstnanci se umělecké činnosti věnují jako svému hlavnímu zaměstnaní, a 

amatérské, jejichž členové se tímto působením neživí a nemusí mít nijak legálně potvrzené své 

působení. Uvedené typologické aspekty se pochopitelně vzájemně kombinují a vytváří se tak 

celkový profil kulturní organizace. (Simek, 2005) 

Divadelní organizace v dnešní době nejde označit za čistě ziskovou nebo čistě neziskovou. 

Většina divadelních institucí je financována vícezdrojově – její příjem tedy pochází 

z kombinace dotací od veřejné správy, příjmů ze vstupného, sponzorských příspěvků, grantů, 

nadací a dalších. Provozování divadelní instituce je finančně nákladný proces, a aby 

organizátoři nemuseli hradit všechny své výdaje pouze z příjmů od diváků, tedy z vlastních 

zdrojů, divadla získávají výraznou část svých finančních prostředků také z dotací a grantů. Stát 

a další instituce tak nepodporují pouze samotné instituce, ale umění celkově, které svou finanční 

podporou zlevňuje veřejnosti. Často však ani to nestačí a divadelní instituce proto musí téměř 

vždy aktivně provádět tzv. fundraising, tedy další navyšování a získávání finančních 

prostředků. (Bačuvčík, 2012: 177–179) Podle statistiky NIPOS (2016) jsou česká divadla 

soběstačná pouze z 29,5 %, a je tedy potřeba hledat finanční příjmy z maxima dalších zdrojů. 

Z formy financování vychází mj. i nutnost volit různé cílové skupiny marketingové 

komunikace, marketingové nástroje i konkrétní komunikační kanály. V případě institucí, které 

jsou plně financovány z rozpočtu státní správy, se jejich cílová skupina skládá zejména z jejich 

potenciálních návštěvníků, diváků a fanoušků. Pokud ale instituce provozuje aktivní a výrazný 

fundraising, jejím cílovým publikem se stávají také sponzoři či mecenáši. 

2.2.2 Marketingový mix divadelních organizací 

Následující kapitola se zaměří na teoretické možnosti využívání marketingu a marketingové 

komunikace v divadelním sektoru. V divadelní sféře instituce primárně nenabízejí prodej 

hmatatelných produktů jako velká část organizací ve sféře soukromé – představení a prodej 

vstupenek na ně lze vůči komerční sféře srovnávat z marketingového hlediska spíše s nabídkou 

služeb. Produkt v obou případech představuje zprostředkovaný zážitek, který instituce svým 
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zákazníkům zprostředkuje a je tak možné přejímat, drobně upravovat a aplikovat obecné 

marketingové teorie fungující u komerčních subjektů do kulturní sféry.  

V kulturní sféře existuje pro jednotlivé organizace vysoká konkurence, a to jak přímá, tak 

nepřímá. Přímou konkurencí označuje Johnová (2008: 43) „organizace, které nabízejí blízké 

substituty“, pro divadelní instituce jsou to tedy především jiná divadla. Za nepřímou či nejširší 

konkurenci je potom považována každá organizace, která „nabízí zboží nebo služby související 

s využitím volného času“. (Johnová, 2008: 43) Zde se může jednat o jakoukoliv instituci či 

aktivitu, která nabízí uspokojení přání zákazníka nějak trávit volný čas – jde tedy o kina, 

koncertní sály, knihovny, galerie či muzea, a mimo kulturu například sportoviště, restaurační 

zařízení, cestovní kanceláře, streamovací služby a mnoho dalších. Kulturní instituce se tedy 

musí vyhraňovat nejen vůči svým přímým konkurentům s obdobným produktem4, ale také vůči 

všem organizacím, které nabízejí služby. (Johnová, 2008) Divadla se potřebují nejen profilovat 

a prezentovat jako unikátní mezi svými soupeři a přinášet svým zákazníkům přidanou hodnotu, 

ale musí se také zaměřovat na šíření informací ohledně své nabídky co nejblíž svému publiku.  

Pro popsání fungování marketingu v rámci divadelních institucí je v této práci využit koncept 

marketingovému mixu 4P Philipa Kotlera. Tento koncept byl zvolen především kvůli 

dominantnímu postavení v rámci dalších teoretických konceptů využívaných v kulturní sféře. 

(Kerrigan, 2005) 

Kotler (2001) definoval marketingový mix jako „soubor marketingových nástrojů, které firma 

využívá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu“. Původní název 4P vznikl 

z počátečních písmen čtyř stěžejních aspektů marketingové komunikace v angličtině – product, 

price, place a promotion, v češtině produkt, cena, propagace a místo. Jednotlivým prvkům se 

tato práce bude věnovat v následujících kapitolách. Obsah 4P se v průběhu let měnil, obecná 

definice zmíněná výše však zůstává stále platná. Marketingoví odborníci později do původních 

4P přidávali další aspekty, které obsah rozšiřovaly, sám Kotler (2013) rozšiřuje svůj původní 

koncept o další prvky, které s původními čtyřmi P vytváří marketingový mix moderního 

marketing managementu. Jedná se o aspekty, jako jsou people (lidé), processes (procesy), 

programs (programy) a performance (výkon). V rámci analýzy marketingového mixu 

divadelních institucí se tato práce bude držet původní koncepce 4P, v níž ovšem obsáhneme i 

marketingové postupy, které by se zároveň daly zařadit do moderního marketingového mixu.  

 
4 V rámci přímé konkurence se podle Johnové konkurenční oproti nepřímé zintenzivňuje. 
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2.2.2.1 Produkt 

Kotler a Scheff (1997) považují termín produkt v kulturním segmentu, podobně jako v jiných 

odvětvích, za stěžejní složku, tedy to, co se kulturní instituce snaží prodat. Rozdělují produkt 

do tří vrstev, jádro produktu, očekávaný produkt a rozšířený produkt. Jádrem je zde myšleno 

naprosto konkrétní představení a jeho umělecký přínos, včetně atributů jako autor hry, herci, 

kteří v představení vystupují, kdo jej režíroval, v jakých prostorách a v jakém čase je hráno. 

Divadelní představení jako takové přináší výraznou hodnotu svou aktuálností a přítomností 

v daném okamžiku, čímž se liší například od návštěvy kina nebo domácího sledování médií. 

Zkráceně by se jádro produktu dalo označit jako dramaturgie představení. Očekávaným 

produktem se v tomto kontextu rozumí souhrn všech očekávání publika, od počátku jeho 

nákupního chování, tedy způsob nákupu vstupenek, možnosti dopravy, chování zaměstnanců 

instituce a další atributy, které si však diváci vytváří sami ve své hlavě a záleží na divadle, jestli 

je bude naplňovat. Rozšířený produkt, Bačuvčík (2012) stejný souhrn atributů nazývá 

potenciální produkt, se pochopitelně liší s rozdílnými cílovými skupinami. Rozšířený produkt 

potom představuje atributy, které předčí očekávání zákazníků. Ať jde o doprovodný program, 

zlepšené možnosti pohodlí či občerstvení, členství v exkluzivním klubu a další výhody, které 

běžný zákazník od instituce neočekává. (Kotler a Scheff, 1997: 189–196)  

Uvedené tři vrstvy dohromady tvoří komplexní produkt, a cílem divadelní instituce tedy 

zdaleka není pouze zkoušení a představení inscenace, ale do divadelního produktu spadá celá 

řada dalších aktivit, které jsou z marketingového hlediska obdobně podstatné. (Bačuvčík, 2012: 

95–101) Při vytváření každého jednotlivého aspektu kulturního produktu by se měl částečně 

brát ohled na poptávku cílové skupiny, a to například včetně výběru hry, kterou divadlo bude 

inscenovat. Čím atraktivnější bude ať už samotná hra nebo její konkrétní inscenace souborem, 

tím vyšší vzniká pravděpodobnost, že diváci budou chtít představení navštívit a budou schopni 

opomíjet i atributy spadající pod produkt očekávaný. (Kotler a Scheff, 1997: 191) Zvláště 

v divadelní sféře je naplnění očekávání od produktu velice významné, protože diváci sami se 

na výsledném představení podílejí – svou přítomností v sále, přijímáním hereckých výkonů, 

celkovým chápáním hry, svou zpětnou vazbou a mnoha dalšími aspekty. Podle Newcombova 

ABX modelu získává divadlo díky participaci diváků svou jedinečnost a přítomnost v daném 

okamžiku a žádná inscenace nebude nikdy dvakrát stejná. (Hill, O’Sullivan, O’Sullivan, 2003: 

121) 

Zároveň stejně jako v čistě obchodní sféře, i v té kulturní produkt prochází určitým životním 

cyklem. Klasický životní cyklus produktu se skládá ze čtyř vývojových stádií – uvedení 
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produktu na trh, jeho růst, zralost a jako poslední je postupný útlum zájmu zákazníků o produkt. 

Běžně se v prvních dvou fázích životního cyklu postupně zvedají tržby až dokud není potřeba 

zákazníků produkt užívat nasycena. Ve třetí fázi, tedy v období zralosti produktu, dosáhnou 

potenciální tržby svého vrcholu a postupně se začnou snižovat. Tržby následně ve fázi úpadku 

klesají, až je produkt z trhu vyřazen. A stejně tak funguje vnímání jednotlivých divadelních her 

jako separátních produktů, které mají svou životnost. To je způsobeno především omezeným 

cílovým publikem, které by si přálo hru navštívit. Postupně klesající obsazenost jeviště 

v divadelním sále přímo indikuje, že se daná divadelní hra jakožto produkt dostala ve svém 

životním cyklu do fáze úpadku. Takto popsaný životní cyklus je pouze modelový, a 

pochopitelně mohou existovat i jiné způsoby vývoje, například prudký nárůst žádanosti a tržeb 

následovaný stejně prudkým úpadkem, nebo postupné konstantní kolísání zájmu o produkt, 

které ale v dlouhodobém měřítku je neklesající a nerostoucí. (Kotler a Scheff, 1997: 209–212) 

2.2.2.2 Místo a distribuce 

Pojem místa se v obecné marketingové teorii využívá v kontextu místa prodeje daných 

produktů či poskytování služeb. V kulturním marketingu, přesněji potom v marketingu 

divadelním, se ovšem pojem místa z velké části prolíná s funkcemi produktu, který byl 

definován v podkapitole 3.2.2.1, a do kterého patří komplexní divácký zážitek z návštěvy 

divadelního představení včetně prostor budovy divadla. Přesto se ale v rámci marketingového 

mixu musí fyzickému místu, kde se kultura konzumuje, věnovat zvýšená pozornost především 

z hlediska potřeb a přání návštěvníků divadel. (Bačuvčík, 2012: 115) 

Právě divácký prožitek je v divadelním segmentu hlavním důvodem, proč mají diváci tendenci 

se k dané instituci v rámci jejich budoucího rozhodování vracet. Tsai (2005) uvádí, že na 

přelomu 20. a 21. století se marketéři začali zabývat zákaznickým prožitkem značek především 

vzhledem k vnímání značek. Začal se tak rozvíjet prožitek ze samotného nákupu produktu, díky 

kterému se u zákazníků rozvíjela loajalita a pozitivní vnímání značek, které usilovaly o zlepšení 

zákaznického zážitku5. Kulturní sféra je v tomto ohledu opět specifická tím, že přímo nabízený 

produkt tvoří jádro zákaznického prožitku. I tak se ale kulturní instituce tento zážitek snaží pro 

diváky zdokonalovat dalšími aspekty kromě samotné inscenace.  

V první řadě jde o prostory, ve kterých se divadelní představení odehrávají, a jejich vizuální a 

akustické parametry. Přestože ne vždy je to vzhledem k architektonickým vlastnostem 

divadelních sálů možné, mělo by být povinností provozovatele divadla zajistit dobrou 

 
5 Tsai (2005) jako typický příklad z komerční oblasti uvádí prožitek při nákupu v obchodech 

společnosti Apple. 
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viditelnost a slyšitelnost představení pro každé místo, které je v hledišti k dispozici, případně 

jeho možnou cenu následně upravit, aby odpovídala případnému snížení kvality zážitku 

z návštěvy představení. Dalším velice významným aspektem je zajištění dlouhodobého pohodlí 

pro návštěvníky. (Hill, O’Sullivan, O’Sullivan, 2003: 128) Pokud například návštěvníci 

dvouhodinového představení nebudou mít dostatek prostoru pro pohodlné sezení, může to celý 

kulturní zážitek zkazit, protože diváci budou neustále hledat co nejpohodlnější polohu, a 

nebudou se soustředit na samotné představení.  

Mezi další významné aspekty patří například možnost větrání či vytápění sálu, akustická izolace 

od okolí sálu a zázemí divadelního sálu – tedy šatny, dostatečně prostorné foyer, možnost 

občerstvení, komfortní sociální zařízení, či možnost blízkého a pohodlného parkování. 

(Bačuvčík, 2012: 116–118)  

Pro výraznou část návštěvníků divadel hrají představení spíše roli společenských událostí, než 

způsob naplnění kulturních potřeb. V případě, že nebudou naplňovány požadavky těchto diváků 

na zázemí a divadelní prostory na ně budou z jakýchkoliv důvodů působit negativně, výrazně 

se snižuje šance, že danou instituci v budoucnu znovu navštíví. (Hill, O’Sullivan, O’Sullivan, 

2003: 125) 

Do pojmu místa v marketingovém mixu kulturních institucí patří také distribuční cesty prodeje 

vstupenek. Tradičně se vstupenky umisťovaly do předprodeje v místě konání kulturní akce. 

V budově divadla se u prodejního okna zákazník mohl domluvit s personálem, který byl 

zpravidla schopen na základě divákových potřeb a přáni doporučit vhodnou divadelní hru. V 

posledních dekádách se ovšem prodej vstupenek na divadelní představení do značné míry 

odosobnil kvůli online nákupům, které dnes tvoří převážnou většinu prodejů. Kromě 

odosobnění však internetový prodej nabízí mnoho výhod – výrazné urychlení celého prodejního 

aktu, zjednodušení komunikace mezi oběma stranami a výrazné zpřehlednění v podobě 

interních elektronických systémů. Potenciální zákazník tak přebírá všechnu zodpovědnost za 

rozhodování ohledně svého nákupu vstupenek, sám si vybírá čas konání, konkrétní inscenaci a 

díky grafickým přehledům i konkrétní místo k sezení. (Bačuvčík, 2012: 122–124) 

Moderní elektronické způsoby předprodeje mohou být svěřeny dalším subjektům, které se na 

distribuci vstupenek na kulturní akce specializují. V ČR se distribucí vstupenek pro kulturní 

subjekty zabývají například společnosti Ticketportal nebo GoOut, a samotné divadelní instituce 

tak mohou prakticky bez jakýchkoliv organizačních obtíží distribuovat vstupenky na svá 

představení skrze třetí stranu. Nákup vstupenek přes třetí stranu přináší divadelním organizacím 
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výrazné organizační uvolnění – potenciální diváci si skrze webové stránky divadla vyberou 

v programu konkrétní představení a skrze formulář distribuční společnosti si na ono představení 

vstupenku zakoupí. Distribuční sítě zároveň samy provozují stránky, na kterých se obvykle 

nachází široký výběr konkurenčního programu. Pokud zákazník v rámci nákupního 

rozhodování zvolí možnost vyhledávání konkrétních představení skrze distribuční portál, stává 

se pro něj mnohem snazším porovnávat jednotlivé produkty a svůj původní záměr zakoupení 

vstupenek na dané představení se může změnit ve volbu konkurenčního produktu. (Cai a kol., 

2019)  

2.2.2.3 Cena 

Hlavním a nejčastějším způsobem ovlivňování ceny v divadelním sektoru je určování ceny 

vstupenek na jednotlivá divadelní představení a divadelních předplatných. Tvorba této ceny je 

ale velice nejednoznačná vzhledem k rozličným přístupům k financování celé instituce, 

popsané v kapitole 3.2.1. Náklady na provoz a fungování divadel jsou obvykle mnohem vyšší, 

než kolik tvoří celkový zisk z prodeje vstupenek a divadla jsou tak často dotována ze strany 

státních a soukromých subjektů. Vstupenky díky tomu mohou stát mnohem méně, než by bylo 

třeba v případě finanční samostatnosti divadel. (Bačuvčík, 2012) 

Cena je ovšem ovlivňována řadou dalších faktorů. Jedná se o faktory interní – tedy fixní a 

variabilní náklady – a externí, tvořené konkurencí, tržní pozicí dané instituce a postoje sponzorů 

z veřejné i soukromé sféry. Fixními náklady jsou v případě divadel chápány výdaje určené 

k provozu divadla do uvedení premiéry konkrétní premiéry. Variabilní neboli provozní náklady 

vznikají od data premiéry. (Dvořák, 2004) Vytváření ceny vstupenek na základě střetu nabídky 

a poptávky publika, jak funguje v tržním segmentu, také není v kultuře přesné a nevyužívá se, 

protože „není možné objektivně zjistit, jaký objem produktu bude poptáván při určitých 

cenách“. (Bačuvčík, 2012: 128) Vzhledem k přijímaným dotacím institucí nejsou metody 

kalkulace z interních faktorů a cenotvorby na základě střetu nabídky a poptávky vypovídající a 

výsledná cena se pak určuje především ze zmíněných externích faktorů – podmínek na trhu. 

Dalšími faktory mohou ale být také diverzifikace ceny na základě kvality konkrétních míst 

v divadelním sále nebo fáze životního cyklu produktu, ve které se konkrétní představení zrovna 

nachází. (Bačuvčík, 2012) 

Obdobně jako v komerční sféře fungují i v kulturním sektoru různé způsoby podpory prodeje 

v podobě slev. Nejběžnější způsob, který divadelní instituce využívají, jsou divadelní 

předplatná na více po sobě jdoucích představení neboli abonmá. Ve své podstatě se jedná o 

množstevní slevu, která je ovšem využívána v průběhu času. Množstevní slevy se zároveň 
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mohou uplatňovat i v rámci jednoho představení, například při možnostech zájezdových 

návštěv divadelních představení. (Dvořák, 2004) Blíže je na podporu prodeje zaměřena 

následující kapitola. 

2.2.2.4 Komunikace a propagace 

Z marketingového hlediska je čtvrté P z Kotlerova marketingového mixu tím nejdůležitějším. 

Komunikace s cílovým publikem kulturních institucí tvoří samotnou podstatu uměleckého 

marketingu a má několik samostatných cílů. První z nich je předání informací ohledně 

klíčových projektů cílovému publiku. Aby se tento cíl mohl naplnit, musí se nejprve určit 

správné publikum pro přijímání těchto informací. Bačuvčík (2012: 135) segmentuje celou 

veřejnost na publikum dostupné, tedy potenciální zákazníky, a publikum nedostupné, které o 

kulturní produkty nejeví žádný zájem. Dostupné publikum se dále dělí na návštěvníky, tedy 

současné zákazníky, kteří by chtěli svou návštěvu umělecké instituce zopakovat, a zájemce, 

tedy nové potenciální zákazníky, kteří dosud žádnou produkci dané instituce nenavštívili, a mají 

tedy potenciál se zákazníky stát. V situaci, kdy je toto potenciální publikum definováno a 

dalšími metodami segmentováno na dílčí vnitřně homogenní skupiny, je třeba správně vybrat 

komunikační kanál, skrze který bude instituce se svým cílovým publikem komunikovat.  

Souhrn kanálů využívaných pro marketingovou komunikaci se nazývá komunikační mix, do 

kterého spadá celá řada konkrétních způsobů, kterými lze cílové publikum oslovit. Literatura 

uvádí, že se do něj řadí reklama, podpora prodeje, public relations a direct marketing. (Johnová, 

2008: 196) Během posledních let ovšem došlo k prudkému rozvoji technologií6, a s tím také ke 

vzniku nových způsobů komunikace, které jsou v dnešní době pro marketingovou komunikaci 

stále významnější. Konkrétně jde například o marketing na sociálních sítích, influencer 

marketing, content marketing, SEO, správu komunit a další. Ve své podstatě se jedná o kanály 

a nástroje, jejichž cílem je rozvíjet oboustranné vztahy mezi organizacemi a jejich cílovými 

skupinami.  (Jackson a Ahuja, 2015) V následujících kapitolách jsou jednotlivé části 

komunikačního mixu včetně svých specifik stručně definovány a popsány. 

Reklama 

Johnová (2008: 197) definuje reklamu jako „neosobní placenou formu marketingové 

komunikace“ a může mít v divadelním sektoru jednu ze tří následujících podob: reklamu 

zaměřenou na propagující instituci, její jméno a image; reklamu zaměřenou na konkrétní 

jednorázovou akci, v případě divadelních institucí tedy konkrétní představení, nebo reklamu 

 
6 Například vzniku tzv. webu 2.0, tedy virtuálního komunikačního prostoru, v němž se jeho uživatelé a 

konzumenti stávají zároveň tvůrci obsahu. (Jackson a Ahuja, 2015) 
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zaměřenou na zákazníky, jejímž cílem je získat nové předplatitele. Stěžejními faktory tzv. 

reklamního mixu jsou cílová skupina, komunikační sdělení a velikost reklamního rozpočtu. 

(Hill, O’Sullivan, O’Sullivan, 2003: 193) 

Oproti ostatním formám marketingové komunikace má reklama obvykle okamžitý efekt u 

cílové skupiny a její zadavatel má absolutní kontrolu nad její formou i obsahem. Zároveň ovšem 

její cena bývá v porovnání s jinými druhy komunikace vysoká a její cílení je do značné míry 

omezené. (Johnová, 2008) Reklamy kulturních institucí často mají podobu OOH7, tištěné 

reklamy, s nimiž se zákazníci setkávají ve veřejných prostranstvích, které působí jako masové 

médium na co nejrozsáhlejší publikum a jejím cílem tedy obvykle bývá zaujmout nové 

potenciální zákazníky, kteří se po zhlédnutí plakátu či jiné reklamy nad návštěvou tohoto 

divadla alespoň zamyslí. Cílem komunikačního sdělení reklamy by mělo být vyvolání čtyř 

psychických stavů v cílové skupině, souhrnně nazvaných zkratkou AIDA8. Správné 

komunikační sdělení by tedy mělo v jeho příjemci nejprve vyvolat pozornost a zájem o 

propagovaný subjekt (hru, divadlo atd.) a následně v něm i vzbudit touhu po něm a možnost 

naplnění této touhy, tedy pobídnutí k akci. Spolu s tím by sdělení mělo být žádoucí, exkluzivní 

a uvěřitelné. (Kotler a Scheff, 1997: 311) Marketingových modelů, které určují, jak by mělo 

komunikační sdělení působit, existuje celá řada, od modelu AIDA se ale liší pouze v detailech. 

(Johnová, 2008: 202) 

Reklama by zároveň měla navazovat na předcházející marketingový výzkum, jenž zjišťuje, jak 

lidé daný produkt nebo instituci vnímají, a toto tvrzení podporovat v případě, že je pozitivní, a 

naopak vyvracet v případě negativních konotací s daným subjektem. Těchto cílů reklama 

dosahuje s pomocí tří druhů apelů na svého příjemce – racionálních, které se snaží 

komunikovat fakta, emocionálních, které cílí spíše na publikum neznalé detailů uměleckého 

světa a které využívají v první řadě emoce, a morálních, které staví skutečnost podílení se na 

umělecké tvorbě, byť jako pasivní divák, do světla morálně správných činností.  (Bačuvčík, 

2012: 149–150) 

 
7 Zkratka OOH znamená anglicky Out of Home (mimo domov), tedy reklama umístěna do venkovního 

prostředí. 
8 Zkratka AIDA vytvořena E. K. Strongem vychází z prvních písmen čtyř požadovaných psychologických 

stavů, které by měly u recipienta nastat – pozornost (angl. attention), zájem (interest), žádost 

(desire/demand) a akci (action). (Hill, O’Sullivan, O’Sullivan, 2003: 197) 
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Reklama může nabývat různých podob, její forma je určována podle cílové skupiny, na kterou 

má reklama působit. Nejrozšířenějším offline způsobem, kterým se mohou divadla propagovat, 

je zmíněná OOH reklama. Významné jsou také například reklamní spoty v tematických 

televizních či rozhlasových vysíláních kulturních kanálů a rozhlasových stanic. V období mezi 

roky 2010 a 2020 došlo k prudkému nárůstu využívání digitální reklamy na internetu, ať už 

v podobě reklamních bannerů, sponzorovaných reklam na sociálních sítích, optimalizace 

webových stránek divadelních institucí nebo PPC reklam. (Besana a kol., 2018) 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje představuje krátkodobé dílčí akce, které mají za cíl zvýšit motivaci příjemců 

k jednání v rámci nákupního chování, tedy k nákupu daných produktů či služeb. Jedná se 

zejména o různé slevy, výhodná „balení“, jako jsou například množstevní slevy, dále kupóny, 

dárky, odměny a další nadstandardní stimuly s cílem zvýšit tržby v co nejkratším čase. Podpora 

prodeje by měla být v souladu s dlouhodobými cíli organizace, například zamezení sezónních 

výkyvů prodeje vstupenek, zároveň by měla být pro danou cílovou skupinu co nejatraktivnější 

a představovat tak zlomové informace, kvůli kterým se recipienti rozhodnout dočasnou 

výhodnou nabídku využít. (Johnová, 2008) V divadelním sektoru se pro podporu prodeje 

využívá především dlouhodobá abonmá nebo zmíněné množstevní „zájezdové“ slevy pro větší 

skupiny, jako jsou například školní nebo turistické zájezdy. (Bačuvčík, 2012) 

Public relations 

Public relations představují pro kulturní organizace jednu z nejúčinnějších a nejefektivnějších 

sfér, skrze kterou mohou komunikovat se svým cílovým publikem. Jejich cílem je především 

informování veřejnosti ohledně existence a aktivit, které instituce realizují, ale také zvyšování 

důvěry veřejnosti v tyto instituce, zvyšování jejich prestiže a budování pozitivní image. 

Zatímco ostatní druhy marketingové komunikace mají za cíl ovlivnění chování zákazníka, a 

mají tak persvazivní charakter, role PR spočívá především ve změně postojů veřejnosti k daným 

institucím. (Bačuvčík, 2012: 154) 

Součástí PR je také krizová komunikace, jejímž hlavním cílem je v případě krizové situace, 

která by mohla poškodit image a pověst instituce, minimalizovat možná poškození značky a 

jejího vnímání. Přestože podle názvu se jedná o komunikaci s veřejností, do PR patří v podstatě 

jakákoliv neplacená forma komunikace. Ať jde o interní komunikaci v rámci dané instituce 

(employee relations), media relations, tedy vztahy s médii, která dále zprostředkovávají pokud 

možno pozitivní obraz dané instituce v mediální realitě, jenž následně ovlivňuje mínění široké 

veřejnosti, government relations a s tím spojenou problematiku fundraisingu a financování ze 
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strany státu, nebo další komunikaci s jinými cílovými skupinami. (Hill, O’Sullivan, O’Sullivan, 

2003: 206–207) 

Nejběžnější formu public relations představují tiskové zprávy ohledně aktuálních událostí 

v rámci instituce, které jsou distribuovány do tematických a relevantních médií. Další formy 

mohou být například tištěné materiály jako plakáty, letáky a brožury, vlastní zpravodaje, 

časopisy a další tištěná média pod správou konkrétních institucí, internetové stránky a profily 

na sociálních sítích, které určují v dnešní době virtuální podobu každé kulturní instituce. 

(Bačuvčík, 2012) Síla využívání digitálních PR nástrojů v současné době prudce roste. Podle 

Českého statistického úřadu vzrostlo procento uživatelů internetu v domácnostech během 

období 2010 až 2020 v ČR z 56 % na 81,7 %. V témže období vzrostl počet uživatelů sociálních 

sítí ve věkovém rozmezí 16 až 74 let z 10,1 % na 59 %. (ČSÚ, 2021) Nové podoby 

marketingové komunikace tak pro instituce představují nejlepší způsob, jak efektivně 

komunikovat se svými cílovými skupinami. (Jackson a Ahuja, 2015) 

Direkt marketing 

Podle Johnové (2008) představuje direkt marketing nejpřesněji zacílenou komunikační 

techniku, která je k dispozici. Tím, že je cílena na konkrétní jednotlivce či skupiny se 

společnými vlastnostmi dokáže přesně vyhledávat a využívat přání a potřeby recipientů a je 

díky tomu považována za techniku výrazně efektivnější vzhledem k její úspěšnosti. Přestože 

skrze direkt marketing se ve výsledku osloví výrazně méně lidí než skrze ostatní komunikační 

kanály, je jednotlivcům věnována výrazně vyšší péče, která se mnohdy vyplácí. (Johnová, 2008: 

225–226)   

Podle Bačuvčíka (2012) se v divadelní sféře využívá direkt marketing především pro 

komunikaci s potenciálními a stávajícími předplatiteli právě pro podporu nákupu abonmá. Tato 

podpora je důležitá především kvůli dlouhodobým cílům divadelní instituce – některá 

představení během jedné sezóny bývají pro publikum atraktivnější, než jiná a diváci jsou 

ohledně výběru představení často velice vybíraví. Proto některá představení probíhají před 

zaplněným hledištěm a jiná by se naopak hrála před hledištěm poloprázdným. Právě tomu má 

celosezónní předplatné předejít a vyrovnat tak stupeň naplněnosti na všech představeních. Tato 

záruka návštěvnosti skrze abonmá dává také dramaturgům divadelních inscenací větší tvůrčí 

svobodu experimentovat a zařazovat do programu náročnější hry a inscenace. (Bačuvčík, 2012: 

138–145) 
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3. Analýza marketingu a marketingové komunikace Dejvického 

divadla v letech 2010–2020  
Cílem následující kapitoly bude nejprve určit a analyzovat jednotlivé nástroje marketingového 

mixu využívané Dejvickým divadlem během let 2010 až 2020. Dále se praktická část zabývá 

faktory, které ovlivňují všeobecně pozitivní image organizace napříč Českou republikou. 

Zvýšená pozornost se věnuje mediálním projektům České televize, na nichž se podílely 

umělecké osobnosti působící v DD, a jejich vlivu na image DD. Následný praktický výzkum 

byl proveden kvantitativní formou, konkrétně v podobě anketního dotazníku. Výsledky 

výzkumu jsou následně zasazovány do kontextu dříve popsané marketingové komunikace 

Dejvického divadla. 

3.1 Metodologie výzkumu 

Marketingový výzkum je obvykle podle Tahala (2017) prováděn v rámci zákaznicky 

orientovaných firem, které chtějí svůj marketingový mix přizpůsobit svému cílovému 

spotřebiteli. Nejprve je definována základní výzkumná otázka, na kterou se mají výsledky 

zkoumání pokusit odpovědět, následně je výzkum proveden na základě sběru sekundárních a 

primárních dat a v závěru výzkumu jsou jeho výsledky analyzovány a porovnávány se 

stanovenou hypotézou. Praktická část této práce se zaměřuje na faktory ovlivňující image 

Dejvického divadla a vnímání této instituce její cílovou skupinou a širokou veřejností.  

Nejprve tedy bude provedena analýza marketingového mixu v letech 2010 až 2020, po níž 

budou prezentovány výsledky samotného výzkumu. Pro tyto účely byl proveden kvantitativní 

výzkum formou online dotazníkového šetření. Toho se zúčastnilo 166 respondentů, kteří 

spadají do cílové skupiny Dejvického divadla. Výzkum je zaměřen na obecnou znalost značky 

DD mezi respondenty, faktory ovlivňující motivace respondentů k jejich případné návštěvě 

některého z představení instituce a následně vliv mediálních projektů ČT, na kterých se členové 

Dejvického divadla podíleli, a na zájem respondentů o navštívení samotného DD.  Výzkumná 

otázka je formulována následovně:  

„Jak ovlivnily mediální projekty, na kterých se podíleli členové souboru Dejvického divadla 

v letech 2010–2020, jeho image?“  

3.2 Marketingový mix  

Následující kapitola se bude zaměřovat na reálnou implementaci teoretických marketingových 

modelů do praxe Dejvickým divadlem v časovém horizontu mezi roky 2010 a 2020. Dejvické 

divadlo je ve své marketingové komunikaci velice specifické, protože výrazný divácký zájem 

umožňuje instituci experimentovat jak s formami, tak s komunikačním sdělením. Nejde o 
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využívání persvazivních metod, ale spíše o odlišení image instituce v kontrastu k její 

konkurenci.  

3.2.1 Produkt 

Jádrem produktu Dejvického divadla jsou především jeho představení a další výše jmenované 

doplňkové služby, která se k návštěvě divadelního představení vážou. Umělecké hodnotě 

přispívají jak herci, jejichž tváře jsou v dnešní době se značkou Dejvického divadla spojené, 

tak režiséři, scénáristé, dramaturgové, kostyméři a mnoho dalších zaměstnanců instituce i 

externistů. Od nástupu divadelního souboru vedeného Miroslavem Krobotem fungoval celý 

ansámbl podle divadelních kritiků velice sehraně a divadelní poetika souboru byla vystavěna 

hlavně na autenticitě a realističnosti jak jednotlivých hereckých projevů, tak precizně 

vystavěných dialozích autorských her. (Vitvar, 2014)  

Pro potřeby této bakalářské práce je podstatný zejména způsob, jakým se Dejvické divadlo 

odlišuje od své široké konkurence. Tím je především výběr her, které soubor inscenuje (více 

v kapitole 2.2), typický herecký a režijní projev souboru a samotné umělecké osobnosti, které 

získávají své renomé i mimo soubor Dejvického divadla. Dejvické divadlo funguje od roku 

2004 jako obecně prospěšná společnost, v jejímž čele byla mezi lety 2010 a 2019 zakladatelka 

divadla Eva Kejkrtová Měřičková, kterou v září 2019 v pozici vystřídala Blanka Cichon.  

Už od roku 2010 bylo Dejvické divadlo považováno za vrchol svého oboru, o čemž mimo jiné 

vypovídají výsledky hospodaření Dejvického divadla, které jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Dejvické divadlo každoročně převyšovalo svůj plán v počtu realizovaných představení 

v průměru o 27 %, podobně tak počet reálně prodaných lístků převyšoval plánovanou sumu o 

28 %. Hlavním ukazatelem zájmu diváků o Dejvické divadlo je ovšem procento návštěvnosti, 

které se během zkoumaného období drželo průměrně na 98,32 %, prakticky všechna 

představení tak byla až na výjimky zcela vyprodána. I v počtu premiér Dejvické divadlo často 

překonávalo své plány, jednalo se například o představení Muž bez minulosti (2010), Dealer’s 

Choice (2010), Ucpanej systém (2011), Dabing street (2012), Vražda krále Gonzaga (2017), 

koprodukční představení Honey (2017) vzniklé za spolupráce se souborem Cirk La Putyka, 

Elegance molekuly (2018) a mnoho dalších. Mimo premiéry divadlo ve svém programu 

uvádělo také řadu inscenací z předchozích let. (dejvickedivadlo.cz, 2021)  
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Rok Počet realizovaných 

představení 

Celkový počet diváků Procento 

návštěvnosti 

Počet premiér 

Plán Plnění Plán Plnění Plán Plnění Plán Plnění 

2010 170 210 19000 24793 80,0 % 99,70 % 2-3 3 

2011 170 193 19000 22820 80,0 % 99,75 % 2-3 3 

2012 155 183 19000 23224 75,0 % 98,10 % 2-3 5 

2013 170 197 19000 24935 75,0 % 99,20 % 2 2 

2014 160 204 19000 23863 80,0 % 97,98 % 2 2 

2015 170 251 19000 25249 85,0 % 97,90 % 2 3 

2016 170 242 19000 27119 85,0 % 98,33 % 2 3 

2017 170 256 19000 26138 85,0 % 99,49 % 2 3 

2018 220 264 23000 27540 90,0 % 98,04 % 2/3 3 

2019 220 277 23000 27330 90,0 % 96,00 % 2/3 2 

2020 91 103 nenastaveno9 12523 75,0 % 97,00 % 1 1 

Tabulka č. 1 – Vývoj počtu představení, diváků, premiér a návštěvnosti Dejvického divadla10 

Zdroj: Výroční zprávy Dejvického divadla 2010–2020 

Dále se v této práci budu zabývat i jinými produkty, než jsou samotná divadelní představení, a 

to mediálními projekty, které vytvořili členové souboru Dejvického divadla v rámci produkce 

České televize. Jedná se o následující: celovečerní filmy Teremin z roku 2010, Díra u 

Hanušovic z roku 2014 a Kvarteto z roku 2017 a seriály Čtvrtá hvězda z roku 2014, Dabing 

street z roku 2018 a Zkáza Dejvického divadla z roku 2019. Blíže jsou tyto projekty popsány 

v kapitole 4.2.4.2. Ve výzkumné části nejsou ovšem tyto projekty považovány z hlediska 

marketingového mixu za produkt11, ale za způsob komunikace a propagace Dejvického divadla. 

Spadají tedy do nástrojů, které rozšiřují povědomí o Dejvickém divadle a zlepšují jeho image. 

3.2.2 Místo a distribuce 

Dejvické divadlo sídli již od svého založení na adrese Zelená ulice 1084 na Praze 6 – Dejvice. 

Jedná se o lokaci s dobrou dostupností z celého hlavního města i Středočeského kraje. Samotná 

budova byla v roce 2000 rekonstruována, aby svým návštěvníkům poskytovala co nejvyšší 

komfort, hlediště sálu bylo rozšířeno z původních 101 míst na aktuálních přibližně 12512 včetně 

míst na balkoně, a zároveň bylo rozšířeno i zázemí sálu. V porovnání s jinými pražskými 

 
9 V roce 2020 byl vzhledem k měnícím se vládním restrikcím v kulturním sektoru počet diváků 

neodhadnutelný. Avšak v porovnání poměry s počtů diváků a odehraných představení 

v předcházejících letech by se jednalo ve výsledku přibližně o 9 700 diváků. 
10 Plánované hodnoty byly určeny na základě výkonnostních kritérií hlavního města Prahy. 
11 Přestože zmíněné seriály a filmy vznikly ve spolupráci s Dejvickým divadlem, jsou produktem 

České televize. 
12 Základní rozložení sálu počítá se 125 místy, často se však při představeních umisťují do sálu 

přístavky. 
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divadly se tedy nejedná o velký prostor – pro porovnání sál Národního divadla disponuje 

kapacitou 965 míst pro diváky. Díky relativně nízké kapacitě hlediště a vysokému diváckému 

zájmu se lístky na představení Dejvického divadla mohly stát vzácnou až prestižní komoditou. 

Přestože podle tehdejší ředitelky divadla se během období mezi léty 2010 a 2020 interně 

rozhodovalo, zda instituce nezmění své sídlo nebo nebude provedena další rozsáhlejší 

rekonstrukce sálu, k žádné z těchto možností nakonec nedošlo a divadlo si tak drželo svou 

dosavadní podobu. (Jaroměřská, 2019) 

Distribuce vstupenek na představení v Dejvickém divadle funguje na několika úrovních – 

především ve formě online předprodeje vstupenek a formou osobního prodeje na pokladně 

divadla. Samotný online předprodej funguje v několika podobách: klasický předprodej, který 

probíhá skrze distribuční síť Ticketportal, rezervaci vstupenek online a jejich následné 

vyzvednutí na pokladně divadla, zadávání hromadných či firemních objednávek13 a aukce 

vstupenek. V rámci prodeje online funguje na webových stránkách DD formulář vytvořený 

Ticketportalem14, druhou možností online prodeje je přímo z webu Ticketportal.cz.  

(ticketportal.cz, 2021) 

Aukce vstupenek začalo Dejvické divadlo pořádat především jako odpověď na fungování 

sekundárního trhu se vstupenkami na jejich představení. Vzhledem k vysokému zájmu a 

nízkým kapacitám sálu divadla se vstupenky na přestavení staly na kulturním trhu 

nedostatkovým zbožím a lístky se tak staly komoditou, s níž často manipulují překupníci. 

Bývalá ředitelka Eva Kejkrtová Měřičková uvedla, že takto přeprodávané vstupenky mívají až 

několikanásobnou hodnotu. „… kolik by divadlo získalo, kdyby vstupenky samo prodávalo za 

navýšenou cenu jako překupníci, tak to může být za rok mezi 300 až 400 tisíci korunami.“ 

uvedla Měřičková. (Jaroměřská, 2019) Dejvické divadlo proti tomu podniklo celou řadu kroků, 

jako je například zamezení přístupu divákům s lístky získanými od překupníků, nákup 

vstupenek v omezeném množství pro jednu osobu nebo právě aukce vstupenek, při níž zájemci 

o vstupenky mohou přihazovat na konkrétní vstupenky a rozdíl mezi základní hodnotou a 

finální hodnotou, kterou výherce aukce zaplatí, je následně transparentně darován na 

dobročinné účely. (Výroční zprávy Dejvického divadla, o. p. s., 2010-2020) 

Divadelní soubor mimo svou domácí scénu často také pořádá svá představení na jiných scénách 

– tedy v rámci výjezdních představení nebo divadelních festivalů. Během let 2010 až 2020 bylo 

 
13 Hromadné objednávky byly v roce 2020 zrušeny vzhledem k výrazným restrikcím pořádání 

kulturních akcí. 
14 Ticketportal byl Dejvickým divadlem využíván během celého zkoumaného období. 
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na jiných scénách odehráno 426 představení s průměrem 39 ročně, a to včetně roku 2020. 

Soubor takto pravidelně navštěvoval například Mezinárodní festival Divadlo v Plzni nebo 

Mezinárodní festival Visegrádského fondu v Košicích, výjimečně se potom konala i 

představení například ve Vídni, v Jižní Koreji, na Taiwanu a v dalších částech světa. (Výroční 

zprávy Dejvického divadla, o. p. s., 2010-2020) 

3.2.3 Cena 

Dejvické divadlo jakožto obecně prospěšná společnost získává výraznou část svých financí 

z externích veřejných či neveřejných zdrojů. V letech 2010 až 2019 byly zisky instituce 

průměrně v tomto poměru: 49,7 % tvořily granty z veřejných zdrojů, 8,5 % příjmů pocházelo 

z neveřejných zdrojů, sponzoringu a darů a 41,8 % tvořily příjmy z vlastní činnosti. Podrobný 

vývoj příjmů a jejich poměrů je zaznamenán v tabulce č. 2. (Výroční zprávy Dejvického 

divadla, o. p. s., 2010-2020) 

Rok 

Granty z veřejných zdrojů 

(v tis. Kč) 

Prostředky z neveřejných 

zdrojů (v tis. Kč) 

Příjmy z vlastní činnosti (v 

tis. Kč)  

Celkový 

roční 

příjem 

(v tis. 

Kč) Celkem  Procentuálně Celkem Procentuálně Celkem Procentuálně 

2010 12 347 47,4 % 4 189 16,0 % 9 542 36,6 % 26 078 

2011 13 102 49,5 % 2 373 9,0 % 10 992 41,5 % 26 467 

2012 16 587 55,6 % 2 827 9,4 % 10 439 35,0 % 29 853 

2013 15 035 50,9 % 2 283 7,7 % 12 246 41,4 % 29 564 

2014 13 985 47,0 % 2 030 6,8 % 13 770 46,0 % 29 785 

2015 16 198 49,4 % 2 624 8,0 % 13 996 42,6 % 32 818 

2016 19 990 52,9 % 1 589 4,2 % 16 212 42,9 % 37 791 

2017 20 253 51,2 % 3 020 7,6 % 16 277 41,2 % 39 550 

2018 19 539 46,0 % 3 666 8,7 % 19 241 45,3 % 42 446 

2019 21 041 47,0 % 3 298 7,4 % 20 442 45,6 % 44 781 

2020 25 062 66,1 % 3 596 9,5 % 9 248 24,4 % 37 906 

Tabulka č.2 – Vývoj příjmů Dejvického divadla 

Zdroj: Výroční zprávy Dejvického divadla 2010–2020 

Z tabulky vychází, že celkový roční příjem instituce narostl mezi lety 2010 a 2019 o 71,7 %, a 

to nejen díky postupnému nárůstu cen vstupenek (příjmy z vlastní činnosti narostly v témže 

období o 114,2 %) ale také díky stále rostoucí podpoře z veřejných zdrojů (ta stoupla o 70,4 

%). 

Vzhledem k tomu, že poměrně výrazná část příjmů DD pochází z veřejných či sponzorských 

zdrojů, instituce cenu jednotlivých vstupenek nemusí odvozovat čistě od výdajů a cena tak 

může být výrazně nižší než v případě samostatně výdělečných kulturních institucí. V tabulce 

č. 3 je zaznamenán vývoj průměrné ceny vstupenek v průběhu zkoumaného období. Můžeme 
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pozorovat postupný nárust plánované ceny, ovšem reálná průměrná cena se pohybovala 

v rozmezí 300 Kč a 415 Kč za jednu vstupenku. Je tedy patrné, že během celého období nedošlo 

ke změně cenové strategie a jednalo se spíše o výkyvy ceny v rámci rozdílných představení 

nebo v rámci ekonomických změn v celé zemi. 

Rok 
Průměrná cena vstupenky 

Plán Plnění 

2010 255 305 

2011 255 350 

2012 310 350 

2013 320 398 

2014 315 325 

2015 325 324 

2016 325 324 

2017 325 415 

2018 320 350 

2019 320 350 

2020 neuvedeno neuvedeno 

Tabulka č. 3 – Vývoj průměrné ceny vstupenek 

Zdroj: Výroční zprávy Dejvického divadla 2010–2020 

V tabulce je zaznamenána pouze průměrná cena vstupenky. V praxi po celou dobu své 

existence využívá Dejvické divadlo metodu cenové diskriminace, a to dokonce v několika 

různých rovinách – první je rozdílná cena různých představení. Ta se odvíjí od divácké 

poptávky po daném představení a cyklu životnosti představení. Premiérová představení tak stojí 

obvykle více než představení, která jsou v repertoáru divadla delší dobu, zároveň vstupenky na 

představení s vyššími fixními náklady15 nebo na ta představení, která jsou diváky dlouhodobě 

oblíbená, jsou přirozeně dražší. Druhou rovinou cenové diskriminace je cenová odlišnost 

vstupenek rozdílně umístěných v sále. Od rekonstrukce divadla jsou vstupenky rozděleny na tři 

cenové kategorie – vstupenky pro 1. až 7. řadu jsou nejdražší, vstupenky na balkon nejlevnější 

a vstupenky pro 8. až 11. řadu se pohybují v cenovém rozmezí mezi prvními dvěma 

kategoriemi. (dejvickedivadlo.cz, 2021) 

3.2.4 Komunikace a propagace 

Přestože Dejvické divadlo získalo značnou část své popularity díky svým uměleckým kvalitám, 

důležitou je však také komunikační strategie, kterou Dejvické divadlo volilo pro budování své 

značky a renomé. V roce 2010 už Dejvické divadlo patřilo k nejoblíbenějším a nejžádanějším 

 
15 Např. představení Ucpanej systém, které je od své premiéry v roce 2012 stále jednou 

z nejpopulárnějších her souboru.  
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divadelním institucím v Praze, což jasně dokazují data prodejnosti vstupenek i počty 

představení uměleckého souboru. Komunikace vůči potenciálním divákům tedy nemusela mít 

charakter persvazivní, ale především informativní.  

Náklady na propagaci Dejvického divadla se v průběhu zkoumaného období příliš nevyvíjely, 

v průběhu let se tyto výdaje pohybovaly v rozmezí mezi 135 tisíci Kč a 300 tisíci Kč ročně, což 

tvoří průměrně 0,65 % celkových nákladů instituce. Z těchto údajů evidentně vychází, že DD 

propagaci nemusí přikládat přílišnou pozornost a jde tedy především o komunikaci, jejímž 

cílem je distribuovat informace o dění v instituci samotné mezi její publikum. Podle toho jsou 

také voleny nástroje, které instituce využívá – placená propagace je minimální nebo žádná a 

většina komunikace tak probíhá pomocí neplacených nástrojů, především pak public relations. 

3.2.4.1 Segmentace cílových skupin 

Dejvické divadlo svou marketingovou komunikaci zaměřuje na tří základní segmenty 

rozdělující se na primární cílovou skupinu, tedy širokou a dostupnou veřejnost, a sekundární 

cílovou skupinu čili další subjekty, které nejsou potenciálními zákazníky. V první řadě se jedná 

o segment veřejnosti, která se o kulturu a dění kolem DD příliš nezajímá, ovšem dopady 

marketingové komunikace vnímá především skrze média a představuje tak potenciální 

zákazníky, kteří jsou o nabídce organizace informováni. Druhým segmentem jsou lidé 

zajímající se o umění a divadlo. Na to se přímo váže jejich zájem o DD a aktivně vyhledávají 

možnosti jeho návštěvy. Třetím segmentem a sekundárními cílovými skupinami, jsou potom 

veřejní i soukromí sponzoři, dodavatelé a další instituce, které mohou přispět k fungování 

divadla.  

3.2.4.2 Nástroje marketingové komunikace 

Reklama a propagace 

Placené reklamě Dejvické divadlo během let 2010 až 2020 nevěnovalo přílišnou pozornost, a 

to především protože nebylo nutné do ní investovat. Hlavními cíli reklamy je vyvolávat 

poptávku, informovat o existenci a dostupnosti daných produktů nebo značek a utvrzovat 

zákaznickou spokojenost s využitím služeb v minulosti. (Johnová, 2008: 200) Vzhledem 

k poptávce po produktech Dejvického divadla, kterou nabídka instituce nedokáže naplňovat ani 

při maximálním počtu odehraných představení, není třeba vynakládat úsilí nebo peníze na 

placený způsob propagace.  

Do neplaceného způsobu propagace můžeme řadit zejména vizuální identitu instituce, její 

webové stránky a profily na sociálních sítích Facebook a Instagram. Vizuální identita 
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Dejvického divadla se během let 2010 až 2020 příliš nezměnila. Logo instituce zůstalo 

zachováno od roku 2003 a neprovedly se na něm téměř žádné změny16. Design loga je 

minimalistický – tvoří jej dva řádky textu psané verzálkami, na prvním řádku je zkratka názvu 

instituce – DD – na druhém řádku potom celý název. Logo se takto používá buďto bílé na 

černém pozadí nebo černé na bílém pozadí. Písmeno D je potom také často užíváno v rámci 

grafiky na programech, nebo webových stránkách. Minimalismus ve vizuální identitě se také 

zachoval po celou zkoumanou dobu, především v rámci barevnosti – černobílé téma s využitím 

co nejméně dalších barev se váže na všechny grafické podoby produktů divadla. 

 

Obrázek č. 1 – Logo Dejvického divadla 

Řadou výrazných proměn během zkoumaných deseti let ovšem prošly webové stránky na 

doméně dejvickedivadlo.cz. Tato výrazná změna se přímo váže i na trendy v digitálním 

grafickém designu a využívání nových kódovacích technologií, jako je např. rozvoj využívání 

javascriptového kódu. Dnešní podobu získaly webové stránky v roce 2016, kdy do černobílého 

schématu přibyly také žluté prvky. Konstantou v tomto grafickém vývoji byly základní funkce 

webu – tedy snadno dostupné informace o programu a nákupu vstupenek, repertoáru hraných 

představení, aktuality, obecné informace týkající se samotného divadla a kontaktní informace. 

Grafický vývoj webových stránek je také k dispozici v přílohách č. 2 – 5. 

Dalším významným vlastním komunikačním kanálem DD je profil instituce na sociální síti 

Facebook. Stránka byla vytvořena v září 2009, mezi léty 2010 a 2020 tedy získala v podstatě 

celou svoji základnu sledujících, kterou ke konci roku 2020 tvořilo téměř 25 000 uživatelů 

Facebooku. Kvůli postupnému růstu sledujících se zároveň v průběhu času zvyšovaly ostatní 

metriky sledující úspěšnost příspěvků. Forma komunikace ani její obsah se ovšem v průběhu 

let příliš neměnily – příspěvky na profil DD měly obvykle podobu fotografií, textu nebo odkazů 

 
16 Jedinou změnou bylo odstranění vodorovné čáry mezi monogramem a celým názvem, tato změna 

byla ovšem provedena ještě před rokem 2010. 
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na externí weby, alb fotografií nebo sdílených videí. Na profilu se zveřejňoval minimální počet 

vlastních originálních videí. Obsahově se jednalo většinou o příspěvky propagující konkrétní 

inscenace, představení nebo jiné akce17 v rámci i mimo DD. Mimo to bylo obsahem příspěvků 

také sdílení informací ze zákulisí, informací o nadcházejících událostech, kterých se organizace 

účastní nebo úspěchy členů souboru. Po vizuální stránce byl profil konzistentní, až na výjimky 

se zveřejňované fotky držely minimalistického stylu v černobílém tématu. 

Problémem, který se v rámci komunikace na Facebooku objevoval především v letech 2010–

2016, byla nízká kvalita publikovaných fotografií. Jednalo se často o fotografie vytvořené 

během představení ve špatných světelných podmínkách, z čehož zřejmě vycházelo jejich nízké 

rozlišení. Další identifikovaný problém představuje vývoj profilové fotografie Dejvického 

divadla. Využívané fotografie často měly špatný formát, tudíž se ostatním uživatelům 

nezobrazovaly správně, často měly nízkou kvalitu. Ve většině takových případů se jednalo o 

plakáty k novým inscenacím. Mezi léty 2012 až 2020 potom profilová fotografie měla správný 

formát, tedy 1:1, a obsahovala jasně identifikovatelné logo DD, zároveň po sedm let byl na 

profilovém obrázku nápis „DVACET LET DEJVICKÉHO DIVADLA“, který začal již v roce 

2013 být zastaralý. Nové profilové obrázky18 v roce 2020 reagovaly s humorem, který je profilu 

DD vlastní, na pandemii koronaviru covid-1919. Popisky k fotografiím a videím jsou obvykle 

čistě informativní, v některých případech se ovšem správci stránky snaží využívat i humor. 

Profil ke konci roku 2020 působil konzistentně a uceleně, využíval různé formáty příspěvků a 

adekvátně měnil způsob komunikace podle komunikačního obsahu. V rámci community 

managementu profil od roku 2016 využíval možnost tvorby facebookových událostí pro 

významné eventy v rámci organizace DD, např. premiéry nebo výjimečná představení.  

Komunikace Dejvického divadla skrze sociální síť Instagram byla zahájena v roce 2014 pod 

názvem profilu dejvicke_divadlo a ke konci roku 2020 měl profil přes 12 tisíc sledujících. 

Vývoj komunikace na Instagramu se přímo odvíjel od rozvoje této platformy. Zpočátku 

fungování profilu tedy šlo o jednoduché fotografie ze zákulisí či z představení, které byly 

upravované s pomocí přednastavených filtrů pro úpravu obrázků, které představovaly na 

Instagramu trend. Obsah publikovaných fotografií se v průběhu let příliš neměnil – podobně 

 
17 Např. sdílení mediálních výstupů týkajících se DD.   
18 Jedná se o totožný obrázek, který je ovšem rozdílně oříznutý. V obou případech chybně, v první 

verzi se jedná o nesprávné oříznutí textu ve spodní části, ve druhé verzi byl obrázek upraven, aby se na 

plátně nacházel celý text, ovšem nesprávně je oříznutý horní okraj obrázku.  
19 Jedná se o snímek obrazovky ze seriálu Zkáza Dejvického divadla, v němž Martin Myšička jakožto 

kreativní ředitel souboru oznamuje: „Situace je taková, že to maj všichni“ 
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jako v případě Facebooku šlo o informace o nadcházejících nebo proběhlých situacích. Oproti 

Facebooku zde ovšem DD využívalo kratší popisky a kreativnější obsah obrázků, změny, které 

se logicky odvíjely od uživatelského chování na platformě Instagram. I zde dříve pravidelně 

docházelo k publikování nekvalitních fotografií, především v letech 2014 až 2017.  

Profil neboli kanál na sociální síti YouTube nese název Dejvickedivadlo, funguje od roku 2010 

a slouží spíše jako doplňkový způsob komunikace DD. Kanál publikoval během zkoumaného 

období přibližně deset krátkých videí za rok, jejichž obsahem byly převážně krátké nahrávky 

úseků divadelních představení. Délka videí se pohybuje v rámci jednotek minut a jejich 

sledovanost v rozmezí stovek až tisíců zhlédnutí. Na konci roku 2019 také kanál publikoval 

sérii nahrávek z projektu Co.media, v němž  Martin Myšička vedl debatu s dalším hostem na 

dané téma před živým publikem. YouTube kanál DD nemá zdaleka takový dosah a vzhledem 

k cílům komunikace ani význam, jako profily na sociálních sítích Facebook a Instagram, proto 

se mu jeho správci příliš nevěnují.  

Podpora prodeje 

Programy pro podporu prodeje tak, jak fungují v jiných divadelních institucích, nejsou v rámci 

prodejních technik Dejvického divadla využívány. Klasickým modelem u jiných institucí je 

prodej sezónního předplatného, čímž si divadelní instituce zaprvé zvyšují loajalitu u zákazníků, 

kteří abonmá využívají a zadruhé si zajišťují prodej vstupenek na méně žádaná představení, 

která ovšem jsou v rámci hromadné objednávky zákazníky přijímány kladně.  

V případě Dejvického divadla ovšem využívání abonmá nemá příliš význam, protože i bez 

fixně předplacených představení dosahují hodnoty prodeje vstupenek téměř 100 %. Podpora 

prodeje ovšem funguje v rámci cenového zvýhodňování určitých segmentů potenciálních 

diváků. DD poskytuje slevy na ceně vstupného pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTPP, ISIC, 

ITIC, KM, EYCA, EURO, děti do patnácti let, důchodce, studenty divadelních škol a novináře.   

Direkt marketing 

Dejvické divadlo podobně jako další kulturní instituce využívá direkt marketing. Jedná se 

především o hromadné zasílání pravidelných informačních zpráv, tzv. newsletterů. Newslettery 

obsahují vždy informace týkající se programu divadla, doprovodných aktivit i dalších novinek 

a aktualit, jenž se přímo týkají DD. V době, kdy divadlo fungovalo bez vládních omezení, byl 

newsletter všem zájemcům, kteří se sami mohou registrovat do databáze příjemců, zasílán 

s měsíční pravidelností. Pravidelné zasílání newsletteru probíhalo v celém období mezi lety 

2010 a 2020. V rámci direkt marketingu funguje také zákaznická podpora divadla – jak na 

sociálních sítích, tak pomocí e-mailové komunikace DD komunikuje se zákazníky, kteří mají 
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dotazy ohledně fungování organizace, programu a dalších témat. Doba mezi vznesením dotazu 

a odpovědí během pracovních dní nepřesahuje 24 hodin, na komunikaci a otevřenost veřejnosti 

je zřejmě kladen důraz. 

Public relations 

V roce 2010 se již Dejvické divadlo považovalo za úspěšnou a oblíbenou instituci, proto nebylo 

třeba vynakládat výraznější úsilí pro získání mediálního prostoru. Mezi roky 2010 a 2020 bylo 

Dejvické divadlo podle aplikace Monitora zmíněno téměř třicet tisíckrát, na grafu č. 1 je 

zaznamenán vývoj mediálních zmínek podle typů medií i v celkové hodnotě. 

 

Graf č. 1: Vývoj mediálních výstupů Dejvického divadla v letech 2010–2020 

Zdroj: Monitora.cz 

Dlouhodobě je možné pozorovat nárůst přítomnosti v médiích, především jde o nárůst článků 

v tištěných a online médiích. Podle těchto statistik je evidentní, že DD představovalo pro média 

atraktivní téma. Postupný výrazný nárůst byl způsoben častými aktivitami DD jako organizace, 

ale zároveň působením členů souboru v médiích. Mimo vydávání tiskových zpráv a 

poskytování rozhovorů do článků využívá DD i další metody public relations – pořádání 

událostí a doprovodného programu, programy sociální odpovědnosti, komunikace se sponzory 

a transparentní vykazování své činnosti, a další méně tradiční způsoby, jako je například 

podílení se na vytváření mediálních projektů.   
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Mediální projekty Dejvického divadla 

V průběhu existence Dejvického divadla organizace spolupracovala s tvůrci napříč celou 

českou kulturní scénou. Z hlediska veřejného povědomí o značce DD byla přelomovou 

spolupráce s režisérem a scénáristou Petrem Zelenkou. Spolu s ním soubor poprvé 

spolupracoval v roce 2001 na představení Příběhy obyčejného šílenství a následně i natáčení 

stejnojmenného filmu. Petr Zelenka je považován za osobitého scénáristu, který ve svých 

filmech rád pracuje s mystifikací a hranicemi mezi fikcí a realitou20, což výrazně ovlivnilo 

členy souboru i v jejich dalších mediálních projektech.  

Filmy a seriály natočené ve spolupráci s DD v letech 2010 až 2020 vznikly všechny v rámci 

produkčního působení České televize. Všechny tyto projekty ovšem spojuje spolupráce výrazné 

části tvůrčího souboru DD a diváci si tyto projekty s divadlem přímo spojují. V rámci této práce 

nejsou zasazeny tyto projekty do kapitoly produkt především proto, že oficiálně se jedná o 

produkci ČT, nikoliv Dejvického divadla. Divadlu ovšem výrazně pomohly v jejich propagaci 

a rozšiřování povědomí o jejich značce, proto jsou zařazeny zde. 

Primární cílové skupiny jednotlivých projektů se příliš neliší – ve většině případů jde primárně 

o diváky starší patnácti let, kteří se alespoň okrajově zajímají o kulturu a divadelní sféru. To se 

tolik netýká seriálů Čtvrtá hvězda a Dabing street, které vznikly spíše jako situační komedie 

určené pro širší publikum, ovšem kvůli charakteristickému humoru a způsobu poetiky 

využívané při natáčení nejsou ani tyto spíše lowbrow projekty určeny nejširší veřejnosti. 

Teremin 

V roce 2010 vznikl záznam divadelního představení Teremin. Scénář k němu napsal a následně 

inscenaci režíroval Petr Zelenka, režisér televizního záznamu je Rudolf Tesáček. Teremin patřil 

do série záznamů divadelních představení, které byly následně vysílány na České televizi. Za 

toto životopisné drama v hlavní roli s Ivanem Trojanem získal soubor několik nominací na 

prestižní divadelní ceny. (VZ DD, 2006: 3) Právě divadelní záznamy byly jedním z důvodů, 

proč se povědomí o Dejvickém divadle pod uměleckým vedením Miroslava Krobota rozšířilo 

po celé ČR – představení navštěvovali především obyvatelé hlavního města a přilehlých lokací, 

ovšem záznam inscenace vysílané ve veřejnoprávní televizi mohl zhlédnout kdokoliv.  

Propagace souboru na celostátním měřítku pomocí vysílaných záznamů z inscenací byla běžně 

využívaná metoda a pro Dejvické divadlo nepředstavovala konkurenční výhodu, ale spíše 

 
20 Toto umělecké využívání mystifikace je patrné v mnoha Zelenkových dílech, např. ve snímcích Rok 

ďábla, Ztraceni v Mnichově, nebo filmu Karamazovi, který také vznikl v koprodukci s DD. 
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adaptaci na podmínky na trhu. Soutěžní výhodu proti ostatním divadlům získalo DD později, 

při přesunutí divadelních ambic souboru do čistě filmového a seriálového prostředí.  

Díra u Hanušovic 

Film Díra u Hanušovic vznikl podle scénáře tehdejšího uměleckého ředitele DD Miroslava 

Krobota a herecké obsazení tvořil ansámbl samotného divadla. Snímek byl Krobotovým 

režisérským i scénaristickým debutem, do té doby se zaměřoval v těchto oborech výlučně na 

divadlo. Film byl kritiky oceňován – získal třináct nominací na cenu Český lev, z toho ve třech 

kategoriích také zvítězil, nominaci na cenu Křišťálový Globus na Mezinárodním filmovém 

festivalu Karlovy Vary a jednu nominaci na Cenu české filmové kritiky. Divácky ovšem snímek 

nebyl přijímán příliš pozitivně – např. na serveru csfd.cz získal hodnocení diváků pouze 49 %, 

což jej staví do výrazného podprůměru i v rámci filmů české produkce. Zároveň je filmu diváky 

často vytýkán pomalý a táhlý děj, nebo stereotypizovaný pohled na život na českých vesnicích, 

který měl film s nadsázkou vykreslovat. (csfd.cz, 2021 a) První snímek, který se k Dejvickému 

divadlu vázal tedy nebyl veřejností přijat s přílišným úspěchem, přestože kino kvůli němu 

navštívilo přes 130 tisíc diváků. (Míšková, 2014) Film se ale i tak zapsal do paměti publika 

jako spjatý s Dejvickým divadlem a povědomí o značce instituce díky tomu stoupla. 

Čtvrtá hvězda 

Seriál Čtvrtá hvězda vznikl v roce 2014 na základě scénáře Petra Kolečka, Jana Prušinovského 

a Miroslava Krobota. Stejně jako ve snímku Díra u Hanušovic většinu hereckého obsazení 

vytvořil ansámbl Dejvického divadla. Projekt vznikl na základě uměleckého záměru scénáristů 

a režisérů Prušinovského a Krobota, kteří chtěli vytvořit klasický sitkom, tedy formát, který se 

v českém prostředí příliš nevyužívá. (ceskatelevize.cz, 2021) Diváky byl seriál přijat mnohem 

lépe než předchozí celovečerní film, což bylo částečně dáno televizním formátem, který po 

divácích vyžadoval výrazně menší snahu, než je návštěva kina. Seriál dohromady vidělo 923 

tisíc diváků, což tvoří přibližně 10,6 % cílové skupiny seriálu. (Česká televize, 2021) Cílová 

skupina seriálu byla určena z hlediska sledovanosti jako všichni vlastníci televizních přijímačů 

nad patnáct let, konkrétně se potom jedná především o fanoušky Dejvického divadla nebo 

předchozích projektů Jana Prušinovského.  

Kvarteto 

Druhý celovečerní snímek, k němuž vytvořil scénář a režíroval ho Miroslav Krobot, měl 

premiéru v kinech v roce 2017. Snímek je s Dejvickým divadlem spojen především kvůli jménu 

Miroslava Krobota a jednoho z hlavních herců Jaroslava Plesla. Jednalo se, podobně jako 

v případě filmu Díra u Hanušovic, o komorní projekt, který měl spíše umělecké ambice než stát 
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se divácky úspěšným. Výsledný dopad filmu těmto předpokladům také odpovídal, s osmi 

nominacemi na cenu Český lev a jednu Cenu filmové kritiky byl snímek diváky spíše opomíjen. 

To bylo částečně způsobeno také užším zaměřením na diváckou cílovou skupinu, cílový 

segment je podle Krobota výrazně starší než u jeho předchozích projektů. (ceskatelevize.cz, 

2021) 

Dabing Street 

Dvanáctidílný seriál Dabing Street vznikl na motivy stejnojmenné divadelní hry, kterou přímo 

pro Dejvické divadlo napsal a zinscenoval Petr Zelenka. Scénář a režii měl na starost i v případě 

seriálové podoby. Zelenka se ovšem proti spojování seriálu s divadelní hrou vymezoval kvůli 

mýtu „intelektuální nadřazenosti, nedostupnosti, exkluzivity, uzavřeného klubu“ pojícího se 

s Dejvickým divadlem (ceskatelevize.cz, 2021), protože jeho záměrem bylo vytvořit 

komediální seriál pro co nejširší diváckou cílovou skupinu. Podobně jako v rámci seriálu Čtvrtá 

hvězda tedy mělo jít o rozšíření a popularizaci souboru Dejvického divadla a zároveň ukázat, 

že tvůrci jsou schopni vytvářet kvalitní lowbrow kulturní produkty. Zájem diváků o Dabing 

Street byl výrazně vyšší než v případě Čtvrté hvězdy, seriál sledovalo 677 tisíc diváků, a během 

30 dní od odvysílání v televizním přenosu získal seriál dohromady ještě 2 237 tisíc zhlédnutí 

skrze internetovou platformu ČT iVysílání. (Česká televize, 2021) Úspěch tedy evidentně 

ovlivňovalo další zpřístupnění seriálu divákům. 

Zkáza Dejvického divadla 

Komediální seriál Zkáza Dejvického divadla byl natočen podle scénáře Miroslava Krobota a 

Ondřeje Hübla, režíroval jej Miroslav Krobot. Poeticky je seriál koncipován jako situační 

komedie, v níž členové souboru DD hrají sami sebe. V reálném prostředí divadla v průběhu 

šesti epizod dojde k rozpadu samotné organizace. Zasazení do reálného světa a až absurdní 

parodování poměrů, ve kterých soubor funguje sice představovalo jasnou nadsázku oproti 

skutečnosti, ovšem pro publikum, které o Dejvickém divadle nemá žádné povědomí kromě 

zmíněného dojmu elitářství a intelektuální přetvářky, působil seriál často zmateně a chaoticky.  

Cílovou skupinou seriálu tak nebyla široká veřejnost, ale úzce vymezený segment fanoušků 

práce Miroslava Krobota a souboru Dejvického divadla. Úzký cílový segment se potom odrážel 

i ve sledovanosti seriálu. Během premiérového vysílání na ČT1 seriál zhlédlo 764 tisíc diváků 

a na streamovací platformě iVysílání dosáhla sledovanost téměř 1,2 milionu. (Česká televize, 

2021)  
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4. Výzkum pohledu na divadelní sektor se zaměřením na Dejvické 

divadlo 

4.1 Výsledky kvantitativního dotazníku  
Následující kapitola analyzuje výsledky provedeného dotazníkového šetření, jehož detaily 

jsou popsány v příloze č.1.  

Otázka č. 1: Jak často chodíte do divadla?   

Otázka byla v rámci dotazníku povinná a odpovědělo tedy všech 166 respondentů. Divadlo 

nikdy nenavštěvuje 2,4 % respondentů, 16,3 % respondentů uvedlo, že divadla navštěvují 

přibližně ročně, 51,2 % respondentů navštěvuje divadla dvakrát až pětkrát ročně a více než 

jednou za měsíc navštěvuje divadla 8,4 % respondentů. Zkoumaný vzorek tedy má poměrně 

široké spektrum frekvence nákupního chování v divadelním sektoru.  

Graf č. 2: Jak často chodíte do divadla? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 2: Jaká česká divadla si dokážete vybavit? Napište prvních 5. 

V otázce zkoumající nepodpořenou znalost značek divadel v ČR nejvíce respondentů 

odpovědělo Národní divadlo (118), na druhém místě potom bylo Dejvické divadlo (101). 

Výrazně méně potom uvedlo Divadlo na Vinohradech (49), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 

(41) nebo Divadlo Na zábradlí (33). V Grafu č. 3 je k dispozici detailní seznam divadel, která 

respondenti uváděli. Dále bylo uvedeno množství menších regionálních divadel v počtech 

jednotek. Tyto odpovědi se odvíjely od bydliště respondentů. Z výsledků jednoznačně plyne, 

že DD patří mezi divadelní instituce, o kterých má povědomí široká veřejnost napříč ČR, a to i 

v případě, že je zohledněna odchylka způsobená zmíněním DD v úvodu a názvu dotazníku. 
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Graf č. 3: Jaká česká divadla si dokážete vybavit? Napište prvních 5. 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 3: Napište tři divadla, která považujete za svá nejoblíbenější. 

Ve třetí otázce získalo největší zastoupení právě Dejvické divadlo, 62 respondentů uvedlo DD 

jako jedno z jejich tří nejoblíbenějších divadel. Dále se v rámci odpovědí často vyskytovalo 

Národní divadlo (50), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (33), Studio DVA (26) nebo Divadlo 

v Dlouhé (23). Podrobná analýza odpovědí je znázorněna v grafu č. 3. Respondenti také často 

opět uváděli menší lokální divadla a v grafu jsou vynechány všechny instituce, které byly 

zmíněny pouze jednou. Dejvické divadlo tedy mezi respondenty zaujímá výrazné postavení, co 

se týče oblíbenosti.  

 

Graf č. 4: Napište tři divadla, která považujete za svá nejoblíbenější. 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 
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Otázka č. 4: Jaká z těchto pražských divadel jste navštívil/a? 

Nejvyšší zastoupení v počtu respondentů, kteří danou instituci navštívili, patří Národnímu 

divadlu, v kterém alespoň jednou bylo 87,1 % všech respondentů. Druhé bylo Dejvické divadlo, 

které navštívilo 53,4 % respondentů a potom Divadlo v Dlouhé s 50,9 % respondentů. 

V možnosti „Jiné“ dotazovaní uváděli Divadlo Palace (5), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 

(3) nebo Divadlo Ypsilon (2). 

 

Graf č. 5: Jaká z těchto pražských divadel jste navštívil/a? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 5: Kolikrát jste navštívili představení Dejvického divadla? 

Otázka byla v rámci dotazníku povinná, odpověděla na ni tedy celá dotazovaná skupina. 47 % 

respondentů odpovědělo, že představení DD nikdy nenavštívilo, 18,1 % navštívila hru DD 

jednou, 27,7 % dvakrát až čtyřikrát a 7,2 % pětkrát či více. Toto rozložení vypovídá o povědomí 

respondentů ohledně DD přesto, že se sami nikdy nestali návštěvníky divadla. 

 

Graf č. 6: Kolikrát jste navštívili představení Dejvického divadla? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 
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Otázka č. 6: Kdy jste poprvé slyšel o DD? 

V rámci této otázky odpovědělo 28,9 % respondentů, že se o DD dozvěděli před rokem 2010. 

Na tuto část respondentů tedy neměly mediální projekty DD vliv. Na jejich povědomí o značce 

DD tedy mediální projekty neměly žádný vliv, ovšem mohly stále podporovat jejich prodejní 

rozhodování. Dále 29,5 % přišlo do styku s DD mezi roky 2010 a 2014, dá se tedy předpokládat, 

že byly alespoň částečně ovlivněny záznamem inscenace Teremin, filmem Díra u Hanušovic 

nebo seriálem Čtvrtá hvězda. Mezi roky 2015–2018, kdy byly odvysílány film Kvarteto a seriál 

Dabing Street slyšelo o DD poprvé 27,1 % respondentů. A 14,5 % dotazovaných odpovědělo, 

že o DD slyšelo poprvé mezi roky 2018–2020, kdy byl distribuován seriál Zkáza Dejvického 

divadla. 

 

Graf č. 7: Kdy jste poprvé slyšel o DD? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 7: Jaká představení DD znáte? 

Na tuto otázku odpovědělo 56 respondentů negativně, v danou chvíli si tedy žádné představení 

nevybavili nebo žádná neznali. Nejvyšší zastoupení potom mělo představení Ucpanej systém, 

které znalo 29 respondentů. Znalost dalších představení v rámci výzkumné skupiny se lišila 

v minimální míře. Jednotliví respondenti navíc měli buďto široké znalosti, co se týče repertoáru 

DD, nebo si vzpomněli na jednu hru, kterou považovali za charakteristickou pro poetiku DD. 

Dále měli respondenti výrazné povědomí o inscenacích Bratři Karamazovi, Elegance molekuly, 

Dabing Street, Černá díra nebo Teremin. Je vidět výrazný rozdíl ve vnímání inscenací, které 

byly hrány pouze před živým publikem a vnímání inscenací, k nimž existuje dostupný záznam. 
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Graf č. 8: Jaká představení DD znáte? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 8: Pokud chcete navštívit Dejvické divadlo, co je vaší hlavní motivací nebo proč jste 

ho v minulosti navštívil/a? 

Největší podíl v rámci faktorů ovlivňujících diváckou motivaci navštívit DD tvoří autoři 

hraných her, režiséři konkrétních představení a herecký soubor. Jako hlavní motivaci toto 

uvedlo 52,4 % respondentů. Druhou největší motivací pak je doporučení známých, takto 

odpovědělo 19,9 % respondentů. Pro 15,7 % dotazovaných byl hlavní motivací repertoár 

představení a pro 10,8 % představovalo nejdůležitější motivaci popularita souboru a divadla. 

Pouze 1,2 % uvedlo jako hlavní motivaci geografickou blízkost k divadlu.  

 

Graf č. 9: Pokud chcete navštívit Dejvické divadlo, co je vaší hlavní motivací nebo proč jste ho v 

minulosti navštívil/a? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 
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Otázka č. 9: Znáte jinou tvorbu Dejvického divadla, než jsou jejich živá představení? Pokud 

ano, napište jakou. 

Značná část respondentů (68) zde uvedlo, že žádnou další tvorbu DD neznají, nebo si ji alespoň 

s DD nespojují. Ohledně konkrétních titulů si nejvíce respondentů (41) vybavilo Zkázu 

Dejvického divadla, 39 respondentů uvedlo seriál Čtvrtá hvězda a 35 respondentů uvedlo seriál 

Dabing Street. Další tituly byly uváděny minimálně. Výrazná část dotazovaných (34) také 

uvedla, že ví o seriálech, které byly uvedeny na České televizi, konkrétní tituly ovšem 

nespecifikovala. Respondenti si tedy evidentně s touto institucí spojují projekty, které pod DD 

oficiálně nespadají.  

 

Graf č. 10: Znáte jinou tvorbu Dejvického divadla, než jsou jejich živá představení? Pokud ano, 

napište jakou. 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 10: Slyšeli jste o následujících filmech nebo seriálech? 

Respondenti vykázali výrazně vyšší responzi a znalost jednotlivých mediálních titulů, na 

kterých se členové DD podíleli. 80,6 % dotazovaných uvedlo, že slyšeli o Zkáze Dejvického 

divadla, 71,5 % má povědomí o seriálu Dabing Street a filmu Díra u Hanušovic, 67,3 % zná 

seriál Čtvrtá hvězda a menší podíly respondentů také měly povědomí o filmu Kvarteto a 

záznamu divadelní hry Teremin. Pouze 10,3 % respondentů uvedlo, že o žádném z výše 

zmíněných titulů neslyšelo.  Z výsledků jasně vyplývá, že zatímco dotazovaní o mediálních 

projektech měli povědomí, většinou si je s institucí DD nespojují. 
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Graf č. 11: Slyšeli jste o následujících filmech nebo seriálech? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 11: Viděli jste následující filmy nebo seriály? 

Kromě povědomí o mediálních projektech DD, které prokazovala otázka č. 10, také otázka č. 

11 prokázala, že respondenti tituly z výrazné části zhlédli. Konkrétně 55,8 % respondentů 

zhlédlo seriál Dabing Street, 54,5 % respondentů vidělo seriál Zkáza Dejvického divadla, 52,1 

% vidělo seriál Čtvrtá hvězda, 40 % zhlédlo film Díra u Hanušovic a méně než 20 % 

respondentů vidělo film Kvarteto a záznam inscenace Teremin. 27,3 % diváků odpovědělo, že 

žádný ze zmíněných titulů nevidělo. 

 

Graf č. 12: Viděli jste následující filmy nebo seriály? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 
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Otázka č. 12: Chtěli jste po vydání/zhlédnutí některého z těchto filmů a seriálů navštívit 

Dejvické divadlo? 

Největší dopad na motivaci respondentů navštívit DD mělo zhlédnutí seriálu Zkáza Dejvického 

divadla, 48,3 % z nich by návštěvu instituce zvážila. Výrazně takto zapůsobily také seriály 

Čtvrtá hvězda (43,7 %) a Dabing Street (38,4 %). Mnohem nižší efekt měly na respondenty 

tituly Teremin, Díra u Hanušovic a Kvarteto. Třetina respondentů uvedla, že žádný z titulů 

dosud neviděla a nemohl tedy jejich motivaci ovlivnit. 15 respondentů se rozhodlo otázku 

nezodpovědět, z čehož vychází, že zhlédnutí některého z titulů nemělo pozitivní dopad na jejich 

touhu navštívit DD. 

 

Graf č. 13: Chtěli jste po vydání/zhlédnutí některého z těchto filmů a seriálů navštívit Dejvické divadlo? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 13: Pokud jste je viděl/a, líbily se vám tyto filmy a seriály? (zaškrtnutí = líbilo) 

Výsledky otázky č. 13 téměř kopírují předchozí otázku, ovšem zde respondenti uváděli, že se 

jim dané tituly líbily častěji, než když byla otázka formulována jako možná motivace ke změně 

nákupního chování. Nejoblíbenějším se stal seriál Zkáza Dejvického divadla (51,8 %), dále 

shodně seriály Čtvrtá hvězda a Dabing Street zaujaly 47,6 % dotazovaných.   
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Graf č. 14: Pokud jste je viděl/a, líbily se vám tyto filmy a seriály? (zaškrtnutí = líbilo) 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 14: Kde o Dejvickém divadle nejčastěji slýcháte? 

Jako nejčastější kanál, kde respondenti přicházejí do styku s informacemi o DD je považována 

osobní komunikace, to uvedlo 60 % respondentů. Dále jsou významné sociální sítě, kde 

komunikaci vnímá 44,2 % respondentů. V klasických médiích, a to jak v televizním vysílání, 

tak v dalších mediálních formách, vnímá komunikaci 29,7 % respondentů. Aktivně sleduje 

oficiální komunikační kanály DD pouze 7,9 % dotazovaných. 

 

Graf č. 15: Kde o Dejvickém divadle nejčastěji slýcháte? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 
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Otázka č. 15: Uveďte své pohlaví 

Celý dotazník vyplnilo 122 žen, což činí 73,5 % celkové skupiny. Muži tvořili 26,5 % 

dotazovaných, konkrétně jich tedy bylo 44. 

 

Graf č. 16: Uveďte své pohlaví 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

Otázka č. 16: Uveďte svůj věk 

Nejvíce zastoupenou skupinu účastnící se výzkumu tvoří respondenti ve věku 18–25 let, a to 

43 %. Druhá nejpočetněji zastoupená je věková skupina 26–40 let s 25 %. Z 24 % se výzkumná 

skupina skládala z věkové skupiny 41–60 let. S 5 % dále byla skupina 15–17 let a 3 % tvořili 

respondenti ve věku 61 a více let. 
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Graf č. 17: Uveďte svůj věk 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 

 

Otázka č. 17: V jak velké obci žijete? 

50,6 % respondentů žije v obci nad 1 milion obyvatel, 18,7 % žije v obci do 5 tisíc obyvatel, 

17,5 % bydlí v obci mezi 5 tisíci a 30 tisíci obyvatel. 6 % respondentů potom žije v obcích o 

velikosti od 30 tisíc do 100 tisíc obyvatel a od 100 tisíc do 500 tisíc obyvatel. Pouze 1,2 % 

potom žije v obci o velikosti od 500 tisíc do 1 milionu obyvatel. 

 

Graf č. 18: V jak velké obci žijete? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 
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Otázka č. 17: V jakém kraji bydlíte? 

Přesně polovina respondentů uvedla, že žije v Hlavním městě Praha, další významněji 

zastoupené kraje jsou Středočeský (17,5 %) a Pardubický (10,8 %). Další kraje byly zastoupeny 

spíše jednotlivci nebo jednotkami respondentů. Z těchto dat vychází, že polovina respondentů 

má reálnou možnost navštívit či navštěvovat program Dejvického divadla. 

 

Graf č. 18: V jak velké obci žijete? 

Zdroj: Kvantitativní dotazník bakalářské práce 
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5. Diskuse 
Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy byla data získaná v kvantitativním výzkumu analyzována 

a rozdělena do jednotlivých tematických okruhů podle výzkumných cílů jednotlivých sekcí 

výzkumných otázek. Na konci kapitoly jsou také popsány limity výzkumu, které ho mohly do 

určité míry ovlivňovat.  

5.1  Znalost prostředí divadelního trhu 

V první otázce většina respondentů uvedla, že se určitým způsobem pohybují na trhu kulturních 

a divadelních institucí jako diváci a navštěvují divadla z 97,6 % alespoň jednou ročně. 

Představují proto pro DD potenciální diváky, a výzkumná skupina je proto pro cíle výzkumu 

relevantní. Otázka č. 2 potvrzuje, že respondenti se orientují v konkurenčním prostředí 

divadelních institucí a dokážou si vybavit množství divadel, a to nejen v Praze, ale také v jiných 

městech napříč ČR. Regionální divadla často zmiňovali především respondenti z daných 

regionů, kteří mimopražská divadla navštěvují. V případě podpořené znalosti konkurenčních 

institucí DD (otázka č. 4) je možné pozorovat výrazně širší povědomí a předchozí nákupní 

chování vůči dalším divadelním institucím v Praze i mimo ni. Výrazně širší skupina 

respondentů uvedla, že má zkušenosti s návštěvou Národního divadla (87,1 %), dotazovaní 

však v minulosti navštívili ze 30 % až 50 % i další pražské divadelní konkurenty DD. 

5.2 Loajalita ke značce DD, znalost značky a faktory divácké motivace 

Co se týče divácké loajality ke značce DD, která byla zkoumána v otázce č. 3, přes 37 % 

respondentů uvedlo DD jako jedno z jejich nejoblíbenějších divadel. Konkurence potom vzniká 

v dalších výrazných pražských scénách, jako jsou Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, 

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Studio DVA nebo Divadlo v Dlouhé. Přestože konkurence 

v divadelním sektoru a konkrétně v Praze je poměrně vysoká, v případě DD není možné nasytit 

diváckou poptávku a není tedy nezbytné si budovat pozici vítěze v rámci konkurenčního boje.  

47 % respondentů uvedlo, že nikdy nebylo na představení souboru DD, ať už přímo na jejich 

domácí scéně nebo na zájezdovém představení. Zbylých 53 % navštívilo jejich představení 

jednou nebo opakovaně. Vzhledem k trvalému nedostatku vstupenek na představení DD je 

tento poměr přiměřený výsledkům výzkumu. Výrazně vyšší však respondenti měli znalost 

jednotlivých představení DD, pouze 33,7 % respondentů odpovědělo, že si nevybavuje jedinou 

inscenaci souboru. Mezi nejčastěji zmiňované potom patřily hry Ucpanej systém, Bratři 

Karamazovi, Elegance molekuly, Dabing Street nebo Černá díra. Jedná se tedy buďto o 

představení, která si získala výraznou oblibu mezi diváky, a byla zařazena do dlouhodobého 

repertoáru divadla, nebo je diváci mohli znát ze záznamů inscenací.  
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Divácká motivace k návštěvě DD vychází obecně především z všeobecného povědomí o DD 

jakožto o prestižní instituci zaručující kvalitní umělecký zážitek. Přestože hlavním faktorem 

ovlivňující tržní chování je samotný produkt divadla, tedy konkrétní inscenace a jejich tvůrci, 

druhým nejdůležitějším faktorem je právě popularita a renomé, a to ať v rámci 

celospolečenského diskurzu v médiích nebo v rámci osobní komunikace a doporučení mezi 

známými. Jediným opomenutelným faktorem v porovnání s ostatními je geografická 

dostupnost divadla samotného. Zároveň je možno z těchto výsledků vyvozovat, že intenzivní 

marketingová komunikace by instituci nepomohla ve zlepšování diváckého vnímání DD, 

protože diváky zajímá především aktivity divadla a způsob jejich uměleckého projevu. To 

potvrzují také výsledky otázky č. 14, která dokládá, že veřejnost vnímá komunikaci o DD 

především v osobních rozhovorech, jak uvedlo 57,6 % respondentů.  

5.3 Vliv mediálních projektů DD na image instituce 

Z výzkumu vyplývá, že 40,9 % respondentů si nespojuje instituci DD s žádným jiným 

uměleckým produktem než s jejich představeními, nebo si je v této návaznosti nevybaví. 

Dalších 59,1 % dotazovaných si ovšem spojuje značku DD se seriály a filmy, na kterých se 

členové souboru výrazně podíleli. Především jde o seriály Zkáza Dejvického divadla, Čtvrtá 

hvězda a Dabing street, které si bez podpory vybavilo téměř 25 % respondentů. Při zkoumání 

znalosti těchto produktů s podporou se výrazně zvýšilo procento znalosti mezi respondenty, 

80,6 % dotazovaných zná seriál Zkáza Dejvického divadla, kolem 70 % se pohybuje také 

znalost seriálů Čtvrtá hvězda a Dabing Street a filmu Díra u Hanušovic. I záznam představení 

Teremin a film Kvarteto má v povědomí 15,2 % a 24,8 % respondentů. Pouze 17 % respondentů 

uvedlo, že žádné z těchto titulů nezná. Sledovanost mezi výzkumnou skupinou se v případě 

prvních tří jmenovaných titulů pohybovala mírně nad 50 %, ovšem 27,3 % respondentů uvedlo, 

že žádný z nich nevidělo, rozdíl mezi povědomím a reálným zhlédnutím alespoň jednoho titulu 

tvoří 17 %.   

Respondenti uváděli, že jejich motivaci navštívit živé představení DD ovlivnilo především 

zhlédnutí seriálu Zkáza Dejvického divadla, kde jednotliví členové souboru představovali sami 

sebe, přestože ve značně stylizované karikatuře. Odpovědělo tak 48,3 % respondentů. Dalšími 

výraznými tituly byly seriály Čtvrtá hvězda a Dabing Street, které podle odpovědí respondentů 

ovlivnily 43,7 % a 38,4 % dotazovaných. Výrazně menší efekt měly tituly Teremin, Díra u 

Hanušovic a Kvarteto, které ovlivnily pouze 4 %, 13,2 % a 5,3 % respondentů. Výraznou 

skupinou je také 9 % respondentů, kteří na otázku neodpověděli, a přestože alespoň jeden 

z titulů zhlédli, nemělo to vliv na jejich motivaci navštívit DD. Podobné odpovědi uváděli 
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respondenti v otázce č. 13, která opět potvrzuje, že divácky nejoblíbenější a nejúspěšnější jsou 

seriály Čtvrtá hvězda, Dabing Street a Zkáza Dejvického divadla a veřejnost je schopna si 

spojovat mediální projekty, které oficiálně nespadají pod DD s touto institucí.  

Data získaná v kvantitativním výzkumu tedy potvrzují, že mediální projekty, na kterých se 

podíleli členové souboru DD, ale tyto projekty instituce nijak nezajištovala, mají výrazný vliv 

na motivaci veřejnosti navštívit živá představení divadla. Vznik populárních forem médií 

distribuovaných skrze masová média tak představuje pro instituci nejlepší způsob, jak 

rozšiřovat povědomí veřejnosti o fungování DD. 

5.4 Limity výzkumu 

V této podkapitole jsou identifikovány limity výzkumu a jeho možná zdokonalení 

v retrospektivním pohledu. Prvním limitem byla omezená distribuce online skrze Google 

formulář. Výzkum probíhal v časovém rozmezí od 19. 5. 2021 do 15. 6. 2021 a jeho distribuce 

probíhala především skrze sociální sítě a e-mailing. Pokud by během tohoto období nebyly stále 

v platnosti vládní restrikce fungování kulturních institucí, mohl výzkum také probíhat v offline 

prostředí, například skrze osobní asistované dotazování a časové období, během kterého 

výzkum probíhal, by v ideálním případě mohl být delší. 

Další limit dotazníku představovaly otázky na nepodpořenou znalost značek v divadelním 

sektoru. Už v názvu dotazníku je uvedeno Dejvické divadlo, proto odpovědi mohly být 

zkresleny a více respondentů tak uvádělo Dejvické divadlo. Přesto podle získaných dat tato 

skutečnost výraznou část dotazovaných neovlivnila a DD v otevřených otázkách neuvedla. 

Dále byl dotazník cílen na širokou veřejnost bez možností omezení, a byl tedy distribuován 

všem demografickým segmentům. Do výzkumu tak vstupuje celá řada proměnných, např. 

pohlaví, věk, místo bydliště atd., které mohly výsledky výrazně ovlivnit. Nebyla tedy příliš 

zohledňována cílová skupina DD, ale veřejnost jako celek, která byla cílovou skupinou 

mediálních projektů. 
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Závěr 
Tato bakalářská práce se zabývala marketingovou komunikací Dejvického divadla a možnými 

faktory, které ovlivňují image instituce a její vnímání širokou veřejností. Pro získání dat byl 

proveden kvantitativní výzkum v podobě online dotazníku, jehož cílem bylo potvrdit nebo 

vyvrátit hypotézu, zda vybrané tituly České televize, na kterých se výrazně podíleli členové 

uměleckého souboru Dejvického divadla, měly vliv na image této instituce a její oblíbenost 

mezi diváky. Kvantitativního výzkumu se účastnilo celkem 166 respondentů napříč věkovým 

spektrem i geografickým umístěním.  

V teoretické části byla určena specifika marketingové komunikace divadelních institucí a 

samotné fungování Dejvického divadla bylo uvedeno do historického kontextu. Divadelní 

instituce aplikují marketingové nástroje jinak, než subjekty v soukromé sféře a na tyto rozdíly 

se teoretická část především zaměřuje.  

V praktické části potom byla provedena analýza marketingových komunikačních prostředků 

Dejvického divadla. Jejím cílem bylo analyzovat současnou situaci Dejvického divadla v rámci 

konkurenčních institucí a možný dopad výrazné mediální přítomnosti členů souboru DD na 

značku divadla. Z dostupných informací vychází, že Dejvické divadlo si během posledních 

deseti let udržovalo stálou podporu ze stran diváků i divadelních kritiků a patřilo tak mezi jedno 

z nejprestižnějších a nejoblíbenějších divadel v ČR, přestože o udržování image se stará 

především organicky, tedy bez reklamní podpory nebo rozsáhlejší marketingové strategie. 

Divadelní fanoušci mají DD rádi především pro jeho uměleckou tvorbu a fungování souboru.  

Na základě dat získaných v dotazníku se potvrdilo, že DD je jedno z nejznámějších i 

nejoblíbenějších divadel v ČR a tuto pozici neztrácí ani během postupných obměn uměleckého 

souboru. Dalším významným zjištěním bylo potvrzení hypotézy o vlivu mediálních projektů na 

image divadla. Účastníci výzkumu uváděli, že seriály měly na jejich motivaci výrazný dopad, 

především pak v případě seriálů Čtvrtá hvězda, Dabing Street a Zkáza Dejvického divadla, 

které byly vysílány na České televizi. 

Tato zjištění mohou podpořit budoucí komunikaci Dejvického divadla – z výsledků výzkumu 

jasně vyplývá, že instituce nemusí nutně využívat push strategie v rámci marketingové 

komunikace, ale měla by se dál zaměřovat na podpůrné projekty, jako jsou právě filmy a seriály, 

které jsou dostupné širší veřejnosti. Nejefektivnější by potom byly seriály umístěné 

v celostátním vysílání, které vyvolají výraznou odezvu, a DD se stane častým tématem 

osobních rozhovorů u cílové skupiny.  
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Summary 
This bachelor thesis is focused on marketing communication of Dejvické divadlo and possible 

factors, that influence the image of the institution and public perception of the institution. 

Quantitative approach in the form of online questionnare was used for data acquisition, which 

goal was to confirm or disprove a hypothesis, whether chosen non-theatre titles of Česká 

televize, on which members of Dejvické divadlo ensemble cooperated, had any effect on the 

image of the institution. 166 respondents from different age and geografical target groups took 

part in the questionnare. 

The specifics of marketing communication of theatre institutions were defined in theoretical 

part. Later the theoretical part focused on historic context of Dejvické divadlo. Theate 

institutions apply marketing tools differently, than subjects in the private sector and these 

differences are specificaly described. 

Practical part focuses on Dejvické divadlo itself and its marketing communication. It aims to 

analyze current marketing situation of Dejvické divadlo within its competition market and 

possible influence of medial presence of memebers of Dejvické divadlo ensemble on the image 

of its brand. Collected data show, that during last ten years Dejvické divadlo kept support of its 

audience as well as theatre critics and belonged among the most prestigious and favourite 

theatres in Czech republic, despite institution’s image is maintained mostly without commercial 

support or extensive marketing strategies. Theatre fans like Dejvické divadlo mostly for its 

artistic expression and functioning of the theatre ensemble. 

Collected data from the research confirms, that Dejvické divadlo is one of the most well known 

and most favourite theatre organisations in Czech republic and gradual changes in the ensmble 

do not change that. Another important outcome of the research was confirmation of the 

hypothesis about the influence of media project on the theatre’s image. Respondents of the 

questionnaire stated, that television series had major impact on their motivation to visit a live 

performance in the theatre, specifically television series Čtvrtá hvězda, Dabing Street and Zkáza 

Dejvického divadla, which were broadcasted on Česká televize. 

These findings can support and help communication of Dejvické divadlo in future – the 

outcomes of the research clearly show, that this institution does not need to use push marketing 

strategies, but its focus should be kept on the supportive projects, such as movies and television 

series, that can reach wider audience. Television series, which were broadcasted on nationwide 

broadcasting, were proven to bet he most effective way how to reach institution’s wide target 
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audience and therefore evoke significant feedback and interest from the audience. Potencial 

audience could be strongly influenced to include Dejvické divadlo in its personal 

communication. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Struktura dotazníku 

Dotazník se skládá celkem z 18 otázek. První čtyři otázky se zaměřují na tržní chování 

respondentů v českém divadelním sektoru a obecné znalosti značek a institucí pohybujících se 

na tomto trhu. Další sekce dotazníku složená ze 4 otázek se zaměřuje na vztah respondentů 

k DD a faktory ovlivňující jejich motivaci. Klíčovou sekcí pro výzkum je potom šest otázek, 

jejichž cílem je potvrdit či vyvrátit, zda si respondenti spojují instituci Dejvického divadla 

s mediálními projekty ČT popsané v kapitole 4.2.4 a zda tyto projekty nějak ovlivnily jejich 

tržní chování, jejich motivace nebo změnily jejich postavení vůči image DD. Poslední sekce se 

zaměřuje na segmentaci respondentů. Dotazník byl distribuován mezi širší cílovou skupinu DD. 

Otázka č. 1: Jak často chodíte do divadla?   

Cílem této otázky bylo zjištění, zda jsou respondenti aktivními zákazníky divadelních institucí, 

konkrétně tedy s jakou frekvencí přibližně navštěvují jakékoliv divadla. Otázka byla uzavřená 

a k dispozici měli respondenti následující odpovědi: 

• nikdy 

•  1x ročně 

• 2–5x ročně 

• 5–12x ročně 

• víc než jednou za měsíc 

 Díky této otázce může být dotazovaný soubor segmentován podle nákupního chování 

v divadelním sektoru. 

Otázka č. 2: Jaká česká divadla si dokážete vybavit? Napište prvních 5. 

Otázka se zaměřuje na nepodpořenou znalost značek divadelních institucí v ČR. Díky tomu 

můžeme určit, která divadla jsou mezi respondenty nejznámější a zda některá z divadel tvoří 

výrazný podíl ve znalosti divadel. Jedná se o otázku otevřenou, respondenti neměli k dispozici 

žádné pomůcky jako je seznam divadel.  

Otázka č. 3: Napište tři divadla, která považujete za svá nejoblíbenější. 

Zde bylo cílem zkoumat možnou loajalitu ke značkám divadel. Otázka byla opět otevřená a 

respondenti odpovídali bez podpory.  

Otázka č. 4: Jaká z těchto pražských divadel jste navštívil/a? 
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Otázka měla za cíl zjistit podpořenou znalost značek divadelních institucí a zaměřuje se na 

divadla situovaná v Praze, protože ty tvoří nejvýraznější konkurenci Dejvického divadla. 

Otázka byla polootevřená a k dispozici byla možnost vybrat více odpovědí z následujících: 

• Dejvické divadlo 

• Národní divadlo 

• Divadlo v Dlouhé 

• Studio DVA 

• Divadlo Komedie 

• Divadlo pod Palmovkou 

• Švandovo divadlo 

• Jiná… 

Otázka č. 5: Kolikrát jste navštívili představení Dejvického divadla? 

Cílem otázky bylo ověřit, zda respondenti již mají zkušenosti s DD a jak moc se orientují v jeho 

umělecké tvorbě organizace. K dispozici byly následující možnosti, z nichž mohli respondenti 

vybírat pouze jednu odpověď: 

• nikdy 

• jednou 

• dvakrát až čtyřikrát 

• pětkrát a více 

Otázka č. 6: Kdy jste poprvé slyšel o DD? 

Cílem otázky bylo určit přibližnou dobu, kdy se DD dostalo do povědomí respondentů. Období 

jsou rozdělena na základě datování mediálních projektů vzniklých v koprodukci s DD. 

K dispozici měli respondenti následující možnosti: 

• před rokem 2010 

• mezi lety 2010–2014 

• mezi lety 2015–2018 

• mezi lety 2018–2020 

Otázka č. 7: Jaká představení DD znáte? 

Cílem otázky bylo konkrétně zmapovat nepodpořenou znalost produktů DD a určit tak blíže 

povědomí, které respondenti mají o hlavních aktivitách instituce. Otázka byla otevřená.  



63 
 

Otázka č. 8: Pokud chcete navštívit Dejvické divadlo, co je vaší hlavní motivací nebo proč jste 

ho v minulosti navštívil/a? 

Cílem otázky bylo určení hlavních faktorů, které ovlivňují motivace respondentů v rámci 

nákupního chování. Respondenti měli vybrat pouze jednu z možností níže, která pro ně 

představovala hlavní důvod jejich možného nákupního chování – do určité míry motivaci totiž 

ovlivňují všechny. 

• repertoár představení 

• autor, režisér, herci 

• popularita a renomé samotného divadla 

• doporučení známých 

• geografická blízkost 

Otázka č. 9: Znáte jinou tvorbu Dejvického divadla, než jsou jejich živá představení? Pokud 

ano, napište jakou. 

Zde se opět jedná o nepodpořenou znalost, otázka se ale zaměřovala na produkty jiné než 

samotná divadelní představení. Cílem otázky bylo především zjistit, zda si respondenti spojují 

mediální projekty DD se samotnou institucí. Otázka byla otevřená.  

Otázka č. 10: Slyšeli jste o následujících filmech nebo seriálech? 

Cílem otázky bylo zjistit podpořenou znalost mediálních projektů DD. Oproti předchozí otázce 

jsou zde již vyjmenovány a výsledky této otázky tedy potvrzují či vyvrací, že respondenti mají 

o projektech povědomí. K dispozici byly následující možnosti: 

• Teremin (2010) 

• Díra u Hanušovic (2014) 

• Čtvrtá hvězda (2014) 

• Kvarteto (2017) 

• Dabing street (2018) 

• Zkáza Dejvického divadla (2019) 

• o žádném z nich jsem neslyšel 

Otázka č. 11: Viděli jste následující filmy nebo seriály? 

Otázka měla za cíl zjistit, zda respondenti sledovali mediální projekty DD a jestli tak jejich 

vnímání image značky divadla bylo ovlivněno. K dispozici byly následující možnosti: 
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• Díra u Hanušovic (2014) 

• Čtvrtá hvězda (2014) 

• Kvarteto (2017) 

• Dabing street (2018) 

• Zkáza Dejvického divadla (2019) 

• žádný z nich jsem neviděl 

Otázka č. 12: Chtěli jste po vydání/zhlédnutí některého z těchto filmů a seriálů navštívit 

Dejvické divadlo? 

Cílem otázky bylo určit, zda se zhlédnutí mediálních projektů DD zařazuje mezi faktory, které 

pozitivně ovlivňují možné nákupní chování u respondentů. K dispozici byly následující 

možnosti, otázka zároveň byla nepovinná v případě, že respondent sice některý z projektů 

zhlédl, ale žádný jeho motivaci k návštěvě DD nezměnil: 

• Díra u Hanušovic (2014) 

• Čtvrtá hvězda (2014) 

• Kvarteto (2017) 

• Dabing street (2018) 

• Zkáza Dejvického divadla (2019) 

• nevím, žádný z nich jsem neviděl 

Otázka č. 13: Pokud jste je viděl/a, líbily se vám tyto filmy a seriály? (zaškrtnutí = líbilo) 

Cílem otázky bylo určit, zda se mediální projekty DD z umělecké stránky zdály respondentům 

atraktivní. Otázka byla položena především kvůli možným negativním vlivům mediálních 

projektů DD na motivaci respondentů. K dispozici byly následující možnosti:  

• Díra u Hanušovic (2014) 

• Čtvrtá hvězda (2014) 

• Kvarteto (2017) 

• Dabing street (2018) 

• Zkáza Dejvického divadla (2019) 

• nevím, žádný z nich jsem neviděl 

Otázka č. 14: Kde o Dejvickém divadle nejčastěji slýcháte? 
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Cílem otázky bylo určení klíčových komunikačních kanálů DD a zároveň určení, zda se 

respondenti aktivně zajímají o dění kolem DD. K dispozici byly následující možnosti: 

• na sociálních sítích 

• v rámci osobní komunikace 

• v televizi 

• v dalších médiích (tištěná/internetová) 

• skrze komunikační kanály Dejvického divadla 

Otázka č. 15: Uveďte své pohlaví 

Cílem otázky byla demografická segmentace respondentů na základě pohlaví. K dispozici byly 

tyto možnosti: 

• muž 

• žena 

• nechci uvádět 

Otázka č. 16: Uveďte svůj věk 

Cílem otázky byla opět demografická segmentace respondentů, tentokrát na základě jejich 

věku. K dispozici byly tyto možnosti: 

• 15–17 let 

• 18–25 let 

• 26–40 let 

• 41–60 let 

• 61 a více let 

Otázka č. 17: V jak velké obci žijete? 

Cílem otázky byla demografická segmentace respondentů na základě velikosti obce, v níž žijí. 

K dispozici byl tyto možnosti: 

• do 5 tisíc obyvatel 

• od 5 tis. do 30 tis. obyvatel 

• od 30 tis. do 100 tis. obyvatel 

• od 100 tis. do 500 tis. obyvatel 

• od 500 tis. do 1 mil. obyvatel 
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• nad 1 milion obyvatel 

Otázka č. 18: V jakém kraji bydlíte? 

Cílem otázky byla demografická segmentace respondentů na základě pobytu respondentů a 

vzdálenosti jejich bydliště od Prahy, potažmo Dejvického divadla. Relevance odpovědí 

respondentů ze vzdálenějších krajů zůstává stále vysoká vzhledem ke zkoumanému vnímání 

image napříč ČR. K dispozici byl tyto možnosti: 

• Hlavní město Praha 

• Jihočeský kraj 

• Jihomoravský kraj 

• Karlovarský kraj 

• Kraj Vysočina 

• Královéhradecký kraj 

• Liberecký kraj 

• Moravskoslezský kraj 

• Olomoucký kraj 

• Pardubický kraj 

• Plzeňský kraj 

• Středočeský kraj 

• Ústecký kraj 

• Zlínský kraj 
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Příloha č. 2: Hlavní stránka webových stránek Dejvického divadla 

dejvickedivadlo.cz z roku 2010 
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Příloha č. 3: Hlavní stránka webových stránek Dejvického divadla 

dejvickedivadlo.cz z roku 2012 
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Příloha č. 4: Hlavní stránka webových stránek Dejvického divadla 

dejvickedivadlo.cz z roku 2016 
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Příloha č. 5: Hlavní stránka webových stránek Dejvického divadla 

dejvickedivadlo.cz z roku 2020 
 

 


