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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.  
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Otázka č. 4: Jaká z těchto pražských divadel jste navštívil/a? 

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? 
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Cílem otázky bylo konkrétně zmapovat nepodpořenou znalost produktů DD a určit tak blíže 

povědomí, které respondenti mají o hlavních aktivitách instituce. Otázka byla otevřená.  

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? 
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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: 

• 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 
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Otázka č. 14: Kde o Dejvickém divadle nejčastěji slýcháte? 

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 
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• od 500 tis. do 1 mil. obyvatel 

• 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 
 

 


