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Bakalářská práce Kateřiny Řehákové Co je zač český operní divák představuje specifický 
přístup k otázkám divadla a jeho výzkumu. Autorka práce vychází ze sociologicko
marketingového výzkumu, který se zabýval problematikou povahy a marketingového 
potenciálu českého operního diváka. Práce je shrnutím poznatků, které vznikaly v rámci 
grantového projektu Marketingový potenciál českého operního diváka podporovaného 
Ministerstvem kultury ČR. Projekt vedený pod hlavičkou Jednoty hudebního divadla se 
zaměřoval na všech deset stálých operních domů, které v současné době v ČR existují. 
Jak v úvodu práce autorka uvádí: "Cílem [práce] je popsat diváckou situaci v českých 
operních domech, tj. zjistit demografické složení diváků, jejich stylové preference, vztah 
k divadlu, do kterého chodí nejčastěji, a to z hlediska marketingového (ceny, poskytování 
informací apod.) i dojmového (oblíbení pěvci, kvalita poskytovaných služeb apod.). Získané 
poznatky mají sloužit marketingovým oddělením divadel k cílenějšímu zaměření aktivit, 
k zefektivnění komunikace s divákem a operním souborů i jejich divadlům k účelnějšímu 
zacílení investic." Bakalářská práce, kteráje s projektem úzce propojena, je pak podle autorky 
shrnutím "výsledků prvního kola sběru dat, které proběhlo od prosince 2008 do března 2009." 
Autorka v práci představuje grantový projekt samotný a zejména způsob tvorby dotazníků, 
který je pro každý takovýto výzkum klíčový. Autorka popisuje metodu vyhotovování a 
strukturování dotazníků. Všímá si i míst, které nebyly v dotaznících jasně formulovány, a 
nutně tak ovlivňovaly výsledky výzkumu. Dotazník je součástí bakalářské práce. 
V následujícíh kapitolách "Jaký je český operní divák", "Než přijde divák do opery" a "Jak se 
divákovi v divadle líbí" se autorka práce zabývá demografickým a marketingovým rozborem 
získaného vzorku dat. Pro doložení svých závěrů používá přehledných grafů, na nichž je 
demonstrováno rozvrstvení operních návštěníků, resp. dotázaných diváků. Nejsa sociolog ani 
statistik, nepovažuji za vhodné, abych hodnotil kvalitu a relevanci výsledků a jejich výkladu. 
Autorka si je vědoma možných chyb a omezeností takovéhoto typu výzkumu, což je z mého 
hlediska dostatečným kritériem relevance. Hodntím proto pouze způsob, jakým autorka z daty 
naložila a jak je dokázala prostřednictvím bakalářské práce přehledně a jasně předložit. 
Bakalářská práce Kateřiny Řehákové splňuje všechny požadavky kladené na práci tohoto 
druhu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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