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Abstrakt  

Diplomová práce se za pomoci metod výzkumného designu, který je označován jako 

„případová studie“, zabývá typologií informačních služeb, jejichž správně zvolená aplikace a 

podstata jejich významu může eventuálně ovlivňovat styk s veřejností v institucích působících 

v divadelní kultuře. V rámci teoretické části je nastíněna problematika definice samotného 

termínu „informační služby“, který je zde představen v kontextu internetového marketingu, a 

jsou představeny způsoby, ve kterých tento termín disponuje nadhodnotou v podobě 

ovlivňování aplikovaných procesů public relation dané instituce.  Druhá část přináší základní 

metodologická hlediska kvalitativního výzkumu, pravidla tvorby případové studie jako 

zvoleného výzkumného designu, a v neposlední řadě je doplněna o použité metody sběru dat. 

Poslední a zároveň klíčová část práce je založena na vlastní analýze uplatnění, v rámci 

teoretické části uvedené, typologie informačních služeb a zabývá se výše uvedenou otázkou 

vlivu na procesy public relation ve vybraných institucích. Těmi jsou informační portál pro 

tuzemskou divadelní scénu s názvem divadlo.cz a oficiální webová prezentace Divadla Na 

zábradlí. Analýza má induktivní charakter a vznikala bez předem stanovené hypotézy. 

Veškeré kroky byly prováděny dle zásad deskriptivní případové studie, která se snaží o 

komplexní popis situace za pomoci předem stanovených výzkumných otázek, avšak bez 

komparativních prvků daných institucí. V závěru byla veškerá data shrnuta a jako výsledek 

analýzy vytvořen rámcový popis konkrétního případu, doplněný o osobnostní postřehy autora, 

které vycházely z teoretické části diplomové práce a osobních zkušeností.  

Abstract  

With the aid of a „case study“ research design, this thesis analyses the typology of 

informational services, whose prudent application can influence relations of institutions 

existing within the drama industry with the broader public. The theoretical part sheds light on 

the problematic definition of “information services”, which is placed in the context of online 

marketing, and introduces ways, in which this term possesses an added value in the form of 

affecting the applied processes of public relations within particular institutions. Secondly, it 

includes basic methodological perspectives on quantitative research, the rules of performing 

case study research as the selected research design, and last but not least, it describes utilised 

methods of data collection. The last and most key part of the thesis is based on resulting 

application of the typology of information services, discussed in the previous parts, and 

concerns itself with the aforementioned question of their influence on public relation 



 

processes of individual institutions. These include the information portal divadlo.cz, which 

serves caters for the domestic sphere of theatre, and an official web presentation of the 

Divadlo na Zabradli theatre. The analysis is of inductive nature and is not directed by a 

previously determined hypothesis. All steps were undertaken according to guidelines for 

descriptive case studies aiming at a comprehensive account of the situation. This is done with 

the aid of research questions postulated beforehand, but without comparative aspects of the 

given institutions. The conclusion then summarizes all findings and forms a compact 

description of the specific case, supplemented by personal insights of author, based on the 

theoretical section of the thesis, as well as personal experience. 
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Předmluva 

Diplomová práce se za pomoci metod výzkumného designu, jež je označován jako 

„případová studie“, detailně zabývá typologií informačních služeb, které správně zvolenou 

aplikací a podstatou svého významu mohou ovlivňovat styk s veřejností. V rámci zjišťování 

co nejzajímavějších a nejaktuálnějších poznatků, jsem se zcela účelově zaměřila na  

informační služby, které provozují dvě naprosto odlišné instituce působící v oblasti 

divadelního umění. 

 V prvním případě jsem se věnovala analýze informačních služeb realizovaných v 

rámci současného největšího informačního portálu, který je určen pro oblast divadelní kultury 

v Čechách s názvem divadlo.cz, jenž funguje pod správou Divadelního ústavu. Druhý případ  

naopak přináší analýzu informačních služeb, které nabízí webová prezentace pražského 

Divadla Na zábradlí, a které mohou být eventuálně určeny ke komunikaci se širokou 

veřejností. 

Hovořím-li o informačních službách, které poskytují instituce působící v jakékoli sféře 

kulturního života, a jejichž vliv se pokusím analyzovat v rámci své diplomové práce, mám na 

mysli služby takových institucí, jenž jsou z hlediska právní terminologie řazeny mezi tzv. 

neziskové společnosti. Tyto subjekty totiž ve většině případů plní  funkci veřejné služby a 

nebyly založeny za účelem podnikání. Jejich zřizovatelem bývá nejčastěji Ministerstvo 

kultury či jiné orgány státní správy. Takto zřízené subjekty, provozující kulturní portály nebo 

vlastní webové prezentace, bývají odkázány na státní dotace a grantová řízení, z čehož 

vyplývá, že nedisponují velkým množstvím finančních prostředků, které by mohly být 

věnovány na propagaci. V drtivé většině případů disponují množstvím nulovým. Právě 

z těchto důvodů vytvářejí jejich informační služby, realizované skrze Internet jako nástroj 

marketingové komunikace, nejen kontakt se současným zákazníkem (divákem), ale i kontakt 

se zákazníkem potenciálním. 

Současné možnosti Internetu totiž nabízejí nejen schopnost zprostředkovat informační 

službu jako klasický produkt informační instituce, jako je tomu v případě  klasického modelu 

referenčních služeb, ale zároveň ji využít jako marketingový nástroj, kterým lze strategicky 

upozornit na zamýšlené cíle. Čímž se dostávám k faktu, že informační služby tak, jak je 

pojímá má diplomová práce, jsou nedílnou součástí internetového marketingu kulturních 

institucí a velmi výrazně ovlivňují proces, jakým tyto instituce realizují své PR aktivity.   
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Oblast aplikace informačních služeb v českém divadelním prostředí a otázku jejich 

vlivu na procesy public relation jsem jako téma své diplomové práce zvolila jednak proto, že 

se výrazně zajímám o principy fungování managementu informačních služeb, s čímž úzce 

souvisí i problematika definování tohoto termínu, a jednak proto, že pracuji jako 

koordinátorka fundraisingových projektů v Divadle Na zábradlí, kde se  v rámci této funkce 

téměř každý den setkávám s otázkou vlivu poskytovaných informačních služeb na stávající či 

potenciální diváky.  

Zároveň mi téma této práce umožnilo opětovně využít nástrojů kvalitativního 

výzkumu, s jehož aplikací mám zkušenosti již v rámci tvorby bakalářské práce, která 

mapovala stav motivace mezi pracovníky v informačních institucích. 

Kompletní přehled použitých zdrojů tvoří Seznam použitých zdrojů, který jsem 

vytvořila  dle aktualizované normy ISO 690:2010 z roku 2011. Jako metodu citování jsem 

zvolila Harvardský systém, který vnímám jako velmi praktický z hlediska následné editace.   

Moje obrovské poděkování patří především oběma rodičům, kteří mi dodávají 

podporu v mém studijním, pracovním a osobním životě. Jsem přesvědčena, že bez nich bych 

studia nebyla schopná. Další poděkování patří Janě Svitalské, Martinu Balharovi a Václavu 

Navrátilovi- přátelům, kteří mi při psaní obětavě pomáhali cennými radami. Poslední 

poděkování pro Tomáše Novotného, Kláru Kadlecovou, Ondřeje Svobodu, Barboru 

Šejblovou, Petra Jaroše a Lindu Šilarovou za cenné informace, které jsem využila pro 

sestavení této práce.       
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1 Úvod 

Pojem „informační služby“ v oblasti informační vědy a knihovnictví zahrnuje širokou 

škálu činností a charakterizuje ho obrovské množství definic. Pro moji diplomovou práci jsou 

tato specifika velice přínosná a zásadní, jelikož kterákoli další nadstavba z těchto faktů 

vychází, a ve své podstatě je splňuje, avšak ráda bych se pokusila objasnit, že tento termín 

může v určitých odvětvích plnit i větší záběr.  

Právě oblast divadelní kultury, s ní spojená tvorba oborových portálů či vlastních 

webových prezentací, jež reprezentují konkrétní divadlo a mají za cíl poskytovat veškeré 

dostupné informace o jeho fungování či nástroje marketingové komunikace v rámci Internetu 

jsou oblasti, ve kterých lze aplikovat určitý druh informačních služeb, za určitých okolností a 

určitým způsobem tak, aby jejich dopad na oslovení veřejnosti byl pokud možno co největší.  

 „Informační služby“ proto v případě mé diplomové práce neplní svoji klasickou 

funkci, která je v běžném případě poskytována knihovnami nebo informačními středisky a 

definována mnoha způsoby v odborné literatuře, ale ve svém celku nabízí skutečnou 

nadhodnotu. Tato nadhodnota spočívá v tom, že cílem poskytnuté služby není pouze splnit 

informační požadavek návštěvníka, ale současně posloužit jako nástroj PR a zlepšit 

marketingovou strategii konkrétního divadla za minimálních finančních nákladů, které by 

v každém jiném případě musely být vynaloženy na procesy klasické formy placené reklamy. 

Domnívám se, že je to rozvojem informační společnosti, která dává vzniku nových 

typologií informačních služeb a nárokům na jejich aplikaci. Specifika v jejich poskytování a 

zvyšující se nároky na externí komunikaci s diváky nutí současná divadla se tomuto trendu 

přizpůsobit. Ne všichni jsou si však tohoto vývoje vědomi, a proto si v rámci své práce kladu 

několik otázek.  

Jaké procesy lze v dnešní informační společnosti považovat za „informační službu“? 

Musí vždy tyto procesy odpovídat klasické definici modelu referenčních služeb, kdy existuje 

na jedné straně uživatel s informačním požadavkem a na straně druhé knihovník či informační 

pracovník, který se snaží tento požadavek splnit? Patří mezi informační služby dnes již zcela 

běžné rozesílání e-mailů? Může mít vůbec proces poskytování informačních služeb (za 

předpokladu jejich správné aplikace) kromě splnění uživatelova požadavku i vliv na procesy 

public relation aktivit? A pokud ano, jsou o tom současné divadelní instituce obeznámeny a 

snaží se tento vliv využívat ke svému prospěchu?      
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    Abych se mohla pokusit na tyto otázky odpovědět, je v následující kapitole nutné 

rozebrat klasické charakteristiky klíčových termínů.  
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2 Informační služby- nástroj PR divadelních institucí 

2.1 INFORMAČNÍ POTŘEBY 

T. D. Wilson ve svém článku Information needs and uses: fifty years of progress 

uvádí, že termín „informační potřeba“ s sebou přináší příliš mnoho problémů při stanovení 

jeho definice. Za důvod považuje jeho neobjektivní měřitelnost. Tento termín nahrazuje 

slovním spojením „chování při hledání informací“ (information seeking behavior), u kterého 

se naopak domnívá, že aspekty, které s ním souvisí, jsou daleko více identifikovatelné, 

měřitelné, a tudíž přinášejí daleko kvalitativnější výsledky při zjišťování informací (parafráze 

na WILSON, 1994). 

 Tuto definici jsem si na úvod své práce vybrala z toho důvodu, že naznačuje 

problematičnost charakteristiky tohoto termínu, což ji odlišuje od klasického výkladu, který 

přináší Karolína Kučerová ve své práci s názvem Uživatelské potřeby a jejich výzkum se 

zaměřením na medicínskou biochemii. Informační potřeby jako takové zde definuje více 

způsoby: „V širším slova smyslu je informační potřeba základní společenskou potřebou, která 

se projevuje při řešení nejrůznějších úkolů a problémů. V užším slova smyslu ji můžeme 

chápat jako potřebu získat informace pro řešení úkolů v rámci pracovního procesu, tedy jako 

uživatelskou potřebu profesní (existující v protikladu k uživatelské potřebě osobní, zaměřené 

na volný čas a rodinný život). Pro to, aby u člověka vznikla informační potřeba, musí být 

splněny některé zásadní předpoklady: 

 Musí existovat formulovatelný problém, který je třeba vyřešit. 

 Člověk musí být stimulován k řešení tohoto problému. 

 A musí mít představu o tom, že tento problém je možné vyřešit“ (KUČEROVÁ, 

2004).  

Domnívám se, že definovat vznik „informační potřeby“ pouze ve vztahu k řešení 

problému je zavádějící. Informační potřeba jako taková může být mnoha druhů, může být 

vysoce subjektivní a nemusí vždy přímo souviset s řešením problému či vyplněním prázdného 

místa ve znalostním fondu jedince. Dle mého názoru existuje mnoho případů, kdy poskytnutá 
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informace nemá na jakoukoli následnou činnost žádný vliv, a přesto je schopna jedince 

určitým způsobem obohatit. Klasickým příkladem je např. provoz informačního serveru, 

proces zasílání informací za pomoci e-mailu, obohacování produktů kultury o anotace či 

synopse a mnoho dalších způsobů šíření informací. V rámci těchto případů jedinec uvedené 

informace primárně nevyžaduje, přesto je nucen jejich dodání nějakým způsobem zpracovat. 

Zda jejich obsahu následně využije, je však pouze na jeho dodatečném rozhodnutí, které 

nemusí souviset s žádným existujícím problémem.  

2.2 INFORMAČNÍ SLUŽBY 

Nejklasičtější definici přináší Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy. Ta informační služby vymezuje jako „služby poskytované knihovnami, 

informačními nebo jinými organizacemi, jejichž účelem je zprostředkování informací ve 

všech formách a oborech lidské činnosti“ (TDKIV, 2012).    

Tato základní charakteristika je správná, avšak v širším kontextu se omezuje pouze na 

vysvětlení vztahu informačních služeb vzhledem k informačním institucím, což přináší příliš 

mnoho otázek jako např. Co jsou to jiné organizace? Jaké formy mohou zprostředkované 

služby nabývat? Podobným způsobem na problematiku vymezení pojmu informačních služeb 

nahlížejí i M. Černá a A. Stöcklová, které jejich existenci opět zmiňují pouze v kontextu 

s knihovnami či jinými institucemi, jež se zabývají zpracováním a šířením informací. Na úvod 

své knihy přímo uvádějí:  „Informační služby chápeme z obecného společenského hlediska 

jako součást společenské komunikace, výstupní složkou komunikace poznání, které je 

uloženo v dokumentech nejrůznější povahy ve fondech informačních institucí“ (ČERNÁ, 

1992). 

Zároveň se však zmiňují o kvalitě a efektivnosti, což jsou neopomenutelná a zcela 

zásadní kritéria, kterými lze úroveň informačních služeb hodnotit, a tím stanovit úroveň 

instituce, která je poskytuje či využívá. „Efektivnost informačních služeb je proto třeba 

zkoumat především ze dvou hledisek:   

 z hlediska vlastních služeb (např. přínosy z využívání nových metod, technických 

prostředků, z racionalizace pracovních postupů, kooperace informačních institucí atd.)    
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 z hlediska společenského dopadu (účinky a vlivy na uživatele, na jeho konkrétní 

pracovní činnost, na rozvoj jeho osobnosti atd.“ (ČERNÁ, 1992)).   

Především druhý aspekt jasně vymezuje, že informační služby nelze brát pouze za 

možnost, jak splnit uživatelovu informační potřebu, ale že jejich nemalý vliv působí i na 

marketingový obraz daného zařízení, jenž jejich potenciálu využívá. „Ve vyspělých zemích je 

propagační činnost obecně chápána jako důležitá složka marketingového přístupu v řízení 

výrobních podniků i nevýrobních institucích. Je jí přikládán velký význam. Je pojímána jako 

východisko veškeré práce se spotřebitelem a vymezována jako cílevědomé komunikační 

působení na uživatelskou sféru. Vychází z tvorby tzv. „image“ (obrazu, představy) instituce 

prostřednictvím „public relations“ (práce s veřejností), jejímž účelem je vtisknout veřejnosti, 

ať již si to uvědomuje či nikoli, příznivé mínění o dané instituci, její činnosti, výrobcích nebo 

službách“ (ČERNÁ, 1992).  

Obecnější definici informačních služeb nabízí Richard Papík, který se domnívá, „že 

informační služby je nutné vnímat v kontextu s určitým oborem, množinou nebo průnikem 

oborů, a přizpůsobovat je zjištěným potřebám jednotlivců nebo uživatelských skupin“ 

(PAPÍK, 1999).  

Tato definice ve své podstatě nabízí i zamyšlení se nad cirkulací procesu poskytování 

informačních služeb tak, aby zde bylo viditelné ovlivnění s procesem public relation a 

tvorbou dobrého jména kulturní instituce (tzv. corporate identity). Současné neziskové 

organizace v rámci tvorby svého obrazu („image“) neposkytují informační služby pouze 

směrem ven, tj. svým návštěvníkům, ale zároveň recipročně využívají informačních služeb 

specializovaných agentur, díky kterým snadněji ovládají strategický marketing. Tyto služby 

se odborně označují jako „informační služby s přidanou hodnotou“, jsou poskytovány 

směrem dovnitř a jedná se o monitoring tisku nebo mediální analýzy.   

2.3 APLIKACE INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PROCESU PUBLIC 

RELATION 

Abych mohla ve své práci zřetelně vysvětlit stávající vliv poskytování informačních 

služeb na proces public relation, začnu s klasickou definicí, jak ji ve své knize Marketing 

kulturního dědictví uvádí Radka Johnová. „PR napomáhají vzájemnému přizpůsobování mezi 

organizacemi a veřejností, zajišťují důvěru, posilují prestiž a vytvářejí image organizace. PR 
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mají nezastupitelnou úlohu v případě nutnosti reagovat na mimořádné události a v případě 

řízení změn. Ovlivňují hodnocení pozic organizace a jsou nedílnou součástí marketingové 

komunikace“ (JOHNOVÁ, 2008). 

Procesy PR jsou na rozdíl od reklamy, ve většině případů, neplacené. To umožňuje, že 

jsou v hojném množství využívány českými divadly v rámci jejich marketingové komunikace. 

Jsou nezastupitelným nástrojem pro vytváření postojů veřejnosti k repertoáru a utváření 

povědomí u pracovníků potřebných médií. „Kulturní neziskové organizace zaměřují své PR 

aktivity na rozhodující skupiny veřejnosti. Těmi jsou především stálí návštěvníci, abonenti, 

členové- v případě existence členských programů. Mezi další důležité skupiny patří experti, 

kritici z oboru a média, která jejich informace zprostředkovávají. Hlavní cílovou skupinou 

jsou však návštěvníci a potenciální návštěvníci. V ideálním případě se publicita dostane za 

rámec cílových skupin, k nejširší veřejnosti“ (JOHNOVÁ, 2008).  

Radka Johnová dále ve své knize uvádí, jakých aktivit současné kulturní instituce 

v klasickém případě realizace PR využívají:   

 vydávání tiskových zpráv, 

 vydávání fotografií, 

 vydávání tiskových materiálů, 

 pořádání událostí (v rámci doplňkových služeb), 

 pořádání tiskových konferencí (JOHNOVÁ, 2008).   

Výše zmíněné aktivity zastupují obecnou charakteristiku procesů PR, nicméně stávají 

se v dnešní době a možnostech Internetu méně nápomocné. Naopak právě možnosti, které 

nabízí současné webové prostředí, přidávají na významu provozovaných informačních služeb, 

jejichž vliv na procesy komunikace s veřejností významně roste. 

David Meerman Scott ve své knize Nová pravidla marketingu a PR píše, že stará 

pravidla marketingu a PR jsou v online světě absolutně neefektivní. Naopak vyzdvihuje 

výhody internetové komunikace, která dnes do značné míry nahrazuje nejen placenou 

reklamu, ale v některých svých aspektech, např. ve správném používání informačních služeb, 

nabízí i preciznější segmentaci potenciálních zákazníků (v mém případě diváků). „Za starých 

časů byly jedinými možnostmi reklamy tradiční necílená reklama v novinách, časopisech a 

magazínech, rádiu, televizi, případně např. formou direct mailingu. Ale tato média dokáží 
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pouze obtížně zacílit individualizované vzkazy na specifické kupující. Ano, reklamy jsou 

stále používány pro velké značky s širokým záběrem a pravděpodobně stále fungují pro 

některé organizace a produkty. Nicméně pro miliony jiných organizací, pro zbytek nás, kdo 

jsme profesionálové, muzikanti, umělci, neziskové organizace, církve a společnosti s úzkým 

sortimentem, je tradiční reklama tak široká a všeobecná, že je neúčinná. Nákup velké 

mediální reklamy funguje pro výrobky s masovou poptávkou a širokou distribucí, ne pro úzké 

produkty, místní služby a specializované neziskové organizace. Web otevřel nesmírné 

možnosti, jak získat úzké spektrum kupujících přímo cílenými zprávami, které stojí jen 

zlomek rozpočtu na velkou reklamu“ (SCOTT MEERMAN, 2008).  
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3 Informační služby- součást internetového marketingu   

3.1 INTERNETOVÝ MARKETING 

„Internet nabízí velké příležitosti a inspirace, které někdy mohou hraničit 

s přeceňováním jeho možností. Rozhodně však už není podceňovaným médiem a na rozdíl od 

jiných médií (např. televizního vysílání s plošnější a ještě stále rozsáhlejší možností oslovit 

cílovou skupinu lépe než Internet) má výhodu obousměrné komunikace. Ona obousměrná 

komunikace je právě tou “neznámou”, která se dříve či později probudí“ (PAPÍK, 1999). 

Internetový marketing je zcela zásadní oblastí, ve které dnešní divadla provozují svoji 

marketingovou strategii. Je sférou, ve které komunikují se stávajícími diváky a sférou, ve 

které se snaží oslovit diváky potenciální. „Je důležité si připustit, že používání sítě Internet, 

mělo neskutečný dopad na činnost jakékoli neziskové organizace. Je to nástroj, který zvyšuje 

povědomí a nástroj, který tomuto druhu organizací umožňuje být zároveň informačním 

zdrojem“ (MACEDO, 2006). 

Právě v prostředí Internetu lze vysledovat reciprocitu poskytování informačních 

služeb. Divadla uspokojují informační potřeby diváků skrze nástroje internetového 

marketingu, a zároveň využívají informačních služeb jiných institucí ke zlepšení svých 

marketingových strategií a tvorbě tzv. „corporate identity“. Uvažujme tedy, že Internet může 

sloužit pro potřeby strategického marketingu obecně ve dvou rovinách: 

 Shromažďování, analyzování a hodnocení dat, informací a jejich následné 

intelektuální či strojové vytěžení (např. data mining technologie mohou být nápomocny), 

jakási “transformace informací do znalostí”. Z hlediska marketingového výzkumu lze hledat 

uplatnění Internetu především v sekundárním marketingovém výzkumu, který se 

ke shromažďování informací pojí asi nejvíce. Výzkum od stolu (desk research) lze často 

efektivně provádět právě díky online systémům, mezi něž můžeme počítat i 

Internet/intranet/extranet technologie.  

 Proaktivní vstup na Internet a jeho strategické zabudování do marketingu, 

prezentace a šíření dat, informací, znalostí za účelem strategických vstupů na určité trhy, 

uvedením nových výrobků a jejich marketingová podpora prostřednictvím právě Internetu, 
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účinná reklama prostřednictvím Internetu nebo podpora public realtions aktivit (PAPÍK, 

1999). 

Ponechám teď první rovinu stranou a přejdu k rovině druhé, která naznačuje zásadní 

vliv informačních služeb v pojetí internetového marketingu jako zcela neopomenutelného 

nástroje v oblasti PR divadelních institucí. 

Nejčastější druhy informačních služeb, jenž divadla či divadelní instituce realizují v 

rámci marketingové komunikace na Internetu směrem k návštěvníkům, jsou tyto:   

 v rámci reklamy- instalace bannerů s informacemi o představení     

 v rámci public relation- vydávání tiskových zpráv, provoz kvalitní webové 

prezentace, vytváření událostí na sociálních sítích, provoz diskusního fóra či on-line 

diskuse s názory k představením     

 v rámci podpory prodeje- tvorba anotací k představením, zpřístupňování odkazů na 

recenze uváděných her, pořádání on-line znalostních soutěží o vstupenky   

 v rámci přímého marketingu- proces e-mailingu, on-line chat, nabídka využití RSS 

kanálů pro syndikaci obsahu, služby typu Alerts.    

3.2 INFORMAČNÍ SLUŽBY A NÁSTROJE INTERNETOVÉHO 

MARKETINGU 

„Před webem měly organizace pouze dvě významné možnosti, jak upoutat pozornost: 

koupit drahou reklamu anebo získat někoho, aby o nich napsal v médiích. Ale web změnil 

pravidla. Web není televize. Organizace, které rozumí novým pravidlům marketingu a PR, 

rozvíjejí přímo vztah se zákazníkem, jako jste vy a já (SCOTT MEERMAN, 2007).“ 

3.2.1 Informační služby v rámci Reklamy a PR 

„Reklama je jedním ze způsobů marketingové komunikace v rámci marketingového 

komunikačního mixu. Je to placená forma propagace produktů, kdy produktem může být 

výrobek, zboží, služba, nehmotný výsledek nějaké činnosti atd. Reklama je také využívána 

pro propagaci značek, firem nebo myšlenek. Internet posunul reklamu o velký kus dále, 

zejména tím, že ji svázal s hledáním nebo obsahem.“ (JANOUCH, 2011). 
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Nejčastější forma reklamy, kterou používají současná divadla, aby upozornila diváky 

na uváděné inscenace, je použití tzv. bannerů.  

„Banner (reklamní proužek) je druh reklamy používaný na www stránkách. Jedná se 

o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou 

nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Původně byly bannery tvořeny statickým obrázkem či 

animací (typicky ve formátu GIF nebo statický formát JPEG), později se také rozšířil formát o 

kombinaci s HTML nebo JavaScriptovým kódem“ (WIKIPEDIA, 2012). 

Bannerová reklama je nejčastěji uplatňována v rámci reklamního partnerství buď se 

spřízněnými portály (informační portály o dění v kultuře obsahující termíny představení aj., 

např. divadlo.cz, i-divadlo.cz) nebo je umístěna na webové stránky oficiálních partnerů 

divadla. Často je však také používána v rámci upozornění na konkrétní hru v rámci vlastních 

stránek divadla. 

Výhodou bannerové reklamy u divadelních portálů je nejenom to, že je zdarma  

(v případě mediálního partnerství), ale především její vizuální a grafická stránka. Ta by měla 

odpovídat žánrovému typu hry, nebýt zavádějící a na první pohled zaujmout. Z hlediska 

informačního zpracování je zcela zásadní, aby byl daný odkaz propojen na konkrétní link, 

který obsahuje anotaci uváděné hry, a ne na hlavní stránku samotného divadla. 

 Naopak za nevýhodu u tohoto druhu prezentace se v současné době považuje její 

intenzita. „Přemíra reklamy, především ve formě bannerů, způsobila nejen její cílené 

odmítání, ale také změny v jejím vnímání. Díky jevu nazývanému bannerová slepota (banner 

blindness) uživatelé Internetu tuto reklamu prakticky „nevidí“ a ignorují vše, co vypadá jako 

reklama“ (JANOUCH, 2011). 

Informační služby poskytované v rámci internetu jako nástroje public relation jsou 

daleko rozsáhlejší, než-li ty, které se používají k reklamním účelům. Nabízejí daleko větší 

reciprocitu v komunikaci s potenciálním návštěvníkem, udržují povědomí o kulturním dění 

organizace a mohou fungovat i v rámci zábavy. “Hlavním cílem public relations je vytvářet 

pozitivní obraz o firmě a produktech. Prostřednictvím PR firmy informují veřejnost, 

přesvědčují ji a ovlivňují. Na Internetu patří mezi PR aktivity:   

 vydávání tiskových zpráv, 

 pořádání online diskuzí, 

 virály, 

 pořádání online událostí“ (JANOUCH, 2011).   
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Vydávání tiskových zpráv je informační službou, která byla a stále může být 

provozována i mimo prostředí webu a komunitu jeho uživatelů. Její podstatou je zaslat ji 

správným druhům médií, které ji zveřejní, nebo ji použijí jako podklad pro sestavení vlastního 

článku. Ale web do určité míry ustanovil novou strategii vydávání zpráv a způsob jejich 

šíření. V současné době nemusí kulturní instituce zprostředkovávat informační služby skrze 

vydávání zpráv s pomocí vybraných médií. Naopak, díky internetu mohou své PR aktivity 

vyvíjet přímo, což dokazuje i David Meerman Scott ve své knize Nová pravidla marketingu a 

PR. „Média byla překonána a transformována. Web změnil pravidla. Zákazníci čtou přímo 

vaše vydané zprávy a vy musíte mluvit jejich jazykem. Vaší cílovou skupinou jsou miliony 

lidí s připojením na internet a s přístupem k vyhledavačům a RSS čtečkám. Tady jsou tedy 

pravidla tohoto nového média, zaměřeného přímo na spotřebitele“ (SCOTT MEERMAN, 

2007). 

Tuto teorii následně doplňuje o nejúčinnější způsoby, díky jejichž uplatňování 

dosahují tyto informační služby daleko vyššího efektu v rámci aplikace záměrů public 

relation. Jsou jimi:   

 vytváření zpráv, jejichž text je plný klíčových slov 

 vytváření zpráv obsahujících odkazy z důvodu přivedení potencionálních zákazníků na 

vstupní stránky domovské webové prezentace 

 optimalizování způsobu dodání vydávaných zpráv pro prohledávání a prohlížení 

 optimalizování pro sociální média (SMO- Social Media Optimization), pro Technorati, 

DIGG,  del.icio.us, nebo třeba Linkuj.cz apod., aby byly vydávané zprávy těmito 

komunitami nalezeny. Jedná se např. o RSS zdroje, tlačítka typu 
1
„Digg This“ 

(SCOTT MEERMAN, 2007).  
   

Aby bylo vydávání tiskových zpráv v prostředí Internetu co nejúčinnější, je nutné 

stanovit precizní strategii takového postupu. Jako stěžejní faktory lze vyjmenovat především 

pravidelné vkládání zpráv na webovou stránku, kde je tato správa umístěna s permanentním 

odkazem, aby ji např. online zpravodajská služba Google News našla i rok po jejím 

                                                           

1
 Digg This – zpravodajská webová stránka, která kombinuje social bookmarking, blogování, RSS a 

nehierarchické redakční řízení (SCOTT MEERMAN, 2007) 
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zveřejnění. Dále je v současné době nutné ustanovit zasílání takovýchto zpráv příslušným 

distribučním službám, které se zabývají konkrétním oborem. 

 „Mnoho distribučních služeb pro vydávání zpráv nabízí také 
2
RSS

 
zdroje jejich 

vydaných zpráv, které zpřístupní jiným stránkám, blogům, novinářům a jednotlivcům. To 

znamená, že pokaždé, když zveřejníte zprávu touto službou, uvidí ji tisíce lidí, kteří se zapsali 

na RSS obsahové zdroje ve vaší kategorii trhu“ (SCOTT MEERMAN, 2007).  

V neposlední řadě je důležitým faktorem, majícím vliv na úspěšné vydávání online 

tiskových zpráv, jejich indexování konkrétními klíčovými slovy, které používá zainteresovaná 

komunita uživatelů. Na počátku tohoto procesu by měl být proveden kvalitativní výzkum, 

který odhalí, jaké informační potřeby mají návštěvníci konkrétního divadla nebo jaké 

vyhledávací fráze používají ti, které se dané divadlo chystá oslovit. David Meerman přímo 

říká: „Myslete, mluvte a pište tak, jak to dělají vaši zákazníci. I když můžete mít dobře 

sestavený slovník pro vaše služby a produkty, tato slova nemusí nutně něco znamenat i pro 

vaše kupující. Jako nástroj marketingu vyhledávačů jsou zprávy jen tak cenné, jako v nich 

obsažená klíčová slova a fráze“ (SCOTT MEERMAN, 2007).       

Pořádání online diskuzí je další z informačních služeb s přidanou hodnotou, jež má 

velký vliv na udržování komunikace s veřejností. Existuje několik druhů technologií, které 

mají různé názvy a mohou být implementovány přímo do domovské stránky divadelní 

instituce nebo mohou sloužit jako její doplněk. V současné době jsou stránky českých divadel 

doplňovány především o diskusní fóra, online příspěvky s názory k uvedené inscenaci, blogy 

či tzv. QaA portály. Tento druh informačních služeb představuje pro divadelní instituce 

jednoduchý a účinný způsob, jak dostat novinkové akce či záměry ven na trh, a naopak se od 

svých diváků dozvědět nezávislé recenze na kvalitu uváděných představení či uměleckého 

směřování. „Vedle tradičního přístupu naplňování informační potřeby pomocí zadání 

informačního požadavku a dotazu knihovníkovi, informačnímu specialistovi/informačnímu 

zprostředkovateli, nebo přímo koncovým uživatelem do informačního zdroje se tak ukazují 

alternativní možnosti, jako je hledání potřebných informací v patřičné virtuální komunitě 

nebo v prostředí blogů“ (PAPÍK, 2007).  

                                                           

2
 RSS (Really Simple Syndication) – informační zdroje, které automaticky uživatele upozorňují na nové zprávy 

(ROOT, 2012) 



15 

 

„Blog a jeho aktualizace spočívá v tvorbě příspěvků většinou jednoho editora na jednu 

webovou stránku. Příspěvky jsou velmi často zobrazovány chronologicky a mohou 

pojednávat o jakémkoli tématu. Webová stránka, která umožňuje registrovaným uživatelům 

publikovat své názory, myšlenky, poznatky, zkušenosti a webové odkazy k určitým tématům 

často v podobě krátkých vstupů, jež jsou nejčastěji uspořádány chronologicky od těch 

nejnovějších po nejstarší. Autor příspěvků, tzv. blogger, nepotřebuje k publikování znalost 

HTML ani jiných formátovacích jazyků, blog může editovat kdykoli a kdekoli, když má 

přístup k internetu, je zodpovědný za vzhled i obsah blogu, který musí respektovat zákony 

platné v zemi, kde byl blog vytvořen“ (TDKIV, 2012). 

Aby bylo možné vedením blogu monitorovat jeho vliv na PR záměry, je nutné o něm 

přemýšlet především pouze jako o „doplňkovém prostoru“ vlastních webových stránek 

organizace, kde je možné rozvíjet diskuze, z nichž lze zjistit, co si konzumenti divadelní 

kultury myslí o nabízených produktech (nastudovaných hrách, doplňkových akcích aj.) a také 

produktech, které nabízí konkurence. 

Jak jsem již dříve napsala, existuje nesčetné množství druhů technologií pro prezentaci 

názorů diváků. Za nejúčinnější je však považováno získávání kvalitativních dat přímo 

z webových stránek. „Každý web by měl se zákazníky komunikovat. Obsahem webových 

stránek sdělujete zákazníkům, jaká je vaše nabídka, chcete je ovlivnit a potřebujete vědět, o co 

mají největší zájem“ (JANOUCH, 2011). 

Tzv. Q&A portály (z anglického Question & Answers) jsou marketingově zajímavou 

informační službou, která funguje na principu dotaz- odpověď. Svým fungováním mají velmi 

blízko ke klasickému modelu virtuálních referenčních služeb, jenž jsou charakterizovány 

takto: „Druh informačních služeb, v nichž se uživateli poskytují informace o informačních 

zdrojích, relevantních informačnímu požadavku nebo informačnímu zájmu, tj. o zdrojích 

dokumentových, dokumentografických, faktografických, konceptografických informací a 

služeb, které existují v informační soustavě referenčních služeb“ (STRAKA, 1990).   

V praxi je tento druh služeb implementován do domovských stránek veřejných 

institucí a nejčastěji je znám pod názvem Infopult. Jedná se o bezplatnou digitální referenční 

službu, která zpracovává jednotlivé dotazy, ať již odborné či laické veřejnosti. Dotazy jsou 

zasílány pomocí přednastaveného formuláře, jenž usnadňuje tazatelům práci se službou a 

mohou být zpracovány jednou či více institucemi.  
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Q&A portály se od virtuálních referenčních služeb liší tím způsobem, že jejich 

primárním cílem není pouze uspokojit divákovu informační potřebu, ale získat nenásilnou 

formou zpětnou vazbu v podobě jeho názoru na produkt či v něm zájem o tento produkt 

vyvolat. „Otázky a odpovědi jsou místa podobná klasickým diskusním fórům. Jakýkoliv 

uživatel zde může položit dotaz, na který očekává relevantní odpověď. Pod dotazem se často 

neobjeví jedna, ale více odpovědí, a rozpoutá se diskuze“ (JANOUCH, 2011).  

3.2.2 Informační služby v rámci Podpory prodeje 

Podpora prodeje je oblastí strategických postupů, které spadají pod marketingovou 

komunikaci a funguje jako doplněk reklamy, public relation a přímého marketingu. 

„Podstatou podpory prodeje je přijít s takovými stimuly, které přitáhnou a uspokojí cílové 

skupiny zákazníků a současně budou v souladu se strategickými, taktickými i operativními 

cíli organizace, tedy budou přínosem k příjmům nebo ziskům organizace, zvýší její 

návštěvnost, rozloží návštěvnost pravidelněji v čase apod.“ (JOHNOVÁ, 2008). 

Nástroje podpory prodeje jsou z hlediska marketingu v rámci Internetu nejčastěji 

využívány v případě online e-shopů. Např. využívání takových souborů XML se seznamem 

zboží je velmi výhodné, jelikož jsou tyto seznamy indexovány internetovými srovnávači 

zboží či vyhledávači a zákazník se často rozhoduje právě podle cenové kategorie. Nicméně 

tyto strategie nelze aplikovat na produkty divadelní instituce, jelikož cena vstupenky zde 

netvoří primární rozhodovací faktor.  

Za informační služby s přidanou hodnotou, které lze aplikovat v rámci Internetu jako  

podporu prodeje produktů kulturní instituce (tj. představení a doplňkových výrobků či 

služeb), považuji tyto: 

 umístění ankety či on-line znalostní soutěže v rámci webové prezentace 

 tvorba anotací 

 zpřístupňování fungujících odkazů na recenze uváděných her.   

Hovořím-li o maximálním využití ankety jako nástroje podpory prodeje, mám na 

mysli anketu znalostní, která svým obsahem informuje zákazníky o produktu, svým 

významem získává návštěvníky potenciální a za své vyplnění nabízí „něco navíc“, resp. 

nadhodnotu. Ta může mít podobu určitého typu věrnostního programu, slevy na vstupném 

nebo dokonce umožní divákovi získat celou vstupenku zdarma. 
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Pořádání znalostních anket však neslouží pouze jako forma ujasnění si vlastního 

názoru na umělecké směřování konkrétního divadla, ale zároveň může opět významně přispět 

k získání informací užitečných pro organizaci. „Z ankety je, v případě vhodně formulovaných 

otázek, možné získat cenné informace o spokojenosti s produkty, zjistit požadavky a přání 

zákazníků, upřesnit cílové segmenty a řadu dalších informací“ (JANOUCH, 2011). 

Podobným efektem jako je pořádání anket, disponuje i pořádání znalostních soutěží, 

umístěných ať už na domovské prezentaci divadla, v rámci internetové prezentace partnerské 

organizace nebo na tzv. „fan page“ jakékoli sociální sítě. Aby bylo dosaženo marketingového 

významu této informační služby, je nutné umisťovat odkazy na soutěže a formuláře 

k anketám na viditelném místě webové prezentace.    

Dalším nástrojem podpory prodeje, bez kterého si nelze představit domovské stránky 

jakékoli divadelní instituce, jsou informační služby v podobě kvalitně a srozumitelně 

zpracovaných anotací jako nezbytného doplňku každé repertoárové hry. Zajímavým zjištěním 

je, že právě proces tvorby a účel samotné anotace se v terminologii knihovnictví a informační 

vědy omezuje pouze na fakt, že jediným, co lze anotovat, je obsah dokumentu. Přináším 

klasickou definici databáze TDKIV: „Jedná se o redukovaný text stručně charakterizující 

obsah dokumentu a popř. informující o autorovi, zaměření, vědecké nebo umělecké hodnotě 

dokumentu. Anotace může mít vysvětlující nebo doporučující charakter a obsahovat 

informace převzaté z jiných dokumentů. Funkce anotace je především signální (upozorňuje na 

existenci anotovaného dokumentu)“ (TDKIV, 2012). Osobně se domnívám, že tento pohled je 

poněkud omezující a nepokrývá veškeré produkty, na nichž lze anotaci uplatnit. Klasickým 

příkladem je právě takový kulturní produkt, jakým je divadelní představení. To je určitým 

vyústěním obsahu klasického dokumentu hmotné povahy a ne vždy jeho přesným obrazem. 

Vliv anotace jako informační služby na komunikaci s veřejností je efektivnější, pokud 

je doplněna informacemi o autorech a tvůrcích anotovaného představení. Zároveň se 

domnívám, že zájem diváka je umocněn, pokud je mu v rámci internetové prezentace divadla 

umožněno využít fungující odkazy na názory kritiky či související prezentace daného 

představení v médiích. Takovými prezentacemi může být odborný článek, rozhovor v TV 

nebo rádiu. Tyto linkovací služby nabízí zprostředkování informací z jiných serverů a mohou 

tak ovlivnit diváka k návštěvě inscenace. Kniha s názvem Návrh a tvorba webů rozvádí 

výhody používání externích odkazů: „Pomožte zákazníkům poskytnutím dodatečných 

informací, které na vašich stránkách nenajdou. Odkazy mohou vést na stránky partnerů, na 
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tiskové zprávy, články, kritiky, na stránky produktů či služeb a podobně“ (DUYNE, 2005). 

Zároveň však tato publikace upozorňuje na možná úskalí, které s sebou externí odkazy nesou. 

„Poskytnutí externích odkazů na stránkách posiluje budování pocitu důvěryhodnosti a 

spolehlivosti a redukuje množství práce potřebné k vytvoření nového obsahu. Zvláštní 

pozornost věnujte získání povolení od operátorů cizích portálů a prostudujte si jejich 

podmínky týkající se použití odkazů na jejich stránky. S pomocí označení každého odkazu 

dejte zákazníkům najevo, že budou přesměrováni na jiný portál, popřípadě využijte externích 

odkazů umístěných na dobře viditelné místo stránky.“ (DUYNE, 2005).  

I přes výše uvedené problematické aspekty používání odkazů, je jejich aplikace 

v rámci podpory prodeje produktu funkčním nástrojem. „Odkazovací služby profesionálním 

médiím slouží jako neplacená a relativně efektivní reklama, mezi jejíž potenciál patří např. 

schopnost zaujmout konkrétní skupinu publika, schopnost vygenerovat relativně dlouhodobou 

návštěvnost a v neposlední řadě prodloužit aktivní fázi životního cyklu komunikátu“ 

(BEDNÁŘ, 2011).   

3.2.3  Informační služby v rámci Přímého marketingu 

Přímý marketing (tzv. direct marketing) nebo také přímý prodej je další z nástrojů 

komunikačního mixu, jenž stanovuje pravidla pro správné fungování marketingových záměrů. 

Veškeré informační služby, jenž jsou v rámci podpory tohoto nástroje uskutečňovány, fungují 

především a pouze na vyžádání konkrétního zákazníka. Na rozdíl od informačních služeb 

aplikovaných v jiných případech nástrojů internetového marketingu, jsou primárně zaměřeny 

na splnění konkrétní informační potřeby, z čehož lze usuzovat, že rezonují obrovským 

potenciálem vlivu na procesy public relation. Radka Johnová tento fakt potvrzuje: „Direct 

marketing má řadu výhod proti ostatním formám komunikace. Direkt marketing je formou 

osobní komunikace, kterou lze přizpůsobit každému příjemci nebo skupině příjemců na míru 

a příjemce této propagace si organizace sama volí. Touto formou komunikace je sice osloveno 

menší procento lidí, ale je jí věnovaná nesrovnatelně vyšší pozornost, a proto má vyšší 

účinnost“ (JOHNOVÁ, 2008). 

V rámci uvedené citace si dovolím oponovat výše zmíněnému tvrzení, že příjemce této 

formy komunikace si organizace sama určuje. Naopak, informační služby, poskytované 

v rámci podpory prodeje, si určují sami příjemci, nikoli konkrétní organizace. Divadlo může 
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pouze v rámci svých webových stránek nebo profilu na sociální síti nabídnout tento druh 

služeb, je však na divákovi, zda této nabídky využije či nikoli. Z hlediska typologie mezi tyto 

informační služby patří:   

 e-mailing 

 služby typu Alerts 

 využití RSS kanálů   

 E-mailing, čili proces vytváření e-mailů, které mají informativní charakter a jsou 

zasílány na vyžádání určité skupině lidí, patří mezi nejstarší a nejzákladnější informační 

služby, které poskytují kulturní instituce. Z mého pohledu se zároveň jedná o informační 

službu, jejíž vliv na public relation procesy je poměrně snadno měřitelný. Faktorem, který 

tuto měřitelnost dokazuje, je především silná zpětná vazba. Opírám své tvrzení o výrok 

Viktora Janoucha, který zároveň vypovídá o reciprocitě a poskytování informací, což je 

základní funkcí informačních služeb, jak je vnímá tato diplomová práce: „Kromě konverzních 

cílů je e-mailing zdrojem informací od zákazníků směrem k firmě. Cílem tak může být 

například získání podnětů, připomínek, názorů, požadavků, kritických hlasů apod. V tomto 

případě je možné měřit jak počet odpovědí, tak kvalitu získaných informací“ (JANOUCH, 

2011).  

Na druhou stranu však stále přetrvává paradigma, které tento nástroj za příliš efektivní 

nepovažuje vzhledem k jeho častému používání. To představuje a zároveň vyvrací Bohumír 

Štědroň ve své knize Marketing a nová ekonomika: „Elektronickou poštu již využívá drtivá 

většina obyvatel rozvinutého světa. Tento komunikační fenomén považuje většina lidí spíše 

za samozřejmost než nějaký nadstandard. Přesto je využití e-mailu v marketingu stále 

nedoceněno a jeho potenciál se čerpá jen částečně. E-mail je přímý a velmi rychlý 

komunikační kanál s nulovými náklady. Využití e-mailu v marketingové praxi tak může být 

obrovské. Od oslovování vytipovaných potenciálních zákazníků (directmailing), rozesílání 

periodických nabídek a časopisů (newslettering) až po zajištění zákaznického servisu“ 

(ŠTĚDROŇ, 2009).  

 Existují tři základní typy e-mailů:   

 directmail 

 newsletter 

 promo e-mail     
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Všechny uvedené druhy splňují kritéria kontinuálně dodávaných e-mailů, liší se však 

obsahem informací, které přinášejí. 

Charakteristiku prvního typu e-mailingu přináší v knize Marketing a nová ekonomika 

Bohumír Štědroň: „Speciální forma cílené nabídky přímo do schránky potenciálních 

zákazníků se nazývá directmailing. Jeho největším úskalím je složitost a pracnost vytvoření 

seznamu adres potenciálních zákazníků. Každý zákazník musí být přesně vytipován a musí se 

získat jeho e-mailová adresa. Directmailing se velmi často využívá k oslovení velmi úzké 

cílové skupiny (top manažeři, majitelé firem apod.). V mnoha případech probíhá také 

personalizace directmailingové nabídky, která pak působí daleko důvěryhodněji“ 

(STĚDROŇ, 2009). Pokud bych měla aplikovat potenciál tzv. directmailu do oblasti praxe v 

divadelní kultuře, je využíván především k rozesílání tiskových zpráv příslušným druhům 

médií či jako forma pozvánky na premiéru divadelní hry pro vymezenou skupinu diváků.   

Co se týče dalších dvou typů procesu e-mailingu jako informační služby, newsletter si 

(po primárním cíli informovat) klade za cíl z marketingového hlediska udržovat převážně 

povědomí o značce a je spíše určen stávajícím divákům. Naopak služba typu promo e-mail se 

snaží o vyvolání určitého druhu akce u každého diváka (stávajícího i potenciálního). „Účelem 

newsletteru je udržovat kontakt se zákazníky a upoutat pozornost k obsahu v souvislosti 

s produktem, značkou, firmou. Oproti tomu obsahuje promo e-mail nabídku produktů 

(služeb) s cílem přimět zákazníka k nákupu (nebo jiné konverzi). Do e-mailové zprávy jsou 

proto vkládány odkazy na konkrétní webové stránky, na které by měl uživatel kliknout, a 

dostat se tak na stránku s nabídkou“ (JANOUCH, 2011). 

Je nutné uvést, že výše zmíněný proces rozesílání e-mailů typu newsletter stávajícím 

zákazníkům však s sebou na druhou stranu nese i vysoké riziko neúčinnosti, které lze 

definovat tímto způsobem: „Tato forma je často odmítána jako nevyžádaná a je dáno 

zákonem, že každé takové sdělení musí obsahovat informace o tom, jak si jej může uživatel 

odhlásit. Využitím možností Internetu pro sběr dat lze však z newsletteru vytvořit 

personifikované zpravodajství, které již nemusí končit ve smazané poště“ (STĚDROŇ, 2009). 

Již oblast tzv. 
3
netikety jasně definuje pravidlo: „Nikdy neposílejte nevyžádanou 

poštu“, což je všeobecně platný úzus definující vztahy v rámci celého Internetu, natož 

                                                           

3
 Netiketa – sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě (WIKIPEDIA, 2012) 
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v oblasti internetového marketingu divadla, kde je cílem vyvolat u diváků určitý stupeň 

odezvy. Z tohoto důvodu má proces poskytování informačních služeb za pomoci e-mailingu 

jasně stanovená pravidla, s jejichž pomocí lze dosáhnout požadovaných výsledků v oblasti 

komunikace s veřejností. Dle knihy Viktora Janoucha Internetový marketing za stěžejní 

považujeme tyto:   

Kvalitně zpracovaná databáze e-mailových adres 

Viktor Janouch ve své knize, která se zabývá internetovým marketingem, výrazně 

upozorňuje na úskalí, která jsou spojená s nákupem jakéhokoli druhu databáze e-mailových 

adres. „Od nákupu databáze očekáváte finanční přínos, nikoliv ztrátu. Jenže právě ztráta je 

pravděpodobnější než zisk, pokud budete posílat hromadné obchodní nabídky majitelům e-

mailů, kteří k tomu nedali souhlas“ (JANOUCH, 2011). Za negativní aspekty nákupu 

databáze e-mailů jsou dále považovány zejména přítomnost neaktivních adres či jejich 

nelegální získání, což úzce souvisí s činností ÚOOÚ-  Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Viktor Janouch k této problematice dodává a doporučuje: „Úspěšný e-mailing znamená co 

největší odezvu. K tomu, aby reakce na e-mail byla co nejvyšší, je nutné e-maily posílat jen 

vybraným zákazníkům. Jsou to obvykle zákazníci, kteří nejen dali souhlas k zasílání 

obchodních sdělení, ale také tato sdělení očekávají“ (JANOUCH, 2011). Z tohoto tvrzení 

vyplývá, že za nejúčinnější databázi e-mailů je považována taková databáze, kterou si 

organizace vybuduje sama, nejlépe za pomoci umístění viditelného formuláře v rámci 

domovské webové prezentace.  V neposlední řadě je nutné mít pro kvalitní provoz zmiňované 

služby zajištěné snadné odhlášení z přijímání tohoto druhu e-mailů. Tato problematika je 

zároveň detailně ustanovena v zákoně č. 480/2004 Sb.   

Strukturovaná grafika rozesílaných e-mailů 

V rámci grafiky rozesílaných e-mailů tohoto typu je nutné zohlednit některé aspekty 

účinnosti. Především by tato forma e-mailů měla klást důraz nejen na stránku obsahovou, což 

je stěžejním faktorem u tohoto druhu informační služby, ale zároveň na stránku technickou. 

To úzce souvisí i se zvoleným formátem. Pokud organizace rozesílá e-maily textového tvaru, 

má jistotu, že si je bude moci přečíst každý příjemce, ať již používá e-mailového klienta či si 

prohlíží e-maily na serveru. Avšak negativní stranou textového tvaru je nemožnost zvýraznit 

některé druhy informací tak, aby poutaly co možná největší pozornost. Nenabízí ani možnost 
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vkládat obrazovou přílohu. Oproti tomu e-mail v HTML tvaru lze libovolně upravit a graficky 

zpracovat, což má nemalý vliv na přítomnost PR záměru (parafráze na JANOUCH, 2011). 

 Neexistuje univerzální návod, jak vytvořit marketingově zajímavý e-mail, ale existují 

stručné poznámky, jak reprezentovat firemní kulturu a zároveň nabízet srozumitelný 

informační obsah. V zásadě se jedná o vytvoření určitého typu šablony, kterou daná 

organizace používá, a která obsahuje firemní logo, barvy a upřednostňuje určitý druh 

komunikace, díky kterému jsou její e-maily lehce rozpoznatelné.      

Stabilní testování výkonu a účinnosti 

K relativnímu určení míry účinnosti provozu informační služby typu e-mailing 

doporučuje Viktor Janouch stanovit si tři lehce měřitelné cíle. Těmi jsou doručitelnost, čtenost 

a konverze. 

Doručitelnost je otázkou technické správy na straně adresáta. Pokud nedojde 

k chybnému uvedení e-mailové adresy ze strany provozovatele této služby, velmi často se 

jedná o odmítnutí příjemce. V rámci předcházení tomuto problému je proto doporučováno 

pravidelně aktualizovat databázi potenciálních uživatelů. 

Vysoké procento čtenosti naopak úzce souvisí se samotným obsahem a především 

předmětem e-mailu. Je vyžadováno kvalitní zpracování tématu a poutavé vizuální zpracování. 

Účinnost v této oblasti pak měříme především kvalitativním výzkumem, při kterém 

předkládáme jednotlivé šablony či vzory čtenářům, kteří následně hodnotí jednotlivé prvky 

(výrazné nadpisy, rozložení grafických prvků a textového obsahu atd.). 

V rámci zajištění největšího PR efektu je nejdůležitějším faktorem při měření výkonu 

e-malingu proces konverze. Ta může být primární i sekundární. Primární konverzí je proklik 

na odkaz v e-mailu, sekundární pak akce provedená na cílové stránce (parafráze na 

JANOUCH, 2011).         

Další z řad informačních služeb s přidanou hodnotou, které spadají pod oblast přímého 

marketingu, jsou tzv. služby typu Alerts (alertové služby).  

Jedná se o služby, jež fungují na principu tzv. 
4
adresné informace v rámci adresného 

rozšiřování informací (ARI), což je „druh dokumentografických služeb, při nichž se provádí 

                                                           

4
 Adresné informace – jinak také SDI (Selective Dissemination of Information), tato služba doručí každému 

uživateli informace pouze o těch nových informačních zdrojích, které přesně zapadají do jeho informačních 

potřeb (KROFTOVÁ, 2012)  
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průběžná rešerše z přírůstků dokumentografického fondu resp. báze dat a kdy uživatel služby 

podle svého profilu dostává průběžně seznamy relevantních bibliografických záznamů; služba 

ARI může zahrnovat i zpětnou vazbu, která je nástrojem optimalizace a zvyšování 

efektivnosti služby“ (STRAKA, 1990).  

Je nutné dodat, že alertové služby nejsou českými divadelními institucemi využívány 

ve velké míře, i když mohou disponovat vysokou informační hodnotou a jsou velmi příjemné 

na užívání. Důvodem je absence dokumentografické báze dat v rámci webové prezentace 

organizace či informačního portálu. 

Efektivnější vydávání zpráv zajišťuje informační služba s názvem RSS. Celým 

jménem Really Simple Syndication je silný nástroj internetového marketingu, který se 

používá k doručení obsahu vydávaných zpráv skupině uživatelů, kteří si tuto informační 

službu nastavili. „RSS je prioritní metoda ve sledování trhů, společností a myšlenek. Jakmile 

je informace v RSS formátu, vyhledávač s podporu RSS, jako Firefox nebo webová aplikace, 

prozkoumá změny na zdrojích a zobrazí je na webové stránce. RSS a aplikace pro agregování 

zpráv jsou jednoduché, co se týče obsluhy, jsou většinou bezplatné a poskytují způsob, jak 

dostat informace z jakéhokoliv zařízení“ (SCOTT MEERMAN, 2007). 

Jazyk služeb typu RSS je založen na jazyku XML a za pomoci tzv. RSS čtečky lze 

shromáždit uživatelem požadované informace na jedno místo, kde si je lze snadněji procházet. 

Jinými slovy princip fungování této informační služby definuje Steven Holzner a Jan Šindelář 

ve své knize RSS- Automatické doručování obsahu vašich www stránek: „RSS- zdroj je XML- 

soubor, který je umístěn na webovém serveru, a ke kterému lze přistupovat pomocí URL- 

adresy. K seskupení vlastních RSS zdrojů stačí jen webová stránka, na kterou jsou umístěny. 

RSS- zdroj lze vytvořit pomocí snadno ovladatelného programu tzv. RSS čtečky, což je něco 

na způsob agregátů zpráv) nebo si je uživatel může napsat od nuly“ (HOLZNER, 2007). 

Syndikace obsahu pomocí RSS čteček patří k vrcholovým typům informačních služeb 

s přidanou hodnotou, které jsou kulturními institucemi provozovány k oslovení a udržení 

diváků či návštěvníků. Jejich přednosti vystihuje David Meerman Scott ve své knize Nová 

pravidla marketingu a PR: „Co odlišuje toto od standardního modelu marketingu, ušitého 

podle jednoho střihu, je, že je to velmi cílené a doručené přímo mikroskupinám 

zainteresovaných zákazníků.“ A zároveň dodává, jaké nevýhody s sebou přináší nevyžádaný 

e-mailing, který je často aplikován jednak firmami při online zakoupení jejich zboží a 

v některých případech i divadly při online rezervaci jejich vstupenky. „Často, když se stanete 
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zákazníkem, organizace vás přihlásí do svých e-mailových „speciálních nabídek“. Poté, co 

dostanete dva nebo tři takové e-maily, začne být zřejmé, že se jedná o necílené zprávy, 

rozesílané celému seznamu zákazníků, a že pro vás mají jen mizivou hodnotu. Není divu, že 

firemní seznamy e-mailů trpí tím, že se většina zákazníků rozhodne na ně nereagovat“ 

(SCOTT MEERMAN, 2007).        

3.3 SOCIÁLNÍ SÍŤ JAKO PLATFORMA PRO INFORMAČNÍ  

SLUŽBY  

Hovořím-li o aplikaci informačních služeb, které lze uplatňovat jako jeden z nástrojů 

internetového marketingu, nesmím opomenout možnost jejich využití v rámci sociálních sítí.  

Toto novodobé médium nejenže nabízí velké množství různorodých způsobů, v rámci 

kterých je lze aplikovat, ale zároveň disponuje výhodou, že veškeré tyto procesy k oslovení 

cílových skupin lze realizovat zdarma, což je neopomenutelným faktem, jenž přímo souvisí 

s rozpočty kulturních institucí, které byly zřízeny jako neziskové organizace.  

„Významným problémem neziskových organizací může být jejich nenápadnost či 

neschopnost zviditelnit se. Často bývá způsobena nepřiměřenou kvalifikací pracovníků, 

nedostatečným množstvím financí pro jejich zviditelnění nebo neznalostí možností, které se 

jim nabízí. Sociální média mohou být velice účinným nástrojem právě pro třetí sektor, který 

často boj o své místo ve společnosti prohrává. Využití sociálních médií je prakticky časově, 

finančně i zdrojově nenáročné, je příjemné, interaktivní a zábavné. Nabízí nepřebernou škálu 

možností a nástrojů, jak budovat svou důležitou roli a prezentovat organizaci široké 

veřejnosti“ (KOZOLKOVÁ, 2011).  

„Neziskové organizace by měly být naprostými lídry, co se týká využívání sociálních 

platforem jako nástroje pro komunikaci s veřejností. Jsou to přece organizace, kde je vztah 

s veřejností zcela základním principem. On-line komunita a vůbec celkové prostředí těchto 

novodobých médií jim nabízí nový způsob, jak tento vztah udržovat, podporovat věrnost a 

v neposledním případě i vzbudit vášeň“ (GREENBERG, 2009, str. 74). 

S využitím sociální sítě jako prostoru pro šíření informací a aplikaci informačních 

služeb mezi neziskovou (divadelní) institucí a jejími uživateli úzce souvisí pojem „sociální 

kapitál“. Dle R. Putnama zahrnuje tento pojem „vzájemnost a tok informací, které vedou 

k vzájemnému prospěchu a důvěře…“ K tomuto výroku Hana Kulhánková ve své knize 

Fenomén facebook dodává: “I když R. Putnam definuje sociální kapitál v rámci „společenské 
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organizace“, dnešní studie jdou dál a soustředí se více na jednotlivce. Každý z nás má svůj 

lidský kapitál, tedy talent, intelekt, osobní charisma, který lze rozvíjet, nicméně jen do určité 

míry. Druhým naším kapitálem je kapitál sociální. Zjednodušeně řečeno je to síť našich 

kontaktů. Čím je síť našich kontaktů širší, tím lepší přístup máme k informacím soukromého 

charakteru, k lidem s dovednostmi, které sami nemáme, i k jejich pozornosti. Díky sociálním 

sítím můžeme svůj sociální kapitál rozšiřovat prakticky v neomezené míře“ (ČAMEK, 2010). 

Zhodnotím-li tento výrok ve vztahu k neziskové (divadelní) organizaci, nabízí se tak prostor 

uspokojit informační potřeby uživatelů, jež z velké míry plní kritéria její cílové skupiny a 

zároveň možnost budovat určitý druh loajality a tradice, který s sebou nezisková organizace 

přináší.     

Pokud se tedy kulturní instituce rozhodne zvolit jako jednu z informačních strategií 

pro své zákazníky prezentaci za pomoci sociální sítě, je v rámci nepsaných pravidel dnešní 

informační společnosti na správné cestě k maximální transparentnosti zveřejňování svých 

informací a může také docílit zefektivnění své komunikace s kulturní veřejností, jenž je 

v rámci sociálního kapitálu nakloněna jejím záměrům.  

3.3.1 Principy fungování sociální sítě 

Sociální sítě jako takové jsou novodobým komunikačním médiem umožňující svým 

uživatelům sdílet informace mnoha typů (obrazové, zvukové a jiné povahy) za pomoci 

nejrůznějších aplikací. Jsou tvořeny specifickou platformou, v rámci které lze vytvářet široké 

spektrum profilů a aplikovat nejrůznější informační služby. „Vyvinuly se v prvním desetiletí 

21. století z předchůdců, kteří sloužili uživatelů Internetu před nimi. Tito předchůdci byli 

různí; diskusní servery, online fotogalerie, weblogy, úložiště pro soubory, servery, na kterých 

se daly hodnotit fotografie a řada dalších.“ (BEDNÁŘ, 2011).    

Jakým způsobem na nich dochází ke sdílení informací, dále Vojtěch Bednář 

vysvětluje: „Sociální sítě patří mezi aplikace tzv. Webu 2.0. Tyto aplikace jsou od počátku 

založeny na tvorbě obsahu samotnými uživateli. Typické pro ně je, že neexistuje žádná 

redakce, nebo profesionální autorita, která by každý text nebo obrázek před publikováním 

musela schválit“ (BEDNÁŘ, 2011).  

Z výše uvedených principů fungování vyplývá, že sociální síť je přesným opakem 

standardní webové prezentace či portálu. V jejich případě se totiž uživatelé nemohou podílet 
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na tvorbě obsahu, což jim umožňuje právě sociální síť. Zároveň na ní dochází k větší 

reciprocitě a rychlosti předávání informací, což zajišťuje i vyšší efektivitu poskytovaných 

informačních služeb. Nicméně je nutné podotknout, že vytvoření profilu kulturní instituce 

v rámci sociální sítě by mělo fungovat pouze jako doplňková služba k provozu vlastní webové 

prezentace, která je z hlediska PR vztahů primární, a bez níž jsou veškeré další způsoby 

navázání interakce s veřejností neefektivní.  

Možnosti, které v dnešní době poskytuje sociální síť pro neziskové organizace jako 

platforma pro aplikaci jimi vytvářených informačních služeb, vnímám jako účelné v obou 

fázích výměny informací- tj. směrem ven a směrem dovnitř. 

Typologie přenosu dat v rámci sociální sítě tedy může být:   

 Směrem ven- tedy jako součást marketingové komunikace instituce, která má podobu 

aplikace informačních služeb zaměřených na udržení komunikace se současnými 

diváky a komunikace, která se zaměřuje na získávání diváků nových.   

 Směrem dovnitř- tedy jako nástroj pro vypracování statistik, monitoring sociálních 

kampaní a vytváření analýz, tzv. aplikace služeb s přidanou hodnotou.   

 Tomáš Bajusz v diplomové práci s názvem Sociální sítě v marketingové komunikaci 

firmy vyzdvihuje aspekty aplikace informačních služeb směrem ven tímto způsobem: 

„Marketing dnešní doby již není, co býval před několika lety. Konkurence je stále větší a pro 

jednotlivé společnosti není jednoduché cílit svoji komunikaci na správné zákazníky. 

Nejdůležitější je zjistit, kde se nacházejí, o co se zajímají a naladit marketingovou komunikaci 

na „zákazníkovu notu“. K tomu jsou sociální sítě ideálním prostředím, které umožňuje 

marketérům přiblížit se k zákazníkovi na osobní úroveň“ (BAJUSZ, 2011).    

Druhý případ využívání informačních služeb za pomoci existence profilu instituce na 

sociální síti popisuje klasický proces marketingového výzkumu, který se nazývá data mining
1
, 

o kterém bylo krátce pojednáno v úvodu mé práce, a jehož podstatou je získávání informací 

z dat směrem dovnitř. Výhody tohoto přístupu v dnešní fázi informační společnosti uvádí do 

souvislostí Javornický ve svém článku „Probíhá tichá revoluce v marketingu“ pro časopis 

Marketing & Media: „Pokud jste dřív chtěli vědět, co si o vaší značce druzí myslí, neměli jste 

moc možností. Sociologické průzkumy byly pravděpodobně stejně zkreslené, jako vaše 

nahodilá osobní zkušenost. Znát skutečné potřeby a změny preferencí zákazníků je přitom při 

obchodním a marketingovém rozhodování zcela zásadní. Jestliže jsou dnes myšlenky, 
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představy a názory obrovského procenta populace volně přístupné de facto komukoli, bylo jen 

otázkou času, kdy někdo přijde s nápadem toto bezedné komunikační ložisko vytěžit, získaný 

materiál zpracovat a ve formě exaktních dat předložit 
5
decision makerům. A tak vznikly první 

programy monitorující sociální sítě a internetové diskuse. Jejich výsledky mají přitom velkou 

vypovídací hodnotu, neboť byly získány na základě reálných komunikačních situací (nikoli 

skrz anonymní dotazník) a na mnohasettisícovém vzorku populace (nikoli na malém 

„reprezentativním“ souboru)“ (JAVORNICKÝ, 2011).   

3.3.2 Aspekty prezentace divadelní instituce  

K tomu, aby kulturní (divadelní) instituce mohla prezentovat své informační služby za 

pomoci sociální sítě směrem ven a zároveň si pro své interní potřeby pořizovat průběžný on-

line průzkum v oblasti vnímání vlivu své činnosti širokou veřejností, musí si jednak zvolit 

druh sociální sítě a jednak vytvořit osobní profil, který s ohledem na svoji funkci může mít 

různě definovanou strukturu rozsahu svého působení a v neposlední řadě administrace. 

Primárním hlediskem pro výběr správné platformy sociálního média, v rámci něhož 

bude provozována komunikace se současnými a potenciálními diváky za účasti aplikace 

informačních služeb, je hledisko počtu registrovaných uživatelů. Ve své diplomové práci jsem 

se proto záměrně zaměřila na možnosti prezentace divadelních institucí, které nabízí sociální 

síť Facebook, jenž v České republice disponuje největším počtem registrovaných uživatelů, 

což je z hlediska procesů public relation zásadním faktorem pro propagaci tuzemské divadelní 

kultury. Tato sociální síť byla založena v roce 2004 a na konci června 2012 vykazovala 

955 000 000 aktivních uživatelů, z nichž 81 % žije mimo Spojené Státy a Kanadu 

(SOCIALBAKERS, 2012). 

V rámci České republiky vykazuje Facebook k datu 24. 12. 2012 necelé 3 700 000 

aktivních uživatelů, z nichž největší věkovou skupinu tvoří lidé ve věku 18-34 let, viz obr. 1.   

                                                           

5
 Decision maker – řídící pracovník s pravomocí rozhodnout 
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Obr. 1: Percentuální rozložení věkových skupin uživatelů sociální sítě Facebook v České republice ke 

dni 24. 12. 2012 [zdroj: www.socialbakers.com]   

Dalším hlediskem, které by divadelní instituce měla uplatnit pro výběr sociálního 

média, by mělo být zastoupení nejširší cílové skupiny. Každý divadelní produkt je specifický 

a každé tvůrčí směřování zajímá odlišnou skupinu diváků. V případě Facebooku je největší 

procento uživatelů ve věku do pětadvaceti let, což je např. atraktivním faktorem pro takový 

druh kulturních institucí (divadel), která se svými produkty snaží podporovat samostatné a 

kritické myšlení, jelikož tato věková skupina je ve velké míře otevřena novým podnětům. 

Zároveň je tato skupina považována za segment, který ještě nemá pevně ukotvený názor 

ohledně kulturního vyžití, své produkty stále hledá a je tedy vnímavější k existující nabídce.   

Pokud jsou primárně splněna tato dvě hlediska pro výběr, je v konečné fázi procesu 

hledání dle knihy Marketing na sociálních sítích, jejímž autorem je Vojtěch Bednář, 

doporučováno kromě stanovení definice základní cílové skupiny (v mém případě diváci, 

potenciální diváci), stanovení definice i tzv. širší cílové skupiny (ne bezprostředně 

potenciální diváci, lidé se zájmem o produkt). Dojde-li ke splnění výše uvedených podmínek, 

nic nebrání zvolení vhodného způsobu komunikace, v rámci kterého bude zajištěno 

nejoptimálnější prostředí pro šíření informačních služeb zaměřených na získání nových 

kontaktů, disponujících předpoklady pro zájem o produkt. 
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3.3.2.1 Nástroje komunikace 

   V rámci aktivace platformy určené pro komunikaci s veřejností, s jejíž pomocí 

dochází k aplikaci informačních služeb, nabízí sociální síť Facebook možnost zprovoznit 

uživatelské účty třech typů. Každý z nich reprezentuje jiný objekt a disponuje jinými 

možnostmi v rámci správy obsahu. Patří sem:   

 „Profil- Uživatelský profil je základním objektem přítomnosti na Facebooku. Je to 

výchozí identita fyzické osoby (ne firmy, ani instituce). Profil reprezentuje skutečnou 

živou osobu, nese její jméno, je reprezentován její fotografií. Je to výchozí brána, 

protože jeho držitel svým jménem vytváří pro ostatní uživatele významné objekty a 

komunikuje s nimi. 

 Skupina- Skupina je určena pro diskuzi uživatelů k určitému, společnému problému. 

Může obsahovat multimediální prvky, odkazy a podobně, stejně jako uživatelský 

profil. Každá skupina má definované správce, kteří ji mohou řídit. Správci mohou 

zvát, autorizovat a také propouštět členy skupiny, mohou moderovat diskuze a 

příspěvky. Má schopnost, kterou nemá žádný jiný objekt na Facebooku. Spočívá 

v tom, že její administrátor může oslovit všechny členy najednou pomocí hromadné 

korespondence.  

 Stránka- Stránky existují proto, aby se firmy a organizace na nich mohly prezentovat. 

Důvodem, proč založit stránku, je snaha sdělovat své informace, novinky, nabízet 

službu nebo produkt. Z technického hlediska je většina vlastností stránky shodná se 

skupinou. Stránka však není vytvořena proto, aby měla mnoho administrátorů. Jejím 

jádrem je provozovatel, a ostatní uživatelé jsou vůči němu v podřízené pozici. Stránka 

na rozdíl od skupiny nemůže uživatelů rozesílat hromadnou korespondenci“ 

(BEDNÁŘ, 2011).   

Vzhledem k předchozí terminologii, je patrné, že nejefektivnější možností kulturní 

instituce (divadla) je prezentace ve formě Stránky. Aktualizace tohoto typu profilu umožňuje 

organizaci sdílet veškeré obsahy týkající se jejího působení. Zároveň umožňuje jejím 

„fanouškům“ (lidé, kteří se ke stránce na základě pozvání od administrátora připojili) tyto 

obsahy komentovat, hodnotit a sdílet na jejich osobních profilech. Jedná se o proces šíření 

informací, který se v rámci sociální sítě nazývá „virální šíření“. Vojtěch Bednář přináší 

specifikaci termínu a zmiňuje efekt, který má pro neziskové organizace: „Virální šíření je 
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základem sociálních sítí. Je správné a potřebné je podporovat. Pomocí virálního šíření je 

možné dosáhnout velkého povědomí uživatelů o firmě nebo nabídce s velmi malými 

finančními investicemi“ (BEDNÁŘ, 2011).  

Je logicky odvoditelné, že vyššího efektu lze dosáhnout správným používáním 

informačních služeb na stránce, která disponuje větším počtem fanoušků. V tomto případě 

hovořím o tzv. propagaci stránky. Tu je možno realizovat třemi možnými způsoby- v rámci 

samotné sociální sítě, mimo sociální síť a za podmínek využití placené reklamy či mediálního 

partnerství, o kterých pojednám v následujících částech kapitoly.  

Zásada úspěšné kampaně realizované uvnitř sociální sítě, která je dostupná zdarma, 

spočívá v důsledném sdílení fungujících odkazů. „Každá stránka má svou adresu URL. Tuto 

adresu můžeme vkládat do příspěvků v jiných stránkách či obsazích. Takto můžeme adresu 

svých stránek dostat například do diskuzí, do komentářů u jiných obsahů na relevantní téma i 

jinam“ (BEDNÁŘ, 2011).  

K založení jakékoli prezentační Stránky v rámci Facebooku je přidružena aplikace, 

která administrátorům umožňuje vytvořit určitý typ informačního banneru, který bude 

obsahovat jen ty informace, které stanoví a zároveň se bude zobrazovat pouze zvolené 

skupině uživatelů. Jedná se o formu reklamy prezentace organizace, která je však placená. Její 

výskyt je častější v případě uvádění nových produktů, nicméně sama o sobě pozornost diváků 

neudrží. Ta je vždy v rukou zpracovatele obsahu prezentace a ten musí být kvalitní. 

Možnosti propagace oficiálního profilu organizace na sociální síti mimo toto médium 

mohou nabývat v podstatě jakékoli formy. Hovořím-li pouze o informačních službách, které 

lze realizovat na Internetu, nabízí se možnost propojení oficiálního profilu instituce s hlavní 

webovou prezentací. To může být realizováno jednak umístěním klasického odkazu profilu na 

domovskou stránku nebo za pomoci využití tzv. Likebox technologie. „Odkaz na 

Facebookovou stránku můžeme doplnit na svůj oficiální web. Může mít podobu klasického 

„tlačítka“, nebo nověji interaktivního boxu. Ten ukazuje nejenom to, že na Facebooku 

existuje stránka korespondující s naší prezentací, ale také seznam fanoušků, které daná 

stránka má“ (BEDNÁŘ, 2011). Aby byl výsledný efekt propagace tohoto typu efektivní a 

recipročně přinášel přístupy nových uživatelů v obou směrech, je důležité dbát při výměně 

odkazů na jejich viditelné umístění v rámci vlastních webových prezentací. 

K dosažení výsledného stupně stanovených cílů propagace výše zmíněné fan stránky 

konkrétní organizace vzhledem k zamýšleným strategiím public relation, by tato stránka měla 
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být kontinuálně propagována za pomoci aktualizovaných příspěvků. Není smyslem této práce 

popisovat v jakou dobu, za jakých okolností a jak často by se měly tyto příspěvky měnit, je 

však nutné zmínit, že proces šíření informací tímto způsobem může zapříčinit, že dojde ke 

změně původního významu informace. Vojtěch Bednář uvádí: „Ke změnám nemusí docházet 

pouze v jejím obsahu, ale především v kontextu a ve vyznění. V procesu virálního šíření 

v sociální síti se význam informace mění například tím že:   

 je doplňována o komentáře, 

 je sdílena s textem, který mění její význam, 

 je sdílena specifickými lidmi, 

 je dávána do kontextu s jinými informacemi“(BEDNÁŘ, 2011). 

      

3.3.2.2 Optimalizace komunikace 

 „Pomocí komunikace z pozice stránky uživatelům sdělujeme informace a také 

poskytujeme oficiální reakce na jejich zpětnou vazbu. Vše, co takto publikujeme, je chápáno 

jako oficiální stanovisko provozovatele stránky, respektive oficiální stanovisko značky a/nebo 

firmy, kterou stránka propaguje- a to i v případě, že bychom ve skutečnosti touto formou 

nebyli“(BEDNÁŘ, 2011). 

Institucionální provozovatel profilu na sociální síti Facebook jakým je divadlo nebo 

organizace, která se zabývá divadelní kulturou, by před otevřením tohoto profilu a sdílením 

obsahu v rámci svých cílových skupin, měla zvážit tři důležité faktory. 

Prvním faktorem je volba finálního názvu, pod kterým bude oficiální Stránka 

fungovat. „Název je velmi důležitým parametrem stránky, protože právě podle názvu Vás 

budou ostatní uživatelé Facebooku vyhledávat. Název by měl být jasný, výstižný a 

jednoznačný“ (BEDNÁŘ, 2011). V případě divadelních institucí se předpokládá, že název 

bude odpovídat skutečnému názvu organizace a nebude obsahovat žádné doplňující 

informace. 

  Dalším podstatným faktorem je doplnění oficiální Stránky o data, která jsou pro 

zákazníky či potenciální zákazníky klíčová, a bez kterých nelze realizovat další komunikační 

postupy. Jedná se o data nezbytná pro tzv. model B2C. 

„Model B2C je patrně nejrozšířenějším modelem internetového podnikání (e-

business). Zkratka B2C pochází z anglického termínu Business to Customer (obchodník → 



32 

 

zákazník). Segment B2C tedy zahrnuje především přímý prodej koncovým zákazníkům či 

alespoň jeho podporu“ (ROOT, 2012). Tento model je v rámci internetového marketingu 

uplatňován v maximální míře především v oblasti e-shopů. Jedná se vlastně o popis produktu 

takovým způsobem, aby byl tento popis dostačující pro koncového zákazníka, který je 

ztělesňován konkrétní osobou (ne institucí či firmou). Uplatním-li tento model do praxe, je 

žádoucí uvést v rámci facebookového profilu divadelní instituce tyto informace:   

 kontaktní údaje, 

 anotaci charakterizující náplň činnosti instituce (popř. umělecké směřování pokud 

hovoříme o divadle či nabídku služeb, jedná-li se kulturní portál), 

 data vztahující se k historii, současnosti a managementu. 

  

Posledním faktorem před zahájením samotné komunikace, je věnování zvýšené 

pozornosti tzv. profilovému obrázku, který odráží vizuální vnímání uživatelů a zároveň:   

 dělá stránku atraktivnější ve výsledcích vyhledávání, 

 je vizitkou stránky- z větší části určuje, jak bude stránka působit na návštěvníky, 

 musí jasně rozlišit náš produkt a odlišit jej od konkurence (BEDNÁŘ, 2011). 

3.3.3 Typologie informačních služeb    

Založení oficiální stránky kulturní organizace, která nějakým způsobem předává 

informace vytyčené skupině lidí o svém působení nebo rozšiřuje informace mezi jedince, kteří 

se o toto působení zajímají, si za primární cíl klade udržení komunikace se současnými 

zákazníky, popř. oslovení zákazníků nových.  Domnívám se, že tohoto cíle lze dosáhnout 

právě aplikací vhodně zvolených informačních služeb a jejich správným využíváním 

s ohledem na situační kontext.  

Aby byl tento cíl splněn, je v zájmu organizace kontinuálně pracovat na své 

informační činnosti takovým způsobem, aby vyvolala zájem o produkt či naplnila svůj 

obchodní záměr (v případě mé diplomové práce jde o návštěvu portálu či upozornění na 

divadelní představení). Takového cíle lze dosáhnout za správné aplikace určitého druhu 

informačních služeb, jejichž podporu sociální síť Facebook nabízí. Jedná se o tyto služby:   
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Aktualizace textového obsahu (aktualizace statusu) 

Informační služba, jenž spočívá v aktualizaci krátké textové informace, která odhaluje 

schopnost komunikace organizace a za primární cíl si klade upoutání pozornosti. „Účelem 

aktualizací je poskytovat zajímavé informace, upozorňovat na novinky, lákat publikum 

k tomu, aby navštívilo další části stránky, tedy v podstatě získávat a udržovat jeho pozornost. 

Pro psaní statusů existuje několik základních kritérií. Jde o to, aby každá aktualizace byla:   

 stručná (nejvýše tři řádky textu), 

 k věci (týkala se přímo předmětu stránky), 

 byla zajímavá i pro laika“ (BEDNÁŘ, 2011). 

Sdílení textových souborů 

Tato služba spočívá v kontinuálně provozovaném vkládání URL adres, jež jsou 

validovány, jsou plně funkční a nesou informaci textového původu. Pokud nevkládáme 

textový soubor, jenž byl vytvořen administrátorem dané stránky, hovoříme o tzv. umisťování 

odkazů. „Aktualizace mohou obsahovat odkazy, a to jak na objekty uvnitř Facebooku, tak i 

mimo. Pokud odkazujeme na vlastní obsah – na jinou stránku na Facebooku, kde je právě 

něco zajímavého, na vlákno v diskuzi, na nový obrázek atd. – dáváme tím uživatelům 

k dispozici přidanou hodnotu. Na druhou stranu by ale ne každá aktualizace měla být odkaz. 

Důvod je jednoduchý, zeď by na návštěvníky opticky působila tak, že je pouhým odkladištěm 

odkazů. Velmi pravděpodobně by se tak snížilo její hodnocení“ (BEDNÁŘ, 2011).   

Sdílení audio a video souborů 

Informační služba nabízející přenos audio a video souborů v prostředí sociální sítě za 

účasti jednoduchého rozhraní a univerzálnosti. Stejně jako sdílení textových souborů nabízí 

Facebook možnost umístit na profil organizace video či audio záznam. Z hlediska PR efektu 

0je důležité, aby sdílený soubor korespondoval s tématem prezentace a nebyl příliš dlouhý. 

V případě divadelních organizací se nejčastěji jedná o tzv. trailery
 
(upoutávky) k nově 

připravovaným hrám, video či audio záznamy rozhovorů s tvůrci nebo kompletní nahrávky 

celých her. V případě velkých video souborů je však doporučováno využít možnosti jeho 

umístění na portál Youtube, který nabízí vyšší komfort pro sdílení, a jenž funguje zároveň 

jako vyhledávač. „Youtube je nejpopulárnější stránka pro sdílení videa na webu. Organizace 

zasílají video obsah na Youtube a posílají lidem odkaz na tento obsah (nebo doufají, že se 

obsah stane nakažlivým)“ (SCOTT MEERMAN, 2007).  
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„Videa ze služby Youtube jsou díky její schopnosti zobrazovat přehrávač uvnitř 

webové stránky velmi dobře integrovaná s Facebookem. Nevýhodou naproti tomu je, že je 

snadné, aby si uživatelé video „přivlastnili“ a zcela samostatně je šířili dál – bez odkazu na 

naši stránku. Tento problém je možné vyřešit vodoznakem“ (BEDNÁŘ, 2011). 

S narůstajícím významem vyhledávačů se v současné době doporučuje využívat již 

výše zmíněných tagů a metainformací. Ty lze aplikovat jak pro video tak audio soubor. 

„Značkování (tagování) audia, který někteří lidé přehlédnou nebo ho nechávají provádět 

pouze automaticky, aniž by se o ně patřičně starali. Tento krok zahrnuje přidání textových 

informací o audiu, abychom lidem usnadnili ho nalézt. Tato informace je to, co se objeví ve 

vyhledávačích a distribučních audio stránkách, jako například iTunes“ (SCOTT MEERMAN, 

2007).        

Pro divadelní organizace je nejdůležitější faktem skutečnost, že právě prezentace 

video souborů má na procesy public relation největší vliv, zvlášť pokud se jedná o krátký a 

vtipný element. Má však i negativní stránky. „Video je ze všech médií pro uživatele 

atraktivní, současně ale způsobuje nejvíce technických problémů. Ne každý uživatel musí být 

nutně schopen jej zobrazit – a proto by video nemělo být nikdy jádrem obsahu propagační 

stránky“ (BEDNÁŘ, 2011).   

Sdílení fotografií 

Přenos obrazových souborů, jak lze jiným způsobem nazvat tento druh informační 

služby je vysoce účinným nástrojem při tvorbě kvalitních PR vztahů s potenciálními uživateli. 

Divadla jsou organizacemi, které bez publikování fotografií nemohou existovat. Nejčastěji 

produkují obrazové dokumentace k představením, tudíž tvoří proces distribuování fotografií 

nedílnou součást jejich PR aktivit.  

V rámci Facebooku je umožněno vytvářet fotoalba či nahrávat samostatné fotografie. 

Ty je pak možné publikovat bez uvedení kontextu či jako ilustraci k šířené informaci. Dle 

statistik vykazovaných tiskovým oddělením je průměrným odhadem v roce 2012 každý den 

uploadováno více než 300 milionů fotografií, které mohou nabývat velikosti od 720 do 960 

pixelů. Zároveň je možno tyto fotografie doplnit o věcný popis a označit předmětovými hesly 
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(tzv. 
6
tagging proces).

 
Tato hesla jsou důležitý aspektem právě public relation procesů, jelikož 

jsou registrována vyhledávači.  

 

Vytváření událostí 

Informační služba, která je založena na shromáždění informací o plánované akci a 

jejich primárnímu rozšíření mezi registrované uživatele, popř. následnému šíření i mezi 

uživatele neregistrované. Důležitým faktorem je, že možnost vytvářet tento druh informační 

služby, má ve svých kompetencích pouze forma prezentace typu Stránka.  

„Každá stránka může obsahovat interaktivní kalendář. Pokud v tomto kalendáři 

vytvoříme událost (konkrétní věc v konkrétním čase a na konkrétním místě), můžeme na tuto 

událost virtuálně pozvat všechny fanoušky stránky. Ti pak mají možnost se formou 

jednoduchého hlasování vyjádřit, za pozvánku akceptují, nebo ne. Pořadatel – majitel – 

stránky – tak získá velmi přesný přehled o zájmu o svou akci“ (BEDNÁŘ, 2011). 

Vytváření online událostí, jak bylo výše uvedeno, přináší kompletní a ucelený soubor 

informací o připravované akci, což je v případě divadelních organizací výjimečnou službou, 

která by se na první pohled mohla zdát velmi efektivní. Nicméně, v tomto případě se nejedná 

o službu na vyžádání. Uživatel (potenciální návštěvník) nedisponuje informační potřebou, 

informace je mu v tomto případě zaslána bez předchozího požadavku, tudíž nemusí plnit svou 

sekundární funkci (po primární funkci informovat je sekundární funkcí upozornění na 

divadelní produkt) a v krajních případech může uživatele i obtěžovat.   

Online chat 

Aplikování on-line diskuzí je oproti výše zmíněnému případu, informační službou, 

která plní funkci primární i sekundární, tj. uspokojí informační potřebu a zároveň upozorní na 

produkt. Primárním cílem je vzbudit diskuzi a tu následně efektivně moderovat.  

„Základní zásadou komunikace v prezentacích na sociální síti je dialog“ (BEDNÁŘ, 

2011). A jako takový by právě v procesech interakce a výměny informací měl být 

moderovaný, což zahrnuje jednak produkci reakcí na komentáře uživatelů a zároveň mazání 

příspěvků, které přinášejí nulovou informační hodnotu vzhledem k nastolenému tématu nebo 

mohou svým poselstvím mít ve výsledku negativní dopad pro samotnou organizaci.  

                                                           

6
 Tagging – přidělování značek, štítků k číslům. Štítek je slovo vyjadřující část obsahu (WIKIPEDIA, 2012) 



36 

 

V rámci sociální sítě Facebook je on-line diskuze vždy tvořena příspěvky 

administrátora a příspěvky uživatelů, tzv. fanoušků Stránky. Úkolem administrátora je diskuzi 

zahájit a dát tak uživatelům prostor pro vkládání otázek nebo šíření názorů. Proč může tato 

služba přinášet efekt ve sféře PR, osvětluje Hana Kulhánková ve své knize Fenomén 

facebook: „Zákazníci se chtějí podělit o názory na různé výrobky či služby, zeptat se na radu, 

hledat a nacházet. Řízení takových diskuzí a komunikací je skvělým efektivním a 

ekonomicky výhodným způsobem jak například zvýšit jejich spokojenost. Díky otevřenosti 

Facebooku a na druhé straně zároveň i pocitu jisté uzavřenosti sítě se lidé nebudou bát diskuzí 

účastnit či dokonce sami přispět svou trochou do mlýna v případě, že někdo jiný s podobným 

produktem či službou žádá o radu“ (ČAMEK, 2010). V případě informačních potřeb 

návštěvníků divadelních představení se nejčastěji jedná o informace spojené s hodnocením 

představení, reakcemi na zveřejňované recenze či ostatními dotazy vztahujícími se k chodu a 

činnosti divadla. Uspokojení těchto informačních potřeb lze ze strany moderátora diskuze 

provést těmito způsoby:   

 „Oficiální veřejná reakce- „Tato reakce by měla pocházet od důvěryhodné osoby, 

například člena vedení společnosti, který má na starosti komunikaci se zákazníky či 

marketing. 

 Neoficiální veřejná reakce- U některých typů produktů či věkových skupin může mít 

větší a pozitivnější dopad reakce řadového zaměstnance, který není oficiální 

zástupcem vedení společnosti. Jejich reakce zní mnohem neformálněji a často je 

vnímána jako důvěryhodnější. 

 Soukromá reakce- Pokud narazíte na komentář, který nevyvolal přílišnou reakci mezi 

ostatními, nemusí být veřejná reakce tím nejtaktnějším prostředkem komunikace. 

Rozhodnete-li se zareagovat i na takovou poznámku, zvolte raději možnost odeslat 

danému jedinci zprávu“ (ČAMEK, 2010).       

 Veškeré procesy výměny a distribuce informací, které lze označit jako informační 

služby, a které zároveň fungují jako součást komunikační kampaně v rámci oficiální stránky 

divadelní organizace, by vždy měly být verifikovány a měly by pocházet z ověřených zdrojů. 

„Pomocí komunikace z pozice stránky uživatelům sdělujeme informace a také poskytujeme 

oficiální reakce na jejich zpětnou vazbu. Vše, co takto publikujeme, je chápáno jako oficiální 

stanovisko provozovatele stránky, respektive oficiální stanovisko značky a/nebo firmy, kterou 
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stránka propaguje – a to i v případě, že bychom ve skutečnosti touto firmou nebyli“ 

(BEDNÁŘ, 2011).   
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4 Kvalitativní výzkum   

4.1 DEFINICE TERMÍNU 

V rámci zpracování problematiky své diplomové práce jsem si jako výzkumnou 

strategii pro analýzu a interpretaci zjištěných dat zvolila případovou studii, jelikož patří 

k základním designům tzv. kvalitativního výzkumu.    

Kvalitativní výzkum vychází z filosofického směru zvaného empirismus. „Jedná se o 

filozofický názor, že poznání je založeno pouze na zkušenosti. Ze zkušenosti se odvozují 

nejen předměty a obsahy našeho poznání, ale i principy poznání. Teorii zkušenosti zásadně 

modifikoval Immanuel Kant, jenž určil její podmínky.“ (DIDEROT, 1999). Empirické 

výzkumy využívají jako jednu z mnoha metod sběru dat např. pozorování, které přešlo právě 

do oblasti kvalitativního výzkumu. Důvodem je, že právě pozorování umožňuje získat taková 

data, která sice nejsou objektivně platná, přesto mají vysokou vypovídací hodnotu.  

Na úvod této kapitoly bych ráda uvedla citát Jack D. Douglase, jenž definuje podstatu 

kvalitativního výzkumu z jiného filosofického směru. Tímto směrem je fenomenologie- 

myšlení, které nevěnuje svoji pozornost popisu podstat a skutečností, ale naopak se detailně 

věnuje zkušenostem. Právě ty totiž zohledňuje i kvalitativní výzkum, a tudíž případová studie, 

které využívá tato diplomová práce. „Síly, které hýbají lidmi jako lidskými bytostmi a ne 

pouhými těly, jsou významné. Jsou to ideje, city a motivy“ (DOUGLAS, 1970).   

4.1.1 Význam kvalitativního výzkumu 

Ve své práci jsem se záměrně řídila charakteristikami a návody na tvorbu 

kvalitativního výzkumu, které uvádí profesor Miroslav Disman a Roman Švaříček, jenž navíc 

tento druh výzkumu popisuje ve vztahu k pedagogickým vědám a přináší velmi přesné 

postupy, díky kterým je zajištěna co nejvyšší relevantnost a odbornost. 

„Začnu-li na úvod velmi obecnou teorií, je za primární poslání kvalitativního výzkumu 

považováno porozumění lidem v sociálních situacích a subjektivní pohled na situace, ve 

kterých se tito lidé nacházejí“ (parafráze na DISMAN, 1993). Naopak tzv. kvantitativní 

přístup za pomoci odlišných metodologických postupů přináší poznání objektivní, které lze 

v určitých situacích a za určitých podmínek generalizovat. Nástroje kvalitativního výzkumu 

toto neumožňují, soustředí se na konkrétní situaci, konkrétní výzkumný problém a konkrétní 
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zkoumané jedince. „V kvalitativním výzkumu výběr proměnných není prováděn 

výzkumníkem. V kvalitativním výzkumu o redukci dat de facto rozhodují zkoumané osoby. 

Výzkumníkovou úlohou je pak nalézt významné struktury v množině všech proměnných, 

které respondent považuje za relevantní“ (DISMAN, 1993, s. 290). Účelně rozdíl mezi 

kvalitativním a kvantitativním přístupem vystihuje americký sociolog Blau: „Kvantitativním 

výzkumem nelze vlastně zjistit nic více než to, co jsme „kvalitativně“ předem věděli, ale o 

čem jsme pouze nevěděli, jak je „to“ v populaci rozloženo, distribuováno“ (BLAU, cit. 

Petrusek, 1993). 

Dalším významným znakem kvalitativního přístupu je přístup k interpretaci zjištěných 

dat. „Jde o to do hloubky a kontextuálně zakotveně prozkoumat určitý široce definovaný jev a 

přinést o něm maximální množství informací. Logika kvalitativního výzkumu je induktivní, 

teprve po nasbírání dostatečného množství dat začíná výzkumník pátrat po pravidelnostech, 

které se v těchto datech vyskytují, formuluje předběžné závěry a hledá pro ně další oporu 

v datech. Výstupem je formulování nové hypotézy či teorie“ (ŠVAŘÍČEK, 2007). 

Zjednodušeně řečeno tedy platí, že jev, který je kvalitativně zkoumaný, může odhalit určité 

zákonitosti a vztahy mezi objekty a vytvářet hypotézy, které lze následně ověřit na větším 

počtu respondentů.     

4.1.2 Kvalitativní versus kvantitativní 

Základním a největším rozdílem mezi kvalitativní a kvantitativní teorií výzkumu je, že 

každá z nich je produktem jiných epistemologických předpokladů. „Epistemologie je jednou 

ze základních filozofických disciplín. Zabývá se původem, předmětem, rozsahem a 

výsledkem poznání“ (BLECHA, 2002). Toto tvrzení lze názorně demonstrovat na 

charakteristice formálních rozdílů konečných výstupů obou výzkumů, které uvádí Miroslav 

Disman: „Cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz, zatímco cílem kvalitativního 

výzkumu je vytváření hypotéz nových, nového porozumění a nové teorie“ (parafráze na 

DISMAN, 1993, s. 286). Za další rozdíly je považováno: 

 použití odlišných metod sběru dat, 

 použití odlišných způsobů analýzy dat, 

 aplikace různých metod usuzování a jejich vysoká standardizace. 
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Metoda sběru dat se v obou případech liší jednak ve své formě a jednak ve své 

standardizaci a preciznosti. „Nástrojem kvantitativního výzkumu je dotazník, zatímco 

kvalitativní výzkumníci používají rozhovor. Takovéto pojetí však vede ke značnému 

zjednodušení odlišností obou metodologických přístupů, například rozhovor můžeme 

s úspěchem použít v obou zmiňovaných výzkumných případech, záleží však na jeho účelu a 

podobě. Cílem hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru je získat detailní a komplexní 

informace o studovaném jevu (kvalitativní přístup), zatímco účelem standardizovaného 

strukturovaného rozhovoru je položit všem respondentům několik identických otázek ve 

stejném pořadí (kvantitativní přístup)“ (ŠVAŘÍČEK, 2007). Autor Hynek Jeřábek ve své 

knize Úvod do sociologického výzkumu toto rozdělení doplňuje: „Standardizované interview 

(rozhovor) je nejvhodnější použít, když je dotazován velký počet osob, a když opravdu víme, 

co je důležité se ptát a jak se na to ptát. Naopak rozhovor částečně nestandardizovaný je 

založen na předpokladu, že je možné získat stejnou informaci od různých skupin dotázaných 

rozdílně formulovanými otázkami kladenými navíc v některých případech i v rozdílném 

pořadí. Při této technice rozhovoru však vznikají větší problémy s kódováním ve srovnání se 

standardizovaným rozhovorem. Je třeba ověřit, že se u různých skupin dotázaných jedná o 

stejné skutečnosti pouze vyjádřené jiným způsobem“ (JEŘÁBEK, 1992, s. 72). 

„Právě z důvodu dodržení vysoké standardizace při kvantitativním výzkumu můžeme 

dosáhnout jeho vysoké reliability, avšak za přítomnosti silné redukce informace. Oproti tomu 

nižší míra standardizace v případě kvalitativního výzkumu poskytuje nižší reliabilitu, avšak 

s větším množstvím validních informací“ (DISMAN, 1993). 

Proces analýzy dat je v kvalitativním výzkumu realizován za pomoci různých typů 

interpretace, které jsou vlastní pouze samotnému autorovi výzkumu a v žádném případě je 

nelze generalizovat či jakkoli kvantifikovat jejich platnost. Výstupem je vždy subjektivní 

názor či explikace objevených struktur či vztahů. „Termínem kvalitativní výzkum rozumíme 

jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných 

způsobů kvantifikace. Ve skutečnosti je termín kvalitativní výzkum zavádějící, protože to pro 

každého může znamenat něco jiného“ (STRAUSS, 1999).  Naopak kvantitativní výzkum o 

objektivnost usiluje. „Pracuje s velmi omezeným rozsahem informace o velkém počtu 

jedinců, což má v konečném výsledku interpretace závěru výzkumu za příčinu snadnější 

proces generalizace, jejíž validitu lze měřit“ (parafráze na DISMAN, 1993, s. 286).    
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Diferenciace mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem podle metody usuzování 

vychází z faktu, že aplikovaná logika je u každé z nich odlišná. „Kvalitativní metodologie je 

založená na indukci, protože na začátku vycházíme ze sběru dat, mezi kterými hledáme 

možné souvislosti. Zatímco kvantitativní metodologii můžeme nazvat deduktivní, jelikož na 

jejím počátku stojí již stanovená hypotéza, kterou pouze ověřujeme. Induktivní závěry 

překračují informace obsažené v datech, tudíž dokážeme prostřednictvím induktivních závěrů 

vytvářet obecné zákony“ (parafráze na ŠVAŘÍČEK, 2007). „Oproti tomu deduktivní závěr 

obsahuje informace menší nebo shodné s informacemi v předpokladech“ (CLARK, 2000). 

4.1.3 Kritéria kvalitativního výzkumu 

Aby bylo dosaženo vysoké míry profesionality a především kvality výzkumu je nutné 

při jeho provádění dodržovat předem stanovená kritéria. Pro svoji práci jsem si záměrně 

vybrala taková kritéria, která ve vztahu kvalitativního výzkumu k pedagogickým vědám 

popisuje autor Roman Švaříček, a která úzce souvisí s designem případové studie, jejíchž 

postupů využívá tato práce. 

Kritérium, které je v rámci kvalitativního výzkumu nadřazené všem ostatním a 

definuje veškerou podstatu významu tohoto druhu sociologického šetření, je tzv. „kritérium 

významnosti“. Jedná se o kritérium, které, dle mého názoru, vystihuje přirozenou míru 

subjektivity, jenž je nedílnou součástí prezentovaných výsledků a je stupněm demonstrace 

nemožnosti generalizovat zjištěná fakta. „Jedno z kritérií kvalitativního výzkumu se váže 

k významnosti (relevance) provedeného výzkumného šetření. Spočívá v dobré prezentaci 

závěrů výzkumu, neboť je důležité vzbudit zájem čtenáře a přitom zachovat jasný a zřetelný 

výklad“ (ŠVAŘÍČEK, 2007). Miroslav Disman významnost těchto závěrů dokládá 

charakteristikou průběhu tohoto druhu výzkumu. „Jedná se o vyvinutí teorie ryze induktivním 

procesem, bez pomoci předem připravených hypotéz. Celý tento proces je kontrolován jen a 

jen vynořující se teorií a ne něčím apriorně definovaným. Struktury vynořující se v tomto 

procesu jsou předběžně kategorizovány a analyzovány. Jsou vytvářeny předběžné hypotézy a 

analytické koncepty“ (DISMAN, 1993, s. 300). Mezi další kritéria, zastřešující princip 

kvalitativního výzkumu, patří tzv. „kritérium pravdivosti“ a „kritérium spolehlivosti“. Obě 

jsou realizována za pomoci předem definovaných technik, což je požadováno ve vztahu k 

odborně zpracovaným závěrům výzkumu. Osobně se domnívám, že není nutné dodržovat 

úplně všechny, ale vybrat takové, které se svým významem vztahují k tématu výzkumu.  
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V mém případě se jedná o tyto techniky:   

Výběr účastníků výzkumu 

Kvalitní proces výběru respondentů, kteří se účastní výzkumného šetření, je 

neopomenutelným faktorem pro dodržení transparentnosti. „Rubin a Rubinová (2005) 

upozorňují na to, že účastníci výzkumu by měli mít především bohaté zkušenosti se 

zkoumaným jevem. Z výzkumné zprávy by taktéž mělo být zřejmé, proč byli vybráni právě 

tito účastníci a právě toto prostředí“ (ŠVAŘÍČEK, 2007). Tuto charakteristiku dokládá i 

Miroslav Disman: „Cílem konstrukce vzorku v kvalitativním výzkumu je reprezentovat 

populaci problému, populaci jeho relevantních dimenzí“ (DISMAN, 1993, s. 304).  

Z výše uvedených faktů vyplývá, že proces výběru vzorku je v kvalitativním výzkumu 

odlišný od utváření výběru v rámci výzkumu kvantitativního. „Cílem není, aby reprezentoval 

určitou populaci, ale určitý problém. Není tedy konstruován náhodně, ale teoreticky. To 

znamená, že nejen výběr případu, ale i respondentů je odvozován od toho, jak je definován 

výzkumný problém a výzkumné otázky“ (parafráze na ŠVAŘÍČEK, 2007).   

Přímé citace (quotations) 

„Citace výroků účastníků výzkumu či přepisy terénních poznámek slouží k tomu, 

abychom ukázali specifický jazyk, výjimečný případ nebo překvapivé tvrzení“ (ŠVAŘÍČEK, 

2007). Přímé citace jsou velmi často v rámci textu doplněné o subjektivní poznámky 

výzkumníka jako klíčové osoby v procesu pozorování. To potvrzuje i tato definice: 

„Systematické a analytické pozorování plně závisí na vytvoření úplných, přesných a 

detailních terénních poznámek“ (BOGDAN, 1975). Jedná se o náměty, které mají vliv na 

niternější analýzu předkládaných odpovědí a umožňují tak přesnější popsání stávající situace. 

„Základním nástrojem interpretace je výzkumník sám. Proto výzkumník jako individuum 

musí být v terénních poznámkách jasně viditelný“ (DISMAN, 1993).   

Přepis dat 

Existují víceméně dva možné přístupy, jak zaznamenávat data v kvalitativním 

výzkumu. Jedná se buď o přepis rozhovoru, který je prováděn souběžně s tímto rozhovorem 

či přepis rozhovoru, který byl proveden za pomoci diktafonu.  

V dnešní době je možné využít několika pomůcek, které usnadňují přepis textu 

z digitální podoby audio souboru do textového souboru. „Jako taková pomůcka může sloužit 

do českého jazyka lokalizovaný program Transcriber, který je volně ke stažení. Umožňuje 



43 

 

rozdělit dlouhý rozhovor do libovolného množství segmentů (podle změny mluvčího) a 

s pomocí klávesových zkratek se k těmto segmentům vracet pro opětovný poslech a kódování 

souvislostí“ (ŠVAŘÍČEK, 2007).         

Spojení závěrů výzkumu a odborné literatury 

V rámci kvalitativního průzkumu existují dva možné způsoby, jakými lze pracovat se 

zjištěnými výsledky šetření. „Prvním způsobem je technika, která se nazývá dodatečná 

validizace a spočívá v porovnání zjištěných dat s dosavadní teorií, která byla pro výzkum 

podkladem. Naopak druhý způsob je označován jako proces hypotetizování, kdy je dosavadní 

teorie podkladem pro vznik nové hypotézy. Jedná se o případ, při kterém je odborná literatura 

použita jako základna pro nové termíny a struktury, které mohou z výzkumu vzejít“ 

(parafráze na ŠVAŘÍČEK, 2007).     

4.2 PŘÍPADOVÁ STUDIE-  DESIGN KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 

„Případová studie je jedním z nejznámějších výzkumných designů, jenž je založen na 

použití kvalitativních metod zkoumání. V minulosti bylo využívání nástrojů případových 

studií různorodé. Docházelo k období, ve kterých byl tento design hojně využíván k rozvoji 

klienta v rámci medicíny či psychologie a zároveň existovala období, kdy byl tento způsob 

mnohými odmítán jako irelevantní strategie, ze které je nemožné činit obecné závěry, které 

lze uplatnit na větší množství jedinců. V tomto období sloužila případová studie pouze jako 

způsob předvýzkumného šetření. Postupem času se však specifické postupy a metody, které 

nabízí, staly základem pro etnografický, sociologický a psychologický výzkum“ (parafráze na  

ŠVAŘÍČEK, 2007).   

Dnes je případová studie považována za jeden z nejzákladnějších designů 

kvalitativního výzkumu, jejímž výstupem je narativní zpráva, jenž obsahuje přímé citace 

výpovědí, doplněné o kontextuální popisy a sloužící k zaznamenání názorů účastníků a 

vytváření nových perspektiv či hypotéz. 

4.2.1 Případová studie jako metodologický nástroj analýzy 

„Případová studie je ideální metodologií, pokud určitý sociální jev vyžaduje holistické 

a hloubkové šetření“ (FEAGIN, 1991).  

Co se týká volby případu, tak za ten lze považovat např. osobu, skupinu osob, proces, 

událost či instituci. Dle autora Winstona Tellise je však důležité neopomenout tento fakt: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-3/tellis2.html#feagin


44 

 

„Případové studie mají vždy selektivní charakter. Zaměřují se pouze na jeden nebo dva 

případy. Ty však musí být ve své podstatě fundamentální tak, aby bylo možné porozumět 

celému integrovanému systému.“ (TELLIS, 1997). Roman Švaříček dodává: „Termín 

integrovaný systém symbolizuje náhled badatele. Objekt výzkumu, případ, by měl být 

analyzován ve své komplexnosti. Každý zkoumaný aspekt je nahlížen jako součást celého 

systému, a ne jako izolovaná část. Rozkrýváním vztahů mezi těmito součástmi dochází 

k vysvětlování podstaty případu. Podstatné vždy je, že v případové studii badatel usiluje o 

komplexní porozumění případu v jeho přirozeném prostředí“ (ŠVAŘÍČEK, 2007).    

Volba případu a jedinců, kteří se účastní výzkumného záměru, je u případové studie 

striktně ovlivněna několika aspekty. Psycholog Merriam ve své práci Case Study Research in 

Education  uvádí základní hledisko: „Jako metoda kvalitativního designu nemůže případová 

studie nikdy spoléhat na náhodný výběr“ (MERRIAM, 1992). Z tohoto tvrzení vyplývá, že 

volba případu je úměrně závislá výzkumné otázce a rozsahu vlivu šetření. „V rámci výběru 

konkrétního případu, je vždy nezbytné, aby měl vybraný objekt vlastnosti, které chce badatel 

sledovat. V praxi je tak případ volen po důkladném zvážení všech aspektů studie. Tento 

požadavek se vztahuje i na jednotlivé participanty, kteří se výzkumu účastní. Badatel musí 

vybrat nejen takové jedince, kteří vyhovují jeho výzkumným záměrům, ale zároveň mají 

ochotu podstoupit veškeré náležitosti související s šetřením. Závěrečná výzkumná zpráva by 

pak měla obsahovat zdůvodnění tohoto výběru“ (parafráze na ŠVAŘÍČEK, 2007). Důležité je 

také uvést, jaké druhy případů v rámci kvalitativního designu jakým je případová studie, mají 

nejvíce vypovídající charakter. Jsou jimi typické (reprezentativní) případy a případy kritické. 

„Využití strategie volby tzv. kritických případů je dle Yina doporučováno v šetřeních, ve 

kterých se lze opřít o dobře rozvinutou teorii, která umožňuje předběžně definovat hlavní 

faktory a proměnné související se zkoumaným jevem. Případová studie pak slouží 

k potvrzení, rozšíření či vyvrácení původních teorií. Naopak volba tzv. typického 

(reprezentativního) případu slouží k zachycení „běžných“, tradičních, obvyklých podmínek a 

okolností zkoumaných jevů nebo situací. Její výstup je velmi často využíván při výzkumu 

organizací a procesů, které se v nich odehrávají“ (parafráze na ŠVAŘÍČEK, 2007).          

V rámci zvoleného případu, definice výzkumné otázky a požadovanému výstupu, je 

možné si pro výzkum vybrat jednu ze čtyř typů případových studií, jenž byly uvedeny 

psychologem Yinem. Každá z nich vyžaduje odlišný přístup zkoumání a její použití závisí na 

cíli zkoumání. Roman Švaříček přináší toto rozdělení: „Yin (2003) rozlišuje případové studie 
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deskriptivní poskytující narativní zprávy, dále studie exploratorní jejichž cílem je průzkum 

neznámého případu a jeho struktury. Zprávy z exploratorních studií vytvářejí podklady pro 

další výzkumy nebo mohou sloužit jako pilotní projekty. Třetím typem jsou explanatorní 

studie podávající komplexní vysvětlení případu tím, že rozkrývají příčinné řetězce a důležité 

kontextové podmínky. Studie testují a rozvíjejí stávající teorie nebo vytvářejí zcela nové. 

Poslední variantu představují evaluační případové studie, jejichž smyslem je hodnotící 

analýza samotného případu nebo určité intervence, která je do podmínek případu 

implantována“ (ŠVAŘÍČEK, 2007).   

Základním rysem, který případovou studii jako metodu kvalitativního designu odlišuje 

od ostatních přístupů, je analýza velkého množství dat, která jsou získávána z rozličných 

zdrojů. Právě tento postup umožňuje popsat případ jako integrovaný systém a ne pouze 

evaluovat jeho jednotlivé části. „Z tohoto hlediska je případová studie skutečnou výzkumnou 

strategií, a nikoli jednotlivou technikou, neboť badatel kromě více informačních zdrojů 

využívá veškeré dostupné metody sběru dat. Klíčové jsou pro takto pojaté případové studie 

kvalitativní techniky, tj. všechny formy pozorování a rozhovorů, analýza dokumentů apod. 

Apriorně vyloučeny však nebývají ani metody uplatňované tradičně v kvantitativních 

šetřeních. Vhodnost použití je posuzována vždy s ohledem na výzkumnou otázku a 

charakteristiku případu“ (ŠVAŘÍČEK, 2007).    

4.2.2 Fáze případové studie 

Případová studie jako profesionální výzkumný design kvalitativního původu má stejně 

jako ostatní návody přesně stanovené postupy, které je při jejím projektování nutné dodržovat. 

„Za klíčové je považováno jasné a precizní formulování výzkumných otázek, které musí být 

zároveň organicky provázány se všemi dalšími komponentami výzkumného projektu- musí 

odpovídat cíli výzkumu a musí ladit se zvolenými metodologickými postupy, díky kterým je 

možné na ně nalézt odpověď“ (parafráze na ŠVAŘÍČEK, 2007).           

4.2.2.1 Kapitola o metodologii  

Metodologická část případové studie je částí, kterou je celý výzkum uváděn, a jejímž 

cílem je nastínit čtenáři celkový postup a popsat jednotlivé kroky. Jako taková tedy obsahuje 

stanovení konkrétních cílů, formulaci výzkumného problému, definici výzkumných otázek a 

v neposlední řadě odůvodnění výběru metody sběru dat.   
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Na úvod metodologické části je doporučováno definovat konkrétní cíle výzkumu a 

výzkumné otázky. Je to především z toho důvodu, že oba tyto body umožňují specifikovat 

jednotlivé kroky a zároveň určují orientaci celého výzkumu. Psycholog Maxwell ve své knize 

Qualitative Research Design rozlišuje tři druhy cílů:   

 „intelektuální- definuje způsob a míru, jak výzkum napomůže odborné obci a jaké 

nové závěry či termíny přinese, 

 personální- určuje, zda může být výzkum nápomocen výzkumníkovi samotnému,   

 praktický- vymezuje praktické využití zjištěných závěrů výzkumu“ (MAXWELL, 

2005).   

Definice výzkumných otázek je dalším stěžejním bodem, který nelze v kapitole 

věnované metodologii vynechat. „Výzkumné otázky tvoří jádro každého výzkumného 

projektu. Plní dvě základní funkce: pomáhají zaostřit výzkum tak, aby poskytl výsledky 

v souladu se stanovenými cíli, a ukazují také cestu, jak výzkum vést. Po pragmatické stránce 

mají povahu tázacích vět a v souladu s cirkulární povahou kvalitativního výzkumu jsou 

prověřovány v průběhu sběru dat i při samotné analýze. Jedině tak je zaručena možnost vrátit 

se a reformulovat jejich znění tak, aby korespondovaly se získanými daty“ (parafráze na 

ŠVAŘÍČEK, 2007).  

Poslední fázi kapitoly o metodologii tvoří zdůvodnění výběru metod sběru dat a jejich 

stručná charakteristika. Uvádím množné číslo, jelikož případová studie může k odkrývání 

vztahů využívat kombinaci více různorodých metod, kde každá z nich nabízí jiný způsob 

reprezentace zkoumaného problému. „Výběr metod sběru dat je třeba opřít o znalost toho, 

jaké druhy výsledků mohou jednotlivé techniky generovat. Zároveň musí zvolené metody 

korespondovat s výzkumnou otázkou, což znamená, že jsou stanoveny až po stanovení cílů a 

konceptuálního rámce celého výzkumu“ (parafráze na ŠVAŘÍČEK, 2007).      

4.2.2.2 Kapitola o datech 

V rámci kapitoly o datech je v případové studii vytvářen vlastní přepis a interpretace 

dat, která byla získána zvolenou metodou, a která se snaží upozornit na zjištěné vztahy, které 

mohou nalézt či se alespoň přiblížit odpovědi na výzkumnou otázku. 

Co se týče způsobu analýzy těchto dat, cituje Roman Švaříček psychologa Hendela: 

„Pro případové studie nejsou vyvinuty čistě specifické analytické procedury“ (HENDL, 
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2005). Dále uvádí, co z tohoto faktu vyplývá: „Absence uceleného a uznávaného přístupu 

k datům vzešlým ze studia případů v praxi znamená, že téměř každá studie představuje do 

jisté míry originální analytický a interpretativní přístup. Jediným společným znakem a tím i 

specifikem případových studií ve srovnání s dalšími kvalitativními scénáři je již zmiňovaný 

pohled na případ jako na integrovaný systém“ (ŠVAŘÍČEK, 2007).      

Kapitola o datech by měla být nejrozsáhlejší kapitolou celé případové studie. Získaná 

data mohou mít jakoukoli podobu, od pouhého popisu případu až po jednotlivé interpretace 

různých textů, např. přepisy rozhovorů či vlastních postřehů v rámci pozorování. Velmi časté 

je i nastínění autorových poznatků, která mohou být buď součástí textu, nebo jsou uvedena 

v závěru jako navrhovaná řešení či implementace. Takovéto poznámky představují to, co 

v rámci analýzy dat označujeme jako sekundární interpretativní činnost. 

„Primární interpretace je paralelní s procesem analýzy a je při ní žádoucí držet se na 

rovině dat. Sekundární interpretace je paralelní s procesem psaní. Znamená opětovné 

promýšlení již analyzovaného materiálu s ohledem na to, o čem data vlastně vypovídají a 

především, proč k popsaným jevům dochází“ (ŠVAŘÍČEK, 2007). 

Celá tato stěžejní kapitola tak může za výše zmíněných okolností nabýt určité formy 

připomínající diskurz. Nelze však opomenout fakt, že veškerá data by měla být svázána 

s kontextem a interpretována tak, aby bylo možno odhalit stěžejní faktory mající vztah ke 

zkoumanému případu. Její hlavní záměr shrnuje autor Silwerman: „Cílem celé hlavní části je 

přesvědčit čtenáře o prezentovaných tvrzeních. Čtenář by měl jednak pochopit, proč autor 

interpretoval svoje data právě takto, ale interpretace by ho měla i přesvědčit“ (SILWERMAN, 

2005). 

4.2.2.3   Závěr 

Poslední kapitola případové studie by měla být věnována prezentaci zjištěných 

výsledků a jejich zdůvodnění. Vše v návaznosti na předem stanovenou výzkumnou otázku. 

Někdy bývá tato kapitola pouhým uzavřením provedeného výzkumu a veškeré výsledky, 

doporučení či implementace jsou obsaženy již v kapitole o datech. Tato forma prezentace se 

poté označuje jako diskuse a je závěrečnou částí kapitoly o datech. „V diskusi se autor vrací 

k základním poznatkům a uvádí je do kontextu současného poznání v daném oboru. Velmi 

běžnou praxí je nastínění důsledků autorových zjištění, popř. navržení možných opatření. 
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Zároveň lze v diskusi naznačit, jaké další možnosti zkoumání právě realizovaný výzkum 

ukázal“ (ŠVAŘÍČEK, 2007).      
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5  Analýza vybraných informačních služeb v rámci portálů 

vybraných institucí (případová studie)   

Současný stav informačních služeb, aplikovaných za účelem zlepšení public relation 

aktivit, je popsán na příkladu webových prezentací dvou institucí, jenž obě působí v divadelní 

kultuře, a které využívají informačních služeb nejen jako nástroje šíření informací, ale 

zároveň jako nástroje, díky kterému je zajištěna komunikace se širokou veřejností.   

Za cíl této diplomové práce není považována případová studie, přinášející 

komparativní zhodnocení těchto prezentací, jelikož každá z těchto institucí nabízí informační 

služby v rozdílném měřítku, s rozdílným záměrem a rozdílné cílové skupině. Primárním cílem 

je naopak snaha o kvalitativně zpracovanou analýzu, která soustřeďuje informace o faktickém 

stavu a typologii poskytovaných informačních služeb, a která se zároveň snaží s odkazem na 

odbornou literaturu zjistit, zda způsob, kterým je tato typologie aplikována, může eventuálně 

přispívat ke zlepšení komunikace s veřejností. Sekundárním cílem je potom snaha dozvědět 

se, jestli jsou kompetentní pracovníci, kteří za provoz této typologie zodpovídají, o tomto 

způsobu obeznámeni, zda ho ve prospěch instituce uplatňují a popř. v jaké míře.     

Veškerá data, která byla získána metodami uplatňovanými v kvalitativním výzkumu, 

byla v závěru vyhodnocena a použita jako praktický návod k teoretickým východiskům 

zlepšení jednotlivých procesů aplikace informačních služeb v případě obou zmiňovaných 

institucí. V rámci každé z nich, s ohledem na jejich funkci a cílovou skupinu uživatelů, jsem 

se za pomoci doporučených postupů snažila poskytnout teoretické návrhy, jak význam těchto 

služeb zdokonalit ve smyslu zajištění většího množství potenciálních uživatelů. Aplikace 

mých poznatků může sloužit jako doporučení pro instituce podobného zaměření.        

5.1 PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH INSTITUCÍ (VÝBĚR PŘÍPADU) 

Pro prezentaci aktuálního stavu provozování informačních služeb v divadelní kultuře, 

u kterých výrazně předpokládám jejich vliv na procesy komunikace s veřejností, jsem si 

záměrně vybrala webové prezentace dvou zcela odlišných institucí. 

 Portál divadlo.cz, fungující pod patronátem Divadelního ústavu, je zastřešující 

platformou pro zpracování informací o českém a zahraničním divadle. Jeho informační 

podstata je obsažena již v samotném principu jeho vzniku. Disponuje širokou typologií 
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poskytovaných informačních služeb, které jednak napomáhají odborné veřejnosti v jejich 

práci (dramaturgové, divadelní kritici atd.) a zároveň napomáhají laické veřejnosti orientovat 

se v současném kulturním dění. Správnou aplikací těchto služeb může jednak přispět k vysoké 

míře využívání vlastních informačních fondů a zároveň napomoci zlepšit návštěvnost 

jednotlivých divadel.   

Oproti tomu, oficiální (webová) prezentace Divadla Na zábradlí nebyla vytvořena za 

účelem sběru a zpřístupňování dat, ale jako vysoce efektivní rozhraní pro komunikaci se 

stálými či potenciálními diváky. Primárním cílem zde není funkce „informovat“, ale přinášet 

veškeré dostupné informace o chodu tohoto divadla, v takové míře a takovým způsobem, aby 

ho navštěvoval co největší počet diváků. Z tohoto důvodu je efektivní vytvořit analýzu 

stávajících informačních služeb, které by z hlediska aplikace měly být co nejjednodušší, a 

z hlediska marketingu co nejefektivnější.      

5.2 METODICKÝ POSTUP 

Primárním cílem pro vytvoření této případové studie bylo získání kvalitativních údajů 

o současném stavu aplikace informačních služeb s přidanou hodnotou v obou výše 

zmiňovaných případech. Každý z těchto případů byl zpracován zvlášť, tudíž byla tato studie 

rozdělena na dvě části, z nichž obě disponují stejnou strukturou popisu z důvodu lepší 

přehlednosti.      

 V rámci výběru metod sběru dat, byly zvoleny přístupy, jakými jsou např. 

polostrukturované rozhovory s odbornými zástupci, nástroje mystery shoppingu nebo postupy 

spadající pod obsahovou analýzu www stránek. Díky těmto přístupům byla zaručena možnost 

vytvoření nových potenciálních teorií, které popisují daný stav a nikoliv nastolení statisticky 

faktických informací.  

Data vzešlá z uvedených metod byla zaznamenána souběžně s procesem získávání a 

následně byla sekundárně interpretována. Proces jejich analýzy měl induktivní charakter bez 

předem stanovené hypotézy. Veškeré kroky byly prováděny dle zásad deskriptivní případové 

studie snažící se o komplexní popis situace za pomoci předem stanovených výzkumných 

otázek. 

V závěru byla veškerá data shrnuta a jako výsledek analýzy vytvořen rámcový popis 

konkrétního případu, doplněný o osobnostní postřehy autora, které vycházely z teoretické 

části diplomové práce a osobních zkušeností.  
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5.2.1 Výzkumný záměr 

Aby bylo možné definovat základní a zásadní aspekty správné aplikace specifických 

informačních služeb s přidanou hodnotou, o nichž bylo pojednáno v teoretické části 

diplomové práce v rámci zvolených případů, je nutné definovat výzkumné otázky, které 

pomáhají vytvořit konceptuální rámec celého výzkumu. Pro lepší srozumitelnost byla 

struktura každého případu rozdělena na tři části. 

První část analýzy se v obou případech zabývá oblastí samotného principu vzniku 

konkrétní prezentace, její cílovou skupinou a především kvalitou zázemí pro aplikované 

informační služby. Je zaměřena na kontextuální spojitost významu prezentace a jejího 

skutečného vlivu. Zároveň přináší informace o stupni profesionality jejích správců, jejich 

dosaženém vzdělání a realizaci jejich zkušeností. Výzkumnými otázkami proto byly 

stanoveny:   

 Jak dalece profesionální je pozadí provozovaných informačních služeb? 

 Pro koho jsou tyto služby určeny?  

 Jak velká je míra propagace konkrétní prezentace, v rámci které jsou tyto služby 

realizovány?   

 Druhá část zahrnuje analýzu typologie aplikovaných informačních služeb v rámci 

internetového marketingu. Detailně vymezuje jejich rozsah, kvalitu zpracování a potenciální 

míru vlivu na procesy public relation. Jako výzkumné otázky byly stanoveny:    

 Jaké typy informačních služeb v rámci internetového marketingu instituce poskytuje? 

 Jakou kvalitou zpracování disponují?  

 Může mít jejich existence vliv na public relation procesy a jsou si toho provozovatelé 

vědomi? 

   

Poslední část případové studie je věnována aplikaci informačních služeb v rámci 

profilu instituce na sociální síti Facebook, kterou obě instituce provozují. Pojednává o historii 

této prezentace, rozsahu a administraci aplikovaných služeb, a v neposlední řadě i o jejím 

propojení s prezentací hlavní (webem instituce). Dodržuje tyto výzkumné otázky:   

 Jaký je rozsah aplikace informačních služeb v rámci prezentace instituce na 

Facebooku ? 
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 Jak jsou tyto služby využívány ke zlepšení public relation aktivit?       

5.2.2  Metody sběru dat 

V rámci stanovení konceptuálního rámce zaměřeného na kvalitu aplikace 

informačních služeb a jejich potenciální vliv, byly jako výzkumné metody zvoleny 

následující:  

Polostrukturované rozhovory s odbornými zástupci 

„Rozhovor je nejčastěji používanou metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. 

Používá se pro něj označení hloubkový rozhovor (in- depth interview), jež můžeme definovat 

jako nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem 

pomocí několika otevřených otázek“ (ŠVAŘÍČEK, 2007). V kvalitativním průzkumu 

můžeme k získávání informací využít buďto rozhovoru nestrukturovaného či 

polostrukturovaného. Právě ten byl vzhledem ke zkoumanému tématu faktického rázu, zvolen 

jako stěžejní pro spolupráci s kompetentními zástupci. Roman Švaříček upřesňuje jeho 

charakteristiku: „Polostrukturovaný rozhovor vychází z předem připraveného seznamu témat 

a otázek. Často se používá například v případové studii“ (ŠVAŘÍČEK, 2007). 

V mojí diplomové práci byl pro účely zjištění veškerých kvalitativních údajů použit 

přepis polostrukturovaného rozhovoru s Mgr. Ondřejem Svobodou, ředitelem Divadelního 

ústavu a autorem návrhu vytvoření portálu divadlo.cz a jeho kolegyní Bc. Klárou 

Kadlecovou, která pracuje jako administrátorka tohoto portálu. Za divadlo Na zábradlí byl 

přepis pořízen z rozhovoru vedeného s  MgA. Tomášem Novotným, který je spoluautorem a 

správcem hlavní webové prezentace a zároveň je administrátorem profilu tohoto divadla na 

Facebooku. 

Data získána těmito rozhovory jsou uvedena ve formě přímých citací a totožným 

způsobem, jakým byla při průběhu pořízena. Jak již bylo uvedeno v teoretické části, důvodem 

je vyšší autenticita zkoumaných poznatků.      

Mystery Shopping 

Jedná se o metodu, která je často používaná především v marketingovém výzkumu a 

spočívá v testování různých druhů služeb za pomoci on-line komunikace. „Mystery shopping 

je skrytým zúčastněným pozorováním, prostřednictvím kterého lze subjektivně vnímané 

pracovní chování zaměstnance v prodejní interakci objektivně posoudit. V praxi to pak 
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znamená, že Mystery shopper (hodnotitel), jehož úkol není zaměstnanci znám, předstírá 

nákupní záměr, požaduje službu nebo si nechává poradit. V rámci takto vymezené situace se 

uskutečňuje kvazireálný prodejní rozhovor, který je následně zhodnocen“ (Böhm et al., 2005.) 

Tato metoda může nabývat různých forem vztahujících se ke konkrétní situaci a 

napomoct tak zlepšení analyzovaného chování, služby či produktu. „Technika Mystery 

Shopping se využívá v oblastech, ve kterých dochází k interakci mezi personálem a klientem, 

může zahrnovat skryté pozorování, fiktivní návštěvy, telefonické rozhovory, e maily, faxy či 

návštěvy webových stránek“ (ESOMAR, 2005). 

Pro tuto případovou studii byla zvolena technika s názvem Mystery Mailing, která 

spočívá v zaslání e-mailu, který obsahuje určitou formu žádosti s cílem analyticky a kriticky 

vyhodnotit odpověď. Konkrétně byla tato metoda použita k testování veřejné referenční 

služby s názvem Infopult, která je provozována portálem divadlo.cz, a která slouží 

k poskytování informací převážně laické veřejnosti. Jako hlavní kritéria hodnocení byla 

stanovena- rychlost zaslání odpovědi, vyhovění informačnímu požadavku, kvalita zpracování 

odpovědi a uvedení odpovědnosti za tuto odpověď.   

Needs Assessment 

Metoda znamenající v českém  překladu něco na způsob analýzy potřeb je nástrojem, 

který lze využít ve studiích, které mají evaluační charakter. „Jejím cílem je hledání, jak 

zaplnit nenaplněné potřeby nebo tzv. mezery v systému a je založena na porovnávání rozdílů 

mezi současným a požadovaným stavem. Využívá informací získaných od interních expertů, 

které mohou být přes potenciální subjektivní narušení hodnotové neutrality, v kombinaci s 

výsledky výzkumu, velmi efektivně zohledněny při vymezování požadovaného stavu a při 

formulaci celkového zhodnocení“ (parafráze na ŠIDLICHOVSKÁ, 2011).   

Obsahová analýza www stránek 

Pomocí této metody je možné provést rozbor jednotlivých webů z hlediska 

různorodých témat. Nejčastěji je prováděna tzv. SEO analýza či jsou využívány nástroje 

služby Google Analytics. Komerční SEO analýza je nejčastěji nabízena specializovanými 

firmami zabývajícími se internetovým marketingem a optimalizací webových stránek. S její 

pomocí lze provést např. analýzu zdrojového kódu, změřit sílu zpětných odkazů a jejich 

potenciálu, zjistit návštěvnost a pozice ve vyhledávačích či „optimalizovat“ daná klíčová 

slova, které jsou pro úspěšnost webu stěžejní.  
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Nástroje Google Analytics je možné, na rozdíl od profesionální SEO analýzy, využívat 

zdarma, což je výhodné právě pro neziskové organizace typu divadel. „S pomocí této služby 

lze podrobně sledovat a následně analyzovat pohyb návštěvníků na webu, identifikovat 

zdroje, odkud návštěvníci na web přicházejí a místa, kde stránky opouští. Dalším pozitivním 

přínosem této služby je, že Google Analytics data zpracovává formou přehledných grafů a 

statistik. Ty mají nejčastěji podobu kvalitně zpracovaných tabulek a jsou tak srozumitelná i 

pro uživatele- laika“ (ČECH, 2010).  

Obsahová analýza se však nemusí vždy týkat technických kompetencí analyzovaných 

stránek. Pomocí předdefinovaných kritérií ji lze strukturovat tak, aby vyhovovala zkoumaným 

požadavkům. V případě mé případové studie byly jednotlivé prezentace zkoumány především 

z hlediska uživatelského rozhraní a celkové přívětivosti systému. Mezi základní zkoumané 

parametry proto patřila např. kvalita zpracování orientačních nástrojů, rychlost odpovědi 

systému, dostupnost základních informací a informací, které jsou důležité pro správné 

fungování public relation procesů.           

5.2.3  Způsob analýzy dat 

Veškerá data, která byla získána výše uvedenými metodami, byla zaznamenána a 

analyzována způsoby, které spadají do procesů, jenž využívá sekundární interpretace. Pouze 

tímto způsobem bylo primárně zachováno vytvoření rámcového popisu stávající situace a 

následné zjištění, jakým způsobem ke zjištěným jevům dochází.  

V rámci této interpretace byly jako hlavní zdroje pro konečnou analýzu použity 

přepisy rozhovorů, které byly opětovně pročítány a doplňovány analytickými poznámkami 

tak, aby mohly být výsledné souvislosti následně doplněny o odkazy k odborné literatuře, což 

umožnilo přinést odpovědi na cílové otázky a formulování závěrečných hypotéz.   
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6 Portál divadlo.cz    

Portál divadlo.cz, který je zaštiťujícím informačním webem pro oblast divadelní 

kultury v České republice. Tento portál není jediný, který Divadelní ústav fungující pod 

Institutem umění provozuje. Těmi ostatními jsou např. portál Pražského Quadriennale 

(www.pq.cz), portál určený k uchování kulturního dědictví českého a světového divadla 

(www.theatre-heritage.cz), portál české literatury (www.czechlit.cz) a některé další, které jsou 

dostupné z oficiální webové prezentace Institutu umění. 

V rámci analýzy jsem čerpala informace z několika druhů zdrojů. Zaměřila jsem se 

především na materiály publikované samotným Divadelním ústavem z hlediska zajištění co 

nejaktuálnějších a nejrelevantnějších informací. Využila jsem tedy například kvalitně 

zpracovaných výročních zpráv, statistik pořízených zaměstnanci Divadelního ústavu, 

které si vytvářejí v rámci mapování své informační činnosti a hlavně polostrukturovaných 

rozhovorů pořízených s kompetentními zástupci, kteří pracují na správě jednotlivých 

úseků portálu.     

6.1 VÝZNAM PORTÁLU DIVADLO.CZ  

Jak bylo výše uvedeno, portál divadlo.cz byl zřízen Divadelním ústavem pod 

Institutem umění. Tento ústav byl založen v roce 1959 a plní funkci moderního a otevřeného 

informačního, vědeckého, poradenského, vzdělávacího a produkčního centra pro oblast 

divadla. Jeho hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní 

informační služby z oblasti divadelní kultury v celé jeho šíři, iniciovat a podílet se na 

mezinárodních projektech, propagovat a prezentovat české divadlo v zahraničí, vyvíjet 

vědeckou, dokumentační a sbírkovou činnost a vydávat odbornou divadelní literaturu. (web, 

c2012). 

Oborový informační portál divadlo.cz je pouze jedním z mnoha portálů, které spadají 

pod správu Divadelního ústavu. Jako jediný však nabízí propojení s digitalizovanými fondy, 

které vznikají pod patronátem Bibliografického a Informačně-dokumentačního oddělení. 

Informační systém on-line Knihovny, která je zpracovávána oběma odděleními, je včleněn do 

struktury tohoto portálu a je přístupný z hlavního menu. Jedná se o propojení, kdy jsou 

http://www.pq.cz/
http://www.theatre-heritage.cz/
http://www.czechlit.cz/
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podklady pro proces provozu informačních služeb zajišťovány kvalifikovanými zaměstnanci 

právě Knihovny Divadelního ústavu, kteří však na provoz portálu divadlo.cz nemají 

sebemenší vliv. Tak rozsáhlým propojením s informačními zdroji o českém divadle 

nedisponuje žádný jiný portál pod správou Divadelního ústavu.    

Mezi další funkce portálu divadlo.cz patří přinášet kompletní informace o dění na 

české a zahraniční divadelní scéně, soustřeďovat informace o českých divadlech a jimi 

uváděných inscenacích a v neposlední řadě provozovat různorodé informační služby, mezi 

kterými lze identifikovat i takové, které teoreticky mohou napomáhat zlepšení public relation 

procesů mezi diváky a současnými divadly. 

  

6.2 ZÁZEMÍ PRO APLIKACI INFORMAČNÍCH SLUŽEB 

Záměr vytvořit informační portál, který bude všeobecně a objektivně informovat o 

dění v českém divadelním prostředí se poprvé objevil v roce 1998. Cílem tehdy nebyla přesně 

vymezená struktura portálu, jaká je k dispozici dnes, spíše bylo záměrem vybudovat 

informační centrum, které bude zpracovávat informace takovým způsobem, aby byli v co 

nejjednodušší formě přístupné zainteresované veřejnosti. Ideálně za využití uživatelsky 

přívětivé internetové platformy, ve které bude možné propojení s tehdy již zpracovanými 

oborovými fondy klasických druhů dokumentů.  

Veškeré tyto kroky však není možné realizovat bez předchozí úvahy, komu má vlastně 

takový oborový portál sloužit. Zda se při jeho tvorbě zaměřit na informační potřeby 

odborníků nebo se věnovat zpracovávání a šíření informací, které bude využívat převážně 

veřejnost laická. Ondřej Svoboda uvádí: „Rozhodně jsme zamýšleli realizaci portálu, který 

bude sloužit z velké míry odborné veřejnosti. Na jejich potřeby jsme se také při tvorbě 

zaměřili. Ano, náš portál je primárně určen odborníkům.“ S problematikou cílové skupiny 

uživatelů portálu úzce souvisí oblast strategie zveřejňování určitých druhů dat a tím i proces 

poskytování informačních služeb. Může tento portál zveřejňovat informace ovlivňující 

uživatele např. k nákupu vstupenky divadelního představení konkrétního divadla nebo si musí 

zachovat určitou míru objektivity? K zásadám publikování Klára Kadlecová říká: 

„Nezveřejňujeme absolutně žádné hodnotící informace. Mám teď na mysli například recenze 

či kritiky na konkrétní představení. Uvádíme pouze převzaté informace. Divadlo.cz je portál 

provozovaný státní institucí, má tudíž statutární povinnost šířit co nejobjektivnější data.“ 
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Veškeré tyto aspekty směřují k faktu, že původním zamýšleným principem fungování 

informačních služeb v rámci tohoto portálu nebylo zasahovat do public relation procesů a 

ovlivňovat tak uživatelovo mínění, nýbrž pouze vyhovět jeho informačnímu požadavku.       

V roce 2000 byl tedy spuštěn první redakční systém, který obsahoval i současné 

záložky typu Adresář či Databázi premiér. Během této doby nebyla ještě zahájena spolupráce 

s tiskovými kancelářemi ani mediálními agenturami zpracovávajícími monitoring tisku, jako 

je tomu u současné verze. Dnešní podoba portálu divadlo.cz je funkční od data 4. 4. 2011. 

Před tímto dnem byl zahájen celkový redesign, došlo k technickému upgradu a jako 

nejnovější informační služba je od této doby přístupná záložka Burza, která umožňuje 

registrovaným uživatelům sdílet inzeráty vztahující se k nabídce zaměstnání, žádosti o prodej 

či zapůjčení divadelní techniky a nejrůznější druhy akcí pořádaných v rámci divadelní 

kultury. 

6.2.1 Uživatelé 

Jak bylo výše zmíněno, za cílovou skupinou uživatelů v případě portálu divadlo.cz je 

považována odborná veřejnost. Právě pro ni, avšak nejen pro ni, bylo zřízeno propojení 

portálu s databázemi, které provozuje Institut umění, a které jsou spravovány Knihovnou 

Divadelního ústavu. Toto propojení dostalo souhrnný název Virtuální badatelna a umožňuje 

přístup k informačním zdrojům, zpracovávaným odbornými pracovníky, kteří se zároveň 

věnují zpřístupnění produktů divadelní kultury v on-line formě. Velmi cenný je odkaz na toto 

propojení v rámci hlavního menu a obsahové anotace informující o typologii a množství 

archivovaných dokumentů, jimiž je každá zpřístupněná databáze doplněna. Informace o 

stavech databází je zároveň možné zjistit v rámci průběžně zveřejňovaných výročních zpráv 

Divadelního ústavu, jenž jsou k dispozici pod záložkou Aktuality.   

Pro laickou veřejnost nabízí portál divadlo.cz možnost tzv. registrace, díky které je 

zajištěn nadstandardní způsob jeho využívání. Díky této registraci, která zahrnuje vyplnění 

krátkého formuláře, má uživatel možnost přizpůsobit vzhled své homepage tak, aby 

vyhovovala jeho potřebám, přihlásit se k odběru newsletteru, vložit inzerát, článek či událost 

do sekce Kalendář. 

Právě v rámci rozdělení uživatelů na odbornou a laickou veřejnost, je možné 

zaznamenat i rozdělení informačních služeb. Ty, které jsou poskytovány Virtuální 

badatelnou, mají za cíl pouze informovat. Ve většině případů jsou využívány dramaturgy, 
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režiséry, divadelními kritiky či studenty divadelních oborů, kteří v jejich rámci získávají 

podklady pro svou práci. Naopak takové služby, které jsou poskytovány v rámci sekce 

Kalendář (informace o konání jednotlivých kulturních akcí), nejenže informují, ale ještě svým 

uživatelsky přívětivým umístěním v pravé části homepage napomáhají ovlivňovat veřejnost 

k návštěvě divadelního představení.  

6.2.2  Personální zajištění 

Portál divadlo.cz v současné době spravuje šest pracovníků, z nichž každý má na 

starosti specifickou oblast správy jednotlivých dat. Kontakty na každého z nich jsou velice 

přehledně zaznamenány v rámci odkazu hlavního menu- O nás, viz obr. 2.   

 

Obr. 2: Kontakty na participanty portálu divadlo.cz, zdroj: http://www.divadlo.cz/ [výřez z obrazovky ze dne 

12. 10. 2012]   

Kompletní administrací portálu je pověřena Bc. Klára Kadlecová, absolventka oboru 

Divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ke své práci říká: „Na provoz 

tohoto webu mám k dispozici 0,6 úvazku. Ale veškerý tenhle čas mi zabere vkládání informací 

a udržování samotného chodu, na zviditelnění služeb, které poskytujeme, nebo na propagaci 

portálu už mi čas nezbývá. A na další lidi nemá Divadelní ústav peníze.“ S touto oblastí úzce 

souvisí i výzkumná otázka, zda je na informační služby provozované portálem dostatečně 

upozorňováno. Klára Kadlecová předchozí výrok doplňuje: „Téměř žádnou reklamu portálu 

neděláme. Využíváme pouze plakáty a myslím, že nějaké kamenné nebo železné logo je 

k nalezení v Komedii. Ale tím si nejsem jistá.“    

  Veškeré technické problémy řeší Mgr. Ondřej Svoboda, vedoucí projektu vzniku 

tohoto portálu a ředitel Divadelního ústavu. Stejně jako administrátorka, je i on držitelem 

magisterského diplomu v oboru Divadelní věda. 

V rámci personálního zajištění a technického provozu jakéhokoli oborového portálu je 

nutné věnovat značnou pozornost procesu vzdělávání jeho poskytovatelů. O tom, jak dalece 

http://www.divadlo.cz/


59 

 

jsou pracovníci portálu divadlo.cz vzděláni v oblasti informačního managementu, informační 

gramotnosti či provozu informačních služeb, hovoří Klára Kadlecová: „Za dobu svého 

působení jako administrátorka jsem se zúčastnila tak dvou školení o správě informací. Jinak 

absolutně žádné workshopy či semináře nenavštěvuji. Vše je v mém případě otázka 

samostudia. Ale baví mě to.“     

6.2.3  Obsahová analýza  

Portál divadlo.cz je průběžně vytvářen od roku 1998 jako produkt společnosti Barton 

Studio z Plzně, které se specializuje na tvorbu webových stránek. Ke standardům, které byly 

stanoveny při jeho vzniku, a která se týkala převážně uživatelské přívětivosti webů státní 

správy, Ondřej Svoboda říká: „Tenkrát vydalo ještě tehdejší Ministerstvo informatiky druh 

doporučení, jak by měl být web státní organizace zpracován. Ale nešli po kritériích, takže 

jsme se jich ani nedrželi.“ Na otázku týkající se uživatelského rozhraní a současné osobní 

spokojenosti s vypracováním a současným provozem portálu však dodává: „No, je to strašný, 

špatná práce s administrací systému, odpověď na každý požadavek je neskutečně dlouhá. 

Myslím si však, že je to chyba toho, kdo ten web vytvořil, ne naše.“ Klára Kadlecová vzápětí 

hodnotí přehlednost stránek ze svého pohledu: „Nejsme schopni hlavní menu přehledně 

strukturovat. Víme o našich slabostech. Ale jak to máme provést, když tady má každý pocit, že 

to či ono by mělo být umístěno jinde“. 

Kompletní obsahová analýza portálu divadlo.cz se zaměřením na uživatelskou 

přívětivost a problematiku zázemí pro informační služby, byla provedena k datu 12. 10. 2012.  

V jejím rámci bylo zjištěno, že portál není provozován ani v souladu s metodikou 

WCAG, ani  Section 508. Nerespektuje ani pravidla tzv. Blind Friendly Webu, jehož zásady 

jsou pro internetovou prezentaci státní instituce zcela zásadním faktorem. Celková velikost 

úvodní stránky portálu činí 1,5 MB a je při průměrné rychlosti internetu v České republice 

5,32 Mbit/s naprosto přijatelná. 

 Mapa stránek je přítomna v tzv. patě úvodní stránky (jedná se o běžné umístění), což 

je užitečné z důvodu absence navigace v systému. Tato mapa nedisponuje barevným 

odlišením ani větším písmem pro nadpisy vyšší úrovně, což ji tvoří nepřehlednou z hlediska 

uživatelské přívětivosti. Odkazy k jednotlivým stránkám jsou dostupné ve správném formátu, 

viz http://www.divadlo.cz/inscenace nebo http://www.divadlo.cz/databaze. 

http://www.divadlo.cz/inscenace
http://www.divadlo.cz/databaze


60 

 

Hlavní navigační prvek portálu divadlo.cz tvoří na levé straně umístěné hlavní menu, 

které umožňuje snadný přístup i k odkazům druhé a třetí úrovně. Každá jednotlivá stránka je 

dodatečně doplněna i o kvalitní 
7
drobečkovou navigaci, která uživatelům napomáhá v lepší 

orientaci a nabízí možnost vrátit se zpátky na úvodní stránku přes sekce, které již navštívili. 

V rámci aplikace informačních služeb, je největší priorita přikládána referenční službě 

Infopult, dále službě typu Kalendář a Databáze premiér. Tato priorita je reprezentována 

přístupem ze všech ostatních stránek. 

Hlavní menu je přehledně strukturované a aktivní odkazy jsou dostatečně barevně 

odlišené, což umožňuje uživateli snadnou orientaci, ve které sekci či na které stránce se právě 

nachází.  

Z hlediska uživatelského rozhraní se jedná o typický informační portál 

s třísloupcovým layoutem, který vypadá jako aplikace velké korporace. Nevýhodou pro šíření 

informací, které si kladou za primární cíl informovat, je jejich obrovská koncentrace v rámci 

úvodní stránky, což je způsobeno nedostatečnou vizuální prioritizací obsahu. 

Přítomnost informací, které se vztahují k provozu portálu divadlo.cz a dostupnost 

kontaktních informací je zhodnocena v rámci následující tabulky, viz tab. 1.     

KRITÉRIUM HODNOCENÍ 

Dostupnost FAQ týkajících se obsahu a fungování stránek není k dispozici 

Dostupnost anglické mutace portálu ano, www.theatre.cz 

On-line kontakt (obecný e-mail pro zaslání předem 

nedefinovaného dotazu) 
ano, redakce@divadlo.cz 

On-line kontakt (konkrétní e-mail pro zaslání předem 

definovaného dotazu) 

ano, formou kontaktů na 

odpovědné osoby, dostupné z: 

http://www.divadlo.cz/o-nas  

Kariéra (informace o nabídce volných pracovních míst) není k dispozici  

Tab. 1- Přítomnost informací vztahujících se k provozu portálu divadlo.cz a kontaktních informací. 

                                                           

7
 Drobečková navigace - navigační prvek, který návštěvníkovi stránek pomáhá v lepší orientaci, kde se právě 

nachází a nabízí mu možnost jednoduše se vrátit zpět přes sekce, které už otevřel (SYMBIO, 2012). 

http://www.theatre.cz/
mailto:redakce@divadlo.cz
http://www.divadlo.cz/o-nas
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6.3 APLIKACE INFORMAČNÍCH SLUŽEB V RÁMCI 

INTERNETOVÉHO MARKETINGU 

6.3.1 Informační služby jako nástroj reklamy 

Jak bylo uvedeno v teoretické části této práce, lze v rámci reklamy využít potenciálu 

přenášení informací za pomoci umisťování reklamních bannerů. Ty mohou být několika 

druhů, kulturní portály však nejčastěji využívají dva základní typy- banner statický (ve 

formátu jpg) či banner dynamický (ve formátu flash).  

Portál divadlo.cz sám o sobě bannery jako informační služby, které by měly 

potenciální návštěvníky informovat o jeho existenci a umožnit tak přístup z jiných stránek, 

nevyužívá, ale funguje jako prostor pro umístění bannerů ostatních institucí. Veškeré tyto 

služby provozuje v rámci placené inzerce či mediálního partnerství.   

Pokud se instituce rozhodne prezentovat svůj produkt za pomoci placené inzerce na 

portálu divadlo.cz, může zvolit možnost dlouhodobé či krátkodobé spolupráce. Krátkodobá 

inzerce zahrnuje možnost vystavit bannery informující o aktuálně pořádané akci a doba, po 

kterou se na vstupní stránce objevují, byla stanovena na čtyři týdny. Jejich typologie je 

následovná:   

 Banner střední velikosti 

 Velikost: 468 x 60 px, max. do 20 kB, soubory GIF, JPG, PNG nebo Flash 

 Banner umístěný na levé straně vstupní stránky   

Velikost: 200x200 px, max. do 20 kB, soubory GIF, JPG, PNG nebo Flash (web)   

Dlouhodobá spolupráce ve formě využití informační služby umístění banneru, nabízí 

možnost aplikovat svoji reklamu do pravé boční strany portálu. Banner je posléze umístěn 

mimo hlavní zobrazovací pole stránky a jeho proklik je možné realizovat při otevření jakékoli 

sekce. Výhodou tohoto druhu služby je především velikost (rozměry až 120 x 600 px, max. do 

60 kB) a dlouhá doba zveřejnění. Pozice je pro inzerenta rezervována na dohodnutou dobu s 

tím, že v průběhu roku může bannery měnit dle svých potřeb (web). 

Pravidla pro realizování tohoto druhu informačních služeb, které napomáhají 

inzerujícím institucím v komunikaci se stávajícími nebo potenciálními diváky, rozvádí Klára 

Kadlecová: „Rozhodně neumístíme na náš server banner, který se netýká divadelní kultury. 
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Zároveň všem institucím, které si u nás tento druh služeb předplatí, ať již dlouhodobou či 

krátkodobou formou, nabízíme možnost zajistit statistiku realizovaných prokliků. K této 

možnosti Ondřej Svoboda dodává: „Ano, existuje tady tahle funkce, ale my osobně ji 

nevyužíváme, nemáme důvod. Ale divadla, které s využitím našeho portálu tímto způsobem 

informují diváky, ta se mne na výsledky často ptají.“ 

 Jako další způsob aplikace informačních služeb, které mohou disponovat výrazným 

efektem v oblasti public relation za pomoci internetové reklamy, se nabízí forma uzavření 

mediálního partnerství s portálem divadlo.cz.  V rámci něho je možné využívat bannerové 

inzerce na vstupní straně portálu či využít možnosti umístění aktuální zprávy do tzv. rotátoru. 

Klára Kadlecová k této službě uvádí následující charakteristiku: „Jedná se o největší 

obrazovou plochu na homepage. Je možné tam umístit střídavé upoutávky na akce institucí a 

společností, které s námi uzavřou dohodu v rámci mediálního partnerství. V ostatních 

případech se však snažíme na této hlavní pozici upozorňovat především na naše akce.“  

Pokud se subjekt rozhodne využít možnosti realizovat své informační služby za 

využití mediálního partnerství s portálem divadlo.cz, musí recipročně zajistit informační 

prezentaci této instituce i v rámci svých reklamních ploch. Tento postup je víceméně shodný 

u všech typů mediální podpory, liší se pouze druhy a rozsah reklamního plnění. V případě 

provozovatele analyzovaného portálu jsou požadavky následující:   

 Viditelné umístění loga divadlo.cz na všech propagačních materiálech (+ dodání 1 

výtisku do archivu IDU) 

 Viditelné umístění loga s aktivním odkazem na Vašich webových stránkách či na 

webových stránkách konkrétní akce 

 Volné vstupenky na akci dle domluvy (web divadlo.cz)   

Právě umístění aktivního odkazu propojujícího jednotlivé weby se jeví z hlediska 

public relation aktivit jako stěžejní. Otázkou ovšem zůstává problematika zahlcování 

uživatelů bannerovou reklamou. Portál divadlo.cz v případě placené inzerce povoluje 

maximální počet osm bannerů umístěných na hlavní stránce, což je poměrně vysoká číslice. 

V názoru na přemíru bannerové reklamy v rámci serveru nesdílí kompetentní zástupci 

jednotný postoj. Klára Kadlecová říká: „Problematiku bannerové slepoty si plně uvědomuji, 

hodně jsem četla o tom, že bannery přestávají být v poslední době účinné.“ Oproti tomu 
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Ondřej Svoboda se v této problematice příliš neorientuje: „Opravdu? Vidíte, o tom jsem toho 

příliš neslyšel“, přiznává.    

6.3.2 Informační služby jako nástroj public relation   

Při zaměření na provozování informačních služeb, které udržují kontakt s uživateli, 

podporují veřejné vnímání českých divadel a zároveň portálu divadlo.cz z hlediska jeho 

uživatelské přívětivosti a informačního obsahu, je nutné zanalyzovat tři odborné sekce, jejichž 

obsahová náplň a princip vzniku slouží k podpoře komunikace převážně s laickou veřejností. 

Jedná se o tři tematicky zpracované databáze, dostupné z hlavního menu, do nichž jsou 

vkládány informace faktografického typu. Databázemi na podporu komunikace s veřejností 

jsou: 

 Databáze zpráv  

 Databáze inscenací 

 Kalendář akcí   

V rámci databáze zpráv jsou jednotlivé články získávány za pomoci České tiskové 

kanceláře, která je zároveň hlavním dodavatelem převzatého obsahu. O dalších způsobech 

budování archivu této sekce a získávání zveřejňovaných článků hovoří Klára Kadlecová: 

„Primárně přejímám zprávy z ČTK, dále využívám newslettery a tiskové zprávy, které mi 

přijdou na e-mail. Většinou však chodí bez obrazového materiálu, takže si o něj musím zpětně 

napsat. Žádné zdroje fotografií k této práci nevyužívám.“ Co se týče upřednostňování 

jednotlivých tiskových materiálů a priority zveřejňovaných informací, dodává: „Při 

rozhodování, které zprávy zveřejním, a které nikoli, se řídím zájmem čtenářů. Tiskové zprávy 

zasílají samotná divadla a ve většině případů se jim snažím vyhovět, ale některá jsou schopná 

mi zasílat i deset zpráv týdně. Z hlediska hodnoty informací pak už musím dělat selekci.“  

  V současné době nabízí portál divadlo.cz rozšíření svých služeb pro registrované 

uživatele. Těmi může být fyzická osoba i instituce. K registraci je nutné vyplnit on-line 

formulář, který se nachází pod stejnojmennou záložkou, která je dostupná ze vstupní 

obrazovky. Kromě možnosti upravit si vzhled této obrazovky tak, aby se uživateli 

zobrazovaly pouze ty informace, o které má zájem, může zároveň využívat rozšířené nabídky 

v oblasti editace portálu a přispívání k jeho obsahu. Tato nabídka zahrnuje: 

 možnost vkládat obrázky a videa k článkům, 
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 správa informací o Vašem divadle, festivalu, úprava kontaktů v adresáři, vkládání 

premiér a dalších událostí do divadelního kalendáře, 

 využití oborového divadelního inzertního serveru. 

V rámci poskytování těchto nadstandardních služeb je neopomenutelným faktem, že 

ne všechny informace, která se divadla pokoušejí vkládat, se na tomto serveru objeví. Veškeré 

procesy týkající se změny obsahu portálu divadlo.cz musí projít schválením jeho správce. 

Vzhledem k velkému zájmu uživatelů o tuto službu, chystá portál divadlo.cz možnost 

umožnit každému divadlu, které projeví zájem, vytvoření vlastního profilu, který bude 

fungovat pouze pod jeho správou. Ondřej Svoboda tento záměr rozvádí: „Každý z těchto 

profilů bude obsahovat např. elektronickou mapu, stávající adresu a veškeré články nebo 

zprávy, které se k danému divadlu vztahují. Výhodu této služby spatřuji v tom, že 

prezentovaný materiál nebude podléhat našemu schválení. Divadla si tak mohou publikovat, 

co uznají za vhodné a vytvářet si svůj vlastní informační profil.“        

Další oblastí provozu informačních služeb, které mohou správnou aplikací teoreticky 

vykazovat vliv na public relation procesy, je oblast Sdílení názorů. 

Portál divadlo.cz v současné době nedisponuje žádnou možností vést on-line diskuzi 

s názory k představením ani komentáři k recenzím. Ondřej Svoboda tento stav zdůvodňuje: 

„Starší podoba portálu umožňovala vést diskuzi pod konkrétními články. Ale nebylo to vůbec 

využívané, nikdo nepřispíval. Na otázku, zda na tuto službu portál nějaký způsobem 

upozorňoval, dodává: „Ne, prostě tam jen byla ta možnost.“   

V současné době je však v této oblasti aktivní tzv. služba Infopult, o jejímž významu 

bylo pojednáno v teoretické části práce. V rámci analyzovaného portálu se jedná o klasický 

model referenční služby, která je spravována Knihovnou Divadelního ústavu. Uživatel může 

položit jakýkoli dotaz z oblasti divadelní kultury prostřednictvím jednoduchého on-line 

formuláře. Dotazy jsou průběžně archivovány a zpřístupněny široké veřejnosti. K existenci 

této služby Ondřej Svoboda dodává: „Infopult je typická informační služba pro laiky. Co vím, 

tak je i dost využívaná. Myslím si, že je to právě díky její viditelnosti a jednoduchosti užití. A 

plánujeme, že ji rozšíříme o on-line chat.“  

Rychlost a kvalita poskytnutí odpovědi v rámci služby Infopult byla testována za 

pomoci výzkumné metody s názvem Mystery mailing. Byla sledována kritéria jako- rychlost 

zaslání odpovědi, vyhovění informačnímu požadavku (zaslání relevantních informací či 
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funkčních odkazů, na kterých lze tyto informace najít), kvalita zpracování odpovědi 

(systematičnost a přehledné zpracování odpovědi) a uvedení odpovědnosti za dotaz.  

Samotné testování bylo provedeno 5. 10. 2012 za podmínek vyžádání relevantních 

odkazů vztahujících se k životu a tvorbě divadelního režiséra Petra Lébla. Rychlost zaslání 

odpovědi činila 1 hodinu 24 minut a dotaz nebyl zařazen do archivu Infopultu. Hodnocení 

ostatních výše stanovených kritérií je znázorněno v uvedené tabulce. Kopie zaslané žádosti a 

úplné znění poskytnuté odpovědi jsou součástí přílohy č. 1.     

 

KRITÉRIUM HODNOCENÍ 

  
 

Rychlost zaslání odpovědi 

 

1 hodina 24 minut 

 

Splnění informačního požadavku 

 

V rámci odpovědi zaslán odkaz na 

veškeré dostupné databáze DÚ, tento 

odkaz byl doplněn o stručný návod 

k jejich prohlížení. 

 

Kvalita zpracování odpovědi 

 

Nízká kvalita grafického zpracování 

odpovědi, nestrukturovanost informací. 

 

Uvedení odpovědnosti za dotaz 

 

Veškeré potřebné kontakty jsou 

uvedeny, je nabídnuta pomoc při 

dalších nesrovnalostech. 

6.3.3 Informační služby jako nástroj podpory prodeje 

Portál divadlo.cz není svým významem ideální platformou pro aplikaci informačních 

služeb na podporu prodeje. Ty jsou daleko více využívány v rámci webů konkrétních 

divadelních institucí, jelikož si kladou za cíl podpořit prodej produktu, tj. divadelní 

vstupenku. V rámci tohoto portálu je však možné tyto služby v rámci public relation uplatnit 

zcela jiným způsobem. Portál tak může s jejich pomocí upozornit např. na dramaturgický plán 

konkrétního divadla nebo informace vztahující se k chystaným akcím. 

Informovat a podpořit povědomí je možné několika způsoby. Prvním způsobem je 

vytváření znalostních soutěží, které jsou umístěné na viditelném místě v rámci Homepage. 

Jak je na tom portál divadlo.cz? Ondřej Svoboda říká: „Modul pro pořádání soutěží máme 

připravený. Akorát ho nepoužíváme. Možná časem.“  

Druhým způsobem je zpřístupňování fungujících odkazů a umožnění propojení se 

zdrojovým článkem či databází, ze které autor čerpal potřebná data. Klára Kadlecová popisuje 

současný stav: „Snažím se odkazovat především na vlastní články. Také často kontroluji, zda 
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jsou přiložené odkazy funkční a aktuální. Ale co se týká podpory ostatních divadel za pomoci 

našeho portálu, tak ta je po nás samozřejmě žádána. Chodí mi neskutečně mnoho proseb o 

umístění odkazu na web toho či onoho divadla. Ale já rozhodně nejsem zvědavá na žádnou 

cílenou kampaň zvyšování odkazů.“ 

Z uvedených výpovědí je zřejmé, že administrátoři si vliv informační služby 

umisťování fungujících odkazů na styk s veřejností plně uvědomují, a proto ho k vlastnímu 

prospěchu využívají. V rámci provedené obsahové analýzy bylo zjištěno, že zpřístupňovány 

jsou především odkazy v rámci článku, která se nějaký způsobem týkají určitého divadelního 

subjektu. Zároveň je vždy uveden odkaz na zdroj dat, ze kterých bylo čerpáno, viz obr. 3.     

 

Obr. 3: Znázornění odkazu na Pražské komorní divadlo, zdroj: http://www.divadlo.cz/ [výřez z obrazovky ze 

dne 12. 10. 2012]   

 

6.3.4 Informační služby jako nástroj přímého marketingu 

Teoretická část diplomové práce zmiňuje výrazný vliv informačních služeb 

realizovaných v rámci přímého prodeje z důvodu poskytnutí tzv. konkrétní informace na 

vyžádání. Jak tento fakt zasahuje do portálu divadlo.cz, které primárně neusiluje o nového 

diváka? 

Co se týče oblasti e-mailingu, rozesílá portál divadlo.cz pouze formu e-mailu zvanou 

redigovaný newsletter, přinášející pouze informační obsah bez jakýchkoli doplňkových 

informací. Jedná se o soubor veškerých článků publikovaných na portálu divadlo.cz během 

jednoho týdne s absencí informací, které by měli za cíl upozornit na jakýkoli druh produktu. 

V hlavičce tohoto e-mailu je nabízena možnost doporučit odebírání této informační služby 

další osobě, zároveň jsou přítomny stručné informace o rozšířených způsobech využívání 

portálu divadlo.cz, což je z hlediska public relation procesů neopomenutelnou součástí 

profesionální aplikace informační služby tohoto typu, viz obr. 4.    

http://www.divadlo.cz/
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Obr. 4: Hlavička redigovaného newsletteru zasílaného portálem divadlo.cz, zdroj: http://www.divadlo.cz/ 

[výřez z obrazovky ze dne 12. 10. 2012]   

 

V současné době je newsletter v této formě zasílána necelým dvěma tisícům 

registrovaných uživatelů. K jeho získání nestačí pouhé odeslání e-mailu uživatele v rámci 

přednastaveného okna, které je dostupné v pravé straně homepage. Aby mohl uživatel 

newsletter odebírat, je zapotřebí provést širší registraci pomocí formuláře. Po provedení této 

registrace, je na uvedenou adresu odeslán potvrzující e-mail. V jeho rámci má uživatel 

možnost odebírání novinek potvrdit či zrušit, viz obr. 5. Databáze kontaktů je tvořena pouze 

z adres zaslaných v rámci registrace a k současnému datu zaznamenává 10- 15 vrácených e-

mailů při každém užití. Filtrace databáze prováděna není.    

 

Obr. 5: Potvrzující e-mail k zasílání redigovaného newsletteru portálem divadlo.cz, zdroj: 

http://www.divadlo.cz/ [výřez z obrazovky ze dne 12. 10. 2012]   

http://www.divadlo.cz/
http://www.divadlo.cz/
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Posledním typem informační služby, která patří do oblasti přímého marketingu, je 

služba podporující syndikaci obsahu webových stránek s názvem RSS, která bývá v rámci 

portálů s informačním potenciálem výrazně používána.    

Portál divadlo.cz však tuto službu nepodporuje, ale z následující výpovědi Ondřeje 

Svobody se lze domnívat, že si tento deficit a určitý druh ztráty v oblasti public relation 

uvědomuje. Uvádí: „RSS nenabízíme, je to z naší strany rozhodně opomenutí. Dřív jsme tuhle 

službu provozovali a ani nevím, proč už to neděláme. Je to rozhodně škoda.   

6.4 APLIKACE INFORMAČNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SOCIÁLNÍ 

SÍTĚ FACEBOOK 

Portál divadlo.cz aktivně využívá možnosti rozšířit typologii jím poskytovaných 

informačních služeb za pomoci nástrojů sociální sítě Facebook. Zároveň aktivním 

udržováním této prezentace napomáhá zvyšovat svoji návštěvnost a rozšiřovat povědomí o 

své existenci mezi mladší cílovou skupinou.    

6.4.1 Nástroj komunikace 

Jako nástroj své propagace si portál divadlo.cz zvolil v rámci sociální sítě Facebook 

účet typu Stránka. Ta je plně aktivní od 3. 2. 2012 a její jedinou administrátorkou je Klára 

Kadlecová. Výběr tohoto typu účtu jako možnosti komunikace s potenciálními fanoušky a 

uživateli portálu vysvětluje: „Zvolit právě Stránku jako formu prezentace našeho portálu byla 

jasná volba. Stránka nabízí víc možností správy.“ Na otázku, zda jí nevadí nemožnost 

rozesílat např. hromadnou korespondenci, odpovídá: „Vůbec mi to nevadí. Na nic tuto funkci 

nepotřebuji. Navíc mi to nepřijde moc efektivní.“   

Současná prezentace nese stejnojmenný název jako analyzovaný portál, tj. divadlo.cz a 

k datu 12. 10. 2012 vykazuje 164 fanoušků (lidí, kteří svým souhlasem potvrdili odebírání 

veškerých administrátorem zveřejněných zpráv v rámci tohoto profilu). Ze statistik 

zveřejňovaných Facebookem je zřejmé, že diskuze o této Stránce se zatím zúčastnilo pouze 

17 lidí, z nichž největší část patří do věkové skupiny 25-34 let. K tomuto faktu Klára 

Kadlecová dodává: „Vůbec mě nepřekvapuje, že nejširší zastoupení má tahle věková skupina. 

Na Facebooku je nejvíc lidí do 25 let a ty divadlo vůbec nezajímá. Ty prostě nenalákáte.“ 



69 

 

Z uvedené výpovědi se lze domnívat, že administrátorka si je největší věkové skupiny, jenž 

využívá toto médium vědoma, přesto ho zvolila jako nástroj doplňkové komunikace. 

Aspekty, které vytvářejí marketingovou hodnotu této prezentace, jsou profilový 

obrázek a popis prezentovaného subjektu. V případě této Stránky je profilový obrázek tvořen 

logem portálu, které však nedisponuje kvalitním grafickým zobrazením, vhodným pro tento 

typ média. Popis produktu ve formě zveřejnění doplňkových informací obsahuje krátkou 

anotaci informující o významu a činnosti portálu a jako zdrojový kontakt uvádí pouze webový 

odkaz. E-maily ani telefonní čísla na kompetentní osoby uvedeny nejsou.         

Co se týče propojení tohoto profilu s hlavní webovou prezentací, je realizována za 

využití moderní Likebox technologie. Upozornění na facebookový profil portálu je umístěno 

v pravém dolním rohu v rámci Homepage, viz obr. 6.    

 

Obr. 6. Likebox technologie upozorňující na existenci prezentace portálu divadlo.cz v rámci sociální sítě 

Facebook, zdroj: http://www.divadlo.cz/ [výřez z obrazovky ze dne 12. 10. 2012] 

6.4.2 Typologie informačních služeb  

Divadlo.cz nedisponuje v současné době širokým spektrem poskytovaných 

informačních služeb v rámci své prezentace na sociální síti Facebook. Z výše uvedené 

typologie provozuje pouze jediný druh informační služby- Sdílení textových souborů.  

Sdílení textových souborů má v případě analyzovaného portálu formu 

zveřejňovaných článků vztahujících se pouze k divadelní kultuře, které byly primárně 

publikovány v rámci hlavní webové prezentace. Z hlediska odborné terminologie tedy 

administrátor odkazuje pouze na vlastní obsah. Ve většině případů jsou tyto články sdíleny 

bez doplňkového komentáře. Klára Kadlecová k této situaci říká: „O vyvolání diskuze pod 

článkem neusiluji. Absolutně vůbec nevyzívám fanoušky k tomu, aby se jakkoli vyjadřovali. 

Takže je vlastně nemotivuji.“ Na otázku, zda si je vzhledem k tomuto faktu vědoma nízkého 

zájmu z jejich strany, odpovídá: „Ano, jsem. Ale tak doufám, že třeba budou článek, který je 

http://www.divadlo.cz/
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zaujme, sdílet sami. A já vlastně ani nevytvářím žádné události, přijde mi to jako vnucování, 

nemám s tím dobré zkušenosti.“    

6.5 SHRNUTÍ  

Jak bylo v úvodu profilu věnovaného portálu divadlo.cz uvedeno, jedná se o hlavní 

informační portál věnovaný tuzemskému a z části zahraničnímu divadlu vytvořeného pro 

Českou republiku. Z této funkce vyplývá, že provozované informační služby svým 

potenciálem neusilují o přidanou hodnotu v podobě zajištění kvalitních public relation 

procesů s cílem vytvořit dobré povědomí o produktu, protože ten v tomto případě neexistuje, 

ale o funkci přinášet kvalitní a objektivní informace, což bylo potvrzeno i v rámci provedené 

případové studie. Tento fakt je doložen např. propojením portálu divadlo.cz s Bibliografickým 

a Dokumentačním oddělením Divadelního ústavu, nezveřejňováním jakéhokoli druhu 

hodnotících informací a absencí platformy pro šíření názorů či tvorbu diskuze. Na druhou 

stranu bylo prokázáno, že i v jeho rámci je poskytován, a to poměrně výrazný prostor pro 

aplikaci informačních služeb, disponujících přidanou hodnotou typu zkvalitnění public 

relation procesů, které mohou být významné a užitečné pro konkrétní divadla a v jisté míře i 

pro samotný portál divadlo.cz.  

Z hlediska personálního zázemí portálu divadlo.cz bylo zjištěno, že je tvořen 

odborníky, disponujícími potřebným vzděláním v oblasti divadelní kultury, které lze využít 

při odborné selekci zveřejňovaných informací, ale kteří postrádají odborné kompetence 

v oblasti informační gramotnosti, které jsou pro chod informačního portálu v takovém 

rozsahu nezbytné a nesnaží se tyto nedostatky řešit jakýmkoli způsobem. Tento fakt je 

podpořen i jejich osobním přesvědčením o nedostatečném technologickém zázemí portálu 

divadlo.cz, a s tím související uživatelské přívětivosti, který byl v rámci profesionální 

obsahové analýzy téměř vyvrácen. V případě technologického zázemí nepředstavuje problém 

pomalá odpověď systému nebo nepřehledně strukturované menu, jak bylo uvedeno 

administrátory, ale především velké množství nestrukturovaných informací a absence 

prioritizace obsahu v rámci úvodní stránky, která je důsledkem právě nedostatečné odbornosti 

v oblasti informační gramotnosti a může mít za následek negativní zkušenost ze strany jak 

odborné veřejnosti, tak ze strany veřejnosti laické. Naopak pozitivním aspektem je hledisko 

informační podstaty portálu divadlo.cz, které si správci velmi dobře uvědomují a kladou tak 
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primární důraz na aplikaci takových informačních služeb, které zachovávají kvalitní a 

objektivní šíření informací.  

Případová studie také prokázala, že tyto informační služby bez přidané hodnoty, 

zaměřené pouze na splnění uživatelova informačního požadavku, jsou aplikovány na velmi 

profesionální úrovni za účasti kvalitního zázemí (Virtuální badatelna, referenční služba 

Infopult, zpřístupňované odkazy na instituce spravující oborové informační zdroje). V rámci 

nedostatků pak lze uvést absenci služby typu RSS, která v dnešní době představuje pro 

informační portály tohoto typu neopomenutelnou součást, nedostatečnou filtraci databáze pro 

zasílání redigovaného newsletteru, která má za následek zasílání informací na nevyžádané 

adresy a příliš velké množství požadovaných údajů, které umožňují jeho odebírání.        

Naopak druhý typ informačních služeb, tzv. informační služby s přidanou hodnotou ve 

formě zkvalitnění public relation procesů je možné v rámci portálu divadlo.cz, jak bylo výše 

uvedeno, aplikovat dvěma způsoby. Prvním způsobem je aplikace těchto služeb za účelem 

zlepšení public relation procesů ostatních divadel a druhým způsobem je aplikace, která 

nabízí tento přínos samotnému portálu divadlo.cz. 

V rámci případové studie bylo zjištěno, že informačními službami, jejichž potenciál 

mohou využívat ostatní divadla, která je skrze portál divadlo.cz realizují, jsou umisťování 

reklamních bannerů, správa databází na podporu komunikace s veřejností, plánovaná tvorba 

osobních profilů jednotlivých divadel, spravovaných jimi samotnými a zpřístupňování 

fungujících odkazů v rámci zveřejňovaných článků. Veškeré tyto služby, včetně informativní 

funkce, splňují i hledisko částečného upozornění na produkt, kterým může být právě divadelní 

představení. Nejsou však aplikovány v takové formě, aby ovlivňovali proces, jakým je 

vnímán samotný portál divadlo.cz. To bylo v rámci případové studie doloženo skutečnostmi 

jako je např. nevyužívání bannerové inzerce v rámci mediálního partnerství se spřízněnými 

portály, nízká míra propagace informační činnosti portálu divadlo.cz a absence e-mailu s větší 

koncentrací promo aktivních nabídek vztahujících se k návštěvě a využívání portálu 

divadlo.cz.  

Za správně aplikované informační služby s přidanou hodnotou, které ovlivňují 

vnímání portálu divadlo.cz bylo pak označeno zveřejňování odkazů na vlastní články a 

grafické zpracování redigovaného newsletteru, které v hlavičce upozorňuje na možnost 

doporučení k návštěvě portálu divadlo.cz dalším osobám.      
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Oficiální facebooková prezentace portálu divadlo.cz nedisponuje v současné době 

širokou typologií poskytovaných informačních služeb. Případová studie prokázala, že stejně 

jako je tomu v případě samotné domovské stránky portálu divadlo.cz, je i tato prezentace 

pouze nástrojem k šíření objektivních informací a nikoli způsobem, jakým lze uživatele 

přesvědčit k návštěvě a využívání. Šíření textových obsahů je proto sdíleno bez doplňkových 

komentářů, což je v souladu s funkcí a principem existence portálu divadlo.cz, nicméně má za 

následek jeho nízkou míru propagace a nemotivuje uživatele ke sdílení osobních názorů, které 

jsou nedílnou součástí public relation aktivit víceméně každé instituce, která se zabývá 

kulturními produkty. Za negativní aspekt, který je na rozdíl od absence doplňkových 

komentářů, v rozporu s hlavní funkcí portálu divadlo.cz, je považováno malé množství 

uveřejněných informací vztahujících se k činnosti a absence informací kontaktních. Veškeré 

tyto doplňkové informace jsou pro informační platformu takového rozsahu neopomenutelným 

aspektem, který musí její oficiální facebooková prezentace přinášet.  
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7 Oficiální webová prezentace Divadla Na zábradlí   

Webová prezentace Divadla Na zábradlí je oficiální internetovou prezentací tohoto 

pražského divadla, v rámci které probíhá veškerá reciprocita výměny informací. Za pomoci 

tohoto webu divadlo nejenom sděluje informace o svém provozu a uměleckém směřování, ale 

zároveň informace od svých uživatelů získává. 

Pro svou případovou studii jsem získávala potřebná data z několika druhů zdrojů. 

Stejně jako v prvním případě jsem primárně vycházela z polostrukturovaných rozhovorů 

s osobami kompetentními za činnosti, které s webem úzce souvisí. Při zjišťování 

kvalitativních dat jsem se opět soustředila na oblast sdělování informací a způsoby, s jejichž 

pomocí lze toto sdělování využít v rámci zlepšení public relation aktivit výše uvedeného 

divadla. Ostatní informace, ve většině případů opět kvalitativního charakteru, jsem průběžně 

získávala z oficiálně vydaných propagačních materiálů, tiskových zpráv, oficiálně 

publikovaných výročních zpráv, interních statistik a v neposledním případě jsem vycházela 

i z osobních postřehů. Veškeré použité materiály, které jsou dostupné v tištěné podobě, jsou 

uvedeny v závěrečném soupisu použité literatury.       

7.1 VÝZNAM WEBOVÉ PREZENTACE DIVADLA NA ZÁBRADLÍ  

První oficiální webová prezentace pražského Divadla Na zábradlí byla zřízena v roce 

2007 jako hlavní prezentační nástroj tohoto divadla v rámci sítě Internet. K současnému datu 

je provozována její obnovená verze, která vznikla z grafického upgradu verze předchozí. 

Největším rozdílem, který tuto prezentaci odlišuje od předchozího případu, je 

potenciální vliv provozovaných informačních služeb. Nejenže jsou tyto služby poskytované 

převážně veřejnosti laické, ale jsou především ve velké míře poskytovány potenciálním 

návštěvníkům, a jako takové musí svým významem usilovat o co nejlepší a nejkvalitnější 

prezentaci instituce, které slouží.  

Dalším rozdílem, který tuto prezentaci vymezuje od informačního portálu divadlo.cz, 

je typologie šířených dat. Na rozdíl od výše uvedeného případu, kdy jsou sdílena pouze 

objektivní data, jejichž primárním cílem je informovat, prezentace zaměřená na propagaci 

solitérního uměleckého stylu může v rámci svých informačních služeb šířit i data subjektivní 

a víceméně zavádějící, jelikož je v jejím zájmu především zprostředkovávat takové informace, 
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které mohou stálého či potenciálního návštěvníka nasměrovat k zakoupení vstupenky či 

vytvoření osobního názoru. Právě slovo „potenciální“ je ve významu provozu oficiální 

webové prezentace Divadla Na zábradlí stěžejní, protože z velké části zahrnuje to, co je její 

podstatou- utvořit co nejlepší obraz uvedené divadelní instituce, a je-li to možné, i za pomoci 

správně zvolených a správně provozovaných informačních služeb.         

7.2 ZÁZEMÍ PRO APLIKACI INFORMAČNÍCH SLUŽEB 

Současná webová prezentace Divadla Na zábradlí je plně funkční od 8. února 2012. 

Původní verze stránek vznikla v roce 2007 a byla vytvořena studenty Vysoké školy 

umělecko-průmyslové. Její odlišnost spočívala pouze v grafickém zpracování, veškeré ostatní 

komponenty, včetně redakčního systému M@gnetpro, jenž je produktem společnosti WDT s. 

r. o., byly zachovány a jsou plně využívány i v rámci verze nové.  

Právě výběr redakčního systému a především jeho funkcionalita a nabídka modulů, 

které obsahuje, byly hlavním kritériem pro provoz oficiální webové prezentace Divadla Na 

zábradlí v počátcích její tvorby. Jelikož je v rámci provozování umělecké činnosti velmi často 

editována (jsou doplňovány nové fotografie, vkládány nové články, recenze aj.), bylo 

důležité, aby byla přítomna jednoduchá editace textů, tabulek a ostatních prvků formátování. 

Mezi další požadované moduly patřily především takové, které umožňují uskutečnit např. 

online platbu při nákupu vstupenky, dále moduly pro opakovanou návštěvnost, díky kterým je 

možné realizovat některé informační služby (tvorba diskuse, umístění ankety aj.) a 

v neposlední řadě i moduly umožňující vytvářet průběžné marketingové statistiky sloužící 

právě k vyhodnocení výše uvedených informačních služeb.     

7.2.1 Uživatelé 

Za největší cílovou skupinou, pro kterou je oficiální webová prezentace Divadla Na 

zábradlí určena, jsou považováni stálí návštěvníci. Širší cílovou skupinu pak tvoří návštěvníci 

potenciální a jako doplňková cílová skupina je stanovena odborná veřejnost.  

Z těchto údajů je zřejmé, že největší prostor je tak věnován aplikaci informačních 

služeb, které jsou zaměřeny na šíření informací vztahujících se pouze k provozu a umělecké 

činnosti. Tomáš Novotný však toto tvrzení vyvrací: „Jsme sice oficiální internetovou 

prezentací pražského divadla, ale to neznamená, že máme web jen o vstupenkách. 

Odborníkům nabízíme k dispozici například archiv inscenací či fotografií, které jsou průběžně 
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doplňovány a online zpřístupňovány.“ V současné době je tak odborné veřejnosti k dispozici 

Databáze inscenací řazená dle jmen autorů, Databáze anotací informující o tématech 

uváděných sezon a Databáze inscenací doplněná o fotografie.      

V rámci informačních služeb určených ostatním členům odborné veřejnosti, zejména 

novinářům a mediálním pracovníkům, je v rámci oficiální webové prezentace Divadla Na 

zábradlí možné získat online zpřístupněné výroční zprávy, tiskové zprávy a v neposlední řadě 

loga dostupná v různých typech formátů. Veškeré tyto služby jsou poskytovány bez nutnosti 

uvedení registračních údajů. 

Ostatní informační služby, které budou popsány v následujících kapitolách, jsou již 

v plné míře určeny hlavní a vedlejší cílové skupině- stálým a potenciálním návštěvníkům 

divadla. Jejich využívání je opět nepodmíněno jakýmkoli typem registrace.  

7.2.2 Personální zajištění 

V současné době participují na správě webové prezentace Divadla Na zábradlí dvě 

osoby. Obě pracují pod sekcí s názvem Kontaktní oddělení, které je zodpovědné za 

komunikaci s veřejností.  Náplň jejich činnosti a příslušné kontaktní údaje nejsou dostupné 

v rámci hlavního menu prezentace, ale pod odkazem- Kontakty na další zaměstnance. 

Specifikace oblastí, v rámci kterých je možné se na ně obrátit, uvedena není. Aplikované 

informační služby, šířené informace a celkový vzhled prezentace je zaštiťován Divadlem Na 

zábradlí, konkrétně ředitelkou MgA. Doubravkou Svobodovou. 

Kompletní administrací a marketingovou propagací prezentace je pověřen MgA. 

Tomáš Novotný, absolvent Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze se zaměřením 

na Služby muzeí a galerií. Magisterský titul získal na Divadelní fakultě AMU na oboru 

produkce. Ke svým kompetencím pro tuto práci říká: „Mám informační vzdělání a také se 

v dané problematice snažím orientovat sám. Jsem takový samouk. Ale domnívám se, že je to 

pro správu a problémy, které řeším, naprosto dostačující.“  

Technologické zázemí webu má na starosti Petr Jaroš, student oboru Softwarové 

technologie a management na elektrotechnické fakultě ČVUT. Zaměstnancem Divadla Na 

zábradlí je s roční pauzou od roku 2009. Ke svým znalostem říká: „Již od střední školy se 

věnuji webdesignu a profesionální tvorbě webových stránek, takže mám kromě školy dost 

zkušeností i z praxe.“ 
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Oblast informačního vzdělávání zahrnující zdokonalování se v informační gramotnosti 

či novinkových procesech informačního managementu, není dle Tomáše Novotného v divadle 

podporována. Říká: „Nijak se v této oblasti nevzdělávám, žádné workshopy či kurzy práce 

s počítačem nenavštěvuji.“ V rámci doplnění této sekce o kompletní informace je však nutné 

uvést, že někteří zaměstnanci Divadla Na zábradlí se několikrát v minulosti kurzů s tímto 

zaměřením zúčastnili. Jednalo se především o přednášky zaměřené na problematiku 

internetového marketingu a s ním souvisejícího marketingu na sociálních sítích.       

7.2.3   Obsahová analýza 

Oficiální webová prezentace Divadla Na zábradlí je produktem společnosti WDT s. r. 

o., která je zároveň tvůrcem redakčního systému M@gnetpro, který stránky používají. Jedná 

se o velmi flexibilní redakční systém, který, jak bylo výše uvedeno, nabízí širokou typologii 

modulů určených speciálně pro tvorbu stránek, které aktivně komunikují se svými 

návštěvníky, a díky kterým je zároveň zajištěna rychlá editace a variabilita zpřístupňovaných 

informací a informačních služeb. Na otázku vztahující se k současnému stavu funkčnosti 

nastavení tohoto systému odpovídá Tomáš Novotný: „Já si myslím, že zejména nový web je 

perfektní. Vážně, nemám k němu jedinou výhradu. Odpověď systému je rychlá, všechno 

funguje. Nová grafická podoba je také příjemná.“   

Kompletní obsahová analýza webové prezentace Divadla Na zábradlí se zaměřením 

na uživatelskou přívětivost a problematiku zázemí pro informační služby, byla provedena 

k datu 12. 10. 2012.  

Během ní bylo zjištěno, že hlavní navigační prvek je tvořen horizontálním menu, které 

obsahuje pro uživatele stěžejní odkazy, kterými jsou např. Program, Vstupenky, Repertoár, 

EK (Eliadova knihovna nové generace- alternativní scéna DNz), Soubor, Historie. V levém 

sloupci doplňuje tuto strukturu menu kontextové, které nabízí odkazy v závislosti, na které 

sekci webu se uživatel právě nachází. Hlavička oficiální webové prezentace Divadla Na 

zábradlí obsahuje box s názvem „Nejbližší program“. Uživateli se tak nabízí možnost získat 

informace o představeních konaných v nejbližších třech dnech přímo z úvodní stránky. 

 Oficiální webová prezentace Divadla Na zábradlí není vytvořena dle pravidel 

ustanovených metodikou WCAG, což je demonstrováno nedostatečným kontrastem levého 

kontextového menu a boxu přinášejícího informace o nejbližším programu. Oproti tomu 
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obsah hlavního menu dostatečnou míru kontrastu splňuje. Pravidla stanovená pro Blind 

Friendly Web nejsou dodržována, což je velkým nedostatkem v rámci umožnění přístupu 

širokému spektru návštěvníků. Celková rychlost načítání úvodní stránky dosahuje hodnoty 1,4 

MB. Mapa stránek není u oficiální webové prezentace Divadla Na zábradlí přítomna, odkazy 

jsou uvedeny v přívětivém formátu, viz http://www.nazabradli.cz/vstupenky/objednat-

vstupenky/asanace/.  

Z hlediska uživatelské přívětivosti se jedná o efektivně strukturovaný web, který 

v rámci hlavního menu přináší základní informace, které jsou pro nákup vstupenky stěžejní, a 

jehož navigační prvky disponují dostatečnou přehledností. Problém naopak vytváří hlavní 

obsahový sloupec, který je s nejvyšší pravděpodobností spravovaný  zaměstnanci divadla 

za pomoci tzv. CMS (Content management system). Obsah tohoto sloupce je velmi 

nepřehledný, na úvodní stránce chybí jasné oddělení jednotlivých novinek, což má za 

následek dezorientaci uživatele, jak v rámci zjišťování informací, tak využívání informačních 

služeb.  

Přítomnost informací, které se vztahují k provozu oficiální webové prezentace Divadla 

Na zábradlí a dostupnost kontaktních informací je zhodnocena v rámci následující tabulky, 

viz tab. 2.   

KRITÉRIUM HODNOCENÍ 

Dostupnost FAQ týkajících se obsahu a fungování stránek není k dispozici 

Dostupnost anglické mutace webové prezentace není k dispozici 

On-line kontakt (obecný e-mail pro zaslání předem 

nedefinovaného dotazu)  
ano, info@nazabradli.cz 

On-line kontakt (konkrétní e-mail pro zaslání předem 

definovaného dotazu) 

ano, formou kontaktů na 

odpovědné osoby, dostupné z: 

http://www.nazabradli.cz/diva

dlo-na-zabradli/kontakty/   

Kariéra (informace o nabídce volných pracovních míst) 

 

ano, 

http://www.nazabradli.cz/diva

dlo-na-zabradli/o-

divadle/volna-mista/ 

   

Tab. 2. Přítomnost informací vztahujících se k provozu Divadla Na zábradlí a kontaktních informací v rámci 

oficiální webové prezentace. 

http://www.nazabradli.cz/vstupenky/objednat-vstupenky/asanace/
http://www.nazabradli.cz/vstupenky/objednat-vstupenky/asanace/
mailto:info@nazabradli.cz
http://www.nazabradli.cz/divadlo-na-zabradli/kontakty/
http://www.nazabradli.cz/divadlo-na-zabradli/kontakty/
http://www.nazabradli.cz/divadlo-na-zabradli/o-divadle/volna-mista/
http://www.nazabradli.cz/divadlo-na-zabradli/o-divadle/volna-mista/
http://www.nazabradli.cz/divadlo-na-zabradli/o-divadle/volna-mista/
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7.3 APLIKACE INFORMAČNÍCH SLUŽEB V RÁMCI 

INTERNETOVÉHO MARKETINGU 

7.3.1 Informační služby jako nástroj reklamy 

Aplikování informačních služeb, které svojí podstatou a rozsahem šíření mohou kromě 

splnění informační potřeby vytvořit určitou míru upozornění na nabízený produkt, jsou 

Divadlem Na zábradlí uplatňovány ve značné míře. Jedná se o přirozenou součást 

aplikovaného internetového marketingu divadla. Soustředím-li se pouze na oblast reklamy, 

jedná se především o umisťování reklamních proužků typu banner. Toto umisťování je 

realizováno dvěma způsoby, v rámci vlastní prezentace, a v rámci spřízněných kulturních 

portálů za využití nástrojů mediálního partnerství. 

Umisťování bannerů je informační službou, která je nabízena většinou českých 

divadel. Divadlo Na zábradlí v současné době využívá cílené reklamy za pomoci statických 

bannerů, jenž nesou informace vztahující se ke konkrétnímu divadelnímu představení. Po 

kliknutí na tento banner je uživatel přesměrován na stránku, která obsahuje kompletní 

informace o hereckém obsazení a inscenačním týmu, anotaci hry, video (pokud existuje), 

fotografie z představení, životopis autora a termíny nejbližších repríz, které mají zároveň 

formu aktivního odkazu propojeného s on-line rezervačním systémem. Politika cíleného a 

strategického umisťování těchto informačních bannerů je Divadlem Na zábradlí realizována 

třemi způsoby.             

Prvním způsobem je umístění informačního banneru v rámci vlastní prezentace 

divadla. Tato informační služba má za cíl upozornit na představení uváděné v dohledné době 

či představení, které není zdaleka vyprodané. Tomáš Novotný k zásadám aplikace na 

domovských stránkách říká: „Bannerů můžu na Homepage umístit jakékoli množství. 

Nemáme stanovené žádné omezující číslo, které by uvádělo, kolik je akorát a kolik už příliš. 

Abych byl ale přesný, zatím toto číslo nikdo neprosadil.“  

  Jako druhý způsob aplikování této informační služby tak, aby zaujala nejširší 

dostupnou veřejnost, využívá Divadlo Na zábradlí možnost aplikovat svůj banner v rámci 

spřízněného kulturního portálu. Tato služba je realizována za podmínek uzavřeného 

mediálního partnerství a je ve velké části případů založena na barterové spolupráci.  
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Posledním způsobem aplikace aktivního banneru, jenž je využíván Divadlem Na 

zábradlí, je jeho začlenění do grafiky informačního newsletteru nebo uvedení pod 

kontaktními údaji v e-mailech jednotlivých zaměstnanců.           

Otázku vytváření průběžných analýz a vyhodnocování úspěšnosti různých druhů 

použití této informační služby, zodpovídá Tomáš Novotný: „Pokud vím, tak existuje nějaká 

aplikace, díky které je možné zjistit statistiku návštěvnosti externích odkazů, ale já ji 

nepoužívám. Nicméně bannerovou slepotu vnímám velmi zřetelně. Řeším to většinou tak, že 

v rámci našeho webu zvolím kratší dobu umístění. Stejné je to i v případě spolupráce 

s externími portály.“         

7.3.2 Informační služby jako nástroj public relation 

Informační služby řadící se v rámci internetového marketingu mezi služby spadající 

pod oblast public relation, provozuje Divadlo Na zábradlí v rámci své oficiální prezentace 

třech typů.    

Prvním typem je on-line zpřístupňování výročních a tiskových zpráv. Jedná se o 

službu, která je určena a provozována především pro pracovníky z řad odborné veřejnosti. 

Nejčastěji je tato služba využívána novináři nebo různými tiskovými a mediálními 

agenturami. Zároveň jsou informace z těchto zdrojů užitečné pro statistické úřady či studenty, 

kteří zpracovávají kvalitativní analýzy různých druhů. 

V současné době je možné získat tiskové zprávy, které popisují dramaturgické plány 

jednotlivých sezon a tiskové zprávy přinášející anotace konkrétních představení, které byly 

v rámci těchto sezon uvedeny. Na oficiální prezentaci jsou k dispozici pod záložkou 

s názvem- Pro média ve formátu pdf. Žádná z těchto zpráv pro potřeby lepšího vyhledávání 

na internetu indexována není, ani neobsahuje jednotlivá propojení na externí odkazy. Jiný 

způsob distribuce informací tohoto typu či jejich umisťování na jiné servery Divadlo Na 

zábradlí nerealizuje.   

Druhým typem je pořádání online diskuzí. V případě oficiální prezentace Divadla Na 

zábradlí se však jedná o specifickou formu. Tomáš Novotný tuto formu vysvětluje: 

„Nepořádáme takové ty klasické moderované diskuze. Jedná se spíš o možnost poskytnutí 

prostoru pro vyjádření svého názoru na konkrétní představení. Nikdo do diskuze nezasahuje, 

a pokud není vzkaz vyloženě hrubý, tak i kritické hlasy zveřejňujeme.“ Na otázku, zda je 

potřeba k zaslání připomínky poskytnout divadlu nějaké registrační údaje, dodává: „Tam 
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neexistuje žádný formulář pro přímé zveřejnění, všechny dotazy jsou kopírovány z e-

mailového dotazníku, takže jsou i průběžně cenzurovány.“   

Informační služba zveřejňování názorů určená pro širokou veřejnost je doplněna o 

sekci věnovanou zpřístupnění recenzí, které byly publikovány různými mediálními kanály. 

Tato sekce je dostupná, stejně jako předchozí služba, pod každou inscenací a nese název- 

Názory médií. Jedná se o kritiky, které mají podobu článku a byly publikované např. 

v denním tisku, odborných periodikách, na kulturních portálech či oficiálních webech 

rádiových stanic atd. U každého článku je uveden externí odkaz na hlavní zdroj, což 

umožňuje uživateli snadné přesměrování, viz obr. 7.   

 

Obr. 7: Zobrazení odkazu na hlavní zdroj publikované recenze v rámci oficiální prezentace Divadla Na 

zábradlí, zdroj: www.nazabradli.cz  [výřez z obrazovky ze dne 12. 10. 2012]   

 

Posledním typem informační služby zaměřené na přímou komunikaci s veřejností, je 

klasická referenční služba využívající komunikačního nástroje zvaného skype. Tato služba je 

provozována během provozní doby pokladny (každý den 14.00 – 20.00, o víkendech 2 hodiny 

před představením) a je v jejích možnostech zodpovědět jakýkoli dotaz ohledně časového 

harmonogramu jednotlivých představení nebo prodeje vstupenek. Kontakt je uveden v dolní 

části Homepage. 

7.3.3 Informační služby jako nástroj podpory prodeje 

Kvalitní podpora prodeje je jedním z nejdůležitějších aspektů, bez kterých nemůže 

fungovat efektivní marketingová komunikace jakéhokoli divadla. Oficiální prezentace 

Divadla Na zábradlí uplatňuje její potenciál vlivu na diváky za pomoci informačních služeb 

typu pořádání on-line znalostních soutěží o vstupenky, publikováním kvalitních a 

informačně hodnotných anotací a v neposlední řadě zpřístupňováním fungujících odkazů 

na externí zdroje.   

Pořádání on-line znalostních soutěží o vstupenky realizuje Divadlo Na zábradlí 

v rámci své oficiální prezentace i mimo ni. V druhém případě informuje o jejím pořádání 

v rámci prezentace na sociální síti Facebook. Vždy se jedná o soutěž rychlostní, která se svou 

http://www.nazabradli.cz/
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otázkou vztahuje pouze k činnosti divadla. Nejrychlejší soutěžící vždy získává stanovený 

počet volných vstupenek, ve většině případů na předem stanovené představení. Je-li soutěž 

vyhlášena na hlavní Homepage, má uživatel možnost odpovědět za pomoci krátkého 

formuláře, který najde pod stejnojmenným odkazem v rámci hlavního menu, viz obr. 8. Tento 

odkaz je zároveň doplněn o archiv dostupných informací o uskutečněných kolech.     

 

Obr. 8: Zobrazení odkazu na konanou soutěž v rámci hlavního menu oficiální prezentace Divadla Na zábradlí, 

zdroj: www.nazabradli.cz  [výřez z obrazovky ze dne 12. 10. 2012]   

Vytvářet kvalitně zpracované anotace, které disponují pro uživatele vysokým 

množstvím relevantních informací, je další informační službou spadající pod oblast podpory 

prodeje. Divadlo Na zábradlí si dle výroku Tomáše Novotného tento fakt uvědomuje: 

„Museli jsme některé anotace u konkrétních her předělávat. Shodli jsme se na tom, že ač my 

jim rozumíme, diváka velké množství odkazů mohlo mást a odrazovat. Když říkám odrazovat, 

mám na mysli, že jim nerozuměl a to není příjemné“. V současné době jsou veškeré anotace, 

jak pro externí propagační materiály, tak pro oficiální prezentaci Divadla Na zábradlí 

zpracovávány týmem dramaturgie, který se značně orientuje v práci s textem.      

 Veškeré anotace uváděné v rámci oficiální prezentace Divadla Na zábradlí jsou 

doplněné o další informační službu, která spočívá ve zpřístupňování fungujících odkazů. 

Jak bylo uvedeno v teoretické části, jedná se o službu, která napomáhá uživatelům orientovat 

se v rámci webu a snadným způsobem si opatřit doplňující informace k jednotlivým 

inscenacím. V rámci interního propojení jsou nabízeny odkazy na informace o autorovi a 

tvůrcích, externě je možné se propojit na názory kritiky a médií, viz obr. 9.   

 

http://www.nazabradli.cz/
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Obr. 9: Zobrazení doplňujících odkazů k inscenaci Osamělá srdce, zdroj: www.nazabradli.cz  [výřez z 

obrazovky ze dne 12. 10. 2012] 

7.3.4 Informační služby jako nástroj přímého marketingu 

V současné době poskytuje v rámci  informačních služeb řadících se do oblasti 

přímého marketingu oficiální prezentace divadla Na zábradlí pouze jednotlivé formy e-

mailingu. K oslovení veřejnosti a kontinuálnímu poskytování informací využívá nástrojů 

newsletteru a directmailu. 

Získávat pravidelné informace vztahující se k programu divadla za pomoci odebírání 

newsletteru je možné po provedené registraci, která spočívá v poskytnutí pouze jediného 

údaje- fungující e-mailové adresy. Nabídka pro zasílání je zobrazována na všech stránkách 

oficiální prezentace Divadla Na zábradlí a je viditelně umístěna hned za hlavním menu. 

V rámci registrace není zasílán potvrzující e-mail. 

Jednotlivé newslettery jsou zasílány v HTML formátu, vysoká kvalita rozlišení je 

zajištěna přidáním obsahově stejné varianty, avšak ve formátu pdf a je umístěna v rámci 

přílohy. Firemní kultura je reprezentována přítomností loga a jednotné šablony, která je 

aplikována v různě barevných variantách. Způsob, jakým se lze odhlásit z odebírání je uveden 

na konci každého newsletteru, viz obr. 10.   

 

Obr. 10: Hlavička redigovaného newsletteru zasílaného Divadlem Na zábradlí, zdroj: www.nazabradli.cz  

[výřez z obrazovky ze dne 12. 10. 2012]   

 

http://www.nazabradli.cz/
http://www.nazabradli.cz/
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Způsobem uvedeným výše se lze současně přihlásit k odebírání directmailu. V tomto 

případě se již jedná o sofistikovanější proces poskytování informací, který je zaměřen na 

šíření informací konkrétního typu. Jeho obsah neposkytuje obecné informace o činnosti, ale je 

vždy vztažen ke konkrétní nabídce. Ta může mít podobu poskytované slevy či vstupenky 

zdarma v rámci probíhající akce. Vždy je doplněn o fungující odkaz, který má podobu 

uvedení e-mailu na odpovědnou osobu, viz obr. 11.    

 

Obr. 11: Hlavička directmailu zasílaného Divadlem Na zábradlí, zdroj: www.nazabradli.cz  [výřez z obrazovky 

ze dne 12. 10. 2012]   

 

Z hlediska typologie aplikuje Divadlo Na zábradlí tuto službu za využití dvou databází 

kontaktů. 

V prvním případě se jedná o databázi tvořenou adresami, které byly zaslány způsobem 

uvedeným výše, tj. za využití oficiální registrace a tato databáze k současnému datu zahrnuje 

přes čtyři tisíce kontaktů. Od září 2012 je pravidelně filtrována. 

Druhý případ je reprezentován databází, která zahrnuje adresy firem. Tato databáze 

byla opět získána kumulací autorizovaných adres, které svým souhlasem projevily zájem o 

odebírání tohoto druhu informační služby, a k současnému datu zaznamenává cca 10 

vrácených e-mailů při každém užití. Je pravidelně filtrována.      

7.4 APLIKACE INFORMAČNÍCH SLUŽEB V RÁMCI SOCIÁLNÍ 

SÍTĚ FACEBOOK 

Divadlo Na zábradlí v současné době využívá nástrojů sociální sítě Facebook 

k navázání interakce se širší veřejností a obousměrné výměně informací ve značné míře.  

http://www.nazabradli.cz/
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Informační služby, které za pomoci své prezentace na tomto médiu provozuje, 

napomáhají nejen upozornit současné a potenciální diváky na nově připravované akce, ale 

zároveň umožňují divadlu získat relevantní data vztahující se k názorům na jeho působení.   

7.4.1 Nástroj komunikace 

Jako způsob své prezentace a platformu pro aplikaci informačních služeb zvolilo 

Divadlo Na zábradlí za nástroj své komunikace se stálými a potenciálními diváky tzv. 

Stránku.  

Stránka Divadla Na zábradlí jako hlavní facebooková prezentace tohoto divadla byla 

založena 7. ledna 2009. K současnému datu má něco málo přes 2700 fanoušků a její obsah je 

aktualizován několikrát denně. Za správu zodpovídá Tomáš Novotný. K jejímu vzniku říká: 

„Jako první verzi jsme založili Skupinu, ale Stránka nabízela daleko víc možností, jak 

informovat o tom, co se u nás děje. Myslím, že v současné době ale jedna skupina existuje. 

Založili ji naši diváci a jmenuje se „Jsme zapáleni pro Divadlo Na zábradlí“ nebo tak 

nějak.“      

Marketingová hodnota této prezentace je podporována výběrem profilového obrázku, 

jenž je tvořen zobrazením výřezu klasického loga od Libora Fáry, který je jeho autorem, a 

kterým je reprezentováno Divadlo Na zábradlí od 60. let minulého století.  Stejným 

způsobem byl zvolen i název prezentace, který je totožný s názvem divadla, včetně stejně 

použité diakritiky. 

V rámci popisu produktu jsou dodrženy veškeré faktory, které mají vliv na kvalitní 

interakci s veřejností. Těmi jsou přítomnost kvalitní anotace charakterizující činnost a 

umělecké směřování divadla, uvedení telefonního kontaktu v návaznosti na provozní dobu 

pokladny a odkaz na oficiální webovou prezentaci. Veškerá tato data jsou zároveň obohacena 

o lokační funkci Foursquare, která umožňuje sdílení své polohy v rámci sociálních sítí při 

přihlášení na určitých místech.    

Propojení oficiální prezentace Divadla Na zábradlí a facebookového profilu za 

pomoci Likebox technologie aplikováno není. Přítomné je pouze logo upozorňující na danou 

platformu, které je dostupné z jakékoli stránky oficiální prezentace, viz obr. 12.   
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Obr. 12: Logo informující o existenci prezentace Divadla Na zábradlí v rámci sociální sítě Facebook. zdroj: 

www.nazabradli.cz  [výřez z obrazovky ze dne 12. 10. 2012]   

 

O dalších způsobech propagace facebookové prezentace hovoří Tomáš Novotný: 

„Nemáme klasický Likebox, ale jen upozornění, že jsme na Facebooku. Dále sdílíme funkce 

typu Like a Share, které máme umístěné snad pod každým textem z naší produkce v rámci 

internetu a na Google+.“      

7.4.2 Typologie informačních služeb  

Aplikace informačních služeb, jejichž cílem je komunikace se stálými diváky a 

získávání diváků nových za pomoci šíření informací na facebookovém profilu, je Divadlem 

Na zábradlí velmi využívána. Míra jejího využití je daleko vyšší, než je tomu u jeho oficiální 

webové prezentace. V současné době jsou aplikovány tyto informační služby- Sdílení 

textových souborů, Sdílení audio a video souborů, Sdílení fotografií, Vytváření událostí a 

Provoz e-shopu. 

Informační služba s názvem Sdílení textových souborů má nejčastěji podobu tzv. 

umisťování odkazů, o kterém bylo stručně pohovořeno v teoretické části. Důvodem je 

zveřejňování článků, recenzí či jakéhokoli jiného písemného vyjádření dostupného mimo 

produkci oficiální prezentace Divadla Na zábradlí. Většina takto sdílených souborů je 

umístěna na jiných serverech a je na facebookovou prezentaci linkována. Ke strategii 

umisťování textových souborů Tomáš Novotný říká: „Snažím se odkazovat téměř na veškeré 

zprávy, které pojednávají o konkrétním dění v divadle a jsou publikovány mimo web, na 

jiných serverech. Takže strategii vlastně žádnou neaplikuji, publikuji všechno, co lze. Ale 

samozřejmě se snažím nezahltit fanoušky přemírou informací. Jedná se tak o max. tři články 

denně.“ K uveřejňování komentářů podněcujících diskuzi pod těmito odkazy, a tím vyvolání 

většího povědomí u fanoušků dodává: „Mně to v současné chvíli přijde relativně dobré, občas 

přihodím vtipný komentář a snažím se na uvedené příspěvky reagovat, abych fanoušky 

podpořil. Ale ona ta nízká míra aktivity v rámci našeho profilu na Facebooku je dle mého 

http://www.nazabradli.cz/
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názoru dána současnou dramaturgií divadla. Ta je určena náročnějšímu divákovi a ten podle 

mne sociální síť používá málo nebo vůbec.“    

V případě aplikace informační služby mající podobu Sdílení audio a video souborů 

je situace trochu jiná. Pokud je divadlem sdílen soubor typu audio, jedná se většinou o 

záznam rozhovoru publikovaného nejčastěji na rádiových stanicích, tudíž je odkaz na externí 

zdroj opět linkován. Naopak za situace sdílení souboru majícího podobu video formátu, se 

v případě Divadla Na zábradlí nejčastěji jedná o trailer informující o uvedení konkrétní 

inscenace, který je produkován samotným divadlem, tudíž tato informační služba neuvádí 

odkaz na externí zdroj, ale přivádí uživatele přímo na oficiální web divadla, což je z hlediska 

public relation procesů efektivnějším způsobem komunikace. 

Divadlo Na zábradlí zároveň využívá možnosti zveřejnit video ze své produkce na 

portálu Youtube, který je snadno integrovatelný jak s oficiální internetovou prezentací, tak se 

sociální sítí Facebook. K procesu tagování audia z důvodu snadné vyhledatelnosti ze strany 

uživatelů Tomáš Novotný říká: „Značky ani metainformace na sociální síti nevyužíváme u 

žádného publikovaného obsahu, ale na webu ano, jsou obsaženy v hlavičce.“     

Další informační službou, kterou Divadlo Na zábradlí v rámci svého facebookového 

profilu využívá, a která je považována za velmi efektivní z hlediska vnímání divadelní 

instituce veřejností, je Sdílení obrazových souborů.  

Jak bylo zmíněno v teoretické části práce, nabízí Facebook možnost vytvářet fotoalba 

či sdílet samostatné fotografie jako ilustraci k šířené informaci. Divadlo Na zábradlí využívá 

obě možnosti této informační služby, jejichž potenciál si Tomáš Novotný dobře uvědomuje: 

„Zveřejňuji jednotlivé fotografie a také vytvářím fotoalba. Vizualizace je u divadelní kultury 

nesmírně důležitá a navíc se v divadle neustále něco děje, takže je nutné o tom informovat“. 

V současné době je informační služba Sdílení obrazových souborů ve formě publikování 

fotoalb využívána jako zdokumentování interních a externích akcí pořádaných divadlem či 

jako obrazová dokumentace provázející konkrétní inscenací. Jednotlivé fotografie jsou 

naopak publikovány jako ilustrační doplněk k informacím faktografického typu, tj. doba 

konání představení, anotace, cena vstupenky atd.  

Velmi specifickou informační službou, aplikovanou Divadlem Na zábradlí v nízké 

míře, je Vytváření událostí. Tato informační služba disponuje velkým množstvím 

obsažených informací na jedné straně (datum konání akce, přesný čas, anotace informující o 

průběhu akce atd.), na druhé straně však není vyžádána a může uživatele obtěžovat. Divadlo 



87 

 

Na zábradlí ji využívá pouze v případě snahy upozornit na představení, které není zdaleka 

vyprodané. Tomáš Novotný situaci vysvětluje: „Dříve jsem vytvářel události velmi často a 

snažil jsem se, aby pozvánku dostalo co nejvíce lidí, což asi nebylo úplně dobře, protože mě o 

ni nežádali. Teď už od tohoto způsobu ustupuji a události vytvářím výjimečně, mám pocit, že 

už to není efektivní z hlediska PR.“     

7.5 SHRNUTÍ 

Případová studie zaměřená na aplikaci informačních služeb provozovaných v rámci 

oficiální webové prezentace Divadla Na zábradlí přinesla demonstrativní nástin situace, ve 

které lze určité druhy informačních služeb používat nejen jako zdroj pro získávání a šíření 

informací, ale zároveň využít jejich potenciálu v podobě přidané hodnoty k realizaci public 

relation procesů. Důvodem pro vznik této situace je absence statutární povinnosti šířit 

objektivní informace určené především odborné veřejnosti, která tento případ odlišuje od 

předchozí případové studie.     

Technologické zázemí oficiální webové prezentace Divadla Na zábradlí je kompletně 

uzpůsobeno veškerým procesům šíření a získávání informací, které jsou pro prezentaci 

divadelní instituce tohoto typu klíčové. Případová studie potvrdila přítomnost stěžejních 

modulů důležitých nejen pro fungování základních procesů nutných k dennímu provozu 

(moduly obchodní umožňující provádět on-line platby a rezervace), ale zároveň přítomnost 

modulů umožňujících snadné a efektivní šíření informací s přidanou hodnotou (editace textů, 

vkládání aktuálních recenzí aj.) a modulů, díky kterým lze tyto informace získávat (vytváření 

znalostních soutěží a anket).  

Personální zázemí je tvořeno nízkým počtem zaměstnanců, avšak i tento stav může 

přinášet výhody, a to zejména v jednotné koncepci její správy. Jelikož není v tomto případě 

kladen důraz na poskytování informačních služeb, které vyžadují odborné vzdělání (např. 

bibliografické zpracování dokumentů), je současný počet kompetentních správců dostačující. 

Za nedostatek lze označit nedostatečnou aktivitu umožňující průběžné doplňování znalostí 

z oblasti internetového marketingu, která je dokládána absencí odborných školení. 

Jak bylo výše uvedeno, oficiální webová prezentace Divadla Na zábradlí si primárně 

klade za cíl přinášet veškeré dostupné informace o chodu tohoto divadla, a to v takové míře a 

takovým způsobem, aby byl zajištěn co největší počet diváků. Kromě této situaci uzpůsobené 

technologické platformě, potvrdila provedená případová studie aplikaci široké typologie 
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informačních služeb s přidanou hodnotou, která je v jejím rámci strategicky uplatňována. 

Naopak aplikace informačních služeb bez přidané hodnoty, které jsou ve většině případů 

určeny odborné veřejnosti, jsou vyžadovány konkrétním uživatelem a předchází jim 

informační potřeba, je zastoupena v nízké míře. 

Za nejefektivnější způsoby strategického uplatňování služeb s přidanou hodnotou lze 

považovat především jejich šíření nejen v rámci oficiální webové prezentace Divadla Na 

zábradlí, ale především mimo ni. Toto šíření je reprezentováno umisťováním informačních 

bannerů na spřízněné kulturní servery za pomoci realizovaného mediálního partnerství, 

začleněním těchto bannerů do grafické podoby informačního newsletteru a především správně 

zvolenou dobou jejich vystavení, díky které lze předcházet informačnímu zahlcení na straně 

uživatelů. Další formu uplatňování představuje pořádání online znalostních soutěží o 

vstupenky, které jsou mimo oficiální webové prezentace Divadla Na zábradlí uváděny 

zároveň v rámci sociální sítě Facebook a dále potom zpřístupňování fungujících odkazů, které 

uživatelům umožňují získání doplňujících informací k uváděným inscenacím, jenž jsou 

umístěné na externích serverech. Negativní aspekt představuje pouze realizace informační 

služby s názvem pořádání online diskuzí, která v tomto případě není moderována. To má za 

následek absenci zpětné vazby, a tudíž nízkou míru využívání. 

Oficiální prezentace Divadla Na zábradlí na sociální síti Facebook, a v jejím rámci 

obsažená typologie informačních služeb disponuje velmi kvalitním zpracováním a je tak 

nepostradatelnou součástí public relation procesů, které Divadlo Na zábradlí realizuje. 

Prezentace obsahuje velké množství doplňkových informací vztahujících se k provozu 

divadla, včetně doplňkových služeb v návaznosti na mobilní sítě (např. lokační funkce 

Foursquare) a informací kontaktních. Je reprezentována lehce rozpoznatelným profilovým 

obrázkem, který tvoří oficiální logo Divadla Na zábradlí a informace o existenci této 

prezentace je sdílena s každým zveřejněným textem z jeho produkce. Strategická aktualizace 

a doplňování nových informací má za následek neustálou pozornost ze strany uživatelů, která 

je udržována publikováním tzv. oficiálních veřejných reakcí. Široká typologie poskytovaných 

informačních služeb je kvalitním doplněním marketingové koncepce Divadla Na zábradlí a 

napomáhá realizaci kvalitních public relation procesů bez vysokých finančních nákladů.     
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8   Závěr   

Za cíl této diplomové práce bylo popsat současný stav aplikace informačních služeb ve 

dvou zcela odlišných institucích, které působí v oblasti divadelní kultury a to za pomoci 

postupů deskriptivní případové studie, které zohledňují objektivní výklad situace a vycházejí 

z předem stanovených hypotéz, které následně ověřují. 

Nastíněná problematika současného výkladu termínu „informační služby“ byla pro 

tuto práci stěžejní z hlediska nejednotného chápání tohoto termínu v řadách odborné i laické 

veřejnosti. Byly představeny nové způsoby, jakými lze na tento termín nahlížet, zejména jeho 

využití v oblasti internetového marketingu, a především byla analyzována možnost schopnosti 

některých typů informačních služeb disponovat nadhodnotu v podobě zlepšení komunikace s 

veřejností. Tyto nové typy, způsoby jejich aplikace a rozsah používání byly následně 

zkoumány na případech dvou zcela odlišných institucí, které působí v české divadelní kultuře.  

V rámci kvalitativního výzkumu prokázaly obě provedené případové studie 

předpokládané hypotézy vztahující se k rozsahu a zvolené typologii aplikovaných 

informačních služeb, které v obou případech korespondují s funkcemi a zamýšlenými cíli 

těchto institucí.  

Informační portál pro oblast českého divadla s názvem divadlo.cz vzhledem ke svému 

poslání šířit co nejobjektivnější informace cílové skupině uživatelů, která je tvořena 

především odbornou veřejností, klade důraz na provozování klasického modelu informačních 

služeb, které mají převážně informativní charakter. Oblast provozu informačních služeb 

zaměřených na komunikaci s veřejností není v jeho případě široce zastoupena, nicméně je zde 

prostor pro jejich aplikaci ze strany konkrétních divadel. Stejná situace je představována i 

v rámci jeho oficiální prezentace na sociální síti Facebook, v jejímž rozsahu jsou šířena pouze 

objektivní data bez doplňkových komentářů. 

Oficiální webová prezentace Divadla Na zábradlí naopak informační služby 

ovlivňující komunikaci se současnými a potenciálními diváky aplikuje ve vysoké míře a 

strategickými způsoby. Její technologická platforma, administrátorské zázemí a doplňkové 

způsoby komunikace (oficiální profil v rámci sociální sítě Facebook) s touto situací 

korespondují a byly pro ni záměrně vytvořeny. V jejím případě nepředstavují informační 

služby pouhý způsob, jak splnit uživatelův informační požadavek, ale především a hlavně 
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představují nástroj, který do značné míry ovlivňuje styk s veřejností, a s jehož pomocí lze 

kvalitně a cíleně propagovat vytvářený produkt, tj. divadelní představení. 
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11 Přílohy 

Příloha č. 1:  Podklady pro Mystery mailing (zaslaná žádost o informace a ukázka 

poskytnuté odpovědi)   

 Žádost o informace: 

 

 Poskytnuté informace: 

 



99 

 

12 Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude 

tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.   

V Praze, 24. 12. 2012 

     Kateřina Procházková  

 

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   



100 

 

 


