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1. Úvod  

Tato diplomová práce je věnována oblasti marketingové komunikace v divadelním 

prostředí, konkrétně marketingové komunikaci Národního divadla moravskoslezského. 

Dlouhou dobu byla marketingová komunikace v kulturní sféře opomíjena a nevěnovalo se jí 

tolik prostoru. Ovšem doba se mění. Roste počet možností, jak trávit svůj volný čas a stejným 

tempem se na trhu objevuje celá řada služeb, která se na oblast trávení volného času zaměřuje. 

Stejně jako jinde na trhu i v oblasti divadelní kultury roste konkurence a je velmi těžké si 

získat diváka a ještě těžší je dnes udržet si jeho pozornost a zájem. Proto si i divadla 

uvědomují, že je nutné přistupovat k oblasti komunikace jinak, než tomu bylo doposud           

a hledají nové možnosti, jak diváka oslovit. Propagace se tak stala nedílnou součástí jejich 

každodenní činnosti.  

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila návrh marketingové komunikace 

divadla, která byla aplikována na Národní divadlo moravskoslezské (NDM), které se nachází 

v centru Ostravy a je rozděleno na dvě dílčí divadla. Divadlo Jiřího Myrona a Divadlo 

Antonína Dvořáka. Jedná se dvě nejstarší divadla v Ostravě, která jsou divadelními pilíři 

kultury Moravskoslezského kraje.  

Důvod, proč psát návrh marketingové komunikace vyplynul jednak z osobního zájmu 

o divadelní kulturu, ale především z návrhu samotného Národního divadla 

moravskoslezského, které pro problematiku návštěvnosti divadla oslovilo Ekonomickou 

fakultu. Zároveň se motivací pro psaní práce stal osobní zájem o zkoumání stávající analýzy 

marketingové komunikace NDM, která doposud nebyla zjišťována a neexistuje tak žáden 

ucelený dokument a pohled na poměrně důležitou věc a to návštěvnost divadla, který by ji 

charakterizoval.   

Za cíl diplomové práce byl zvolen návrh marketingové komunikace NDM, který by 

přispěl ke zvýšení jeho návštěvnosti zejména z řad vysokoškolských studentů, kteří jsou svým 

charakterem velmi specifickou skupinou návštěvníků. Pro dosažení stanoveného cíle mnou 

bude učiněno několik důležitých kroků. V první řadě se přikloním ke sběru sekundárních dat, 

která budu čerpat z internetových stránek divadla, interních dokumentů, které mi budou 

předloženy a dány k dispozici ze strany divadla a z prostudování odborné literatury, která se 

divadelnímu marketingu věnuje. Poté se přikloním ke sběru dat primárních.  Aby bylo možné 

navrhnout vhodný koncept marketingové komunikace pro divadlo, bude nejprve provedena 
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analýza stávající návštěvnosti a působnosti NDM. Podklady pro návrh budou získány 

z primárních dat dotazníkového šetření, při kterém mnou budou osloveni nejen občané 

Ostravy, ale především vysokoškolští studenti VŠB-TU Ostrava a OSU.  Samotné šetření 

bude probíhat jednak na obou univerzitách, ale také ve městě a rušných místech, jakou jsou 

obchodní a nákupní centra v Ostravě. Data z dotazníků následně zanalyzuji a zpracuji ve 

statistickém programu SPSS, kde budu jednotlivé otázky vyhodnocovat.  

Na základě výsledků z výzkumu vypracuji návrhy a doporučení pro NDM, která 

budou aplikována právě na zlepšení komunikace směrem k vysokoškolským studentům, která 

by vedla ke zvýšení návštěvnosti z jejich řad a celkovému zlepšení jejich postojů k divadlu.  
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2 Charakteristika NDM 

2.1 Charakteristika NDM 

Národní divadlo moravskoslezské, jež bylo založeno roku 1919, je největším 

a zároveň nejstarším divadlem působícím v Moravskoslezském kraji, které je coby kulturní 

instituce zřizováno statutárním městem Ostrava. Zároveň je jediným divadlem na Moravě, 

které se může pyšnit čtyřmi fungujícími uměleckými soubory opery, baletu, činohry 

a operety/muzikálu, se kterými se divák může setkat na půdě dvou stálých divadelních scén 

a to Divadla Antonína Dvořáka a Divadla Jiřího Myrona. Ročně divadlo uvede na 19 premiér, 

přičemž jen v loňském roce se mohli diváci dočkat 478 odehraných představení, která byla 

komponována čistě v režii divadla.  

Všechny výše uvedené umělecké soubory jsou vedeny zkušenou a ambiciózní 

dramaturgií, která se a snaží vytvořit pro diváky všech věkových kategorií a zájmů pestrou 

škálu představení a oslovit tak co největší množství z nich. Diváci se mohou setkat nejen 

s českými, ale i zahraničními premiérami divadelních představení od české klasiky, přes 

světovou tvorbu až k stávajícím experimentálním dílům a projektům. Národní divadlo 

moravskoslezské se právem řadí k divadelním špičkám na poli českého divadelního umění, 

což dokazuje nejen řada ocenění na divadelních festivalech, dílčích úspěchů herců, ale i zájem 

zahraničních sólistům či choreografů, kteří každoročně oslovují Národní divadlo 

moravskoslezské s cílem hostovat v něm. (webové stránky NDM, 2013) 

2.2 Historie divadla  

Roku 1902 založila tehdejší městská obec v Ostravě divadelní stavební fond, který se 

o dva roky později rozhodl vystavět městské divadlo, na jehož stavbě se podílel vídeňský 

architekt Alexander Graf, který dal divadlu novobarokní plášť a Vítkovické železárny, které 

se postaraly o dodání železných konstrukcí a střešního krovu nad hledištěm divadla.  

Městské divadlo se slavnostního otevření dočkalo 28. září 1907, přičemž celých 

dvanáct let se v něm odehrávala představení výhradně v němčině. Od roku 1919 se stalo 

stálou scénou Národního divadla moravsko-slezského. Během svého působení prošel název 

divadla několika změnami a oficiální název Divadlo Antonína Dvořáka, tak, jak ho známe 

dnes, nese od roku 1990. Je domovskou scénou operního, činoherního i baletního souboru 

Národního divadla moravskoslezského.  
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Ke konci 19. století vznikla v Ostravě beseda Družstvo pro stavbu Národního domu, 

jehož cílem se stala výstavba prostoru v centru města pro čistě česká divadelní představení, 

která dala základ dnešnímu Divadlu Jiřího Myrona. Oficiální název Divadlo Jiřího Myrona 

nese od roku 1957 a od svého slavnostního znovuotevření z 28. dubna 1986 patří k největším 

divadelním scénám v republice. Je domovskou scénou operetního, činoherního a baletního 

souboru Národního divadla moravskoslezského. (webové stránky NDM, 2013) 

2.3 Zřizovatel NDM 

Národní divadlo moravskoslezské nese status příspěvkové organizace Statutárního 

města Ostrava a městem Ostrava je rovněž zřizováno i finančně podporováno. Jedná se 

o právnickou osobu ve smyslu plnění předpisů občanského zákoníku, jemuž podléhá a ve své 

činnosti se řídí jeho platnými předpisy, nařízeními a rovněž i vyhláškami.  

„Příspěvková organizace je jednou z forem veřejného ústavu, právnickou osobou 

veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. V České republice upravuje 

základy právního postavení příspěvkových organizací zákon o rozpočtových pravidlech státu 

a zákon o rozpočtových pravidlech územních odborů. O vzniku příspěvkové organizace 

vydává zřizovatel zřizovací listinu. Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, 

rozhoduje o jeho odměňování, může šetřit stížnosti směřující proti němu a vůbec provádět 

kontrolu hospodaření celé příspěvkové organizace.“(Dvořák, 2004) 

Ze zákona příspěvkové organizace hospodaří s vlastními finančními prostředky 

(hlavními) získanými ze své vlastní činnosti, dále s finančními prostředky, které získaly 

z rozpočtu zřizovatele či jiných osob. Zřizovatel poskytuje finanční prostředky pouze do výše 

určené na provoz divadla, případně podle specifických potřeb divadla. 

 

2.4 Financování NDM 

Působení Národního divadla moravskoslezského, coby příspěvkové organizace, jejímž 

zřizovatelem je město Ostrava, je statutárním městem, rovněž financováno. Výše příspěvku 

od zřizovatele se ročně pohybuje okolo 180 mld. Kč, přičemž finanční podpory a dotací se 

divadlu dostává rovněž od Ministerstva kultury České republiky a Moravskoslezského kraje, 

které NDM každoročně finančně podporují. Zdrojem příjmu NDM jsou však i finanční 

podpory od mediálně známých institucí či soukromých firem. Hlavním mediálním partnerem 
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divadla je Hitrádio Orion. Podpory se divadlu však dostává např. od Českého rozhlasu 

Ostrava, Rádia Čas, časopisu Program, portálu I-divadlo.cz, kulturního magazínu Fantom, 

regionální televize Polar a řady dalších. Finance však získává rovněž od svých sponzorů. 

Mezi největší z nich řadíme Skupinu ČEZ a oficiální tiskárnu divadla, Ringier Axel Springer. 

(webové stránky NDM, 2013) 

2.5 Organizační struktura NDM 

 Národní divadlo moravskoslezské rozhodně není divadlem komorního typu, proto 

i organizační struktura a počet zaměstnanců odpovídá jeho velikosti. V čele divadla stojí jeho 

ředitel Jiří Nekvasil společně se správní ředitelkou (Miloslavou Hercíkovou), referentkou 

zahraničních vztahů (Adrianou Polarczyk), referentkou pro sponzoring a partnerství (Terezou 

Klečkovou) a manažerkou pro mimořádné projekty (Ditou Eibenovou) tvoří dohromady 

vrcholné vedení divadla.  

 Pod vrcholným vedením stojí šéfové a ředitelové jednotlivých souborů, kteří společně 

se svými zaměstnanci, tvoří jednotlivé úseky baletu, činohry, opery a operety/muzikálu. Dále 

sekce umělecké výpravy, úsek financí, marketingu, technický a provozní. Jednotlivé úseky 

jsou poté individuálně rozdělovány dle potřeby divadla. Příkladem může být úsek marketingu, 

jehož rozdělení je vykresleno na obrázku v příloze č. 3 Obr. 1 a 2.  

2.6 Konkurence NDM 

V Ostravě působí mimo Národního divadla moravskoslezského celá řada dalších 

divadelních inscenací, které se mezi sebou navzájem liší nejen svou velikostí, ale především 

žánrem, který uvádějí a cílovými skupinami, na které se zaměřují.  Zároveň každá 

z divadelních inscenací využívá jiné formy marketingové komunikace a propagace svých 

představení.  Ač není Ostrava příliš velkým městem, působí na jejím území poměrně dost 

divadel, která si mezi sebou navzájem konkurují, ale divákovi, jako takovému, mohou 

nabídnout celou škálu představení. Od klasických pojetí, přes alternativní typy až 

k experimentálním či velmi moderním představením. 

V Ostravě nalezeme tato divadla: 

 Komorní scéna Aréna 

 Divadlo Petra Bezruče 
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 Divadlo Loutek Ostrava 

 Bílé divadlo 

 Divadlo devítka 

 

2.7 Zákazníci Národního divadla Moravskoslezského 

Zákazníky (návštěvníky) divadla lze rozdělit do několika charakteristických skupin. 

Jednak podle demografických kritérií, vzdělání a sociálního postavení, životního stylu 

a preferencí, ale také podle místa bydliště. Diváci NDM jsou v současnosti osoby středního 

věku, důchodci a v menším zastoupení rovněž studenti středních a vysokých škol. Převážná 

většina jsou diváci středního věku a senioři.  

 

2.2 SWOT analýza  

Prvním krokem k vytvoření efektivní marketingové komunikace je realizace 

a komplexní analýza prostředí, ve kterém se Národní divadlo Moravskoslezské pohybuje. Jde 

tedy o analýzu vnitřního a vnějšího prostředí a jejich faktorů, které ovlivňují působnost NDM. 

Komplexní analýza výše uvedených faktorů umožní divadlu vytvořit vhodnou a efektivní 

marketingovou komunikaci. 

Na základě vlastních poznatků a osobních zkušeností, informací z externích materiálů, 

jako jsou webové stránky NDM, publikací a odborné literatury, z návštěv NDM, ale i divadel 

konkurenčních, byla pro potřeby diplomové práce vytvořena SWOT analýza NDM. Viz 

příloha č. 3 (Obr. 3).  

 

2.2.1 Silné a slabé stránky NDM 

Silné stránky 

Statut profesionálního a zároveň největšího divadla s dlouholetou tradicí a historií, 

formálnosti a reprezentativnosti odlišuje NDM od jeho konkurentů a zároveň poukazuje na 

jeho nejsilnější stránky. Za velké plus je považována dostupnost obou částí divadla (Divadlo 

Antonína Dvořáka a Divadlo Jiřího Myrona), které jsou umístěny v centru města a zároveň 
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jen nepatrný kousek od sebe. Vizualita divadla a jeho propagačních materiálů je koncipována 

jako jednotný, ucelený a zároveň designově čistý a snadno zapamatovatelný obsah. Silnou 

stránkou divadla je rovněž její prezentace na internetu.  

Propracované, moderní webové stránky s možností koupě vstupenek online, řada slev 

pro studenty, rodiny, seniory, slevy pro pedagogy, předplatné či Vánoční dárkové poukázky. 

Plusem pro divadlo je bezesporu rovněž její umělecký soubor, který vytváří celoročně řadu 

zajímavých inscenací, která by nebyla na takových úrovních, nebýt kvalitního hereckého 

obsazení a hudebníků.  

Slabé stránky 

Slabou stránkou NDM je její forma marketingové komunikace. Jednak je to dáno 

nízkými finančními prostředky pro její realizaci, která se odráží například v každoročně 

klesající návštěvnosti z řad studentů, kterým není nabídnuta adekvátní forma propagace 

a nabídka představení, ale především ve špatném zaměření na celkovou propagaci služeb. 

Ačkoli se divadlo nachází uprostřed města a jeho dostupnost je na vysoké úrovni, pokulhává 

především v oblasti poskytování dostatečného místa pro parkování. Nejenže míst je 

nedostatek, zákazníci si ještě musejí za stání zaplatit, což celou řadu z nich odrazuje od 

dalších návštěv a znemožňuje jim to kvalitně a bezstarostně prožít kulturní zážitek. Slabinou 

divadla jsou i příliš vysoké ceny vstupenek a jejich nejednotnost.  

2.2.2 Příležitosti a ohrožení 

Příležitosti 

Spolupráce se slevovými portály a uvádění nových moderních inscenací čistě pro 

studenty by NDM dopomohlo jednak ke zvýšené návštěvnosti, ale také k zlepšení image 

v očích studentů, kteří služeb NDM, příliš nevyužívají a jejich návštěvnost je mizivá. Za 

zmínku stojí návrh v podobě oslovování a zaměření se na nové cílové skupiny jakými mohou 

být divadelní zájezdy, klienti cestovních kanceláří, kteří rádi propojí kulturu historickou 

s uměleckou.  

Příležitostí se jeví i tvorba a pořádání divadelních festivalů a workshopů, pořádání dne 

otevřených dveří s možností projít si divadlo tzv. „od sklepa po půdu“, budování 

propracované komunikace se zákazníky přes internet a sociální sítě, což je dnes nedílnou 
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součástí úspěchů nejedné organizace. Pozornost si zaslouží i tvorba nových inscenací, 

moderně pojatých a zaměřených na studenty a mladé lidi, aby znovu měli zájem chodit do 

divadla a trávit svůj volný čas na některém z představení dobrovolně a ne z donucení rodičů.  

Ohrožení  

Velkým problémem se do budoucna může stát snížení dotací a finančních příspěvků 

na fungování a provoz divadla. Vlivem krize se rozpočty na kulturu výrazně snížily a dotací 

na jejich podporu ubývá, stejně jako finančních příspěvků od sponzorů. Problémem však není 

jen nedostatek financí. Negativní vnímání v očích veřejnosti je jedním z faktorů, které divadlo 

nejvíce ohrožují, a obrátit tento fakt v myslích zákazníků není jednoduché. Nebezpečí hrozí 

v případě změn v repertoáru, v uvedení nevhodných představení, změně v obsazení či 

v uvádění kontroverzních her může vést k odlivu zákazníků ke konkurenci.  

Pro divadlo je ohrožením taktéž kulturní vyžití a aktivní trávení volného času 

u studentů, neboť právě ti dávají přednost raději jiným aktivitám a nechtějí utrácet své peníze 

za lístky do divadla (nákupy v OC, sportovní aktivity, návštěva kin, sledování TV, DVD…).  

 

2.3 Marketingová komunikace NDM 

2.3.1 Vize a cíle vedení Národního divadla moravskoslezského 

Od 1. 1. 2010 nastoupil do vedení divadla operní režisér Jiří Nekvasil. V rozhovoru 

pro Moravskoslezský deník uvedl, proč se na post ředitele ucházel a co jeho filosofií do 

budoucna. „Důvodů je několik. Jeden je ten, že Ostrava je mé rodné město a považuji toto 

divadlo za své „rodné divadlo“, protože s ním mám spojené začátky a poznávání divadelního 

prostředí jako takového…A byla to pro mě výzva po určitých vlastních zkušenostech, které 

jsem nasbíral ve svém dosavadním – především uměleckém – životě v pražském Národním 

divadle, Státní opeře Komorní opeře Praha ale také při hostování na dalších tuzemských 

zahraničních scénách.“… 

“Přál bych si, aby divadlo naplňovalo své poslání, které má ve svém statutu. Je to 

největší kulturní instituce Ostravy, ale i celého Moravskoslezského kraje a které svou 

převážně divadelní činností má trvale rozvíjet kulturní, duchovní, intelektuální a společenský 

život občanů. Tedy, aby divadlo ve své nabídce uspokojilo co největší divácké spektrum, 
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včetně mladého publika. V praxi to znamená zachovat klasické a tradiční dramaturgické 

trendy, ale zároveň hledat nové zajímavé atraktivní projekty ve všech divadelních žánrech. 

A musíme být k divákům naprosto otevřeni a více s nimi komunikovat.“ (Rozhovor s ředitelem 

NDM, www.moravskoslezsky.denik.cz, 2013) 

 

2.3.2 Cíle NDM podle jejího ředitele 

 Jasně vyprofilovat operní soubor s progresivní nepřehlédnutelnou dramaturgií 

 Vytvořit velký činoherní soubor coby protiváhu ke stávající k tvorbě menších divadel 

 Zachovat a zkvalitnit programové spektrum divadla 

 Vybudovat činohru, která by konkurovala činohře v Národním divadle v Praze 

 Vytvořit prostor pro moderně koncipovaný velký muzikál 

 Být nepřehlédnutelný bodem na divadelní mapě České republiky a Evropy! 

 

2.4 Marketingový mix divadla 

2.4.1 Cena 

Ceny vstupenek na jednotlivá představení, která NDM uvádí, se pohybují v rozmezí 

od 180 Kč do 360 Kč (průměrná cena tak činí 270 Kč) v závislosti na atraktivitě představení 

a místu sezení. Národní divadlo moravskoslezské však nabízí celou řadu předplatných, slev 

a výhod, díky kterým diváci mohou ušetřit a vstupné jim je nabídnuto výrazně levněji, než 

divákům, kteří předplatné nevlastní či slevy neuplatňují. NDM nabízí 50% slevu na vstupenky 

v rámci rodinného vstupného, 50% studentskou slevu, která však nemůže být uplatněna na 

premiérových a gala představeních. Dále se 50% sleva týká pedagogů, seniorů a občanů 

patřící do skupin ZTP a ZTP/P. (webové stránky NDM, 2013) 

Výše cen předplatného se různí podle typu předplatitelské skupiny a zájmu diváka. 

Ten si může libovolně určit, který den, jaký typ představení, místo na sezení a žánr preferuje. 

NDM však nabízí rovněž dárkové poukazy se zvýhodněnými cenami vstupného (150 Kč za 

jednu vstupenku případně 280 Kč za dvě) případně lze využít tzv. zlaté karty, která přináší 

celoroční slevu pro diváky Národního divadla moravskoslezského. Viz obrázková příloha 3 

Obr. 4.  
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2.4.2 Produkt 

 Repertoár Národního divadla moravskoslezského zahrnuje tvorbu a inscenace všech 

čtyř souborů, která uvádějí nejen díla klasická, ale rovněž moderní inscenace a muzikály, 

které mají za cíl oslovit co nejširší publikum. V programu NDM tak najdeme nejen opery 

slavných umělců (např. La Traviata od Giuseppe Verdiho, Bohému Giacomo Pucciniho, 

Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany atd.), činohru, která divákovi nabízí moderní a populární 

díla jako je představení DoNaha! Nechybí ani představení operní a muzikálová či baletní.  

2.4.3 Místo 

 Národní divadlo moravskoslezské je tvořeno čtyřmi soubory, které působí na scéně 

divadla Antonína Dvořáka a Jiřího Myrona, kde na obou scénách působí nejen tamní 

divadelní soubory, ale i hosté. Viz Obr. 5 v obrázkové příloze 3. 

Z hlediska dostupnosti mají obě divadla výbornou pozici. Nacházejí se v centru města, 

necelý kilometr od sebe, takže jsou snadno dostupné nejen MHD, ale i autem či pěšky. 

Jedinou nevýhodou obou divadel je nedostatečná kapacita parkovacích míst, která jsou navíc 

zpoplatněna. Zaparkovat přímo u divadel je takřka nemožné, což v závislosti na kapacitě sálů 

divadla je pro tak velký počet návštěvníků opravdu málo.  

2.4.3.1 Divadlo Jiřího Myrona 

Divadlo Jiřího Myrona je domovskou scénou operetního, činoherního a baletního 

souboru a v současnosti disponuje 623 diváckými místy, přičemž jeho nesmírnou výhodou je i 

přizpůsobení hlediště divadla pro vozíčkáře. Obr. 6 v obrázkové příloze č. 3.  

2.4.3.2 Divadlo Antonína Dvořáka 

Divadlo je postaveno v novobarokním stylu a patří mezi nejvýznamnější 

architektonické památky Ostravy. Založeno bylo roku 1902. Dnes je domovskou scénou 

operního, činoherního a baletního souboru Národního divadla moravskoslezského a jeho 

hlediště po rekonstrukci nyní pojme 517 diváků. Stejně jako DJM i divadlo Antonína Dvořáka 

je uzpůsobeno pro vozíčkáře. Obr. 7 v obrázkové příloze č. 3.  
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2.4.4 Distribuce 

Distribuce vstupenek NDM je zajišťována prostřednictvím kombinace vlastních 

prodejních míst a externích prodejců. Zákazníci mohou využít nejen pokladen NDM, zároveň 

je pro ně připravena speciální nabídka koupě vstupenek hodinu před představením přímo 

uvnitř divadel a to s 50 % slevou pro studenty, seniory a další. S nástupem nových webových 

stránek byla divákům zpřístupněna i možnost koupě vstupenek přes internetový portál 

Colloseum, kde si mohou v klidu a pohodlí domova vybrat sedadlo, které jim nejvíce 

vyhovuje. Rovněž je možno zakoupit lístky v síti Ticketportal a osobně si je vyzvednout na 

informačních centrech města Ostravy, ale i mimo Ostravu. Kupříkladu ve městech 

Kopřivnice, v Havířově, Bohumíně a dalších.  

 

2.4.5 Propagace 

2.4.5.1 Corporate Identity 

 NDM má od roku 2010 definovaný nový vizuální styl, který zahrnuje nejen nové logo, 

ale také barvy, typ písma ale i další náležitosti, které k CI patří. Nové logo je využito nejen na 

firemních materiálech, jako jsou úřední a oficiální dokumenty divadla (obálky, dopisní papíry, 

razítka apod.), ale především se s ním v praxi setkáme na těch nejviditelnějších propagačních 

materiálech divadla (plakáty, zpravodaj, časopis, newsletter divadla, programové brožury).  

Logo nesmí chybět ani na obou budovách – Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo 

Jiřího Myrona, tiskových správách či oficiálních webových stránkách divadla. Veškeré 

materiály jsou jednotné a na první pohled jasně identifikovatelné s čistými jednoduchými 

liniemi, doplněnými o vhodnou barevnou kombinaci. Původně v sobě nové logo mělo odrážet 

barvy Ostravy, nicméně vítězná kombinace patří jednoduchosti červené, šedé a bílé barvy. 

 Logo divadla má samozřejmě i několik kombinací, které jsou využívány nejen na 

oficiálních dokumentech, ale i plakátech jednotlivých inscenací. Voleny jsou různé 

kombinace, vždy podle potřeby divadla. Viz Obr. 2.1 a obrázková příloha č. 3 Obr. 8.  
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Obr. 2.1 Logo NDM, varianta 2 a varianta 3 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.ndm.cz  [15] 

 

2.4.5.2 Reklama 

 NDM aktivně užívá propagace především prostřednictvím tištěných médií a venkovní 

reklamy. Poměrně značnou část svých výdajů vynakládá právě na plakáty a letáky 

k jednotlivým představením a také na tzv. měsíční (programové) plakáty. Setkat se však 

můžeme i s reklamou formou city light plakátů, premiérových a mimořádných plakátů, které 

divadlo nechává tisknout v době uvedení nových inscenací, mimoto si nechává vytvářet 

měsíční zpravodaje, kde divák najde spoustu informací o stávajících či připravujících se 

inscenacích. Časopisy, které vycházejí celkem pětkrát za sezónu, kde nechybí nejen spousta 

fotografií z představení, ale především se člověk může mnohé dozvědět o jednotlivých 

hercích NDM, se kterými je zde publikován nejeden rozhovor. Zpravodaje, časopisy i ročenky 

jsou k dostání nikoli jen ve formě fyzické, ale i elektronické přímo na webových stránkách 

divadla. Viz obrázková příloha propagační materiály NDM. (webové stránky NDM, 2013) 

 NDM však nevyužívá pouze výše uvedených forem, ale aktivně využívá rovněž formy 

audionahrávek v regionálním rádiu Čas, Český rozhlas Ostrava či Frekvence 1, kde běží spoty 

na začátku sezóny s upozorněním na nově začínající „divadelní rok“. Setkat se můžeme 

i s reklamou formou bannerů na internetu či outdoor reklamou formou billboardů. Stručný 

přehled propagačních aktivit NDM je uveden pod textem: 

Přehled propagačních aktivit NDM 

 Plakáty (měsíční - programové, premiérové, mimořádné, city light..)  

 Programy k inscenacím 

http://www.ndm.cz/
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 Pozvánky, ročenky a brožury 

 Zpravodaje, časopis a newsletter 

 Publikace a knihy 

 Předplatné 

 Bannery  

 Audio spot v rádiu a další 

 

2.4.6 Public relations 

V oblasti PR se NDM zaměřuje na udržení si všeobecného povědomí o své činnosti 

prostřednictvím organizování tiskových konferencí a častého vydávání tiskových zpráv. 

Tiskové konference s médii probíhají vždy k zahájení a otevření nové divadelní sezóny a při 

uvedení nových inscenací (každé premiéře) na prknech divadla.  Tiskové konference jdou 

„ruku v ruce“ s propagačními materiály, které jsou ve stejnou dobu před uvedením her, 

prostřednictvím letáků, programů a brožur, které divadlo vydává, divákům poskytovány. 

  Četnost tiskových zpráv je však mnohonásobně vyšší. Jen v lednu 2013 jich na svých 

webových stránkách NDM uveřejnilo celkem 11. Jedná se hlavně o tiskové zprávy zaměřující 

se na uváděná divadelní představení či na významné a kulturně zajímavé akce, které jsou 

spjaty s divadlem (Ceny Thálie 2012 apod.).  

Mezi zajímavé akce, které divadlo nabízí studentům divadelního umění, pedagogům či 

jinak divadelně angažujícím se lidem, patří festival OST-RA-VAR (festival Ostravských 

činoherních divadel), akce pro veřejnost, které jsou pořádány vždy ve spolupráci s dalšími 

ostravskými divadly na počátku sezóny (Jdeme za Vámi!), akce neděle pro celou rodinu nese 

název „Přijďte k nám!“, kde se divadelní nadšenci mohou seznámit s divadlem „tak trochu 

jinak“ formou workshopů, prohlídek divadla a přednášek či povídání si s herci NDM. 

Při pořádání tiskových konferencí a zpráv divadlo aktivně spolupracuje s místním 

periodikem Deník. Hlavním mediálním partnerem NDM je Hitrádio Orion, ovšem nejde jen 

o spolupráci s tímto médiem. Mezi další mediální partnery NDM patří: 

 Český rozhlas Ostrava 

 Program Ostrava 

 I-divadlo.cz, www.našeostrava.cz 
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 Kulturní magazín FANTOM 

 Rádio Čas  

 TV Polar 

 Partnerem divadelních baletních představení je Skupina ČEZ. 

 

2.4.7 Podpora prodeje 

Stejně jako řada divadel i NDM nabízí předplatné, díky němuž mohou návštěvníci 

získat řadu výhod. Mohou si vybrat z dvaceti předplatitelských skupin a to přesně „sobě na 

míru“ tak, jak jim to nejvíce vyhovuje a co preferují. Od žánrů, přes budovu konání, hrací 

den, hodinu začátku představení až po skupiny a předplatné premiérové, seniorské, rodinné či 

studentské. Předplatitelé tak ušetří až 50% z ceny vstupného, dále je jim nabídnuta 20% sleva 

na nákup vstupenek mimo jejich předplatné či mimořádné akce typu Galavečer, Adventní 

koncerty apod.  

NDM si pro své návštěvníky připravilo speciální akci s názvem „Vyberte si své 

sedadlo!“, kde je předplatitelům po dobu celé divadelní sezóny rezervováno sedadlo, které se 

jim nejvíce líbí a které jim vyhovuje – v přízemí, na galerii, v lóžích nebo na balkóně. Pokud 

se mezi nimi najdou i tzv. „fajnšmekři“ je pro ně ze strany divadla nabídnuta speciální forma 

předplatného a to přímo předplatné premiérové, které zahrnuje nově i setkání s hlavními 

představiteli her a slavnostní přípitek s ředitelem divadla Jiřím Nekvasilem. (webové stránky 

NDM, 2013) 

2.4.8 Direct marketing 

Národní divadlo moravskoslezské si pro své diváky a milovníky divadla připravilo    

e-mailovou novinku - Newsletter. Pomocí této služby jsou zájemcům po zaregistrování 

a uvedení základních informací posílány na e-mail novinky a informace o divadelních 

představení přesně podle jejich kritérií. Stačí vyplnit jen krátký formulář na webových 

stránkách divadla. Viz obrázková příloha č. 4 propagační materiály NDM. 
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

3.1 Art Marketing  

Pro marketing je typické, že zasahuje do několika odvětví a my se tak s ním můžeme 

setkat nejen ve sféře podnikatelské, ale i v oblasti neziskové sféry - politické, vzdělávací nebo 

kulturní. Právě kulturní marketing neboli art marketing je jednou z dílčích a zároveň 

specifických součástí marketingu. Je složen z celé řady odvětví, kam řadíme marketing 

kulturních organizací a firem, výtvarného umění, literatury a filmu, architektury či kulturních 

institucí a památek.  

„Art marketing v užším slova smyslu se týká sféry pracující s výtvarným uměním 

a kulturním dědictvím.“ Lze jej využívat jak v neziskové sféře, kde hlavní cíl není komerční, 

ale cílem je uspokojovat potřeby a přání určitého okruhu lidí, tak i v oblasti obchodu 

s uměním ve sféře komerční.“  (Johnová, 2008, s. 28) 

 

3.2 Divadelní trh a marketing 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, marketing je procesem, jehož 

prostřednictvím jsou uspokojovány potřeby a přání zákazníků. Z čehož vyplývá, že pro 

divadelní trh je zákazníkem divák.   

 „Marketing se uplatňuje jak v podnikatelské sféře, tak v neziskovém 

sektoru, u kulturních, vzdělávacích, zdravotních, dobročinných, politických a jiných 

organizací. Marketing je základním pojmem i pro moderní divadelní provoz.“ (Dvořák, 2004, 

s. 152) 

 

„Marketing určený pro kulturu a umění má však několik odlišností: zatímco obecně 

pro produkt (výrobek i službu) jako nástroj marketingu platí, že tento produkt vzniká 

zpravidla na základě výzkumu a analýzy trhu a jeho požadavků, tak v oblasti umění může být 

produktem již vytvoření umělecké dílo, které vzniklo bez ohledu na situaci trhu a je potřeba na 

tomto trhu uplatnit (marketing je především komunikací mezi dílem a divákem) nebo 

„umělecké dílo“, které vzniklo na základě požadavků trhu.“ (Dvořák, 2004, s. 152) 
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Vizí marketingového oddělení každého divadla je především vybudování strategického 

záměru, který by odrážel cíle a poslání divadla, určil plány do budoucna a vymezil jednotlivé 

kroky, jak těchto cílů dosáhnout. Proto je v kompetenci marketingového úseku divadla 

především: 

 Určení cílů a plánů postupu až po kontrolní mechanizmy 

 Definování charakteru divadla, jeho osobitosti, jedinečnosti 

 Analyzování, poznání a vyhodnocení trhu (především prostředí, konkurence, 

trendů, poptávky…) 

 Zkoumání a charakteristika cílového trhu (jak získat diváka, jak si jej udržet, co 

požaduje) 

 Hodnotí a zkoumá své produkty, jejich hodnoty, stanovuje ceny produktů 

a způsob jejich distribuce 

 Zabezpečuje propagaci (komunikaci s cílem upozornit na hodnoty produktů) 

 Rozvíjí PR (public relations) aktivity (formy mimo-jevištní komunikace, 

včetně přípravy scénářů, propagace k novým premiérám apod.) 

 Uplatňuje přímý marketing (direkt marketing) 

 Rozvíjí fundraising (jednání se sponzory a partnery) 

 

3.3 Marketing neziskových organizací 

„Marketing je původně definován jako manažerský proces, zodpovídající za 

identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků při dosahování zisku. Cílem 

marketingu neziskových organizací je služba zákazníkovi.“ (Vaštíková, 2008, s. 208) 

Marketing v neziskovém sektoru je prakticky shodný s požadavky a vynaloženou 

snahou organizací či jednotlivců, kteří chtějí dosahovat jakýchkoli neziskových cílů.  

Z výše uvedených slov vyplývá, že marketing neziskových organizací, ať už 

politických, kulturních či charitativních není definován ve své podstatě jako vztah ke 

specifické oblasti, ale coby vztah k základní metodologii, která pomáhá řešit problémy 

organizace a kromě toho je v jejím zájmu přizpůsobení se určitému trhu, který se však 

neomezuje jen na poskytování služeb.  
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„Vzhledem ke změnám ve financování, a v důsledku zvýšené konkurence, se veřejný 

sektor začal více zajímat o marketing a instituce jako nemocnice, školy všeho druhu, muzea, 

orchestry a divadla se posunuly do přechodné roviny někam mezi organizace orientované na 

výrobek a organizace orientované na zákazníka.“ (Hannagan, 1996, s. 16) 

Dnešní doba však svou uspěchanou podobou, moderními technologiemi a přístupy 

k realizaci nutí i neziskové organizace k využití marketingových aktivit, které dříve nebyly 

zase až tak důležité. Do popředí se tak dostávají nové formy komunikace a přístupy 

k realizacím řady projektů. Přesto je zavádění nových marketingových koncepcí do 

neziskového sektoru stále „během na dlouhou trať“ a jeho realizace je mnohdy složitá 

a komplikovaná.  

 

„Může trvat i několik let, než se stane v organizaci marketing záležitostí každého, 

včetně například uklízeček, údržbářů či příslušníků bezpečnostní služby. Neboť zejména 

v neziskové organizaci musí být marketingové aktivity organizace vnímány pozitivně a aktivně 

všemi jejími členy tak, aby organizace efektivně plnila účel, který je důvodem její existence.“ 

(Vaštíková, 2008, s. 209) 

 

 Důležitost veřejného nebo neziskového sektoru netkví pouze v jeho velikosti, ale 

především z faktu, že ovlivňuje život každého člověka a proto se mu lidé nemohou vyhnout. 

Nelze jej nepoužívat a stranit se neziskových služeb či veřejného sektoru ať už je poskytován 

kýmkoli (ministerstva, veřejné instituce nebo místní úřady). Jde o organizace, které jsou 

důležitými a významnými zaměstnavateli a jejich činnosti jsou značně rozmanité.  

 

Stejně jako veřejný sektor i neziskové organizace poskytují svým zákazníkům řadu 

informací o službách a výrobcích, které skýtají. Sami zákazníci zejména u neziskových 

organizací vyžadují důkladnou a přehlednou informovanost. Zahrnujeme zde např. informace 

o službě, kdy, kde, za jaký finanční obnos a kým je poskytována apod. Správnost funkce 

marketingu v neziskovém sektoru tak dokládá obrázkové schéma 2.9 v obrázkové příloze č. 3. 

 

3.4 Marketingový mix 

„Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů, které firma 

používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“ (Kotler a kol., 2007, s. 70) 
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„Cílem marketingu je dodat produkt správným skupinám zákazníků, v pravý čas, na 

správném místě, za odpovídající ceny a s přiměřenou propagací, lépe než konkurence.“ 

(Johnová, 2008, s. 16) 

Marketingový mix je tvořen základními čtyřmi nástroji, které jsou nezbytné pro 

správné fungování organizace a zahrnují tzv. 4P, která svá označení získala podle počátečních 

písmen jednotlivých nástrojů, kterými je mix tvořen. Viz Obr. 10 (obrázková příloha č. 3.) 

 Produkt (product) 

 Cena (price) 

 Distribuce (place) 

 Propagace (komunikační mix, promotion)  

 

V praxi se ukázalo, že pro správné fungování organizací, které lidem poskytují služby, 

se model „4P“ jeví jako nedostačující, proto byl jeho koncept rozšířen ještě o další faktory, 

které daly vzniknout novému modelu, tzv. „7P“.  Vzniknuvší model tak v sobě zahrnuje navíc 

tři složky, kam se nově řadí lidé (people), procesy (processes) a materiální vybavení (physical 

evidence).  V některých literaturách se můžeme setkat i s pojmem tzv. „8P“, kde je přičleněn 

ještě prvek kooperace (partnership). Viz Obr. 11 (obrázková příloha č. 3.) 

 

3.5 Marketing služeb 

Pro divadelní trh je typické, že svému potenciálnímu klientovi, v tomto případě 

divákovi, nenabízí produkt coby hmatatelný faktor, ale umělecké dílo, zážitek, který se na 

trhu objevuje bez ohledu na předchozí výzkumy a analýzy, které by předem stanovily, o co 

má člověk zájem, co by se mohlo či nemohlo prodat. Je patrné, že se o hmotný výrobek 

nejedná, proto i přístup k němu je odlišný a my jej chápeme coby poskytovanou službu. 

Stejně jako marketing je i marketing služeb poměrně širokým spektrem, které se jen stěží dá 

přesně a jednotně definovat.   

„Služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, 

je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví.“ (Kotler a kol., 2007, s. 710) 
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Pro služby je typické, že svým charakterem jsou nehmotné, proměnlivé, nehmatatelné 

a neoddělitelné od svého poskytovatele a povětšinou na ně nevzniká žádné právo vlastnit je.  

„Na rozdíl od jiných činností v oblasti marketingu je služba něčím zvláštní. Je to 

aktivita, která se odlišuje od jiných právě tím, že je nehmotná. Nejde o klasický výrobek, který 

bychom si předem mohli prohlédnout či vyzkoušet než si řekneme, ano, chci jej. Proto se 

služby odlišují právě svými čtyřmi charakteristickými vlastnostmi od běžného hmotného zboží, 

což nám ukazuje i níže uvedený obrázek kontinua čtyř vlastností služeb.“ (Richterová, 2011, s. 

6) 

Obr. 3.1 Grafické zobrazení modelu služeb 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PAYNE, Adrian. marketing služeb. 1.vyd.Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-279-6x. 

 

„Nehmotnost znamená, že služby nemůžeme vystavit, před koupí vyzkoušet, 

prohlédnout, poslechnout či se jich dotknout, jsou do značné míry abstraktní. Neoddělitelnost, 

že je nemůžeme odtrhnout od poskytovatele, ať už se jedná o člověka nebo stroje. Výroba či 

spotřeba služeb probíhá většinou současně za účasti zákazníka.“ (Kotler a kol, 2007, s. 712-

717) 

Proměnlivost charakterizuje fakt, že kvalita služeb je závislá na tom, kým je 

poskytována a také na faktorech kdy, kde a jakým způsobem je tak učiněno. Jelikož nejsou 

služby standardní, jsou velmi proměnlivé a zároveň i pomíjivé, tzn., že si je nemůžeme 

uskladnit či uchovat na pozdější použití, případně je po čase prodat. Současně jsou 

charakteristické svou specifickou vlastností absence vlastnit je. Coby zákazník má člověk jen 

přístup ke službě nebo k jejímu využití, případně využití určitého zařízení, za které platí (buď 
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za přístup ke službě či využití potřebných zařízení nebo jako nájem zboží), avšak vlastnit ji 

nemůže. (Kotler a kol, 2007, s. 717) 

Divadelní trh je specifickou oblastí poskytování služeb zákazníkům, proto se ve svém 

rozhodnutí a budování strategií řídí management divadla marketingovým mixem „7P“ a jeho 

nástroji, jehož složky jsou vzájemně propojeny a vytvářejí tak komplexní strukturu a pevný 

základ pro strategická rozhodnutí a plánování. Podstatou marketingového mixu „7P“ je 

propojení všech faktorů, proto není vhodné, jeli, některý z nich vynechán či opomenut.  

3.5.1 Produkt 

 „Cokoli, co lze nabídnout na trhu k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke 

spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby. Patří sem fyzické předměty, služby, 

osoby, místa, organizace a myšlenky. Služby jsou produktem, který zahrnuje aktivity, výhody 

nebo uspokojení, jsou na prodej, jsou v zásadě nehmotné a nepřinášejí žádné vlastnictví.“ 

(Kotler a kol., 2007, s. 651) 

V případě neexistence produktu nemá smysl užívat ostatní nástroje marketingového 

mixu jako je cena, distribuce nebo propagace.  Jakákoli organizace by měla mít ve svém 

portfoliu produkt či produkty, které zákazníkům či návštěvníkům chce nabídnout. Beztoho, 

aniž by zákazníka znala, případně věděla o jeho přáních či tužbách, nemůže organizace 

výjimečný a dobrý produkt nabízet. Ten je základem řádného a kvalitního marketingového 

mixu.  

Stavebním kamenem a základem marketingového mixu divadla je jeho produkt, který 

nabízí. V případě divadla se jedná o celou škálu prvků, které zde můžeme zařadit. Může se 

jednat o kulturní službu jako takovou, zprostředkování zábavy, informace či prožitku. 

Zahrnout zde můžeme i repertoár (celkovou nabídku divadla, umělecký program), počet 

představení a jejich strukturu od baletu po činohru.  

Produktem se rozumí i služby, které jsou pro diváka k dispozici a které může divadlo 

nabízet: dopravní, finanční, výpůjčku divadelních kostýmů, komunikační či propagační apod. 

Nechybí ani pronájmy sálů či části budov pro společenské účely. 

„Divadelním produktem je tak celý umělecký program, kulturní služba, zábava ve 

formě divadla, zprostředkování tradice, celková umělecká nabídka divadla, jeho repertoár, 
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jednotlivá divadelní představení (koncerty, popřípadě výstavy) nabízená divákovi, ale 

i divadlo samo, které může být předmětem pronájmu.“ (Dvořák, 2004, s. 216) 

Stejně jako produkt hmotného charakteru, který prochází jednotlivými fázemi 

životnosti – fáze zavedení, růstu, zralosti a poklesu (úpadku), i produkt v podobě divadelní 

inscenace během své působnosti na trhu zpravidla všemi výše uvedenými fázemi prochází. 

V tomto případě hovoříme o tzv. intervalu inscenace, případně intervalovém odhadu. (Obr. 

12 obrázková příloha č. 3).  

Z výše uvedených slov vyplývá, že produktem divadla je jeho představení, které je 

divákovi nabídnuto a i ono prochází jednotlivými fázemi: 

 Fáze zaváděcí – zavádění produktu na trh. Přípravy samotné inscenace (od zkoušek 

repertoáru až po tvorbu kostýmů a kulis). Během této fáze se scházejí členové 

marketingového oddělení divadla a tvůrci představení, kteří na poradách představí své 

záměry a tituly, které budou divákům nabídnuty. Strategie a záměry, na kterých se obě 

strany dohodnou, jsou stavebním prvkem marketingové komunikace a strategie. Může 

tak započíst fáze přípravy propagace (oslovení médií, tisková konference před 

uvedením divadelního představení těsně před premiérou, veřejné generální zkoušky, 

besedy s tvůrci), aby se divák včas dozvěděl o připravované inscenaci.  

 Fáze růstu – období růstu poptávky po produktu. Vrcholí přípravy divadelní 

inscenace a propagační kampaně, probíhají první reprízy představení, roste povědomí 

o díle, díky přicházejícím mediálním recenzím a povědomí o nově vzniklém titulu 

roste. Zpravidla divácký zájem překračuje jeho kapacitu a to díky tzv. „word of 

mouth“ a kladným diváckým ohlasům. Kladné reference jsou vůbec tou nejlepší 

propagací, které si divadlo může přát. V praxi se lze setkat s rozporem vnímání 

představení ze strany diváka a divadelního kritika. Recenzentem zkritizovaná 

inscenace může v očích diváka představovat dílo velmi úspěšné.  

 Fáze zralosti – potřeba po produktu stagnuje, posléze klesá. V období zralosti 

dosahuje inscenace prakticky svého vrcholu. Je dokonale zvládnutá, je znát patřičné 

sžití se a zvládnutí uměleckých úkolů.  Patrný je kulminující či stabilní zájem diváků. 

Divácká veřejnost dosahuje maximálního povědomí o díle, což má za následek 

zpočátku růst a následně zpomalování prodeje a dochází k tzv. bodu zvratu. Většina 

zájemců titul viděla, divácký zájem byl nasycen a pomalu uvadá, začíná se objevovat 
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první konkurence. V téhle fázi divadlo přistupuje k zásadním opatřením. Často se 

setkáme s intenzivnější reklamou a podporou prodeje.  

 Fáze poklesu – známá jako fáze postupného stahování produktu z trhu nejen 

v důsledku výrazného a trvalého poklesu tržeb, ale především diváckého zájmu. 

Dochází k úbytku diváků, jejich účast rapidně klesá, přibývá volných míst v hledišti 

a to i přes pokusy divadla nalákat populaci na cenové slevy (zlevněná vstupenka, 1+1 

vstupenka zdarma, slevy a akce na slevových portálech apod.) Představení, ač je stále 

uváděno, je nabízeno poskrovnu a tvůrci volně přecházejí k přípravě na nové tituly. 

Fáze životnosti divadelní inscenace je tak ukončena její derniérou.  

 

3.5.2 Cena 

 Cena představuje peněžní částku, jež je lidem účtována za konkrétní výrobky nebo 

služby, případně se jedná o souhrn veškerých hodnot, které lidé hodlají vyměnit za jim 

poskytnutý užitek z vlastnění výrobku či využívání služby. Jako jediný prvek marketingového 

mixu je cena faktorem, který přináší organizacím poskytujícím služby či výrobky výnosy a 

zároveň je jako jediná velmi flexibilní a lze ji libovolně rychle měnit.   

 Cena má jako jediný prvek z marketingového mixu zvláštní postavení a specifickou 

pozici. Na rozdíl od distribuce, propagace a produktu, které generují náklady (výdaje) pro 

společnost je cena faktorem, jež naopak generuje příjmy. Je klíčová zejména pro zákazníky, 

pro něž hraje důležitou roli při nákupním rozhodování. Jedná se jediný faktor marketingového 

mixu, který je nejpružnější a umožňuje tak reagovat okamžitě na danou situaci na trhu. 

 „Pro neziskový sektor nebude cena tak významný faktor neboť jeho financování je 

závislé převážně na jiných zdrojích, především na veřejných rozpočtech, sponzorech či 

grantech. Hlavním zdrojem pro oblast kulturního dědictví jsou státní a místní rozpočty. 

Nicméně je nutné zdůraznit, že kultura nikdy nebude stát v popředí zájmu při přerozdělování 

prostředků. I to je důvod, proč i v neziskovém sektoru je nutné zabývat se cenovými 

strategiemi.“ (Johnová, 2008, s. 164) 

 „U divadla je možné setkat se s cenou za vstupenky, vstupným, ale také s cenou za 

pronájem sálů a prostor divadla, cenou za představení (zahrnující i cenu pracovní síly – mzdy 

apod.), cenou udělené licence apod. U divadelních produkcí většinou tržní cena neexistuje. 

Cena je dotována z veřejných zdrojů, od sponzorů a někdy je služba poskytována zdarma. 
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I divadlo si stanovuje svou cenovou politiku, částečně zohledňuje svoje náklady, poptávku 

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

 

 Výše ceny je určena také vnějšími faktory (politicko-ekonomickými, výši daní), 

situací na trhu (především konkurencí a její cenovou politikou), životním cyklem produktu, 

ale hlavně zákazníky. Jejich potřebami, přáními, ochotou přijmout konkrétní výši ceny, 

poptávkou po produktu a jejím vývojem.  

 
Tvorba cen a oceňování produktů je nezbytné i pro strategii divadel, přestože primárně 

jejich činnost není vykonávána za účelem dosažení zisku. Divadlo své ceny služeb koncipují 

s ohledem na jednotlivé segmenty, kterým je služba nabízena, ale především podle cílů, které 

si ve své strategii volí. Jednotlivé typy cílů a druhy slev, které divadla mohou nabízet, jsou 

uvedeny v příloze č. 3 (Obr. 13). 

Neméně důležitý faktor, který ovlivňuje cenu vstupenek, je návštěvnost jednotlivých 

představení. V případě vysokého zájmu může vedení přistoupit ke zvýšení ceny vstupného 

a naopak. Samozřejmě je nutné vždy pohlížet na segment, kterému je služba poskytována 

neboť může docházet k vytvoření různorodých pohledů na jednotlivé ceny a tím i k cenové 

diskriminaci určitých skupin.  

3.5.3 Distribuce 

 „Hlavním cílem distribuční strategie je zpřístupnění služby cílové skupině a cíl 

realizace, kam spadá minimalizace délek distribučních kanálů, maximalizace možností 

zpřístupnění a simultánní zasílání informací nebo poskytnutí služeb více příjemcům.“ 

(Ostrožná, přednášky ak. r. 2010/2011) 

 „Distribuce je proces, jehož cílem je doručit zákazníkovi produkt (hodnotu, která mu 

přináší užitek a uspokojení) v místě a čase, které zákazníkovi vyhovují.“ (Johnová. 2008, s. 

180) 

 „Na distribuci lze pohlížet ze dvou úhlů. První je zaměřen na fyzický pohyb zboží od 

výrobce přes velkoobchod a maloobchod ke konečnému spotřebiteli. Druhý pohled je zaměřen 

na konečnou distribuci, atmosféru a přidanou hodnotu ve vztahu k maloobchodu (článku, 

který přichází do bezprostředního styku s konečným zákazníkem) a zákazníka. 
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 Veškeré služby jsou zvláštními typy produktů. Proto i služby divadel mají své 

specifické distribuční cesty, jejichž cílem je maximální přizpůsobení se zájemcům o ně 

a vytvoření co nejpřístupnějších divadelních institucí pro nejširší veřejnost. Hlavní faktory, 

které proto budou ovlivňovat distribuci služeb divadla, jsou: 

 Místo, budova, sídlo organizace 

 Odvětví nebo hlavní předmět činnosti organizace 

 Dostupnost a působnost (místní, národní, celosvětová – z hlediska 

významnosti) 

 Výstavy mimo prostory instituce 

 Publikace 

 Elektronické zpřístupnění kulturního dědictví (Johnová, 2008, s. 180) 

 

Pokud hovoříme o distribuci, je nutné ji rozčlenit na tzv. přímou a nepřímou. Přímou 

distribucí se rozumí zprostředkování prodeje bez pomoci zprostředkovatelů, což v případě 

divadla zahrnuje prodejní místa divadla – pokladny divadla (mohou tvořit i propojenou síť). 

Výhodou této formy distribuce je především osobní kontakt diváka (tzv. první linie kontaktu) 

a tím i zajištění dostatečné informovanosti o konaných akcích, představeních apod. Zároveň 

v sobě skýtá nevýhodu finanční-poměrně vysoký náklad.  

Nepřímá distribuce je naopak méně nákladná a jejím prostřednictvím je osloveno 

daleko více potenciálních zákazníků. Cílem takovéto formy distribuce je především 

zpřístupnit zákazníkům co největší množství distribučních kanálů. Prodej vstupenek je 

zajištěn prostřednictvím smluvních partnerů, kteří obchod zprostředkovávají, rovněž zde 

spadá prodej vstupenek prostřednictvím internetu, externích prodejců případně prodej přes 

webové stránky přes řadu rezervačních systémů. Distribuční alternativy tak mohou zahrnovat: 

 Výlučnou nebo výhradní distribuci 

 Intenzivní distribuci – využití maximálního počtu prodejců 

 Prodej v komisi 

 Pokladnu divadla – přímá nezprostředkovaná distribuce 

 Prodejní a předprodejní sítě – nepřímý, zprostředkovaný prodej 

 Specializovanou prodejnu vstupenek  
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 Internetový prodej 

 Online prodej přes telefon, osobní prodej apod. 

 

V praxi se nejvíce osvědčila a převážná většina divadel přistoupila na tzv. 

kombinovanou distribuční síť, prostřednictvím které, zákazníkům prodej vstupenek 

usnadnila a nákup se pro ně stal více, pohodlnějším. Významnou roli v distribuci hrají faktory 

začátku představení, celkového dopravního spojení, parkovací místa v okolí divadla, prodejní 

doba, charakter prostředí (vzhled místa, prvotní dojem), úroveň služeb či způsob platby 

(prostřednictvím internetu, kartou, způsob vyřizování reklamací případně výměny nebo 

vrácení vstupenek).  

3.5.4 Materiální prostředí 

 „Díky charakteru nehmatatelnosti služeb, by si měl management systematicky 

zajišťovat evidenci a materiálovou průkaznost. Můžeme definovat dva elementy materiálové 

průkaznosti: 

a) Hlavní – základní (není ovládaná zákazníkem, např. dokumenty o totožnosti 

produktu). 

b) Okrajovou – vnější (souvisí s nákupem, např. vstupenky). 

Lidé mohou formovat image poskytovaných služeb a organizací poskytující služby obzvláště 

na základě materiálové průkaznosti, která je pro ně velmi důležitá. Právě proto by mělo řízení 

veškeré evidence zabezpečovat uspokojení potřeb zákazníka. Všechna divadla si zřizují 

archivy, ve kterých uchovávají veškerou evidenci.“ (Kolářová, 2006, s.17) 

 

Pro zákazníka je důležité, jak na něj působí okolí divadla, neboť se jedná o první 

faktor, se kterým se dostává do styku. Hovoříme o externím prostředí, které hraje důležitou 

roli a zahrnuje v sobě nejbližší okolí divadla. Od hlavního vchodu a vstupu do divadla, přes 

vzhled budovy, nápisy a plakáty na ni umístěné až po vzhled nejbližšího okolí, kde se divadlo 

nachází. Interní prostředí divadla (vybavení, interiér kanceláří, navigace a popisky uvnitř 

budovy) nesmíme opomenout. I ono na diváka působí a vytváří určité dojmy, které jej 

pozitivně či negativně ovlivní. Možné pocity, které atmosféra v divadle navodí v divákovi, 

ukazuje níže uvedený obrázek. 
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Obr. 3.2 Jak ovlivňuje atmosféra pocity zákazníka 

 

Zdroj:  VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 

232 s. ISBN 978-80-247-2721-9, str 168 

 

 

Propagační materiály divadla (divadelní program, brožury o divadle, plakáty, 

vstupenky apod.), se kterými se divák dostává do kontaktu, či si je může ponechat, spadají do 

tzv. periferního prostředí.  

 

3.5.5 Lidé 

Služba je svým charakterem a podstatou výjimečná, proto nelze zákazníka od jejího 

poskytovatele oddělit. Lidé jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které mohou radikálně 

ovlivnit službu samotnou, zejména její kvalitu. Při jejím poskytování se střetávají zákazníci 

s personálem, který hraje důležitou roli a mnohdy na nich samotných stojí, jak bude služba 

zákazníky přijata. Ani zákazník však není z tohoto procesu vyčleněn a i on kvalitu služby 

ovlivňuje, protože je sám součástí jejího poskytování.  

 Ne náhodou je pro organizaci důležité zaměřit se na správný výběr personálu. Dbát na 

jejich vyškolení a kvalifikaci, vhodně je motivovat a vyžadovat preciznost. Zároveň s nimi 

umět jednat a vytvářet příjemné prostředí, které by přispívalo k harmonii na pracovišti a tím 

i vytvářelo pozitivní a klidné prostředí pro zákazníky.   

 V divadle se setkáváme se dvěma skupinami lidí, kteří její chod ovlivňují a jsou s ním 

neodmyslitelně spjati. Jedná se samotné zaměstnance divadla (ředitele, management divadla, 

administrativní pracovníky, technický personál, externisty, herecký personál) a diváka. Pro 
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divadlo je nesmírně důležité, aby poznalo, kdo je jeho divák. Jaký může divák být, popisuje 

Jan Dvořák:  

 Místní 

 Domácí, zahraniční 

 Děti, mládež, studenti, Důchodci, určité profesní skupiny 

 Současný divák (který aktuálně navštěvuje divadlo) 

 Potenciální (minulý či budoucí) 

 V.I.P. (novináři, sponzoři, úředníci…) (Dvořák, 2004) 

 
 

3.5.6 Procesy 

 Procesy, jež jsou součástí poskytování služeb, jsou ovlivněny tím, že jsou služby 

charakteru nehmotného a nelze je oddělit od jejich poskytovatelů. U divadelních služeb 

dochází k přímému setkání zákazníků se zaměstnanci divadla při rezervování vstupenek ať už 

telefonicky, přes internet či přímo v místě prodeje na pokladně divadla, případně 

v informačních centrech, kde jsou rovněž k dispozici.  

 „Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem služby se projevuje jako řada určitých 

kroků. Podle počtu těchto kroků hodnotíme složitost procesu poskytování služeb, zatímco 

možnost volby způsobu poskytování služby vyjadřuje různorodost procesu poskytování služeb.  

 V procesu poskytování služby dochází většinou k přímému setkávání zákazníka se 

službou v určitém přesně měřitelném časovém období.  Kontakt zákazníka se službou se týká 

všech prvků služby včetně osobních kontaktů se zaměstnanci v určitém materiálním prostředí 

a využití hmotných prvků služby.“ (Vaštíková, 2008, s. 180) 

 Pro prodej v informačních centrech, ale i na pokladně divadla platí, že se divák musí 

pro vstupenky zastavit do určité doby, zpravidla po zaplacení a pokud tak neučiní, rezervace 

je zrušena a nárok na spotřebu služby ztrácí. Samotná spotřeba služby probíhá v místě konání 

divadelního představení, kde je po vstupu do divadla vyzván k odložení svrchního šatstva 

a následně se přesouvá do foyer divadla.  
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Zde se setkává se zaměstnanci divadla – uvaděčkami, které mu nabídnou program 

inscenace k zakoupení, případně se může dle chuti občerstvit. Ve stanovený čas je zvukovým 

signálem vybídnut k přemístění se do hlediště a usazení se na své místo.  

 Představení, která divadla nabízejí, jsou rozdělena do několika částí. Zpravidla do 

dvou, která jsou od sebe oddělena krátkou přestávkou. Tu může divák využít dle své libosti 

buď k občerstvení, zhlédnutí např. výstav fotografií či příjemného popovídání si s přáteli 

a známými, případně může navštívit toalety.  

Po zaznění zvukového signálu, který upozorňuje na ukončení přestávky, se divák 

přesouvá zpět do sálu a pokračuje ve zhlédnutí inscenace. Celý proces interakce diváka 

(zákazníka) s divadlem končí opuštěním divadelních prostor po skončení představení.  

 „Procesy vyskytující se v divadle jsou spojením typu služeb podle potřeby zákazníků 

a odborných služeb. Zde je potřeba kvalifikovaného personálu, adaptibility představení podle 

potřeb diváka, apod.“ (Danková, 2012, s. 30) 

 

3.6 Marketingová komunikace 

 „Komunikace obecně je předání určitého sdělení nebo informací od zdroje k příjemci. 

Důvody, metody a cíle takového sdělení jsou různé. Marketingová komunikace je spojená 

s pojmem komunikační proces, což znamená přenos sdělení od jednoho odesílatele k příjemci. 

Tento proces probíhá mezi prodávajícím a kupujícím, firmou a jejími potenciálními 

a současnými zákazníky, ale také mezi firmou a jejími dalšími zájmovými skupinami.“ 

(Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 21) 

 Skupiny, na které má komunikace firem vliv a které zároveň ovlivňují firmu 

samotnou, jsou například: 

 Zaměstnanci 

 Obchodní partneři a dodavatelé 

 Zákazníci 

 Média 

 Akcionáři a další 
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 Pojem komunikace vychází z latinského pojmu „communicare“. Volně přeloženo coby 

termín „něco někomu sdělit, předat nebo poskytnout informace.“ Charakterizujeme jej jako 

průběh po sobě jdoucích částí, které na sebe jednotlivě navazují a nemohou být vyčleněny. 

Model procesu komunikace a jeho principy ukazuje níže uvedený obrázek. 

Obr. 3.3 Model komunikačního procesu 

 

 

 

 

 

Zdroj: PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2010. 320 s. ISBN 970-80-247-3622-8, str. 22 

 

„Podpora neboli marketingová komunikace je čtvrtým a nejviditelnějším nástrojem 

marketingového mixu. Obnáší všechny nástroje, prostřednictvím kterých firma komunikuje 

s cílovými skupinami tak, aby podpořila výrobky nebo image firmy jako takové. Dané 

komunikační nástroje dělíme na následující: 

 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Osobní prodej 

 Public relations 

 Přímý marketing 

Aktivním užíváním komunikačního mixu se snaží marketingoví manažeři najít 

nejlepší kombinaci všech nástrojů a tím dosahovat na „vytyčené marketingové a firemní cíle“, 

kterých mohou dosáhnout využitím osobní (osobní prodej) či neosobní formy komunikace 

(formou reklamy, přímého marketingu, PR či sponzoringu a podpory prodeje), případně jejich 

kombinací prostřednictvím veletrhů nebo výstav.   
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Aby byla komunikace co nejúčinnější, je třeba stanovit si v počátku tvorby strategie 

reálné cíle, kterých se snaží divadlo dosáhnout kombinací výše uvedených nástrojů. Je tak pro 

ně typické, že marketing spolu s komunikací si utváří samo, případně si najímá agentury, 

které ji vytvářejí za něj.  

Jak již bylo výše uvedeno, marketingová komunikace dnes hraje důležitou roli ve 

strategiích společností proto i finanční částky, které jsou do ní vynakládány, nejsou nemalé 

a komunikaci je věnováno více prostoru.  Základem úspěchu komunikace je její zpětná vazba, 

která by měla ukazovat, jak úspěšná byla a zdali byla oslovena cílová skupina správně.  

V případě divadla se jedná o zvýšenou návštěvnost.  

 

3.6.1 Reklama 

 Hovoříme-li o reklamě, jde o formu jakékoli placené neosobní komunikace firem, 

případně neziskových organizací nebo jednotlivců, kteří jsou určitými způsoby 

identifikovatelní v reklamním sdělení, které vytvářejí a kterým chtějí informovat, případně 

přesvědčovat osoby, které jsou součástí specifických částí veřejnosti. Takto činí 

prostřednictvím různých typů médií.  

 „Reklama je placená, neosobní komunikace prostřednictvím různých druhů médií, 

zadávaná či realizována podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi či osobami, 

které jsou identifikovatelné v reklamním sdělení a jejichž cílem je přesvědčit členy případně 

zvláštní skupiny příjemců sdělení -cílovou skupinu. Reklama je chápána jako obecný stimul ke 

koupi určitého produktu či propagace určité filozofie organizace. Reklamními nosiči pak jsou 

prostředky jako tiskoviny, výroční zprávy, inzeráty v novinách, spoty v televizi, rozhlasu, 

časopisech či billboardy. Pokud jde o zboží masové spotřeby a geograficky rozptýlené trhy, 

pak právě tyto jsou příhodné pro masovou reklamu výrobků a služeb, kde je příznačné stejné 

sdělení určené velkému množství příjemců a typickými médii jsou masové sdělovací 

prostředky.“ (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 42) 

 

 Reklamu a její aktivity lze rozdělit do dvou specifických oblastí a to orientaci na 

produkt nebo instituci a to na reklamu: 

 Výrobkovou (neosobní forma prodeje výrobku či služby) 
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 Institucionální (podporující koncepci, myšlenku, filosofii či dobré jméno 

firmy, organizace nebo odvětví) 

 

Podle cíle sdělení reklamu můžeme rozdělit na: 

 

 Informační (snahou je vzbudit prvotní poptávku po službě nebo výrobku, 

organizaci, místě či myšlence. Podporujeme pomocí ní nový výrobek při vstupu na trh 

s cílem oznámit zákazníkovi, že je k mání). 

 Přesvědčovací (má za úkol rozvinout poptávku po výše uvedeném výrobku 

apod. Jedná se o konkurenční formu podpory výrobku). 

 Připomínkovou (je navázána na obě předchozí a pomáhá zachovávat pozici 

výrobku, služby, organizaci atd. ve vědomí zákazníků). 

 

Pro chod divadla je nesmírně důležité jakým způsobem se navenek prezentuje a jaká je 

její firemní identita, ze které vychází tzv. divadelní design. „Firemní identita je způsob, jaký 

m se firma prezentuje cílovým skupinám, je to určitá symbolika, způsob komunikace 

a chování. Jedná se o hmatatelnou prezentaci, prohlášení, zřetelně sdílené hodnoty neboli 

firemní kulturu. Identita je tedy to, co firma je, co dělá a jak to dělá. Je spojena s produkty, 

značkami, způsobem distribuce, komunikace a chování ve vztahu k veřejnosti a svým 

partnerům (stakeholders)“ (De Pelsmacker, 2003, s. 33) 

 

Specifikem výše uvedeného firemního (korporativního) designu je design 

v divadelním prostředí. Tzv. divadelní design neboli image divadla. Jednotně 

vzhlížející a výtvarně pojatý styl, který odráží umělecký názor designéra, ale i divadla 

samotného. Můžeme se s ním setkat v názvu divadla, na jeho fasádě, ve všech propagačních 

materiálech (plakáty, letáčky, pozvánky, programové brožury, publikací vydaných divadlem). 

Nevyhýbá se ani architektuře (interiér, výzdoba, zařízení divadla) potažmo samotným 

zaměstnancům („dress code“ uvaděček).  

 

Reklama, jakožto dílčí část komunikačního mixu a nejviditelnější prvek je zároveň 

nejnákladnější položkou v rozpočtu. V každé instituci a divadle se tak hledá odpověď na 

otázku, jak vysoký rozpočet bude a kolik financi na ni nakonec připadne. Vedle tradičních 

forem propagace (letáčky, brožurky, plakáty, ročenky, almanachy) se jedná o speciální akce 
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(divadelní bál), festivaly, dny divadla, výstavy apod. Pro účely reklamy lze využít rovněž 

distribuce přes-pokladnu, distribuční sítě a síť předprodeje, abonmá či prodeje přes internet. 

Výsledek účinku reklamy lze měřit v účinnosti a odezvě, následně je vhodné je analyzovat 

a zhodnotit z hlediska vynaložených nákladů na jejich vznik (pořízení). 

3.6.2 Podpora prodeje 

 „Krátkodobé stimuly, které mají motivovat zákazníka k jednání, nákupu výrobku nebo 

služby.“ (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 43) 

Podpora prodeje je nástrojem, který firmy využívají k okamžitému iniciování prodeje 

výrobků či služeb. Rozdílnost mezi podporou prodeje a reklamou je zejména v tom, že účinek 

lze spatřit okamžitě. Dojde-li ke spojení s reklamou je výsledkem efektivní nástroj 

komunikace, jež je realizován řadou různých forem: 

 Vzorky a kupóny, zvýhodněná balení 

 Expozice a podpora v prodejnách 

 Reklamní předměty 

 Prémie a bonusy 

 Slevy a věrnostní programy 

 Soutěže, slosování, loterie, hry 

 Bezplatné vyzkoušení, výměna zboží či vrácení peněz 

 

V divadelní oblasti se realizuje podpora prodeje především prostřednictvím dnů 

otevřených dveří, soutěží o vstupenky, slosování vstupenek, tomboly, loterie, hry, V.I.P. akce, 

výstavy s pozváním a zapojením do akce – cílem je narušit zvyklosti zákazníka a změnit 

poptávku. (Dvořák, 2004, s. 192) 

3.6.3 Osobní prodej 

„Osobní prodej se definuje jako interpersonální ovlivňovací proces prezentace výrobku, 

služby, myšlenky atd. prodávajícím v přímém kontaktu s kupujícím. Obvykle se odehrávající 

tváří v tvář – většinou párová, někdy i skupinová komunikace, ale mohou se realizovat 

telefonicky nebo elektronickou telekonferencí či interaktivně po internetu.“ (Přikrylová, 

Jahodová, 2010, s. 125) 



33 

 

 Výhodou osobního prodeje je jeho interaktivnost. Kupující s prodávajícím vzájemně 

mohou reagovat na svá chování, klást si otázky, na které by se jim jinak odpovědi nedostalo, 

či vysvětlovat si složitost produktu či služby. Výhodou prodávajícího je postavení, ze kterého 

může okamžitě hodnotit úspěšnost dopadu sdělení na kupujícího a potvrdit si tak jeho 

(ne)pochopení. Nesmírnou výhodou osobního prodeje je bezesporu zpětná vazba 

a přizpůsobení komunikace směřované na kupujícího. 

 Do kategorie osobního prodeje „konaného na divadelním trhu náleží též: osobní 

doporučení – propagace ústním podáním a její další šíření, z úst přátel, známých, klientů 

(diváků, čtenářů, návštěvníků), známých osobností, odborníků z oboru. Specifickou formou 

osobního doporučení, s nímž se setkáváme právě u divadla a dalších kulturních služeb, je 

„šeptanda“. To je velmi účinný komunikační nástroj, využívající přizpůsobivé jedince, 

společenské a výřečné (včetně typu „klepny-drbny“).“ (Dvořák, 2004, s. 192) Prostřednictvím 

tzv. šeptandy však může být šířena i negativní zpráva o produktech či službách, případně ústní 

kritika, která vzniká obzvláště u nespokojených zákazníků, diváků apod. 

 

3.6.4 Public relations 

 „Public relations neboli vztahy s veřejností je definováno jako řízená obousměrná 

komunikace určitého subjektu s vazbou na různé druhy veřejnosti s cílem poznat a ovlivňovat 

její postoje, získat porozumění a vybudovat dobré jméno a pozitivní obraz daného subjektu 

v očích veřejnosti.“ 

 PR aktivity jsou velmi účinným typem komunikace, která směřuje k podpoře 

nabízených produktů, ale jejich cíl je obvykle širší, než j tomu v případě jiných prvků 

komunikační strategie. Jejich význam v rámci komunikace neustále roste neboť souvisí 

s image organizace.  

„PR jsou sociálně-komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím organizace působí na 

vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak 

mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public relations organizace se také uplatňují 

jako nástroj jejího managementu. Mělo by být dlouhodobou a nepřetržitou funkcí 

managementu, soustředěnou na všechny cílové skupiny a podporující reklamní 

a marketingové aktivity.“ (Svoboda, 2009, s. 17) 
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Základní oblasti, jejichž součástí je PR, jsou: 

 Vztahy s médii 

 Formy externí a interní komunikace organizace 

 Eventy (organizování událostí) 

 Lobbing, public affairs  

 Krizová komunikace 

 

Určení si cílové skupiny je základním předpokladem úspěchu aktivit PR, proto 

i základní dělení je dvojí a to na interní a externí veřejnost, která je PR aktivitami přímo 

ovlivněna.  

Interní zahrnuje: 

 Zaměstnance – musejí mít informace o fungování firmy, jejich cílech, 

pracovní morálce ap., které jim lépe pomohou ztotožnit se s firmou 

 Vlastníky (akcionáře) – osoby, které investují či jakkoli jinak se finančně 

podílejí na fungování firmy a chtějí vědět a mít co nejlepší informace o své investici 

 Dodavatelé a zákazníky – chtějí dostávat informace o firmě, které povedou 

k zachování jejich loajality vůči ní 

 Nejbližší okolí – zahrnuje občany a organizace, které na firmy přímo působí 

a ovlivňují její fungování. Veřejnost musí být dostatečně informována o jejich činnosti 

a přínosech pro ni samotnou. 

 

Do externí veřejnosti řadíme: 

 Publicisty – osoby, které pomáhají a umožňují, aby se důležité informace 

o firmě a jejich aktivitách dostaly k veřejnosti, prostřednictvím tisku a včas 

 Učitelskou veřejnost – důležitá pro šíření důvěryhodných informací, které 

pomáhají zlepšovat image 

 Odborové asociace – umožňují prezentovat důležité činnosti firmy před 

významnými osobami 
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 Státní správu – vláda a úřední činitelé, prostřednictvím jejichž vyhlášek se 

firmy řídí  

 Bankovní a finanční instituce – nejdůležitější instituce, se kterými by firmy 

měly udržovat co nejlepší vztahy. Díky nim je jim umožněno čerpat řady finančních 

prostředků formou úvěrů a dotací na podporu a realizaci projektů.  

 

„Kulturní neziskové organizace zaměřují své PR aktivity na rozhodující skupiny 

veřejnosti. Těmi jsou především stálí návštěvníci, abonenti, členové-v případě existence 

členských programů – a dárci či patroni. Nejvýznamnějšími skupinami jsou v případě 

neziskových organizací instituce státní a místní samosprávy, proto se PR zaměřuje i na ně. 

Veřejné rozpočty nebudou niky neomezené a kultura nikdy nebude na prvním místě v centru 

pozornosti, proto mají svoji nezastupitelnou úlohu i sponzoři. (Johnová, 2008, s. 227) 

Rovněž dalšími důležitými skupinami jsou znalci z oboru, média i kritici či experti 

z oboru, kteří zprostředkovávají informace o činnosti firmy. Velice důležití jsou i samotní 

zaměstnanci, kteří ovlivňují činnosti a chod organizace. Samozřejmě, že publicita, která je 

pozitivní, v sobě nese zvýšenou prestiž a zaměstnanci tak svými osobními doporučeními této 

publicitě dopomáhají, avšak hlavní cílovou skupinou jsou stávající a potenciální návštěvníci 

organizace.  

Pokud je publicita dostatečně pozitivní, měla by se v ideálním případě dostat až za 

rámec vybraných cílových skupin, k nejširší veřejnosti, o což každá organizace usiluje. 

V dnešní době mohou divadla formami a metodami PR účinně rozvíjet, vytvářet a posilovat 

svou image a pověst divadla, která je tím nejdůležitějším a nejcennějším kapitálem divadla.  

3.6.4.1 Corporate Identity 

Neméně důležité je pro divadlo i to, jak se prezentuje na veřejnosti a jak je vnímáno 

okolím coby celek. Zahrnuje prakticky veškeré faktory, které lidé vnímají a se kterými jsou 

v divadle v přímém kontaktu. Od poskytnuté služby (zhlédnutí představení), její kvality, 

budovy, ve které se nacházejí, prostředím uvnitř divadla, komunikací, kterou vysílá divadlo 

směrem k nim až po logo, jeho jednotu, barvy, písmo či vztahu divadla k divákům 

(zákazníkům) nebo chování jeho zaměstnanců apod. Výše uvedené faktory však nejsou 

jedinými, přesto o nich můžeme souhrnně hovořit jako o tzv. corporate identity neboli firemní 

identitě.  
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„V reálném životě firem a organizací získávají sociálně - komunikační aktivity stále 

větší podporu. Propagace a public relations se stávají nezbytnou součástí i podmínkou 

existence zmíněných subjektů. Samy o sobě však většinou reflektují krátkodobé či maximálně 

střednědobé úkoly organizace. Vnější okolnosti vývoje společností, globalizace, trvale se 

měnící hospodářské, ekologické a další podmínky však vedou organizace ke koncipování 

vlastní dlouhodobější filosofie, resp. Vize, která nabízí trvalejší jistoty.“ (Svoboda, 2009, s. 

26) 

Cílem corporate identity je zejména vytvoření jednotného celku společnosti, kterým 

by se prezentovala nejen navenek, ale byla by komplexně chápána a brána i uvnitř společnosti 

samé. Jde o zaměření vnitřní i vnější komunikace, kdy vnitřní je orientována na zaměstnance, 

kterým by měla dát pocit sounáležitosti a toho, že „někam patří“ a naopak vnější se zaměřuje 

na odlišení se od konkurence.  

„Corporate identity představuje hlavní strategii podniku.  Je také sociání technikou 

pro založení, rozvoj a stabilizaci organizací. CI disponuje určitým součtem vlastností 

a způsobů prezentace, které určitou organizaci spojují a současně ji od jiných odlišují.“ 

(Svoboda, 2009, s. 29) 

Obr. 3.4 Struktura corporate identity v praxi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: SVOBODA, Václav. Public relations - moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 240 s. ISBN 978-80-

247-2866-7, str. 30 

 

 

Corporate identity dělíme na čtyři dílčí podskupiny, kam patří: 

 Corporate communications (firemní komunikaci) 

 Corporate design  
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 Corporate culture (firemní kulturu) 

 Corporate produkt  

 

„Komunikace představuje všechny komunikační prostředky, jimiž firma o sobě něco 

sděluje, komunikaci s vnějším i vnitřním prostředím. Je vnějším projevem firemní identity 

a základním zdrojem firemní kultury. Jejím prostřednictvím je ovlivňována rovněž image, a to 

způsobem, jak firma komunikuje s různými cílovými skupinami. Design neboli „jednotný 

vizuální styl“ je soubor vizuálních konstant, které jsou využívány uvnitř i vně firmy. Je 

základem vizuální identity firmy, tím, co firmu odlišuje od jiných – logo, název, barvy…“ 

(Vysekalová, 2009, s. 63) 

Kultura vytváří ucelený systém hodnot, způsobů, chování lidí a jejich jednání 

v organizacích, které vytváří komplexní obraz podniku. Zahrnuje soubory hodnot, postojů 

lidí, symbolů, etických otázek – jejich východisek a předpokladů, či perspektivu. Všechny 

výše uvedené faktory tak působí na chování zaměstnanců mezi sebou, uvnitř organizace, ale 

také na vztah organizace k okolí.  

 Do produktu spadá portfolio produktů /služeb, které firma nabízí svým zákazníkům. 

Vzájemným působením jednotlivých prvků  vzniká tzv. firemní image.Spojením všech částí 

corporate identity vzniká ucelená image organizace. Jde o naše dojmy, vnímání a veškerý 

souhrn názorů a postojů, které máme uloženy ve své mysli a v podvědomí a které vyjadřují, 

co si o firmě či produktu skutečně myslíme. Pokud se jedná o vnímání divadla, jde nejen o 

vnímání jeho image, jakožto celé organizace, ale také image produktu, které nabízí – např. 

konkrétní divadelní inscenace.  

3.6.5 Přímý marketing 

 „Direct marketing tvoří přímý marketing, oslovení konkrétního člověka 

prostřednictvím pošty nebo nových technologií (poštovní zásilky, telemarketing, teleshopping, 

elektronické nakupování, zasílání vyžádaných informací na e-mail, telefonické rozhovory, 

katalogy) a osobní prodej, což je individuální kontakt nabízejícího se zákazníkem. Tvoří ho 

obchodní setkání, nabídky, předání vzorků, prodejní veletrhy a výstavy, prodej 

prostřednictvím katalogů.“ (Johnová, 2008, s. 197)  
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Přímý marketing je nedílnou součástí komunikačního mixu. Jedná se o formu osobní 

komunikace, která může být přizpůsobena individuálně každému adresátovi či skupině přímo 

na míru. Výběr cílového příjemce tak záleží čistě na organizaci. I když je procentuálně 

osloveno menší množství lidí, výhodou je přesnost zacílení a tím i vyšší účinnost.  

 „Direkt marketing je nástroj, který divadla využívají často. Rozesílají pozvánky na 

vernisáže a speciální akce svým členům a abonentům, dárcům, sponzorům a dalším 

významným lidem. Zahrnuje poštovní zásilky, telefonní kontaktování a e-mailovou poštu.“ 

(Johnová, 2008, s. 228) Ve srovnání s jinými typy komunikace, má přímý marketing 

nesmírnou výhodu v osobní formě komunikace, jež se dá přizpůsobit každému jedinci, 

případně skupině lidí tzv. „na míru“, kde si organizace sama může zvolit, jakým způsobem 

bude vypadat.  

 S rostoucí popularitou internetu dochází k významným změnám i v oblasti 

komunikace. Divadlo není výjimkou a i ono, coby instituce, má své vlastní webové stránky, 

pomocí kterých se prezentuje a získává nové zákazníky. Jedná se o tzv. online marketing, 

kterého využívá, čím dál více firem a divadla nejsou výjimkami.  
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4 Metodika práce 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problémů a cíl práce 

 Problémem Národního divadla moravskoslezského je současný stav návštěvnosti, 

zejména pak vybrané skupiny vysokoškolských studentů. NDM doposud nerealizovalo žádný 

výzkum, který by se problematikou návštěvnosti takto specifické skupiny zabýval. Stávající 

marketingová komunikace je zaměřena celoplošně na obyvatele Moravskoslezského kraje a 

není nikterak rozdělena pro jednotlivé demografické skupiny. Pro rozbor současného stavu 

návštěvnosti je nutné nejprve provést analýzu stávající návštěvnosti NDM a posléze analýzu 

vybrané specifické skupiny vysokoškolských studentů, která by vedla k vytvoření účinné 

komunikace směrem k vybrané cílové skupině a dosažení optimálních výsledků, což pro 

NDM znamená zvýšení návštěvnosti divadla vybranou skupinou vysokoškolských studentů.   

Hlavním cílem práce se stalo komplexní zhodnocení marketingové komunikace 

Národního divadla moravskoslezského a následně vytvoření a uvedení nového konceptu 

kampaně, která by se zaměřila na segment vysokoškolských studentů. Vůle, proč byla zvolena 

právě skupina vysokoškoláků, byla úmyslná a na žádost marketingového oddělení divadla, 

které se dlouhodobě s nízkou návštěvností studentů potýká. V diplomové práci byl stanoven 

cíl pro vytvoření nové formy marketingové komunikace, návrhů a doporučení, nových 

podnětů, jak vylepšit komunikační strategii pro velmi specifickou skupinu diváků, jako jsou 

studenti vysokých škol, ale také pro stručné vymezení stávající marketingové komunikace 

divadla. Toho bylo dosaženo pomocí SWOT analýzy. Následně byla navržena taková řešení               

a možnosti, která by dopomohla k celkovému zvýšení zájmu o divadelní představní výše 

uvedené demografické skupiny.  

Cíle výzkumu: 

 Zjistit návštěvnost NDM 

 Zjistit, odkud vysokoškoláci čerpají informace o NDM 

 Zjistit, co vysokoškoláky přiměje k návštěvě divadla 

 Zjistit, kde se vysokoškoláci setkávají s reklamou NDM nejčastěji 

 Zjistit, jaký typ divadel v Moravskoslezském kraji vysokoškoláci navštěvují 
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 Zjistit, jak lidé hodnotí přísun informací ze strany divadla 

Hypotézy (pro skupinu vysokoškoláků): 

 H1: NDM navštěvuje více žen než mužů 

 H2: NDM navštěvují více lidé starší 26 let 

 H3: Respondenti dávají přednost jinému kulturnímu vyžití  

 H4: Respondenti dávají přednost alternativním divadelním scénám 

 

4.1.2 Sběr informací 

V níže uvedené části diplomové práce se zaměřuji na metodiku, ke které jsem se přiklonila při 

psaní své práce a která v ní byla využita. Všechna data, která jsou v práci publikována, byla 

získána sběrem sekundárních i primárních informací. V práci jsou využita jak data 

sekundárního výzkumu, který byl realizován pomocí internetu, kde je volně dostupná celá 

škála informací, tak i data primárního výzkumu, která byla získána pomocí dotazníkového 

šetření a jeho následné analýzy. Po dobu psaní diplomové práce bylo využito nejvíce 

sekundárního výzkumu, neboť jeho prostřednictvím bylo dosaženo řady informací 

z rozdílných zdrojů, kterých bylo při psaní práce využito.  

 Práce s využitím internetu byla volena záměrně nejen díky rychlosti a dostupnosti, 

s jakou bylo dosaženo požadovaných informací, ale také proto, že se díky němu snadněji 

komunikovalo s oddělením marketingu Národního divadla moravskoslezského. Výhoda sběru 

informací přes internet tkví v časové nenáročnosti a rychlosti zisku informací, přesto při psaní 

práce nastaly problémy a „menší překážky“ v podobě neaktuálnosti informací, či jejich 

absolutní nedostupnosti. Údaje získané prostřednictvím internetu jsou původu interního 

i externího. Interní informace byly získány prostřednictvím e-mailové komunikace 

s manažerkou marketingového oddělení, která poskytla řadu dat, jež nejsou volně dostupná. 

Jednalo se především o data ekonomická. Externí údaje byly získány nalézáním klíčových 

slov a informací prostřednictvím internetových vyhledávačů. Sekundární data byla zjišťována 

z webových stránek NDM a portálu Centra informací a statistik kultury.   

Odborné pojmy týkající se marketingové komunikace byly získány studiem odborné 

literatury, publikací volně dostupných na internetu a periodik věnujícím se problematice 

marketingové komunikace a marketingu obecně. Využity byly i informace umístěné na 
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internetu, věnující se marketingové komunikaci divadla a studiem prací, které byly na 

obdobné téma psány v předešlých letech.  

Primárního výzkumu bylo využito prostřednictvím dotazníkového šetření. Jeho tvorba 

je popsána v níže uvedených podkapitolách.   

4.1.3 Technika výběru vzorků 

 Při sběru primárních dat bylo využito nereprezentativního vzorku respondentů, kde 

byla posléze zvolena technika vhodné příležitosti, jejíž základní soubor tvořili obyvatelé 

Ostravy, napříč všemi generacemi od studentů, přes pracující až po seniory v důchodu. 

Velikost výběrového souboru byla stanovena na 206 respondentů. Dotazování, které 

probíhalo, bylo čistě anonymní.  

4.1.4 Dotazník 

 Pro výzkum byl vytvořen dotazník a to v programu Microsoft Office Word 2010, který 

byl sestaven z 23 otázek, které zahrnovaly jak otázky filtrační, identifikační, tak i otázku 

otevřenou pro případné náměty a dotazy. V tištěné podobě je dotazník k dispozici v příloze   

č. 1.  

4.1.5 Metoda analýzy výsledků a Harmonogram činností 

Data, která byla v průběhu dotazování získána, byla zpracována v programu Microsoft 

Office Excel 2010. V něm byla nejprve vytvořena datová matice, jež byla posléze převedena 

do statistického programu SPSS, kde byly jednotlivé odpovědi dotazovaných zpracovány 

a graficky analyzovány dle třídění prvního a druhého stupně. Časový harmonogram činností 

marketingového výzkumu je uveden v obrázkové příloze č. 2 (vyhodnocení dotazníku, Obr. 1) 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Pilotáž a rozpočet výzkumu 

 Před samotným dotazováním byla učiněna tzv. pilotáž na členech rodiny a kamarádech 

a to proto, aby bylo předejito případnému nepochopení otázek při vyplňování. Po pilotáži byl 

dotazník využit při dotazování.  
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4.2.2 Sběr dat 

 Sběr dat probíhal mezi 20. 2. – 7. 3. 2013 prostřednictvím osobního dotazování a to 

formou nereprezentativní techniky výběru, kde bylo využito metody vhodné příležitosti. 

Základní soubor tvořili občané města Ostravy a to od studentů, přes pracující až po důchodce. 

Byli oslovováni na frekventovaných místech a to konkrétně v obchodním domě Interspar 

Ostrava - Poruba, obchodním centru Tesco Ostrava – Třebovice a v centru Ostravy. Studenti 

byli oslovováni na univerzitních pracovištích VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzity. Aby 

nedošlo ke zkreslení výsledků z hlediska množství dotazovaných, bylo osloveno celkem 206 

respondentů. Samotné dotazování probíhalo bez problémů a lidé byli ochotní se výzkumu 

zúčastnit.  

4.2.3 Zpracování a analýza dat 

 Po ukončení dotazování byly veškeré dotazníky podrobně zkontrolovány a převedeny 

do datové matice a to prostřednictvím náležitých kódů v programu Microsoft Excel. Po 

dílčích úpravách byla konečná matice převedena do statistického programu SPSS, zde 

proběhlo třídění prvního a druhého stupně. K třídění byly využity identifikační otázky, kde 

byly zařazeny otázky týkající se pohlaví, věku respondentů a pracovního či studijního 

zaměření. Následně byly provedeny jednotlivé testy a výpočty, ke kterým byly vytvořeny 

jednotlivé grafy a tabulky.  

4.2.4 Vizualizace identifikačních otázek   

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 206 osob, které byly pro účely práce rozděleny do 

dvou kategorií a to na obyvatele Ostravy a studenty vysokých škol, kteří studují na OSU či 

VŠB-TU Ostrava. Z celkového počtu 206 respondentů bylo osloveno celkem 52,7 % žen a 

47,3 % mužů. Respondenti byli zároveň rozděleni do sedmi věkových kategorií, ze kterých 

byla nejpočetnější kategorie respondentů ve věku od 19 do 25 let, kterých bylo osloveno 

celkem 114. Druhou nejčetnější skupinou se staly osoby ve věku 26 – 35 let, kterých 

odpovídalo 29, následně za nimi skupina 23 respondentů ve věku 36 – 45 let. Nejméně 

zastoupenou kategorií byly osoby ve věku 15- 18 let (1 oslovený) a 3 osoby ve věku nad 65 

let.  
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Obr. 4.1 Pohlaví     Obr. 4.2 Věk 

 

 

  

 

 

 

 

 

V rámci výzkumu byli respondenti požádáni o zodpovězení otázky, která odpovídá 

jejich společenskému statutu. 50,7 % respondentů uvedlo, že jsou studenty vysokých škol, což 

by odpovídalo i faktu, že jsou nejpočetnější oslovenou věkovou kategorií. 36,6 % osob 

uvedlo, že jsou zaměstnanci a 6,8 % respondentů OSVČ. Nejméně zastoupeny byly kategorie 

sociálních statusů žák či student SŠ (1 osoba), na mateřské dovolené byla rovněž jedna 

respondentka a 1 % dotázaných bylo bez práce. Viz obrázková příloha č. 2 Obr. 2. 

Respondenti byli dále dotazováni na své nejvyšší dosažené vzdělání a bydliště. 

Z celkového počtu oslovených, jich úplného vysokoškolského vzdělání zakončeného 

inženýrským, případně jiným tomu odpovídajícím titulem dosáhlo 15,6 % (32 respondentů), 

nižšího stupně vysokoškolského vzdělání dosáhlo 26,8 % respondentů (55 osob). 

Nejčastějším nejvyšším dokončeným vzděláním dotazovaných se stalo vzdělání zakončené 

maturitou na střední/střední odborné škole (30,6 %). Výzkumu se rovněž zúčastnily osoby, 

které dosáhly pouze základního vzdělání, jich však bylo nepatrné procento (1,5 %), dále    

13,2 % respondentů dosáhlo nejvyššího vzdělání na gymnáziu, 19 respondentů uvedlo, že je 

vyučeno a 6 z dotázaných dosáhlo svého nejvyššího vzdělání na vyšší odborné škole.  
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Obr. 4.3 Vzdělání       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při výzkumu bylo rovněž zjišťováno, odkud respondenti pocházejí. Zdali jsou 

obyvateli Ostravy, či žijí v přilehlém okolí, případně pocházejí z jiných měst. Z grafu je 

patrné, že nejvíce oslovených a to celých 55,6 % (114 respondentů) žije v Ostravě, 25 % osob 

žije v okolí Ostravy, což odpovídá 50 zúčastněným osobám a zbylých 20 % oslovených 

uvedlo, jako místo svého bydliště, místa jiná nežli okolí či Ostravu samotnou.  

Obr. 4.4 Bydliště 
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4.2.5 Identifikační otázky pro skupinu VŠ studentů 

Pro účely práce a s ohledem na cíl práce byli respondenti rozděleni na skupinu 

vysokoškoláků a zbývající část tvořili oslovení obyvatelé, kteří žijí v Ostravě či jejím okolí, 

případně mimo Ostravu. Z těch, kteří se řadí do skupiny vysokoškoláků, jich z celkového 

počtu 104 oslovených je 51 žen a 53 mužů. Osloveno tak bylo více mužů, než žen, avšak 

procentuální rozdíl mezi nimi je minimální. 51 % ku 49 %. Což v případě věku respondentů 

neplatí. Z grafu je viditelné, že 97,1 % dotázaných je ve věku 19 – 25 let, oproti tomu necelá  

3 % respondentů uvedlo, že jsou starší a řadí se tak do kategorie 26 – 35 let. Při analýze 

rovněž vyšlo, že ve skupině studujících, kteří jsou ve věku 19 - 25 let, je 50 žen a 51 mužů, 

zatímco v kategorii 26 – 35 let jen 1 žena a 2 muži. Je tedy patrné, že neexistují extrémní 

rozdíly mezi oslovenými.  

Obr. 4.5 Pohlaví studujících    Obr. 4.6 Věk studujících 

 

 

Vysokoškoláci odpovídali i na otázky, týkající se jejich nejvyššího dosaženého 

vzdělání.  Nejpočetnější skupinou byla kategorie nižšího stupně vysokoškolského vzdělání 

(zde spadají osoby, které zakončily své vzdělání tituly Bc., DiS. apod.) které mělo 48,1 % 

dotázaných. Druhou velmi početnou skupinou byli respondenti se vzděláním ukončeným 

maturitou (téměř 29 %), těsně za nimi skupina 22,1 % studujících s gymnaziálním vzděláním. 

Při porovnávání dosaženého vzdělání u mužů a žen lze z grafu vyčíst, že téměř ve všech 

skupinách jsou rozdíly ve vzdělání mezi pohlavím nepatrné. 23,1 % žen a 25 % mužů uvedlo, 
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jako své nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské, ukončené titulem bakalář, 13,5 % 

respondentek a 15,4 % respondentů má ukončeno vzdělání na střední škole s maturitou.  

Výraznějšího rozdílů mezi pohlavím a vzděláním je jen v případě zakončení studia na 

gymnáziu. Z grafu můžeme vyčíst, že tohoto typu vzdělání dosáhlo 12,5 % žen a 9,6 % mužů. 

Tento téměř 3 % rozdíl může být dán tím, že většina chlapců chodí po základní škole na 

střední školy techničtějšího zaměření, oproti slečnám, které volí raději gymnaziální vzdělání 

případně obory na odborných učilištích.   

Obr. 4.7 Vzdělání     Obr. 4.8 Vzdělání dle pohlaví 
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5 Analýza marketingové komunikace NDM 

 Pátá kapitola je věnována analýze a vyhodnocení dat získaných během dotazníkového 

šetření. Na základě zjištěných výsledků poté budou navržena vhodná řešení, která by vedla ke 

zlepšení komunikace divadla. Při vyhodnocování otázek byl použit program SPSS ve kterém 

byly otázky z dotazníku hodnoceny dle třídění prvního a druhého stupně. Jednotlivé tabulky 

třídění jsou uvedeny v příloze č. 2. Třídění druhého stupně bylo provedeno dle věku, pohlaví, 

místa bydliště, sociálního statusu a vzdělání respondentů.  

5.1 Otázky týkající se divadla 

 Pro potřeby práce a s ohledem na cíle práce byli respondenti rozděleni do dvou skupin. 

Z celkového počtu všech oslovených se dotazníkového šetření zúčastnilo 104 vysokoškoláků. 

Pro potřeby práce budou nejprve vyhodnoceny obecné otázky týkající se celkové návštěvnosti 

divadla a znalosti NDM těmito respondenty. Poté budou vyhodnocovány otázky, na které 

odpovídali pouze respondenti, kteří studují vysokou školu.  

5.1.1 Návštěvnost divadla 

 Na úvod dotazníku byli respondenti požádání o vyplnění otázky, zdali navštěvují 

divadlo (Obr 5.1) Na otázku odpovídalo 206 respondentů, z toho 109 uvedlo, že divadlo 

navštěvuje. 97 z nich nikoli. Což je téměř 53 %, kteří navštěvují a 47 % nikoli. Ze vzorku 206 

respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli, jich 104 studovalo vysokou školu. Respondenti 

spadající do skupiny vysokoškolských studentů (Obr. 5.2), na které se orientují i cíle práce 

odpovídali téměř ve stejném poměru. 55 studujících uvedlo, že divadlo ve svém volném čase 

navštěvují, naopak 49 do něj nezavítá.  

Obr 5.1 Celková návštěvnost divadla  Obr. 5.2 Návštěvnost divadla VŠ studenty 
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 Při porovnávání závislosti mezi návštěvností divadla a pohlavím respondentů bylo 

zjištěno, že z oslovených 55 respondentů, kteří odpověděli na výše uvedenou otázku, 

odpověď „ano“ označilo celkem 35 žen a 20 mužů, odpověď „ne“ označilo 16 žen a 33 

oslovených mužů viz tabulka 5.1.  

Tab. 5.1 Závislost mezi pohlavím a návštěvností divadla 

 

 

 

  

 

 

Při porovnávání mezi jednotlivými pohlavími a jejich návštěvností jsou rozdíly taktéž 

výrazné. Z obrázku 5.3 vyplývá, že existují rozdíly mezi jednotlivými pohlavími a jejich 

návštěvností divadla. 68,6 % respondentek uvedlo, že divadlo navštěvuje, naopak 31,4 % 

z oslovených žen do divadla nechodí. V případě odpovědí oslovených mužů jsou odpovědi 

opačné. 37,7 % z nich do divadla zavítá naopak 62,3 % oslovených mužů nikoli. V porovnání 

návštěvnosti mezi pohlavími, jsou ženy těmi, které do divadla chodí častěji, nežli muži. Je 

tedy patrné, že divadlo více navštěvují ženy a pokud do něj zavítají i muži, obvykle jdou coby 

doprovod partnerky, sami by divadlo nenavštívili. V příloze č. 2 uvádím pro srovnání 

kontingenční tabulku (Tab. 1) závislosti mezi návštěvností, pohlavím, vzděláním       a 

bydlištěm respondentů a Obr. 4 (Tabulková příloha č. 2 vyhodnocení dotazníku), který 

ukazuje jednotlivé četnosti odpovědí mezi ženami a muži. 
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Obr 5.3 Návštěvnost dle pohlaví 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Známost NDM 

 Během výzkumu byli respondenti dotázáni, zdali znají Národní divadlo 

moravskoslezské. Ze všech oslovených 206 respondentů jich na tuto otázku odpovídalo 

v rámci dotazníku 108. Ostatní byli vyřazeni, neboť neodpovídali. Z těchto dvou set šesti 

respondentů mohlo na stejnou otázku odpovědět sto čtyři vysokoškoláků. Celkem však 

odpovídalo 55 z nich, 49 studentů otázku přeskočilo. Nebyla součástí jejich odpovědí, protože 

v předchozích otázkách byli odkázáni v dotazníku jinam. Z těchto 55 osob, jich 48,1 % (50 

respondentů) NDM zná a 4,8 % (5 oslovených) ne. Na Obr. 5.4 níže uvedeném, je rozdíl ve 

známosti divadla patrný, ten dosahuje až extrémního rozdílu mezi odpověďmi. Bezmála 91 % 

respondentů uvedlo, že NDM zná a zbylých 9 % ne. Vysoká znalost vychází pravděpodobně z 

toho, že většina oslovených žije v Ostravě či jejím okolí a NDM zná, případně jej znají 

z historie Moravskoslezského kraje. NDM je divadlem, které je neodmyslitelně spjato 

s Ostravou a v případě neznalosti tento fakt může být dán tím, že studenti divadlo 

nezaregistrovali, neboť zde jen studují a o kulturu se nezajímají.  
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Obr. 5.4 Známost NDM 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci srovnání mezi pohlavím zná NDM 33 žen a 17 mužů, výhradně 2 ženy a 3 

muži činnost divadla nezaznamenali. Rozdíly v hodnotách mezi muži a ženami jsou tedy 

výrazné. 94,29 % žen divadlo zná a i znalost opačného pohlaví je vysoká a dosahuje 85 %. 

Rozdíl však vidíme na obrázku 5. 5 mezi pohlavími v případě odpovědí neznalosti. Takřka     

6 % respondentek uvedlo, že NDM nezná, naproti tomu mezi muži je to rovných 15 %.  

Obr. 5.5 Známost NDM mezi vysokoškoláky podle pohlaví 
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5.1.3 Vysokoškolská návštěvnost NDM 

U této otázky odpovídali studenti na to, jak často Národní divadlo moravskoslezské 

navštěvují (Obr. 5.6). Na výběr měli celkem z šesti možností, ze kterých byla nejčastěji 

zaškrtávána odpověď „alespoň 1x za rok“. Takto odpovídalo 34 % respondentů, „alespoň 1x 

za čtvrt roku“ do NDM zavítá 26 % studentů, 20 % navštíví divadlo 1x do půl roku a zbylých 

20 % oslovených (v poměru 16 % ku 4 %) divadlo nenavštěvuje vůbec, což je poměrně 

vysoké procento oslovených anebo jej navštíví jedenkrát do měsíce. Z grafu je vidět, že ačkoli 

studenti uvádějí, že do divadla chodí a navštěvují i NDM, je jeho návštěvnost poměrně nízká.  

I když 34 % uvedlo, že jej navštíví, jde o návštěvu jednou za rok, což je velmi málo, 

stejně tomu je i v případě návštěv 1x za čtvrt případně půl roku. Výrazného rozdílu dosahuje  

i porovnání návštěvnosti 1x za měsíc a 1x za rok, což může být dáno jednak místem bydliště 

studentů, jejich časovým vytížením, zájmem trávit čas jinak, případně nenacházejí v nabídce 

divadla repertoár či žánr, který jim je blízký.  

Obr. 5.6 Návštěvnost NDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při porovnávání četností návštěvy divadla vysokoškolskými studenty s pohlavím 

respondentů a jejich bydlištěm z výzkumu vychází, že alespoň jedenkrát do měsíce navštíví 

NDM pouze 1 žena, žijící v Ostravě, 1x za čtvrt roku se do divadla podívají 4 muži a 3 ženy 

žijící v Ostravě, rovněž 7 osob z Ostravy do NDM zavítá alespoň 1x za půl roku, naopak 2 

studenti uvedli, že vůbec nechodí. 2 studenti, kteří na otázku návštěvnosti divadla odpovídali 
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a nežijí v Ostravě, uvedli, že divadlo navštíví alespoň 1x za rok a 5 nezavítá do NDM vůbec. 

Jedním z důvodů nízké návštěvnosti divadla může být právě místo bydliště studentů a 

následně i špatná dostupnost do divadla z jejich domovů. Viz Tab. 3 (příloha č. 2, 

vyhodnocení dotazníku)  

5.1.4 Faktory vedoucí studenty k návštěvě divadla 

Během výzkumu studenti byli dotazováni, na to, jaké faktory je přimějí k návštěvě 

divadla (Obr. 5.7), ať už se jedná o jakýkoli typ divadelní scény. V rámci odpovědí, mohli 

respondenti z nabídky osmi možností zaškrtnout až 3 různé odpovědi. Celkem odpovídalo 55 

studentů.   Nejčastějším kritériem návštěvy divadla, což uvedlo 29 % dotázaných, byl faktor 

„mám divadlo rád“, následně velmi často a to takřka v 23 % byl uveden jako důvod návštěvy 

faktor „doporučení známých či přátel“, který respondenty ovlivňuje. 18,3 % (24 respondentů) 

uvedlo, že divadlo navštěvují, neboť s ním mají dobré předchozí zkušenosti, 14,5 % (19 

oslovených) do divadla chodí na základě přečtených recenzí, bezmála 7 % naopak dá na 

poutavý název představení a zbylí oslovení divadlo navštíví buď na základě povinných 

školních představení či se o představení dozvídají přímo od rodičů.  

Důvodem častých odpovědí „mám divadlo rád“ může být samotný osobní zájem 

studentů o divadlo a pozitivní postoj k divadelní kultuře, případně zvyk rodiny navštěvovat 

divadelní představení. 

Obr. 5.7 Faktory, které vedou studenty k návštěvě divadla 

 

 

 

 

 

 

 

Při porovnávání 

důvodů návštěvnosti a 
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pohlaví respondentů (Obr. 5.8) jsou patrné zajímavé rozdíly. 11 % oslovených mužů uvedlo 

jako důležitost faktor poutavého názvu představení, zatímco tento faktor při vstupu do divadla 

ovlivní jen 5 % dam. 31 % žen uvedlo, že divadlo mají rády, naproti tomu lásku k divadlu má 

jen 25 % mužů, což může být dáno rozdílnými zájmy a postoji k divadlu. 7 % (6 oslovených) 

žen také uvedlo jako důvod návštěvy vliv rodičů, naopak muži tuto možnost nevolili vůbec a 

rodiči se tak nenechávají vůbec ovlivnit.  

Zajímavého rozdílu si lze všimnout u možnosti „doporučení přátel/ známých“ kterou 

častěji volili muži a to v poměru 27 %, ženy takto odpovídaly pouze v 21 %. Pokud se muži 

rozhodnou navštívit divadlo, dají více na své přátele a poutavý název představení kdežto ženy 

(27 respondentek) vede k návštěvě více láska k samotnému divadlu.   

Obr. 5.8 Faktory návštěv divadla dle pohlaví 

5.1.5 Preferované divadelní žánry respondentů 

55 oslovených respondentů, kteří na otázku preferovaných žánrů (Obr. 5.9) 

odpovídali, rovněž mohli uvádět při odpovědích více možností, maximálně však tři. 53,2 % 

respondentů hodnotí jako svůj nejoblíbenější žánr činohru, která tak výrazně dominuje nad 

ostatními typy, což je patrné i z níže uvedeného grafu. Druhou nejčastěji zaškrtávanou 

odpovědí se stala obliba muzikálů, kterým dává přednost 23,4 % respondentů. Následuje 

poměrně značný propad v oblíbenosti divadelních žánrů, kde téměř 8 % dotázaných uvedlo, 

že nemá žádný vyhraněný žánr, kterému by dával přednost. Pozoruhodným zjištěním je 
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relativní obliba respondentů v operetním žánru, takto odpovídalo 6,5 % oslovených. Podle 

očekávání se s minimální přízní u respondentů setkává balet (5,2 %) a opera (3,9 %).  

Důvodem výrazného rozdílu obliby činohry, od jiných žánrů může, být fakt, že 

činohra je jedním z nejčastěji se hraným divadelním žánrem a počtem představení výrazně 

převyšuje nad ostatními typy. Pro srovnání NDM (DJM a DAD) v programu pro duben 2013 

uvádí na scénu celkem dvacet činoherních představení, 9 operních inscenací, 7 inscenací 

spadajících pod žánr operety/muzikálu a jen 2 představení baletní, další dvojí divadelní 

uvedení patří hostům a zbylá představení jsou zařazena dopoledne pro střední školy.  

Obr. 5.9 Obliba divadelních žánrů 

 

 

 

 

 

 

 

 Z kontingenční tabulky závislosti mezi oblíbeností divadelního žánru a pohlavím 

respondentů je patrné, že výrazného rozdílu mezi muži a ženami najdeme u oblíbenosti 

činohry. 26 žen uvedlo coby svůj oblíbený žánr činohru, naproti tomu stejný názor sdílí jen 15 

mužů. Žádných jiných významných rozdílů v odpovědích nenajdeme. Viz tabulková příloha 

č. 2 Tab. 4.  

5.1.6 Nejčastěji navštěvovaná divadla 

 V návaznosti na oblibu a upřednostňovaný divadelní žánr respondenti dále uváděli, 

jaká divadla v Ostravě nejčastěji navštěvují (Obr. 5.10). Stejně jako v předchozích otázkách,   

i zde mohli dle svého uvážení odpovídat vícekrát, maximálně však mohli označit 3 divadla. I 

na tuto otázku odpovídalo dohromady 55 studentů v poměru 35 žen a 20 mužů. Z  šesti 

možností byla nejčastěji zodpovídanou možností z nabídky návštěva Divadla Jiřího Myrona   
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a to v celých 32,2 % odpovědí. Následně 20 % shodně obdrželo DAD, Divadlo Petra Bezruče 

a Komorní Scéna Aréna. 1,1 % oslovených uvedlo, že navštěvuje Divadlo Loutek Ostrava, 

zbylých téměř 7 % respondentů odpovědělo, že navštěvují divadla, avšak jiná, nežli ta, která 

působí na Ostravsku. Jsou to převážně odpovědi studentů, kteří nemají trvalé bydliště 

v Ostravě či jejím okolí, pouze zde studují a pakliže divadla navštíví, jedná se zejména o ta, 

která působí v jejich rodných městech.  

Obr. 5.10 Divadla na Ostravsku, která respondenti navštěvují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jelikož je NDM složeno ze dvou divadel, a to Divadla Antonína Dvořáka a Jiřího 

Myrona, je patrné, že při spojení odpovědí respondentů, jich NDM navštěvuje více než 52 %, 

což je překvapivé vzhledem k tomu, že se divadlo dlouhodobě potýká s nízkou návštěvností 

studentů. Lze tedy předpokládat, že i když je hodnota 52,2 % poměrně vysoká, připadá však 

na návštěvy jedenkrát za rok/půl rok či čtvrt rok. V případě srovnání s ostatními divadly jde 

opravdu o velmi nízkou návštěvnost. Obr. 6. (Obrázková příloha č. 2, vyhodnocení dotazníku) 

následně zobrazuje četnosti návštěv DAD a DJM v porovnání s žánry, které zde respondenti 

vyhledávají. Největší zastoupení mají žánry činohry a muzikálu, které navštěvují dotázaní 

v DJM. Jak to vidí jednotlivá pohlaví, uvádím v obrázkové příloze č. 2, vyhodnocení 

dotazníku Obr. 5). 
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5.1.7 Důvody nenavštívení divadla 

 Na počátku výzkumu byli respondenti v rámci otázek rozděleni na ty, kteří divadlo 

navštěvují a na ty, kteří tak nečiní. Na otázku tak odpovídalo celkem 49 dotázaných, kteří 

mohli uvést maximálně tři důvody, proč tomu tak není. Jak je z Obr. 5.11 patrné, ve většině 

případů stojí za jejich nenavštěvování divadla nezájem. Jednoduše nemají divadlo rádi, což 

může být dáno jednak tím, že v mládí nebyli rodiči vedeni k návštěvám, či o divadelní kulturu 

nestojí a raději se věnují jiným věcem, čemuž by odpovídala i druhá nejčastější odpověď a to 

téměř v 21 % případů, kde je důvodem jednak nedostatek času a v menším množství také fakt, 

že respondenti jsou bez partnera a nemají důvod tak divadlo navštívit.  

Téměř v 19 % za nízkou návštěvností stojí nevyhovující repertoár. Následně špatná 

dostupnost do divadla a překvapivě nejméně hodnoceným kritériem (7,5 %), který je 

důvodem pro nenavštívení, je cena vstupenek. Příliš velkým překvapením není ani fakt, že 

divadlo nenavštěvují více muži než ženy. Z tabulky 5.2 jednoznačně vyplývá, že muži jsou 

těmi, kteří do divadla více nechodí než opačně. Takto odpovídalo 33 oslovených mužů, kteří 

na tuto otázku v rámci dotazníku odpovídali.  

Obr. 5.11 Důvody nenavštívení divadel 
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Tab. 5.2 Faktory nenavštívení divadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazného rozdílu dosahují odpovědi v bodě, kde respondenti mohli uvádět jiné 

důvody, než ty, které byly v nabídce, proč do divadla nechodí. Většina mužů uvedla jako 

důvod fakt, že nemají partnerku, které by dělali doprovod. 9 mužů divadlo nemá rádo 

v porovnání se čtyřmi ženami, které odpovídaly stejně, šesti nevyhovuje dostupnost, což je 

výrazným negativem jen pro dvě respondentky a sedmi mužům nevyhovuje repertoár. 

V souvislosti s důvody, proč divadlo studenti nenavštěvují, byly porovnávány 

volnočasové a kulturní aktivity, kterým se ve svém čase raději věnují. Z tabulky 5.3 je patrné, 

že nejčastěji respondenti, kteří nenavštěvují divadlo, dávají přednost sportovnímu vyžití, 

případně návštěvě kina či koncertů.  

Tab. 5.3 Volný čas v porovnání s důvody, proč divadlo respondenti nenavštěvují 
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5.1.8 Co Vás přiměje navštívit NDM? 

 Skupina respondentů, která na počátku dotazníku odpovídala, že divadlo nenavštěvuje, 

přeskočila část otázek a následně byla dotazována, co by je naopak přimělo navštívit Národní 

divadlo moravskoslezské. Na škále 1 - 5 (1 nejvíce důležité, 5 nejméně, Obr. 5.12), hodnotili 

respondenti faktory, které by je přiměly k návštěvě. Důležitost jednotlivých faktorů se 

pohybuje v rozmezí 1,80 – 3,54, přičemž průměrná hodnota 3, je označena v grafu černou 

linií. Nejnižšího ohodnocení (1,80), čili faktorem, který je pro respondenty nejdůležitější je 

zajímavost a modernost představení, druhým nejdůležitějším se staly reference známých 

s průměrem 1,91. Za nimi pak těsně s průměrem 2,28 známé herecké tváře, které se staly 

třetím nejdůležitějším faktorem, který by studenty dostaly do divadla.  

Těsně za sebou skončily faktory levnějšího vstupného a lepší propagace s průměry 

2,71 a 2,69, ty svou důležitostí do divadla respondenty příliš nenalákají. Pozoruhodným 

zjištěním se stal faktor neformálního oblečení, který respondenti považují za naprosto 

nedůležitý, a rozhodně není tím, který by byl pro ně zásadním, jak by se mohlo zdát. Což 

s průměrem 3,54 jen potvrzuje.  

Obr. 5.12 Důležitost faktorů vedoucí k návštěvě NDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při srovnání pohlaví výrazných rozdílů ve vnímání mezi muži a ženami (Obr. 5.13) 

dosahují faktory neformálního oblečení, které ohodnotili ženy výsledným průměrem 3,61 a 

muži 3,47. Což u mužů je velmi překvapivé a dalo by se spíše čekat, že tento faktor budou 
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brát jako velmi důležitý, aby se cítili lépe a nemuseli mít na sobě předepsaný divadelní dress 

code. U žen rovněž. Zde je možným vysvětlením fakt, že jim je jedno, zdali se obléknou 

hezky, tím podstatným faktorem k návštěvnosti oblečení rozhodně není. Lehce nadprůměrně 

hodnotili muži průměrem 2,87 faktor ceny a ženy tak činily výsledným hodnocením 2,55. Pro 

ženy se tak cena vstupného stala v porovnání s muži důležitějším faktorem, stejně tomu je i 

v případě propagace divadla.  

Obr. 5.13 Důležitost podle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Marketingová komunikace 

Ve druhé části dotazníkového šetření byly otázky zaměřeny na komunikaci divadla. 

Respondenti odpovídali nejen na otázky týkající se míst, odkud čerpají informace o divadle, 

ale byli postaveni i před otázky, jak vnímají propagaci divadla či jak jsou s ní spokojeni. Pro 

správně fungující a účinnou komunikaci je nutné znát působnost jejích faktorů na cílové 

skupiny, zdali je vnímána pozitivně a mířena vhodnými nástroji. Proto i otázky níže uvedené 

se k marketingové komunikaci vztahovaly. 

5.2.1 Propagace NDM 

Na otázku vnímavosti propagace divadla a přísunu informací směrem ke studentům 

(Obr. 5.14) odpovídalo celkem 42 dotázaných. Ve 45,2 % respondenti uvedli, že ji vnímají 

coby přijatelnou, což byla zároveň nejčastější odpověď vůbec (19 oslovených). Mezi 
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přijatelností a naprosto nedostačujícími informacemi je rozdíl téměř 24 % což je výrazná 

odlišnost ve vnímání. 19 % dotázaných uvedlo, že propagace si nevšímá a nevěnuje ji 

pozornost a pro zbylých 14,3 % je dostačující. Z výzkumu vychází, že rozdíly mezi tím, jak je 

propagace vnímána, jsou značné. Minimální je i rozdíl mezi tím, kde hodnotili studenti 

propagaci jako „nedostatečnou“ a faktory „nevšímavosti a nezájmem“ ji sledovat. Důvodem, 

proč tomu tak je, může být fakt, že studenti se běžně na propagaci nesoustředí a cíleně ji 

nevyhledávají, např. plakátů s měsíčním programem si všimnou čistě náhodně na ulici.  

Obr. 5.14 Propagace NDM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rozdíly ve vnímání propagace však najdeme mezi jednotlivými pohlavími (Obr. 5. 

15). Z počtu 42 respondentů odpovídalo celkem 27 žen a 15 mužů. 7,4 % žen považuje 

propagaci za dostatečnou u mužů to je rovných 26,7 %. 44,4 % (12 oslovených žen) považuje 

propagaci divadla za přijatelnou naproti tomu mužů, kteří sdílí stejný názor, je jen 7, což je 

ale v porovnání čistě mezi muži bezmála 47 %. Pro téměř 30 % žen je naprosto nedostačující, 

mužům zase až tak nevadí, čemuž odpovídají odpovědi 6,7 % z nich, kteří ji jako 

nedostačující berou. Příčinou rozdílů může být celkově nezájem mužů věnovat svou 

pozornost věcem, jako je propagace, neboť pakliže navštěvují divadlo, dělají zde svým 

protějškům doprovod a primárně svůj zájem na propagaci nesoustřeďují.  
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Obr. 5.15 Propagace NDM dle pohlaví respondentů 

 

5.2.2 Zdroje čerpání informací o NDM 

 Během výzkumu byli respondenti požádáni o zodpovězení otázky, odkud o činnosti 

divadla čerpají informace (Obr. 5.16).  Odpovědi respondentů se však značně odlišovaly, což 

je patrné i z níže uvedeného grafu. Přestože měli respondenti na výběr z dvanácti možností, 

nejčastěji uváděli pouze pět z nich. 36,7 % dotázaných čerpá informace z internetových 

stránek divadla, 21,5 % dává přednost zisku informací od rodiny či přátel, shodně po téměř   

14 % dosahují možnosti plakátů s měsíčním přehledem a časopisu Program. Minimum 

respondentů uvedlo jako zdroj sociální sítě. Důvodem proč tomu tak je může být neznalost či 

nezájem studentů sdílet a čerpat informace i činnostech divadla ze sociálních sítí či 

nepropracovanost stránek ze strany divadla. Ve srovnání mezi pohlavími neexistují výrazné 

rozdíly v odpovědích respondentů. Takřka ve všech případech jsou odpovědi oslovených 

podobné, viz Tab. 5 (Tabulková příloha č. 2, vyhodnocení dotazníku). 
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Obr. 5.16 Zdroje čerpání informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Setkání s reklamou NDM 

 Stejně jako v předchozí otázce i zde byly hodnoceny faktory míst, kde se skutečně 

respondenti s reklamou divadla setkají (Obr. 5.17). Při dotazování mohli uvádět více 

odpovědí, ze kterých byla nejčastěji volena možnost „na plakátech“ a to v mnohonásobné 

převaze oproti ostatním možnostem z nabídky. Téměř 51 % respondentů volilo možnost „na 

plakátech“, což může být důsledkem toho, že NDM má skutečně ve městě spoustu míst, kam 

plakáty umísťuje a je tak zřejmé, že výše uvedená forma propagace ji vychází a oslovuje 

nejen studenty. Pouhých  17,5 % studentů uvedlo, že se s reklamou setkávají na internetu, což 

je překvapivé zejména v době 21. století, kdy je přes internet sdíleno a vysíláno de facto vše, 

co lze.  

Třetím nejčastěji zmiňovaným místem setkání s reklamou je MHD, které uvedlo    

15,9 % dotázaných. Jde poměrně o překvapivý výsledek, neboť NDM se snaží umísťovat do 

MHD co nejvíce propagačních materiálů. Při srovnání odpovědí mužů a žen, je výraznějšího 

rozdílu vidět u odpovědi „na plakátech“, více informací z nich čerpají žen nežli muži. Viz 

Tab. 6 (Tabulková příloha č. 2, vyhodnocení dotazníku.  
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Obr. 5.17 Reklama NDM      

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Webové stránky Národního divadla moravskoslezského 

 Na otázku návštěvnosti webových stránek divadla (Obr. 5.18) odpovídalo celkem 42 

respondentů. Z nichž 83,3 % uvedlo, že ano, což je výrazný rozdíl v porovnání se 16,7 %, 

kteří uvedli, že na webové stránky divadla nechodí. Důkazem toho je i fakt, že mnoho z nich, 

kteří web navštíví, z něj čerpá i řadu informací, což dokládá Obr. 5.16 uvedený výše. Pro 

srovnání návštěvnosti webu mezi pohlavím je uveden Obr. 5.19. Při porovnání odpovědí žen 

z grafu vychází, že téměř 85,19 % žen webové stránky navštěvuje, zatímco jen 14,81 % z nich 

uvedlo, že nikoli. Stejně tomu je i v případě mužů, z nichž  80 % uvedlo, že web navštěvuje, 

pouhých 20 % oslovených uvedlo, že ne. Výrazných rozdílů není ani v případě porovnání 

odpovědí žen a mužů. Webové stránky divadla nenavštěvuje více mužů než žen, naopak 

návštěvnost webu je vyšší u žen a to o 5,19 %. Ty na web zavítají častěji.  

Obr. 5.18 Návštěva www    Obr. 5.19 Návštěva www dle pohlaví 
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5.2.5 Spokojenost s webovými stránkami divadla 

 Na otázku návštěvnosti www stránek divadla navazovala otázka, která hodnotila 

spokojenost respondentů s jejími atributy (Obr. 5.20). Na škále spokojenosti (velmi spokojen, 

spokojen, spíše nespokojen a nespokojen) byly hodnoceny celkem 4 atributy – obsah webu, 

atraktivita, aktuálnost a přehlednost. Pro jakoukoli organizaci je důležité, aby její webové 

stránky, kterými se prezentuje, byly vnímány co nejlépe. Z výzkumu vychází, že 33,1 % 

respondentů hodnotí atributy webu divadla z pozice velmi spokojených, celých 57,4 % 

oslovených je naopak spokojeno. Následuje výrazný propad v odpovědích, avšak v tomto 

případě jde spíše o pozitivní jev. 8,8 % studentů hodnotí web divadla z pozice spíše 

nespokojených a necelé 1 % respondentů uvedlo, že je nespokojeno.  

Obr. 5.20 Spokojenost s atributy      

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci porovnávání spokojenosti mezi pohlavími (Obr. 5.21) jsou pohledy mužů       

a žen na atributy webu velmi podobné. Na škále spokojenosti (velmi spokojen, spokojen, 

spíše nespokojen a nepokojen) uvedlo celkem 1,13 % žen, že jsou s atributy webu 

nespokojeny, spíše nespokojeno je 10,22 % z nich. 34,09 % oslovených žen uvedlo, že jsou 

s atributy webu velmi spokojeny a téměř 54,54 % spokojeno. Celkově je tedy patrné, že 

s hodnocenými atributy webu jsou oslovené respondenty více než spokojeny. 
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Obr. 5.21 Spokojenost žen s atributy webu  

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi mužů (Obr. 5.22) se v případě hodnocení spokojenosti výrazně nelišily. 

Nespokojen nebyl žádný oslovený respondent, spíše nespokojeno jich bylo pouhých 6,25 %. 

U hodnocení atributů webu uvedlo 31,25 % mužů, že jsou velmi spokojeni a rovných 62,5 % 

z nich spokojeno. Stejně jako u žen i zde můžeme říci, že s hodnocenými atributy webu 

(aktuálnost, přehlednost, atraktivita a obsah webu) jsou muži více než spokojeni. Mezi 

pohlavími tak neexistuje výrazných rozdílů při porovnávání jejich spokojenosti s webem 

divadla. Z výzkumu je tedy patrné, že celkově jsou oslovení respondenti více než spokojeni. 

Obr. 5.22 Spokojenost mužů s atributy webu 
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5.2.6 Činnost NDM na sociálních sítích 

 V dnešní moderní době hrají výraznou roli v komunikaci sociální sítě, proto ani 

v dotazníku nechyběla otázka, která by se jich dotýkala. Respondenti byli dotázáni na to, zdali 

sledují činnost NDM i na sociální síti Facebook (Obr. 5.23). Z celkového počtu 42 

respondentů, kteří odpovídali na otázku činnosti divadla na sociální síti, jich celkem 34 

nesleduje činnosti divadla na sociálních sítích vůbec. To odpovídá odpovědím 81 % 

oslovených respondentů, aktivně činnost sleduje pouze 2,4 % stejně, jako 2,4 % nemá zřízen 

osobní profil na sociální síti vůbec. Takto odpověděli dohromady dva respondenti. 

Zbylých 14,3 % si občas nějaké činnosti na Fb ze strany divadla všimne. Z analýzy tak 

vyplývá, že o činnosti divadla na Facebookové sociální sítí nemají respondenti zájem. 

Problém může být buďto v nezájmu studentů sledovat činnost divadla na sociální síti, 

nedostupnosti informací směrem k nim ze strany divadla, které buď neví, jak se ke studentům 

dostat nebo je ještě neoslovilo a profil divadla na sociální síti nenašlo či na svých webových 

stránkách divadlo dostatečně o svém profilu na síti neinformuje. Porovnání mezi pohlavími 

uvádím v Tab. 7 (Tabulková příloha č. 2, vyhodnocení dotazníku).  

Obr. 5.23 Činnost divadla na sociální síti 
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5.2.7 Znalost loga NDM 

 Při analyzování odpovědí na otázku znalosti loga NDM (Obr. 5.24) a schopnosti 

respondentů vybavit si jej, vyšlo najevo, že téměř 90,5 % respondentů netuší, jak logo vypadá 

a nedokáží si jej vybavit. Pouze 9,5 % studentů uvedlo, že si jej sice vybavují, avšak součástí 

odpovědi byl i dodatek, jestli by jej nepopsali. To však nedokázal žádný z nich, čímž se 

zařadili do skupiny těch, kteří jej vlastně neznají. Přestože se mezi skupinou 9,5 % 

respondentů našli ti, kteří se snažili logo popsat, nejčastějšími odpověďmi byla věta „něco 

červeného, asi kulatého? Anebo ne? Nedokáži si vybavit“. 

Obr. 5.24 Logo 

 

 

 

  

 

 

 

 

I z Obr. 5.25 uvedeného níže je patrné, jaký rozdíl je mezi jednotlivými pohlavími ve 

schopnosti vybavit si logo divadla. Drtivá většina žen (89,9 %) stejně jako mužů (93,3 %) si 

logo jednoduše vybavit nedokáže, naopak jen 11,11 % oslovených respondentek uvedlo, že 

logo zná a s nimi necelých 7 % mužů. Ve srovnání odpovědí mužů a žen si logo nedokáže 

vybavit více mužů, zatímco více žen odpovědělo, že ano. Tato neschopnost vybavit si jej, 

může být způsobena i tím, že v případě respondentů, kteří se setkávají s propagačními 

materiály divadla v podobě plakátů si jednoduše v záplavě červené a bílé barvy a 

neidentifikovatelného tvaru loga jednoduše logo nedokáží zaregistrovat a následně 

zapamatovat natolik, aby byli později schopni si jej vybavit bez problémů.  
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Obr. 5.25 Logo a pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: NDM navštěvuje více žen než mužů.  

Z výzkumu vyplývá, že z celkového počtu 104 oslovených vysokoškoláků se výzkumu 

zúčastnilo celkem 51 žen a 53 mužů, přičemž 54 z nich na otázku návštěvnosti divadla 

neodpovídalo. Ze zbývajících oslovených 50 respondentů v rozložení 66 % žen (33 

oslovených) a 34 % mužů (17 respondentů), je patrné, že NDM navštěvuje více žen (Obr. 

5.26). Hypotéza byla přijata.  

 Obr. 5.26 Návštěvnost podle počtu žen a mužů 
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Hypotéza č. 2: NDM navštěvují více lidé starší 26 let 

Když se řekne Národní divadlo moravskoslezské, většině lidí se ihned vybaví věková 

skupina návštěvníků, která je starší 26 let a která pravidelně, či jakkoli jinak v nepravidelných 

intervalech divadlo navštěvuje. Na otázku, vážící se k návštěvě NDM, odpovědělo celkem 99 

z 206 dotázaných respondentů, kteří byli rozděleni do sedmi věkových kategorií. Věková 

kategorie 15 – 18 let společně s kategorií 19 – 25 let vytvořila dohromady skupinu 56 

respondentů, zbylé věkové kategorie byly sloučeny do skupiny o 43 oslovených. Z výzkumu 

tedy vyplývá (viz kapitola 4, Obr. 4.4), že respondenti starší 26 let jsou méně početnou 

skupinou, tudíž se hypotéza nepotvrdila. Přestože z výzkumu vychází, že NDM navštěvují 

více lidé do 26 let, domnívám se, že ve skutečnosti jsou skupinou, která navštěvuje divadlo, 

lidé převážně starší.  

Hypotéza č. 3: Respondenti dávají přednost jinému kulturnímu vyžití  

Co se týče kulturního vyžití respondentů, z šetření vyplývá (viz Tab. 5.3), že ve svém 

volném čase se nejraději věnují jiným kulturním aktivitám než návštěvě NDM. Téměř 47 % 

respondentů uvedlo, že nejraději ve volném čase sportují, 23,7 % z nich tráví čas raději 

v kině, 17 % poté na koncertech. Jako jiný druh zábavy a kulturního vyžití uvedli respondenti 

návštěvu letních festivalů, četbu knih, turistiku případně návštěvu konkurenčních divadel. 

Hypotéza se tak potvrdila.    

Hypotéza č. 4: Respondenti dávají přednost alternativním divadelním scénám 

Z celkového počtu 104 oslovených divadlo navštěvuje 50 z nich.  Každý, kdo 

odpovídal na otázku týkající se návštěvnosti divadel v Ostravě, mohl zaškrtnout max. 3 

divadla, která v Ostravě navštěvuje.  Z těchto 50 oslovených respondentů vzešel vzorek 90 

odpovědí, ze kterých 32 % navštěvuje DJM po 20 % shodně divadla Petra Bezruče, Komorní 

Scénu Aréna a DAD. Je tedy jasné, že NDM skládající se z DAD a DJM navštěvuje celkem 

47 z oslovených osob a zbylých 43 navštěvuje ostatní divadelní scény. Hypotéza nebyla 

přijata. (Viz Obr. 5.10). 
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6 Návrhy a doporučení 

Součástí kapitoly šesté jsou konkrétní návrhy a doporučení, které by měly vést ke 

zlepšení marketingové komunikace NDM a tím i získání cílové skupiny návštěvníků, o kterou 

divadlo usiluje - vysokoškolské studenty. Kapitola šestá je tedy věnována návrhům                   

a doporučením, která vycházejí z analýzy dotazníkového šetření. Výsledky šetření se staly 

podkladem pro již zmíněné návrhy pro Národní divadlo moravskoslezské, které se 

dlouhodobě potýká s nízkou návštěvností z řad vysokoškolských studentů.  

Dále je v kapitole návrhů uvedena i finanční nabídka pro realizaci marketingové 

komunikace. Ačkoli ze strany divadla nebyly stanoveny ani předloženy konkrétní finanční 

částky, které má na propagaci vyměřené, vychází výsledná částka vynaložená na propagaci 

z faktu, že se jedná o příspěvkovou organizaci, která je do značné míry financována městem.  

6.1 Návštěvnost divadla 

Národní divadlo moravskoslezské se delší dobu potýká s nízkou návštěvností divadla, 

především z řad mladých diváků – studentů vysokých škol. V případě návštěv divadla 

respondenti sice uvedli, že divadlo navštěvují, avšak NDM pouze sporadicky – jedenkrát za 

rok, případně za čtvrt roku. Problém nízké návštěvnosti je dán nejen nezájmem mladých o 

kulturu, ale také jinými zájmy, kterým se ve volném čase raději věnují. Cílem NDM je tedy 

získat vysokoškolské publikum a vychovat si z něj stálé návštěvníky, kteří by se do divadla 

vraceli pravidelně a ve svém volném čase divadelní kulturu rádi vyhledávali. 

Z výzkumu vyplynulo, že přestože divadlo navštěvuje 53 % respondentů, do 

Národního divadla moravskoslezského však pravidelně (alespoň jedenkrát za měsíc) zavítají 

jen 4 % z nich. Většina oslovených navštěvuje NDM jedenkrát za rok případně čtvrt či půl 

roku. Proto, aby si NDM ze studentů vychovalo návštěvníky, kteří budou divadlo navštěvovat 

pravidelně, alespoň jedenkrát za měsíc, by měla zvolit vhodnou marketingovou komunikaci, 

která by byla „ušitá přesně na míru“ vysokoškolským studentům. Cílem komunikace by mělo 

být přilákat a vzbudit zájem o divadlo a divadelní kulturu i u těch jedinců, kteří doposud brali 

čas strávený v divadle, jako promarněný.  
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6.2 Reklama 

Propagační materiály 

K tomu, aby se zvýšila návštěvnost, je nutné, aby studenti činnost divadla 

zaznamenávali. Divadlo by proto mělo zapracovat na propagaci nejen samotného divadla, ale 

i jeho repertoáru. Výzkum ukázal, že nejčastěji se studenti setkají s propagačními materiály 

divadla na plakátech, které jsou po městě rozmístěny. Třebaže se v ulicích objevují plakáty    

a propagační materiály v hojném počtu, není to záruka toho, že je studenti zaznamenají, či si 

dokonce zapamatují. Koneckonců tento fakt o neschopnosti zapamatovat si dokládá výsledek 

znalosti loga NDM. 90,5 % netuší, jak vypadá, přestože se velmi často, s propagačními 

materiál divadla sekávají. 

Na otázku, kde se nejčastěji setkávají studenti s reklamou NDM, uvedlo téměř 51 % 

z dotázaných, že nejčastěji ji zaznamenávají na plakátech, které NDM rozmisťuje po městě. 

Pro divadlo by bylo vhodné, aby plakáty byly umístěny tam, kde se studenti nejvíce pohybují. 

Jednalo by se nejen o plakáty s měsíčním programem, ale také s nově chystanými 

inscenacemi či hrami přímo pro studenty, případně s inscenacemi, které jsou dlouhodobě 

oblíbené u diváků. 

 Umístit by je mělo NDM tam, kde je vysoká koncentrace studentů – vysokoškolské 

koleje, menza, jednotlivá „foyer fakult“, sportovní areál VŠB - TU Ostrava, vědecká 

knihovna města Ostravy. Své propagační materiály s inscenacemi by mohlo divadlo rozdávat 

rovněž na majálesech, v klubech, kam nejčastěji studenti chodí, v kavárnách v okolí škol, 

v MHD, zaměřit by se mohlo divadlo i na ryze školní autobus, který převáží studenty z kolejí 

do centra města a i nadále plakáty s měsíčním programem dávat na místa, jako jsou nyní – 

pasáž Vesmír, obchodní a informační centra apod. 

Vysokoškoláci jsou specifickou skupinou návštěvníků a není snadné upoutat jejich 

zájem. Pro zvýšení návštěvnosti by mělo NDM přistoupit i k možnosti spolupráce mezi 

jednotlivými vysokými školami a divadlem. Mohlo by například přistoupit ke spolupráci 

prostřednictvím návštěv na dni otevřených dveří, které v Ostravě vysoké školy pravidelně 

pořádají na svých fakultách. Zástupci divadla – případně samotní herci by se zde mohli ukázat 

a aktivně propagovat divadlo vždy na počátku sezóny, která se kryje s úvody do studia            
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a začátky semestrů. Zde by byly rozdávány letáčky a brožurky s připravovanými inscenacemi 

a programem, který si divadlo připravilo na nadcházející sezónu, divadelní časopis apod. 

Při analyzování dotazníku rovněž vyšlo najevo, že studenti raději tráví čas na jiných 

místech než v divadle, celých 46, 8 % raději volný čas věnují sportovním aktivitám. NDM by 

tak mohlo využít tohoto poznatku a plakáty s měsíčním programem, aktuálními hrami, či 

připravovanými inscenacemi umístit i do sportovních center, kde se mladí lidé pohybují.  

Jednalo by se o plakáty, které by byly vytvořeny speciálně pro studenty. Byly by nejen 

graficky zajímavější, moderně pojaté, ale obsahovaly by i QR kódy, které jsou mezi mladými 

moderní. Rázem by si našli více informací o inscenaci, či si rovnou vstupenku koupili. 

Zajímavým zjištěním bylo, že skoro všichni oslovení studenti si nebyli schopni 

vybavit logo divadla. Nové logo, které divadlo zvolilo, již používá třetím rokem, přesto jde 

vidět, že lidé si jej nejsou schopni vybavit. Správně zvolené logo hraje důležitou roli a na 

diváka velmi působí. Jeho snadná zapamatovatelnost má pro divadlo nesmírnou výhodu          

a návštěvníkům pomáhá orientovat se v záplavě konkurenčních divadel. A o to divadlo 

usiluje. Snadná zapamatovatelnost loga a jeho vybavitelnost je v dnešní konkurenční době 

nepostradatelná. Divadlu bych doporučila zapracovat na jeho lepší viditelnosti, zejména 

v případě měsíčních plakátů s programem, kde jednoduše splývá v záplavě barev s textem. 

Tisk 

V rámci otázky, odkud lidé čerpají informace o programu divadla, překvapivě vyšlo, 

že i z tisku. Konkrétně se jedná o měsíční kulturní časopis Program. Navrhovala bych umístit 

reklamu speciálně pro studenty i zde neboť i z výzkumu vychází, že nejvíce oslovených 

studenů žije právě v Ostravě. Časopis vychází celkem ve 134 000 výtiscích za měsíc a ceny 

inzerce se pohybují v závislosti na rozměrech inzerátu a barevnosti provedení od necelých 

2000 Kč až po 66 000 Kč (bez DPH). Divadlu bych navrhla uveřejnit reklamu, která by 

zahrnovala inscenace divadla a to v barevném provedení ve formátu 1/6 strany (93x90) vždy 

jednou za měsíc, celkem tedy desetkrát, po dobu trvání divadelní sezóny.   

V úvahu by mohlo divadlo vzít i uveřejnění PR článků (cca 2-3 za rok), které by se 

vázaly k proběhlým divadelním premiérám a chystaným inscenacím na počátku divadelní 

sezóny. Cena jednoho PR článku v rozměru 1/3 strany, což by bylo dostačující, se pohybuje 

v rozmezí 10 000 – 13 000 Kč (bez DPH), samozřejmě dle barevnosti. Zaměřit by se divadlo 
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mělo také na spolupráci s Ostravskou Univerzitou a VŠB-TU Ostrava a inzerovat ve školních 

časopisech formou protihodnoty inzerce za volný vstup na libovolné představení pro 

redaktory. Viz činnost na webu.  

Rádio 

Pro správnou komunikaci bych navrhovala umístit rovněž reklamu do rádia. Ta sice 

existuje, ale jako zdroj setkání se s reklamou divadla prostřednictvím rádia ji neuvedl žádný 

student. Navrhuji divadlu, aby přistoupilo i k této formě reklamy a více na ni zapracovalo       

a umístilo ji na oblíbená rádia studentů. Dále více umisťovala reklamu na rádiu, jež je 

hlavním mediálním partnerem – Hit rádio Orion – a to v časech podvečerních, kdy ji mohou 

studenti více zaregistrovat. Využít by divadlo mohlo i kolejního rádia a pouštět spoty i zde.  

Venkovní reklama 

Doporučuji divadlu i nadále využívat formy venkovní reklamy a umístit tak 

propagační materiály prostřednictvím tzv. city light vitrín na místa jako jsou zastávky MHD, 

plochy před nákupními centry a uprostřed náměstí ve městě či na vlakovém a autobusovém 

nádraží, kde se studenti zdržují a samozřejmě dál aktivně využívat i reklamních ploch 

v MHD.  

Internet 

Druhým nejčastějším místem, kde se studenti setkají s reklamou NDM, je internet, 

což dokládá i fakt, že skoro 37 % všech studentů čerpá informace právě z internetu a samotný 

web divadla je studenty hojně navštěvován. Ti uvedli, že jsou s ním spokojeni, ale chybí jim 

jistá aktuálnost. Divadlo by se tak mělo zaměřit na aktualizaci informací na svých stránkách 

a zároveň vytvořit i stránku, přímo pro studenty. Zde by se dozvídali více informací                

o představeních, případně si mohli objednat lístky. Třebaže online nákup existuje, je mírně 

složitý. Takhle by se studenti dostali rovnou tam, kam chtějí.  

Pokud chce divadlo oslovit mladé studenty, musí jim prostřednictvím webu umět 

nabídnout to, co žádají. Webové stránky divadla by proto měly být přehlednější a nemělo by 

zde chybět ani populární tlačítko Sdílet na Facebooku/ Twittru/ Líbí se mi. Přímý a jasně 

viditelný odkaz na sociální síť je v tomto případě nezbytný.  
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Využít internetu by mělo divadlo i v případě své propagace na Facebooku. Na 

sociálních sítích dnes tráví volný čas valná většina lidí a online připojeni mohou být, 

prakticky 24 hod. NDM by mělo této možnosti využít a na Facebooku se více zapojit. Divadlo 

sice založený profil má. Ten čítá 1191 fanoušků, avšak v jakém věkovém poměru jsou, 

zjistitelné není. Navrhuji divadlu vytvořit si samostatný profil čistě pro studenty. Z výzkumu 

vychází, že činnost NDM na sociální síti Facebook nesleduje 81 % oslovených respondentů. 

Vytvořený profil by odpovídal jejich životnímu stylu, trendům a mluvě, byl by 

obohacen o informace, které by byly vkládány pravidelně a to nejen o inscenacích, ale i 

divadelních akcích. Uváděny by mohly být i o příspěvky samotných herců, či jejich tzv. 

„deníčků ze života umělce“. Aktivní komunikace mezi studenty a divadlem, neformální 

formou by jistě dopomohla k větší oblibě, avšak zde může být velkým problémem to, jak 

zjistit a nalézt databázi studentů. Jistou možností je navázání spolupráce přímo s fakultami 

vysokých škol, které databázi e-mailových adres studentů mají, ale jejich zisk by byl nejspíše 

obtížný. Na druhou stranu vytvoření kvalitního profilu na síti, který by byl aktualizován 

pravidelně, nestojí prakticky nic, jen čas a ochotu zaměstnanců divadla podílet se na této 

formě propagace.  

Spolupráci by divadlo mohlo navázat s aktivně činnými školními webovými 

časopisy a aktivně (formou bannerů) na vysokoškolských portálech fakult propagovat své 

divadlo - např. se školním webem Sokolská 33 (pro studenty Ekf). Zde by se objevovaly nejen 

bannery s nabídkou inscenací, ale také články a recenze samotných studentů. Ti by 

samozřejmě chodili do divadla s využitím výhodnějšího vstupného. Recenze očima studentů 

by tak mohla přilákat více, nežli „ta“ od odborníka.  

  Tato spolupráce by samozřejmě probíhala formou protihodnot. Divadlu by byl 

poskytnut banner na webu s jeho nabídkou, uveřejňovány by byly i články a recenze                

o představeních a naopak studentům, kteří zde píší, by byly poskytovány vstupenky na 

divadelní představení.  
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6.3 Zlepšení nabídky pro studenty 

Divadelní inscenace 

Jedním z kroků, jak zvýšit návštěvnost, je nabídnout studentům to, oč si sami žádají či 

je přesvědčí k tomu, aby divadlo navštívili. Z šetření vyšlo najevo, že nejdůležitější pro 

studenty je nabídka divadelních představení a inscenací, která jsou pojata moderně, nebo se 

jedná o představení, která nesou jen zajímavý název. Při této nabídce, by do divadla zavítali. 

NDM by mohlo rozšířit svůj repertoár o hry, které jsou moderní a pro mladého 

diváka atraktivní. Zamyslet by se mohlo divadlo nad tím, zdali nezařadit do své nabídky např. 

divadelní pondělky, které by byly věnovány právě představením, jež jsou pro studenty 

atraktivní, splňují jejich požadavky na modernost a jsou uváděna v čase a za cenu, která je pro 

ně přijatelná. 

Studenti, kteří by se rozhodli navštívit divadlo, by zavítali do Národního divadla 

moravskoslezského v případě, že by divadlo uvádělo zajímavé a moderní typy představení. 

Zároveň šetření ukázalo, že studenti, kteří divadlo navštěvují, mají nejraději divadelní žánr 

muzikálový a činoherní. NDM by se tak mohlo přiklonit k tomu, aby zařazovalo do svého 

repertoáru více inscenací muzikálových, které by studenti uvítali. Mezi lidmi je poslední 

dobou velmi oblíben a zvyšuje se neustále jeho popularita. Ačkoli NDM muzikálové 

inscenace uvádí, tato představení jsou na prknech DJM představována coby žánr 

operety/muzikálu celkem v osmi představeních, která se pravidelně opakují několikrát do 

měsíce a za sezónu. 

  Důvodem, proč studenti představení nenavštěvují je zřejmě fakt, že muzikálu ve 

spojení s operetou neholdují, případně pro ně nejsou dostatečně atraktivní, aby je navštívili. 

Samotné čistě muzikálové představení divadlo ve svém repertoáru ale nenabízí. V návaznosti 

na oblibu divadelních žánrů mezi studenty, by divadlo mohlo pouvažovat nad tím, zdali by 

nebylo výhodnější a lepší zařadit inscenace modernější a zajímavější v žánru činoherním, 

který je populární a oblíbený nejen u studentů.  

Studenti sice uvedli, že by si přáli spatřit na prknech NDM muzikály, které jsou známé 

a žádané a to v podání předních hereckých tvářích, avšak v obou případech je nutné zamyslet 

se nad tím, jestli má divadlo podmínky k tomu, aby zde mohla hostovat např. divadla pražská, 

která se muzikálovým představením věnují. Zároveň se nabízí otázka, „Vyplatí se divadlu 
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nastudovat muzikálová představení, která by studentům nabídla?“ a to nejen časově, ale i 

finančně a jestli není pro divadlo lepší s ohledem na jeho historickou kulturu, filosofii 

fungování, časovou i finanční náročnost, ubírat se raději stávajícím směrem, než na 

produkování nových inscenací pro studenty.  

Místo produkování nových představení by divadlo mohlo zvážit uvádění stávajících 

inscenací v jaksi novém kabátě, který by sebou nesl atraktivitu právě pro studenty. Uvádět by 

mohlo v rámci již zmíněných divadelních pondělků pondělní večery, které by byly věnovány 

čistě studentům. Ačkoli neformálnost oblečení, není pro studenty důležitá, mohly by tyto 

večery být naopak pojaty čistě neformálně a v duchu pohody. Divadelní prkna by se stala 

zároveň hledištěm a diváci by byli vtaženi přímo do hry. Tomu by byla uzpůsobena i místa na 

„sezení“ (sedací vaky apod.). 

Cenová nabídka 

Třebaže studenti příliš nedají na cenu, jak uvedli ve svých odpovědích, zvýšit 

krátkodobě návštěvnost by divadlo mohlo i atraktivnější cenovou nabídkou v podobě akcí na 

slevových portálech. Zvyšující se popularita slevových portálů tomu jen nahrává a rovněž 

fakt, že studenti tráví na internetu poměrně značnou část svého volného času. Koneckonců 

k této formě strategie se přiklonila i Komorní Scéna Aréna, která coby konkurenční divadlo 

tuto formu již nějakou dobu aktivně využívá.  

Využít by mohlo i spolupráce s kavárnami v okolí škol, kde studenti tráví čas v době 

svého volna. Zde by mohly být akce v podobě koupě kávy – čaje (snídaňového menu apod.) 

v určité výši a k tomu, jako tzv. pomyslný dárek by získali slevu na vstupné, případně slevu 

pro doprovod v určité procentuální výši. Samozřejmě vždy na představení, která by byla čistě 

dle jejich výběru, případně na ta, která jsou dlouhodobě vyprodána (inscenace DoNaha! 

Apod.).  

Zároveň by divadlo mělo zlepšit i to, jakou formou se cenové výhody a slevy ke 

studentům dostávají. Více informovat by měli o cenách a výhodách pro studenty nejen na 

webu divadla, ale i propagačních materiálech určených do vysokých škol a míst, kde se 

studenti pohybují.  
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6.4 Náklady na propagaci 

V případě nákladů na propagaci bylo vycházeno z faktu, že NDM je příspěvkovou 

organizací, která získává značnou část finančních prostředků od sponzorů a statutárního města 

Ostravy. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s tiskárnou Rinigier axel springer, tudíž lze 

předpokládat, že veškerý tisk propagačních materiálů jde právě přes tuto tiskárnu a s určitou 

množstevní slevou, stejně jako tvorba rádiových spotů, kde je velkým mediálním sponzorem 

divadla rádio Orion. 

 Přesto, pokud by se rozhodlo divadlo využít i jiných tiskařských služeb v Ostravě, byl 

navržen níže uvedený rozpočet na komunikační aktivity divadla, který zahrnuje reklamu 

v tisku, venkovní reklamu formou plakátů, tisk letáků a reklamu v rádiu. Komunikační 

aktivity na sociální síti nevyžadují žádné vysoké náklady, stejně jako forma spolupráce 

s weby vysokých škol.  

Celkový rozpočet 

Tisk plakátů ve formátech A2 (200 ks/měsíc) celkem na 10 měsíců, kdy trvá divadelní 

sezóna (500 000 Kč), umístění těchto plakátů by bylo nejen v city ligh vitrínách, ale i běžně 

po městě v místech, kde se studenti s plakáty setkávají i nyní. Dále 200 ks/měsíc ve formátu 

A3, se kterými by se setkali studenti na místech, jako jsou jejich vysoké školy, kluby, 

sportoviště a místa, výše uvedená v návrzích (70 000 Kč) a ve formátu A4, 100 ks/měsíc, 

které by byly umístěny v MHD (15 000 Kč). Celkem tedy za rok náklady na tisk plakátů činí 

585 000 Kč.  

Dále by divadlo mohlo inzerovat v měsíčním časopise Program Ostrava, odkud 

informace studenti čerpají. Zde by bylo přes divadelní sezónu, zahrnující 10 měsíců, 

inzerováno v barevném provedení ve formátu 1/6 strany (93x90) vždy jednou za měsíc, což 

by za dobu 10 měsíců činilo 123 420 Kč (1 měsíc / 12 342 Kč). Dále by divadlo mohlo vzít 

v úvahu i vkládání PR článků, které by byly umístěny na 1/3 strany. Ceny PR článků se 

pohybují v rozmezí 10 000 – 13 000 Kč (bez DPH), opět v závislosti na barevném či 

černobílém provedení. V případě článků by bylo dostačující černobílé provedení, případně 

více prohloubit spolupráci s Moravskoslezským deníkem, který se pravidelně účastní 

generálních zkoušek i premiér a divadlo s ním má dlouhodobou spolupráci. 
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Co se reklamy v rozhlase týče, doporučila bych divadlu, aby spot, vypracovaný čistě 

pro studenty pustila v čase podvečerním, kdy je větší šance, že si jí všimnou. Spot by běžel 

nejen v rádiu, které je hlavním mediálním partnerem divadla – Hit Rádio Orion, ale i místním 

rádiu Čas. Cena jednotlivých spotů se odvíjí nejen od délky trvání (standartní spot 30s) ale i 

od času, ve kterém jde do éteru, avšak konkrétní ceny spotů na internetu nejsou k nalezení. 

Vyčlenila bych pro rádiové spoty cca 20 – 25 000 Kč, s ohledem na fakt zvýšeného DPH a 

rovněž toho, že v rozpočtu pro rok 2011 divadlo na tvorbu spotů vynaložilo 15 000 Kč.  

Náklady na internetovou prezentaci divadla formou vytvoření profilu na sociální síti 

jsou prakticky nulové a zahrnují jen mzdu zaměstnance, který by tvorbu měl na starost. 

Celkové uvedené náklady však nezahrnují mzdu pracovníků, pronájmy plakátovacích ploch a 

city light reklam a výlepy plakátů. Viz Obr. 15 (Obrázková příloha č. 3)  
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navržení marketingové komunikace pro Národní 

divadlo moravskoslezské. Na základě oslovení divadla a spolupráce s jeho marketingovou 

ředitelkou byl stanoven základní problém divadla, se kterým se potýká již delší dobu a to 

s nízkou návštěvností z řad vysokoškolských studentů. Cílem se tak stalo navržení 

komunikace, která by byla zaměřena čistě na vysokoškolské studenty v Ostravě.  

Pro zdárný návrh komunikace bylo přistoupeno k jednotlivým systematicky na sebe 

navazujícím částem, které dohromady umožnily vytvořit tuto diplomovou práci. 

Východiskem pro práci se stalo nejen porozumění teoretickým poznatkům marketingové 

komunikace, ale také charakteristika postavení samotného divadla a SWOT analýza, které se 

staly společně s dotazníkovým šetřením stavebními prvky pro diplomovou práci. Výsledky 

výzkumu a jejich pozdější analýza se staly základem pro návrhy a doporučení možnosti 

využití marketingové komunikace. Nedílnou součástí diplomové práce se stal marketingový 

výzkum, z jehož následné analýzy byly poté vypracovány návrhy a doporučení, která by 

zvýšila návštěvnost divadla.  

Ve fázi zkoumání byly zjišťovány důvody, proč studenti do divadla nechodí, co 

naopak dělají ve svém volném čase, ale taky jejich názory na propagaci divadla.  Z výzkumu 

pak vyplynulo, že ačkoli studenti divadlo znají a jeho propagaci vnímají jako přijatelnou by 

naopak uvítali, což by je zároveň do divadla přivedlo, kdyby divadlo uvádělo inscenace 

moderní a zajímavé a současně s tím i uvedlo představení s herecky známými tvářemi a zájem 

byl projeven i o muzikálový žánr. V rámci komunikace a reklamy se nejčastěji setkávají 

s reklamou divadla na plakátech, které jsou po městě rozmístěny. Výsledkem práce jsou 

návrhy, které by mohly studenty přimět k tomu, aby do divadla začali více chodit a brali jej 

jako příjemnou formu trávení svého volného času ne jen jako nutné kulturní zlo.  

Závěrem bych divadlu doporučila, aby se při tvorbě vhodné komunikace zaměřila na 

internet a sociální sítě, které jsou dnes velmi populární a využila jejich potenciálu. Avšak 

zároveň zvážila otázku, zdali se skutečně zaměřovat na vysokoškolské studenty nebo spíše 

raději zůstat u stávající skupiny návštěvníků a soustředit se tak více na ně.
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Seznam Příloh 

PŘÍLOHA č. 1 Dotazník 

PŘÍLOHA č. 2 Vyhodnocení dotazníku 

PŘÍLOHA č. 3 Obrázky 

PŘÍLOHA č. 4 Propagační materiály NDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 1  

Dotazník 

 

Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy báňské, oboru Marketing a obchod a ráda bych Vás 

tímto požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit k vypracování mé diplomové práce, jež 

se zaměřuje na analýzu marketingové komunikace Národního divadla moravskoslezského. Budu 

velmi ráda, za jakýkoli Váš názor, který povede k vyřešení problematiky komunikace v NDM. Dotazník 

je zcela anonymní a vytvořen byl čistě pro účely diplomové práce, proto veškeré údaje v něm 

obsažené budou použity pro hodnocení a nebudou jakkoli jinak zneužity.  Předem děkuji za Váš čas a 

ochotu při vyplňování. 

        Bc. Eva Richterová 

 

1. Navštěvujete divadlo? 

1.1 Ano (přejděte na otz.3) 1.2 Ne  

 

2. Proč divadlo nenavštěvujete?  

2.1  Nemám rád divadlo  

2.2  Příliš drahé vstupné/předplatné 

2.3  Nemohu sehnat vstupenky 

2.4 Nevyhovuje mi dostupnost  

2.5 Nesetkal jsem se s propagačními 

materiály (letáky, reklama v rádiu…) 

2.6  Nevyhovuje mi repertoár 

2.7 Jiný_______________________

Po vyplnění přejděte na otázku 16. 

 

3. Co nebo kdo Vás vede k návštěvě divadla? Označte max. 3 odpovědi 

3.1        Mám divadlo rád  

3.2 Rodiče 

3.3 Doporučení známých/ přátel 

3.4 Pozitivní zkušenosti 

s předchozími představeními 

3.5 Recenze  

3.6 Poutavý název představení 

3.7 Školní povinná představení 

3.8 Jiný________________________ 

 

 

4. Která divadla v Ostravě nejčastěji navštěvujete?  

4.1  Divadlo Antonína Dvořáka 

4.2  Divadlo Jiřího Myrona 

4.3  Komorní scéna Aréna 

4.4 Divadlo Petra Bezruče 

4.5  Divadlo loutek Ostrava 

4.6 Jiné____________________

 

5. Jaký divadelní žánr preferujete?  

5.1  Činohra 

52  Opera 

53  Opereta 

5.4  Muzikál 

5.5  Balet 

5.6  Nemám vyhraněný žánr 
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5.7 Jiné___________________

  

6. Označte, co je pro Vás důležité při rozhodování o návštěvě divadla. 

 Velmi Důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Nedůležité 

6.1 Typ představení     

6.2 Herecký soubor     

6.3 Cena 

představení 

    

6.4 Čas představení     

6.5 Dostupnost 

divadla 

    

6.6 Reference     

6.7 Typ divadla     

  

7. Znáte Národní divadlo moravskoslezské? – Divadlo Jiřího Myrona a Divadlo Antonína 

Dvořáka?   

7.1 Ano  7.2 Ne (Přejděte na otz.16)

 

8. Jak často navštěvujete NDM?  

8.1  Vlastním předplatné na celou 

sezónu 

8.2  Alespoň 1x měsíčně 

8.3  Alespoň 1x za čtvrt roku 

8.4  Alespoň 1x za půl roku 

8.5  Alespoň 1x za rok 

8.6 Nenavštěvuji (Přejděte na otz. 16)

 

9. Odkud čerpáte informace o programu NDM?  

9.1 Internetové stránky divadla 

9.2  Reklama v rádiu  

9.3  Z televize 

9.4  Ze sociálních sítí  
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9.5  Plakát s měsíčním přehledem 

9.6  Časopis Program  

9.7  Z novin či kulturních magazínů 

9.8  Při návštěvě informačního centra 

9.9  Rodina /Přátelé 

9.10   E - mailem 

9.11   Nesleduji, nezaznamenávám 

žádné informace 

9.12   Odjinud, uveďte___________

 

10. Sledujete činnosti NDM na Facebooku? 

10.1 Ano, aktivně sleduji 

 10.2 Ano, občas si všimnu 

  

10.3 Ne, nesleduji 

10.4 Nemám Facebook 

11. Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou Národního divadla moravskoslezského? 

11.1  Na internetu  

11.2  V tisku  

11.3  V TV 

11.4  V rádiu 

11.5  Na plakátech  

11.6  V MHD 

11.7  Jinde, ________________ 

 

12. Jak vnímáte propagaci a přísun informací ze strany divadla? Jako… 

12.1 Dostačující 

12.2 Přijatelnou 

12.3 Nedostačující 

12.4 Nevěnuji jim pozornost 

12.5 Propagace mě nezajímá 

 

 

 

13. Navštívili jste někdy webové stránky NDM? 

13.1 Ano  13.2 Ne (přejděte na otz. 15) 

 

14. Jak jste spokojeni s jednotlivými vlastnostmi webu? 
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 Velmi 

spokojen 

Spokojen Spíše 

nespokojen 

Nespokojen 

14.1 Obsah 

webu 

    

14.2 Atraktivita     

14.3 Aktuálnost     

14.4 Přehlednost     

15. Když se řekne NDM, vybavíte si jeho logo? Pokud ano, můžete ho stručně popsat? 

15.1 Ano___________________________ 

_________________________________ 

15.2 Ne 

_________________________________

 

16. Ohodnoťte, jako ve škole (1nejvíce - 5 nejméně důležité) co by Vás přimělo k návštěvě 

NDM (Divadlo Jiřího Myrona a Divadlo Antonína Dvořáka?) 

 

                               1 2 3 4 5 

16.1 Zajímavé/ moderní typy představení      

16.2 Známé herecké tváře      

16.3 Možnost přijít neformálně oblečen      

16.4 Levnější vstupné      
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16.5 Reference známých      

16.6 Lepší propagace divadla (tisk, plakáty, internet…)      

 

 

17. Jaké kulturní aktivitě se ve svém volném čase nejčastěji věnujete? 

 17.1 Návštěva kina 

 17.2 Koncerty 

17.3 Sportovní aktivity 

 17.4 Výstavy 

 17.5 Jiné, uveďte______________

18. Jakého jste pohlaví?  

18.1  Žena 18.2  Muž 

 

19. Kolik Vám je let? 

19.1  15 – 18 let 

19.2  19 – 25 let 

19.3  26 – 35 let 

19.4  36 – 45 let 

19.5  46 - 55 let 

19.6  56 – 65 let 

19.7  65 a více 

 

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

20.1  Základní  

20.2  Vyučen  

20.3  Střední škola /střední odborná 

škola s maturitou  

20.4  Gymnázium 

20.5  Vyšší odborné 

20.6  Vysokoškolské ukončené titulem 

Bc., BcA. Atd.  

20.7 Vysokoškolské ukončené titulem 

Ing., Mgr., MUDr. Atd.  

 

21. Jste 

21.1  Žák či student SŠ 

21.2  Student VŠ 

21.3  Na mateřské dovolené 

21.4  Zaměstnanec 

21.5  OSVČ 

21.6  Nezaměstnaný 

21.7  Důchodce 

 21.8  Jiné________________________

 

22. Odkud jste?  

22.1  Ostrava 

22.2  Okolí Ostravy  

22.3  Jiné________________________ 

 

23. Chtěl/a byste ještě něco dodat k tématu?  

Nepovinná otázka 

 



PŘÍLOHA č. 2 Vyhodnocení dotazníku 

Tabulková příloha 

Tab. 1 Závislost mezi pohlavím/vzděláním/bydlištěm a návštěvností divadla 

 

Tab. 2 Závislost mezi pohlavím/věkem/vzděláním a bydlištěm 
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Tab. 3 Návštěvnost NDM v porovnání s pohlavím a bydlištěm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Obliba žánrů podle pohlaví respondentů 
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Tab. 5 Čerpání informací podle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 Pohlaví a informace 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7 Sledování činnosti na Fb dle pohlaví 
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PŘÍLOHA č. 2 Vyhodnocení dotazníku 

Obrázková příloha 

Obr. 1 Harmonogram činností 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2Status respondentů 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Bydliště 
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Obr. 4 Návštěvnost podle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Návštěva divadel dle pohlaví 
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Obr. 6 Porovnání žánrů a návštěv divadel na Ostravsku 
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PŘÍLOHA č. 3 Obrázky 

Obr. 1 Organizační struktura NDM 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: výroční zpráv NDM 

Obr. 2 Organizační struktura NDM 

 

 

 

 

 

Zdroj: výroční zpráv NDM, vlastní úprava 
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Obr. 3 SWOT analýza NDM 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 4 Předplatné NDM 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.ndm.cz, vlastní úprava 

Obr. 5 Mapa umístění divadel 

 

 

 

 

Zdroj: www. Mapy.cz, vlastní úprava 

http://www.ndm.cz/
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Obr. 6 Divadlo Jiřího Myrona 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://plus.google.com/103697637786889136413/photos?hl=cs 

Obr. 7 Divadlo Antonína Dvořáka 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ostrava_Divadlo_Dvoraka.jpg 

Obr. 8 Logo NDM, varianta 1 

 

 

 

Zdroj: www.ndm.cz, vlastní úprava [15] 

 

 

 

http://www.ndm.cz/
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Obr. 9 Struktura marketingu v neziskovém sektoru 

 

 

 

 

Zdroj: VELÍSEK, Richard. Projekt využití nástrojů marketingového mixu na zvýšení 

návštěvnosti Divadla Malá scéna Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2010, 116s. Str.19. 

 

Obr.10 Schéma marketingového mixu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor 

Obr. 11 Grafické zobrazení modelu 7P 

 

 

 

Zdroj:http://www.sales-and-marketing-for-you.com/images/marketing-mix-structure.jpg 
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Obr. 12 Fáze tržní životnosti výrobku 

 

 

 

 

 

Zdroj:http://www.halek.info/www/prezentace/marketing-

prednasky5/obrazky/08_zivotni_cyklus_800x600.gif 

Obr. 13 Typy cílů a druhy slev divadla 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 14 Systém firemní identity 

 

 

 

ZDROJ: VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a 

firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 192 s. 

ISBN 978-80-2790-5. Str 21 



6 

 

Obr. 15 Celkové náklady 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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PŘÍLOHA č. 4 Propagační materiály NDM 

Obr. 1 Časopis NDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Ročenka NDM 
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Obr. 3 Zpravodaj NDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Direct mail  

 

 

 

 



3 

 

Obr. 5 Premiérový plakát NDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


