
Příloha č. 1: Divadlo Antonína Dvořáka 

 

   Zdroj: NDM, autor: Martin Popelář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Tabulky majetku NDM 

 

Hodnota nemovitého majetku NDM v tis. Kč 

Nemovitý majetek 

Majetek 

Celkem svěřený vlastní 

Pozemky 9 346,00 0,00 9 346,00 

Budovy a stavby 590 903,00 0,00 590 903,00 

Celkem 600 249,00 0,00 600 249,00 

Zdroj: Příloha zřizovací listiny k inventarizaci v roce 2004 

 

Hodnota movitého majetku NDM v tis. Kč 

 

Movitý majetek 

Majetek 

Celkem svěřený vlastní 

Software 462,00 0,00 462,00 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 367,00 0,00 367,00 

Samostatné movité věci a soubory movitých 

věcí 47 515,00 10 239,00 57 754,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 024,00 1 966,00 51 990,00 

Umělecká díla a předměty 259,00 0,00 259,00 

Celkem 98 627,00 12 205,00 110 832,00 

Zdroj: Příloha zřizovací listiny k inventarizaci v roce 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Organizační struktura NDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zřizovací listina, vlastní úprava, 2012 
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Příloha č. 4: Propagační materiály NDM 

 

Zdroj: Vlastní ilustrační fotografie, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Vzor dotazníku 

1. Chodíte do divadla? Pokud ano, z jakého důvodu? (Pokud ne, přejděte na otázku     

č. 6) 

a. Divadelní představení jsou kvalitní zábavou 

b. Je to společenská událost, která k životu patří 

c. Kulturní život je součástí základního vzdělání civilizovaných lidí 

d. Chci podpořit české divadelnictví 

e. Navštěvuji divadlo pouze jako doprovod, tzn. na pozvání, ne z vlastní 

iniciativy 

f. Jiný důvod 

 

2. Chtěl/a byste častěji navštěvovat divadla? ANO/NE 

 

3. Z jakého důvodu? (V případě, že jich máte víc, prosím, napište pro vás 

nejdůležitější.)   

 

4. Nechodíte do divadla, protože… 

a. Divadlo mě nebaví 

b. Nemám na něj čas 

c. Nemám na něj peníze 

d. Nemám, s kým bych divadlo navštěvoval/a 

e. Nemám přehled ve hrách, která divadla aktuálně hrají.  

f. Jiný důvod 

 

5. Myslíte, že by měly děti více chodit do divadla v rámci školy, školky, kroužků 

apod.? Pokud ano, z jakého důvodu?  

a. Je důležité navyknout děti na kulturní život  

b. Divadelní představení je užitečné vyplnění volného času 

c. Děti se touto formou snadno seznámí s naší i cizí literaturou  

d. Jiný důvod 

 

6. Jaký je podle vás účel fungování divadla?  

a. Vytváří kulturní společnost 

b. Zachovává profesionální umění bez ohledu na rozvoj bezúčelných zábav  

c. Je to zábava 

d. Divadlo je součástí národní kultury 

e. Nějaký účel asi má, ale mě to nezajímá 

f. Divadlo nemá žádný účel 

g. Jiný účel 

 

7. Myslíte, že je divadlo populární alternativou jiného využití volného času a 

zábavy?  

(Tzn., jestli může konkurovat kinu, sportovním utkáním…)  ANO / NE   



8. V čem si myslíte, že je jeho nevýhoda?  

a. Vyžaduje formální oblečení, popř. další výdaje jako je kadeřník apod. 

b. Nevýhodou je vysoké vstupné 

c. Divadlo je náročné na přemýšlení, lidé u zábavy nechtějí přemýšlet 

d. Divadlo je nudné 

e. V divadle je moc lidí na jednom místě 

f. Nevím 

g. Jiný důvod 

 

9. Co si myslíte, že by divadlu nejvíce prospělo ke zlepšení pozice?  

a. Větší propagace 

b. Lepší repertoár 

c. Známé hostující osobnosti 

d. Nic, divadlo spěje k zániku 

e. Nevím 

f. Jiný návrh 

 

10. Jaká je podle vás největší konkurence divadla?  

a. Kino 

b. Internet 

c. Nákupní centra 

d. Sport 

e. Koncerty (klubové i jiné) 

f. Jiná konkurence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6: Výsledky dotazníkového šetření 

Chodíte do divadla? 
Počet 

respondentů 
Procentní vyjádření 

Ano 95 81,90% 

Ne 21 18,10% 

Celkem 116 100,00% 

   

 
Proč divadlo navštěvujete? Počet respondentů 

Je to kvalitní zábava. 37 

Kulturní život je součástí základního vzdělání 

civilizovaných lidí. 
33 

Je to společenská událost, která k životu patří. 13 

V divadle pracuji. 5 

Jiná odpověď 5 

Navštěvuji divadlo pouze jako doprovod. 2 

   

   
Měl byste víc chodit do divadla? Z jakého 

důvodu? 
Počet respondentů 

Ano, je to zábava, relaxace. 33 

Ano, kvůli vzdělávání. 16 

Ne, chodím často. 14 

Ano, chodím málo. 12 

Ne, nemám čas nebo nechci. 7 

Ano z profesního zájmu. 5 

Jiná odpověď 6 

Neodpověděli. 25 

   

   
Proč divadlo nenavštěvujete? Počet respondentů 

Nemám čas. 8 

Nemám s kým jít. 6 

Divadlo mě nebaví. 4 

Nemám na divadlo peníze. 3 

 

 

 
  

 

 

 



Měly by děti chodit více do divadla? Z jakého 

důvodu? 
Počet respondentů 

Ano, je důležité navyknout děti na kulturní život.  66 

Ano, seznámí se touto formou s naší i cizí 

literaturou. 
33 

Ano, je to užitečné vyplnění volného času. 9 

Ano, časem by to mohlo zvýšit návštěvnost divadel. 4 

Ano, jiná odpověď. 2 

Ne. 2 

   

   
Jaký je účel fungování divadla? Počet respondentů 

Vytváří kulturní společnost. 58 

Je součástí národní kultury. 26 

Je zábava. 16 

Zachovává profesionální umění bez ohledu na 

rozvoj bezúčelných zábav 
12 

Jiná odpověď 4 

   

 Je divadlo populární alternativou jiného využití 

volného času a zábavy? 
Počet respondentů 

ano 88 

ne 27 

nevím 1 

 

   

 
Jaké je nevýhoda divadla? Počet respondentů 

Vysoké vstupné 33 

Divadlo je náročné na přemýšlení, lidé u zábavy 

nechtějí přemýšlet. 
25 

Nevím. 20 

Divadlo vyžaduje formální oblečení, případně další 

výdaje jako je kadeřník apod. 
15 

Divadlo nemá nevýhody. 10 

Pro dnešního diváka je nezajímavé. 8 

Je málo lákavé a nedostupné. 5 

 

 

 

 

 

 

 



Co by divadlu nejvíce pomohlo ke zlepšení jeho 

pozice?  
Počet respondentů 

Propagace 46 

Známé hostující osobnosti 31 

Lepší repertoár 11 

Nevím 9 

Snížení cen vstupného 6 

Navyknout na divadlo děti a mládež 5 

Jiná odpověď 8 

   

 
Jaká je největší konkurence divadla? Počet respondentů 

Internet 45 

Kino 26 

Nákupní centra 10 

Koncerty a kluby 8 

Restaurační zařízení, hospody 6 

TV 3 

Jiná odpověď 18 

 


