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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu divadla. Pozornost je nejprve 

věnována teoretické části, která popisuje typologii divadel, jejich zdroje financování a 

definuje specifika marketingu v kultuře. V praktické části je charakterizováno vybrané 

divadlo (divadlo Semafor) z hlediska současného marketingového mixu a několika 

analýz (SWOT, PEST, prostředí). Na základě získaných informací jsou navržena doporu-

čení v oblasti komunikačního mixu divadla, ze kterých je následně vytvořen marketin-

gový plán pro divadelní sezónu 2019/2020.  
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the problems of theatre marketing. Attention is first 

paid to the theoretical part, which describes the typology of theaters, their sources of 

financing and defines the specifics of marketing in culture. In the practical part is char-

acterized selected theatre (Semafor theatre) in terms of current marketing mix and 

several analyses (SWOT, PEST, environment). Based on the information obtained, rec-

ommendations are proposed in the field of theater communication mix, from which a 

marketing plan for the theater season 2019/2020 is created. 
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Úvod 

Změny, které se pojily s rokem 1989, znamenaly také významný nárůst počtu divadel-

ních subjektů. V souvislosti s rostoucí konkurencí začala divadla pociťovat větší po-

třebu využívání marketingových aktivit, než tomu bylo dříve. Ačkoli je pro některá di-

vadla marketing i dnes disciplínou, která se s uměleckou tvorbou příliš neslučuje, je 

potřeba, stejně jako na ostatních trzích, být se zákazníkem v kontaktu, informovat a 

zaujmout.  

 

Aby byla komunikace s cílovými zákazníky efektivní, je potřeba dodržovat nejen odpo-

vídající kulturní úroveň, ale také sledovat trendy v oblasti marketingové komunikace. 

Divadla musí respektovat, že některé komunikační nástroje, které využívala v minulosti, 

jsou nejen nemoderní, ale také nepřináší požadovaný užitek, což znamená zmařené 

úsilí i finance. V současnosti hrají důležitou roli online komunikační kanály, které se 

promítají také do způsobu komunikace divadel.  

 

Divadla své marketingové aktivity plánují zpravidla na jednu divadelní sezónu. Důle-

žité je určit, jaké umělecké aktivity je v nadcházející sezóně čekají, čemuž následně 

přizpůsobí nástroje komunikace a jejich konkrétní podobu, časové ohraničení a ná-

klady, které se s aktivitami budou pojit. 

 

Bakalářská práce bude nejprve teoreticky popisovat specifika marketingu na divadel-

ním trhu a teoretické poznatky budou následně využity v praktické části, zaměřené na 

marketingový plán divadla Semafor. 

 

V teoretické části práce bude představeno divadlo z hlediska typologie a zdrojů finan-

cování, následně bude specifikován marketing v oblasti divadelního trhu. 

 

Praktická část se bude zabývat tvorbou marketingového plánu divadla Semafor. Po-

mocí situační analýzy bude divadlo zhodnoceno z hlediska vnitřního i vnějšího pro-

středí. Pozornost však bude především věnována zhodnocení stávajícího komunikač-

ního mixu a doporučení k jeho zlepšení.  

 

Na základě vlastních zkušeností s prací v divadle Semafor a konzultacemi s vedením 

divadla, bude z doporučených komunikačních aktivit vytvořen marketingový plán pro 

sezónu 2019/2020. Tato sezóna se v divadle Semafor ponese v duchu oslav 60. výročí 

založení divadla a uvedení dvou inscenací, což poskytuje prostor pro kreativní způsoby 

marketingové komunikace.     
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1 Divadlo 

Pojem divadlo v historii vyjadřoval pouze samotnou budovu divadla, jeviště a scénu, 

prostor, který sloužil hercům pro ztvárnění divadelních her. V současném pojetí divadla 

už se na celou věc nahlíží mnohem komplexněji, tedy že divadlo je také druh velmi 

dynamického umění, jehož cílem je poskytovat publiku kulturní zážitek. 

 

Začátek 20. století představoval pro divadelní scénu poměrně složité časy. Ještě v roce 

1922 byla značná část divadel německá, pokud jde o oficiální scény. Sebevědomý pro-

ces emancipace českého divadla probíhal ve druhé polovině dvacátých let a jeho sym-

bolickým završením byl vznik Osvobozeného divadla. Během následujících let již kul-

tura byla obohacena o další a další významná česká divadla. (Dvořák, 2004) 

 

Už v tehdejší době bylo zřejmé, že divadlo je závislé nejen na lidech, kteří ho realizují 

po umělecké stránce, ale že je také zapotřebí zajistit chod divadla po stránce adminis-

trativní a ekonomické. Dokonce se, především pražské divadlo, dostalo rychle do poloh 

moderního divadelního provozu, díky němuž se přibližovalo světovým scénám, zamě-

řeným obchodně a tržně.  

 

S rostoucí konkurencí nabyla na důležitosti propagace divadel, která do té doby spo-

čívala pouze v plakátech či letácích. Nově divadla začala využívat i tištěná média, roz-

hlas, hry začaly být nahrávány na gramofonové desky a vydávány na knižním trhu. Ve-

dle toho začaly být k propagaci využívány velkoplošné reklamy. 

 

V letech 1948-1989 platil v Československu zákaz zřizování a provozování soukromého 

typu divadel. Stát zřizoval a provozoval divadla prostřednictvím ministerstva kultury a 

krajů. Po roce 1989, kdy započal proces transformace divadelního systému, bylo umož-

něno provozování divadel v oblasti soukromého i neziskového sektoru. (Nekolný a kol., 

2006) 

 

Dnešní doba vytváří pro provozování divadla velmi příznivé podmínky, a to ve smyslu 

legislativním, politickém i personálním. Díky uvolnění režimu provozování divadel po 

roce 1989 se počet profesionálních divadel zvýšil, počet diváků, tedy konzumentů této 

kulturní služby, však zůstává řádově stejný. (Kultura České republiky v číslech, 2017) 

 

Vyšší počet profesionálních divadel znamenal také větší konkurenci na divadelním 

trhu. Marketing v této oblasti tak znovu nabýval na důležitosti, stejně jako tomu bylo 

již v předválečném období. 
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1.1 Typologie divadla 

V letech 1948-1989 byl jediným zřizovatelem a provozovatelem divadel stát. V rámci 

změn, následujících po revoluci v roce 1989, došlo k výrazným změnám také v divadel-

ním sektoru. Po více jak čtyřiceti letech byl obnoven soukromý provoz divadel a začala 

vznikat také divadla ve formě nevládních neziskových organizací. Posledním zřizova-

telem divadel zůstávají i nadále orgány státní správy. (Kultura České republiky v čís-

lech, 2017) 

 

Každá forma divadel si vyžaduje specifický přístup, ať už se jedná o financování, ma-

nagement nebo marketing, což jsou jedny z důvodu, proč je potřeba divadla rozlišovat 

podle jejich typů. 

 

V souvislosti s odlišnými formami provozování divadla se liší také přístup k marketin-

govým aktivitám. Divadla, která byla založena primárně s podnikatelským záměrem a 

jsou tedy provozovaná na soukromé bázi, se snaží ze všech sil o sobě neustále dávat 

vědět. Ačkoli se nemusí nutně jednat o masovou záležitost, v českém divadelním pro-

středí se většinou jedná o muzikálové produkce, které v rámci svých marketingových 

aktivit využívají prostředky jako je outdoor reklamní tabule, merchandising, public re-

lations a mediální partnerství.  

Naopak divadla spadající do neziskového sektoru a sektoru veřejných kulturních slu-

žeb, ve většině případů podnikají marketingové aktivity za účelem upozornit přede-

vším na svou tvorbu.  

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Divadlo jako  

veřejná kulturní služba 
39 37 36 40 41 39 

Divadlo jako nevládní  

nezisková organizace 
71 73 72 70 82 81 

Divadlo jako soukromý 

podnik 
43 42 44 45 52 55 

Celkem 153 152 152 155 175 175 

 

Tabulka 1 Rozdělení divadel podle zřizovatele 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě statistik NIPOS, 2012-2017) 
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Uvedená tabulka (Tabulka 1) zobrazuje rozdělení českých divadel podle jejich zřizova-

tele a provozovatele. Jedná se o divadla, která pravidelně produkují divadelní a taneční 

představení, tedy bez divadel stagionového1 typu. Meziroční nárůst od roku 2012 je 

způsoben především vyšší úspěšností statistického zjišťování v neziskové sféře a pod-

nikatelském sektoru. Nárůst počtu soukromých divadel je z části zapříčiněn také po-

stupnou transformací veřejných divadel na jiné formy. 

 

1.1.1 Divadlo jako veřejná kulturní služba 

Tato forma provozování divadla může být považována za základní typ provozního mo-

delu divadla. U nás divadla tohoto typu někdy nepřesně nazývána jako „státní“, „ofici-

ální“ nebo „kamenná“ divadla. Zřizovatelem je v tomto případě stát, kraje, města a 

obce, nebo jejich části, Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy (dále jen MŠMT). Dnes už stát prostřednictvím Ministerstva kultury zřizuje jako 

svou příspěvkovou organizaci jen Národní divadlo v Praze, kraje pak pouze Horácké di-

vadlo v Jihlavě a polsko-českou scénu v Českém Těšíne. Většinu veřejných divadel pro-

vozují města a obce, převážně ve formě svých obecně prospěšných společností či pří-

spěvkových organizací. (Dvořák, 2005) 

 

Divadla tohoto typu jsou dotovaná neboli kontinuálně subvencovaná, dalším zdrojem 

financování jsou příjmy z hlavní a doplňkové činnosti divadel. Zřizovatel má v tomto 

případě významné postavení nejen z důvodu poskytování finančních prostředků, ale 

také zasahuje do samotného chodu divadla. Organizace jsou povinné každoročně vy-

dávat výroční zprávu a tu následně zpřístupnit veřejnosti např. na svých webových 

stránkách. (Krejčí, 2009)  

 

Právě z důvodu angažovanosti zřizovatele jsou pod soustavným dohledem mimo jiné 

i marketingové aktivity, které divadla využívají pro svou propagaci.  

  

                                                      

 

 
1 Stagionou se rozumí divadelní budova nebo sál bez stálého souboru, řízená jen malým pro-

vozním týmem. Repertoár takového typu divadla je tvořen výhradně tituly hostujících souborů. 

Stagiona tedy nabízí pouze prezentaci, nikoliv tvorbu nebo vznik nového díla. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zřizo-

vatel 

MK 1 1 1 1 1 1 

MŠMT 4 4 3 4 4 4 

kraje 2 2 2 2 2 2 

obce, města, městské 

části 
32 30 30 33 34 32 

Celkem divadel 39 37 36 40 41 39 

Stálých scén v provozu 81 77 76 83 86 84 

 

Tabulka 2 Divadla zřizovaná Ministerstvem kultury, MŠMT, kraji, obcemi a městy 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě statistik NIPOS 2012-2017) 

 

1.1.2 Divadlo jako nevládní nezisková organizace 

Neziskový sektor, jinak také nazýván třetí sektor, prošel během 90. let velmi dynamic-

kým rozvojem, kterým byl zásadně ovlivněn prostor českého kulturního života. Jedná 

se o organizace, které nejsou zakládány a provozovány primárně za účelem finančního 

zisku. Neznamená to však, že neziskové organizace jsou prodělečné subjekty. Tyto or-

ganizace usilují především o vytváření kulturních hodnot a jejich návratnost v delším 

časovém horizontu, než je účetní rok. (Smolíková, 2003) 

  

Právními formami takového typu divadel jsou občanská sdružení, nadace a nadační 

fondy či organizace vzájemně prospěšné (zájmová sdružení, profesní komory). (Bou-

kal, 2009) 

 

Peněžní prostředky čerpají divadla tohoto typu mimo jiné z grantů, příspěvků a dalších 

subvencí. Stěžejním zdrojem ale stále zůstává prodej vstupenek, případně jiné, doplň-

kové činnosti divadla.  

  

Také v rámci marketingových aktivit se divadla tohoto typu často nebojí experimento-

vat. Vzhledem k povaze divadel jako nevládních neziskových organizací je cílem mar-

ketingu zaujmout především cílové skupiny, kterým je tato mnohdy nevšední forma 

divadla určena.  
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Tabulka 3 Divadla jako nevládní neziskové organizace 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě statistik NIPOS 2012-2017) 

 

1.1.3 Divadlo jako soukromý podnik 

Tento typ divadel je z hlediska divadelní historie považován za nejtradičnější formu 

provozování divadla po mnoha staletí. Divadla tohoto druhu jsou zakládána primárně 

za účelem dosažení zisku. V tomto případě je možné hovořit o divadelním podnikání. 

Právně jsou tato divadla provozována ve formě akciové společnosti, společnosti s ru-

čením omezeným nebo na živnostenský list s předmětem činnosti zprostředkování 

v oblasti kultury. (Dvořák, 2005)  

 

Do této kategorie v České republice spadají divadla pořádající muzikálové produkce a 

zvláštní podskupinu tvoří také zájezdové skupiny a agenturní divadla. Obecně by se 

dalo říci, že taková divadla se díky svému hlavnímu poslání snaží oslovit co největší 

počet diváků, neboť právě na počtu diváků závisí jejich působení. Z toho důvodu se 

nesnaží příliš experimentovat a sází spíše na osvědčený repertoár. Ceny vstupenek se 

v těchto divadlech pohybují zpravidla ve vyšších částkách, než je tomu u ostatních fo-

rem. To divadlům umožňuje většinou stoprocentní finanční soběstačnost, nicméně vy-

užívají také podpory ve formě grantů a jiné peněžní příspěvky. (Šimek, 2005) 

 

Marketingové aktivity soukromých divadel nemusí být nutně cílené masově, ale vzhle-

dem k typickým představitelům této formy divadla, tedy muzikálovým produkcím, je 

to velmi časté. Také v závislosti na způsobu financování, kdy příspěvky ve formě grantů 

jsou v tomto případě udělovány pouze výběrově, musí divadla o svého diváka usilovat 

mnohem intenzivněji, než je tomu u ostatních divadelních forem. 

Mezi obvyklé formy marketingových aktivit v případě soukromých divadel patří přede-

vším různé druhy outdoor reklamy, využívání mediálních partnerství, budování PR, ale 

hojně také využívají po vzoru zahraniční produkce také merchandising a téměř samo-

zřejmostí je v dnešní době využívání sociálních sítí. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Spolek 0 0 0 49 62 62 

Občanské sdružení 54 57 54 0 0 0 

Obecně prospěšná  

společnost 
17 16 18 17 20 19 

Nadace 0 0 0 0 0 0 

Jiné 0 0 0 4 0 0 

Celkem divadel 71 73 72 70 82 81 

Stálých scén v provozu 53 60 65 62 62 50 
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Tabulka 4 Divadlo jako soukromý podnik 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě statistik NIPOS 2012-2017) 

 

1.1.4 Transformace divadelní sítě 

Po roce 1989 nastaly v oblasti provozu divadel podstatné změny ve smyslu odstranění 

zákazu soukromého podnikání v divadlech a státního dohledu nad jejich činností. De-

vadesátá léta se nesla ve znamení počátku transformace divadelní sítě, což znamenalo 

umožnění provozování divadel jak soukromému, tak neziskovému sektoru. Státní mo-

nopol v provozování divadel byl ukončen a většina divadel přešla do správy měst. Vý-

znamně také začal působit soukromý sektor, v začátcích hlavně v souvislosti s muziká-

lovými produkcemi. Většina divadel přešla do právní formy příspěvkových organizací. 

Divadla byla na města převedena včetně budov, které také byly často původním his-

torickým majetkem měst. Co se později ukázalo jako velké úskalí nového systému, bylo 

i převedení výhradního financování divadelní činnosti. Tyto změny vyvolaly obavy ze 

strany, že v rámci nového systému bude docházet k upřednostňování zanedbané in-

frastruktury před investováním do kultury. (Nekolný, 2013)  

 

V roce 2002 v Praze započala první vlna transformace divadel ve formě příspěvkových 

organizací zřizovaných hl.m. Prahou, a to Činoherního klubu a Divadla Archa, které se 

staly obecně prospěšnými společnostmi založenými hl. m. Prahou. To mělo vyjádřit 

vztah města k novým subjektům s garancí městských dotací – v prvních čtyřech letech 

v původní výši, později prostřednictvím čtyřletých grantů. Třetím divadlem, které 

v roce 2002 prošlo transformací, bylo divadlo Semafor, které svou právní formu změ-

nilo na společnost s ručením omezeným. (Černý a kol., 2013) 

 

 

  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zřizo-

vatel 

Společnost s.r.o. 16 16 19 20 24 26 

Akciová společnost 1 1 1 1 2 2 

Živnostenské oprávnění 

- fyzická osoba 
26 25 24 24 24 25 

Jiné 0 0 0 0 2 2 

Celkem divadel 43 42 44 45 52 55 

Stálých scén v provozu 32 37 36 35 41 37 
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1.2 Financování divadla 

Úkolem managementu divadel je také zajištění chodu divadla po finanční stránce. 

Způsob, jakým jsou divadla financována, záleží mimo jiné na konkrétním typu divadla. 

Jak již bylo zmíněno výše, zřizovatelem divadel můžou být fyzické či právnické osoby, 

stát, kraje, obce nebo neziskové organizace. (Dvořák, 2004) 

 

V souvislosti s financováním divadel se setkáváme s anglickým pojmem „fundraising“, 

čímž se rozumí získávání a navyšování finančních prostředků. Je to činnost ma-

nagementu divadla, orientovaná na více vzájemně nezávislých zdrojů. Nejčastěji se ale 

fundraising pojí k divadlům spadajícím do neziskového sektoru, jejichž existence je 

z velké části závislá na příspěvcích. Dalším užším specifikem je skutečnost, že pro-

střednictvím fundraisingu jsou oslovováni především soukromí podporovatelé a ve-

řejné rozpočty sem nebývají zahrnuty. (Boukal, 2009) 

 

1.2.1 Veřejné zdroje vázané na státní rozpočet 

Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu jsou využívány na provoz pří-

spěvkových organizaci zřizovaných Ministerstvem kultury. V rámci divadel sem spadá 

pouze Národní divadlo.   

 

Dalšími finančními zdroji, které divadla čerpají prostřednictvím Ministerstva kultury, 

jsou dotace a granty. Dotací neboli subvencí se označuje finanční podpora, která je ve 

většině případů poskytována z veřejných prostředků. Může být udělována systema-

ticky, pravidelně a kontinuálně, nebo jednorázově. (Dvořák, 2004) 

 

Ministerstvo kultury každoročně uděluje dotace ze státního rozpočtu mezi veřejně pro-

spěšné nestátní neziskové organizace. Samotnému udělení dotací předchází výběrové 

dotační řízení, v jehož rámci divadla dle zadaných kritérií prezentují své plánované čin-

nosti na dané období, obhajují svůj přínos pro obor a definují své finanční požadavky. 

Na základě bodového ohodnocení odborná komise vybere žadatele, kteří nejlépe vy-

hovují podmínkám pro udělení dotace. Výsledek výběrového řízení je konečný a nelze 

se proti němu odvolat. (Ministerstvo kultury, 2018a) 

 

Dotace mohou být využity pouze na neinvestiční výdaje související s realizací projektu. 

Ministerstvo si vymezuje, na jaké konkrétní projekty je možné dotaci udělit. Může se 

jednat například o festivaly, přehlídky, nové inscenační projekty, celoroční inscenační 

činnosti tvůrčího subjektu nebo o projekty, jako jsou konference a semináře určené pro 

profesionální umělce a odborníky. (Ministerstvo kultury, 2018a) 

 

Do dotačního řízení v oblasti profesionálního divadla pro rok 2019 bylo doručeno cel-

kem 187 žádostí, z toho 106 projektů bylo navržených a schválených k podpoře. Další 

4 projekty pak byly navrženy k víceleté podpoře. Celkový objem požadovaných 
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prostředků činil 114,28 mil. Kč, přidělené finanční prostředky pak dosahují výše 46,4 

mil. Kč. (Ministerstvo kultury, 2019)    

 

Kromě dotací poskytuje Ministerstvo kultury také finanční podporu v podobě Pro-

gramu státní podpory divadel, orchestrů a sborů, který je určen právnickým a fyzickým 

osobám, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou. Pod-

mínky pro získání podpory na rok 2019 dále určují minimální procento soběstačnosti 

v roce 2018, které pro příspěvkové organizace činí 13 %, v případě, že celkový počet 

zaměstnanců divadla je minimálně 150. Příspěvkové organizace, obecně prospěšné 

společnosti a spolky s minimálně 30 zaměstnanci musí splňovat alespoň 15% soběs-

tačnost. Subjekty založené podle zákona o obchodních korporacích obcí či krajem by 

měly být alespoň ze 30 % soběstačné a pro ostatní subjekty, zejména pak obchodní 

korporace, platí hranice 80% soběstačnosti. Další kritérium se týká minimálního počtu 

odehraných představení v roce 2018. Pro divadla to znamená minimálně 130 vlastních 

představení, v případě opery a baletu je toto minimum 50 představení. Dalšími kritérii 

jsou finanční participace samosprávného orgánu a nepřerušovaná činnost po dobu 

nejméně tří následujících let. (Ministerstvo kultury, 2018b)   

 

Neopomenutelnou aktivitou Ministerstva kultury je také udělování finančních pro-

středků na podporu kultury prostřednictvím Státního fondu kultury České republiky. 

Tyto účelové finance mohou být využity na podporu vzniku, realizace a uvedení umě-

lecky hodnotných děl, ale také mohou sloužit k finanční podpoře mezinárodní kulturní 

spolupráce. Podporovány jsou jak profesionální, tak neprofesionální umělecké aktivity. 

(Česká národní rada, 1992) 

 

Ministerstvo kultury také od roku 2016 poskytuje roční stipendia na tvůrčí nebo studijní 

účely v oblasti profesionálního umění v oborech hudba, divadlo a tanec, literatura a 

výtvarné umění. Stipendium je určeno pro fyzické osoby – autory a umělce působící 

v oblasti profesionálního umění a je poskytováno na časově a obsahově vymezené 

projekty. V oblasti divadelní by stipendia měla být použita na vytvoření a následné pří-

pravy inscenací. Žádosti jsou na základě výběrového řízení posouzena z hlediska kva-

lity návrhu, významu projektu, nákladů na projekt a dosavadní činnosti žadatele. (Mi-

nisterstvo kultury, 2018c) 

 

1.2.2 Nestátní veřejné zdroje 

V kategorii veřejných zdrojů stojí vedle státního rozpočtu také finanční prostředky 

územně samosprávných celků. V současnosti jsou zřizovateli naprosté většiny divadel 

města, a nesou tak i rozhodující podíl na jejich financování. Finanční příspěvky od jed-

notlivých krajů tvoří další podstatnou část rozpočtů divadel. 

 

Praha, jako kulturní centrum a sídlo mnoha významných divadel, spravuje svůj vlastní 

grantový systém. Grantem se rozumí finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, které 
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jsou formou dotace poskytovány na schválené projekty v oblasti kultury. Tyto účelově 

vázané finanční prostředky jsou poskytovány ve dvou kategoriích, a to ve formě více-

letých grantů na podporu kontinuální činnosti nebo projektu s dlouhodobým příno-

sem pro hl. m. Prahu či ve formě ročních grantů. Do systému mohou být zařazeny sub-

jekty bez ohledu na jejich právní formu, přesto jsou zde jisté omezující podmínky, a 

sice že žádosti nemohou podávat organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové 

organizace, stejně tak nemají na granty nárok územní samosprávné celky a jimi zřízené 

příspěvkové organizace. Granty lze poskytovat v podobě investiční či provozní pod-

pory, není však možné z nich hradit pořízení nemovitostí, stavební úpravy a odpisy. 

Výše poskytnuté podpory může dosahovat maximálně 70 % způsobilých nákladů pro-

jektu nebo činnosti a pokrývá deficit rozpočtu. V případě překročení tohoto maxima je 

příjemce grantu povinen vrátit příslušnou částku hl. m. Praze. (Magistrát hl. m. Prahy, 

2015) 

 

Samotný průběh posuzování se skládá z několika dílčích kroků. Žádosti jsou nejprve 

posouzeny z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních kritérií a úplnosti 

příloh, následně jsou rozděleny podle kategorií oborů. Žádosti, které splňují všechna 

předepsaná vstupní kritéria, jsou dále předány Grantové komisi. V dalším kroku jsou 

posuzovány Grantovou komisí, která za využití bodového systému vyhodnotí míru spl-

nění kritérií a cílů grantového systému. Minimální počet bodů pro přidělení grantu je 

nastaveno již při vyhlášení grantového řízení na daný rok. Pozornost je při bodování 

věnována především hodnocení dosavadní umělecké činnosti žadatele, kvalitě před-

kládaného projektu z pohledu uměleckého i ekonomického. Výsledky grantového ří-

zení jsou po schválení Radou hl. m Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy zveřejněny na 

webových stránkách hl. m. Prahy. (Magistrát hl. m. Prahy, 2015) 

 

Rozpory v souvislosti s netransparentním rozdělováním městských dotací a následnou 

arbitrážní žalobou podanou na český stát jedním z majitelů divadel vyústily v řešení, 

které tehdejší situaci ještě více vyostřilo. Tehdejší pražský radní pro kulturu se nepo-

koje pokusil vyřešit zavedením tzv. dotace na vstupenku. (Černý a kol., 2013) 

 

Smyslem dotace na vstupenku bylo podpořit návštěvnost pražských divadel tím, že 

vstupenky byly částečně dotovány. Finance, které k tomuto sloužily, představovaly 

část peněžních prostředků hl. m. Prahy, určených na podporu kultury. Dotace na jednu 

prodanou vstupenku vycházela na 41 Kč a nárok na ni měla i komerční divadla. Výsled-

kem bylo, že 50 milionů korun bylo rozděleno především mezi velmi ziskové obchodní 

společnosti, což vyvolalo mezi divadelníky největší nepokoje. Na základě důrazných 

nesouhlasů ze strany divadelníků byl po dvou měsících systém dotace na vstupenku 

zrušen. Zároveň byla provedena výrazná změna v oblasti výběrového řízení, předchá-

zejícího udělování grantů. Původní komise byla nahrazena komisí novou, sestavenou 

z řad odborníků v oblasti kultury, ekonomů a právníků. 
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Další možností, jak divadla mohou čerpat finanční prostředky z nestátních veřejných 

zdrojů, je využití podpory ze strany Evropské unie. Za účelem podpory kinematografie 

a kulturních a kreativních odvětví je zřízen Evropskou unií program Kreativní Evropa. 

Program se skládá z dílčích programů Kultura, MEDIA a mezioborové složky. Na základě 

pravidelně vypisovaných výzev mohou divadla předkládat žádosti, které jsou následně 

hodnoceny experty z celé Evropy. (Kreativní Evropa, 2018) 

 

Finanční prostředky, které divadla získají prostřednictvím dotací a grantů, využijí pře-

devším na provozní činnost divadla. Ovšem pouze ojediněle je z těchto prostředků in-

vestováno do rozvoje marketingových aktivit.  

 

1.2.3 Neveřejné zdroje financování 

Formy, jakou divadla získávají finanční prostředky z neveřejných zdrojů, jsou také ně-

kolikerého druhu. Jedním z nich může být sponzoring, další pak například spolupráce 

s nadacemi a fondy nebo přijímání finanční podpory od individuálních dárců a mece-

nášů. (Dvořák, 2004) 

 

Sponzoring je jednak jeden ze zdrojů financování divadel, ale také jeden z nástroj pu-

blic relations. Jde o podporu akcí, konkrétních divadelních projektů nebo divadla jako 

instituce. Princip spolupráce funguje na vzájemné službě – sponzor poskytne pro-

středky (finanční či nefinanční) na plánovanou aktivitu a na druhé straně je divadlo, 

které sponzora uveřejní prostřednictvím některých ze svých komunikačních kanálů. 

Spolupráce mezi sponzorem a sponzorovaný divadlem je ošetřena smluvně a jsou 

jasně definované jak finanční či jiné poskytované prostředky, tak i rozsah komunikač-

ních aktivit. (Jurášková, Horňák a kol., 2012) 

 

Pro divadla tato spolupráce pak znamená dodatečný finanční zdroj, který většinou vy-

užívají pouze na okrajové aktivity. Výběr sponzora z velké části závisí na vzájemných 

vztazích se společností, typu organizace a podmínkách spolupráce. Forma propagace 

sponzora pak může probíhat prostřednictvím webových stránek, tištěných materiálů, 

jako jsou programy, vstupenky nebo divadelní noviny, případně prezentací sponzoru-

jící firmy přímo v prostorách divadla. Celková propagace by však neměla na diváka pů-

sobit rušivým a příliš komerčním dojmem. 

 

Sponzorováno může být: 

• Celé divadlo (soubor) 

• Sezóna  

• Inscenace 

• Speciální akce, projekt, zájezd, hostování 

• Tým nebo jednotlivec  
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Dalším způsobem, jak mohou divadla získávat finanční prostředky, jsou nadace a na-

dační fondy.   

 

Nadace jsou účelovými sdruženími majetku k trvalé službě společensky nebo hospo-

dářsky užitečnému účelu, jejichž hlavním posláním je poskytování nadačních pří-

spěvků - grantů - třetím osobám (zejména z výnosů z vlastního majetku a dalších pří-

jmů). Svou podstatou představují zdroje finančních prostředků pro různorodé aktivity, 

nejen veřejně prospěšné, ale i soukromé, například pro správu majetku, ovšem s vý-

jimkou podpory politických stran a hnutí. (Nadace a nadační fondy, 2017) 

 

Nadační fondy jsou, stejně jako nadace, nezávislé subjekty finanční povahy, založené 

za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. (Nadace a nadační fondy, 

2017) 

 

Jednou z nadací, zřízenou za účelem podpory umělců, projektů či péče o pietní místo, 

je Nadace život umělce. Její činnost se dělí na čtyři základní oblasti, a sice aktivní pod-

pora mladých výkonných umělců, podpora projektů, podpora výkonných seniorů a 

péče o pietní místa na Vyšehradském hřbitově. Podpora spočívá v poskytování grantů 

posluchačům konzervatoří, začínajících mladých profesionálních umělců, ale na druhé 

straně také uděluje sociální příspěvky významným uměleckým seniorům, kteří ke konci 

života zůstanou osamoceni. Pro divadelní tvorbu jsou však nejpodstatnější granty a 

podpora realizace projektů jevištního typu, jejichž záměrem je zvyšování kultury a 

vzdělanosti české veřejnosti. (Nadace život umělce, 2017) 

 

Další cestou, jak mohou divadla získávat finanční prostředky, jsou také dary od indivi-

duálních dárců, nebo také mecenášů. Jedná se o donátory, kteří poskytují divadlům 

dar bez jakýchkoli požadavků. Podpora může být jak finančního, tak nefinančního cha-

rakteru a zpravidla probíhá diskrétně, často nesystematicky. (Dvořák, 2004)  

 

Příkladem je Národní divadlo, které má přímo pro tento účel zřízen tzv. Mecenášský 

klub Národního divadla, jímž navazuje na tradici mecenášství, které stálo u vzniku této 

umělecké instituce. Umožňuje tak vyjádřit sympatie prostřednictvím finanční podpory 

konkrétní inscenace nebo jiného uměleckého či restaurátorského projektu. Projevem 

díku jsou pak atraktivní benefity, jako výlučné postavení v hledišti, jmenovité poděko-

vání v Almanachu Národního divadla, informace o dění v Národním divadle nebo také 

bezplatná návštěva 2 veřejných generálních zkoušek. (Národní divadlo, 2019) 

 

1.2.4 Vlastní zdroje financování 

Do vlastních zdrojů divadel se řadí tržby za prodané vstupenky, ale i prodej doplňkový, 

tzv. merchandising. Merchandisingem se rozumí prodej licencovaných a autorizova-

ných předmětů a pro divadlo má jednak funkci ekonomickou, ale také funkci 
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propagační. Mnohá divadla staví velkou část svých tržeb právě na merchandisingu. 

(Dvořák, 2004) 

 

Příkladem je Divadlo Spejbla a Hurvínka, které je primárně určeno dětem. Na ty pak 

v divadelním obchůdku čekají lákavé suvenýry s vyobrazením oblíbených hrdinů. Diva-

dlo dokonce za tímto účelem provozuje i svůj eshop. V závislosti na cílové skupině zna-

mená pro divadlo tato činnost jednak velmi podstatný zdroj financí, neméně důležitá 

výhoda je však posílení vztahu se zákazníkem. 

 

Kromě toho také divadlům proudí finance z poskytovaných služeb, kterými mohou být 

pronájmy prostor divadla, kostýmů či kulis. Pro mnohá divadla se mohou pronájmy stát 

stabilním dlouhodobým pilířem financování. Divadlo tak majetek poskytuje svým jmé-

nem, proto je důležité dbát na výběr nájemce, aby nedošlo k poškození dobrého 

jména či důvěryhodnosti. (Boukal, 2009) 

 

2  Marketing 

Podle Kotlera a Armstronga (2004) je marketing „společenský a manažerský proces, 

jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny výrobků či jiných hodnot“ 

 

V dnešní široké škále divadel je samo o sobě velmi těžké se prosadit. O to složitější je 

nezapadnout, nebo dokonce neztratit úplně pozornost diváků, pokud divadlo odmítá 

marketingové aktivity provozovat. 

 

Umělecká tvorba je chápána jako vyjádření vnitřních pocitů a postojů autora, potom 

by se z určitého úhlu pohledu mohlo zdát, že by v žádném případě neměla být naru-

šována potřebami zákazníků. Marketing kultury však má dvě roviny, z nichž jedna 

souvisí přímo s uměleckou tvorbou a druhá s její následnou prezentací. (Bačuvčík, 

2012) 

 

2.1 Specifika marketingu v oblasti kultury 

Marketing v oblasti divadel je však považován za poměrně specifickou disciplínu. Za-

tímco výrobky a služby vznikají zpravidla na základě požadavků trhu, marketing v ob-

lasti divadla má tu odlišnost, že produkt, tedy divadelní inscenace, vznikla nezávisle 

na tržní situaci. (Dvořák, 2004) 

 

Mnohdy ale nejde jen o pozornost diváků, pokud divadlo není dostatečně viditelné na 

trhu, není atraktivní ani pro potenciální sponzory, což pro divadla může často zname-

nat závažnou finanční újmu. To, jak je o divadle slyšet, je jedna z nejdůležitějších věcí, 

které management divadla musí neustále kontrolovat. Pro maximální efektivitu je 

stěžejní si také určit, na koho bude komunikace směřována. Díky internetu už navíc 

nejsou divadla odkázaná jen na novinové články, brožury, případně reklamy v médi-

ích. Prostřednictvím sociálních sítí je možné zasáhnout opravdu široké publikum, 
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navíc rychle a s relativně malým úsilím. Na druhou stranu, v záplavě všech marketin-

gových sdělení je potřeba být velmi originální. (Besana, 2018) 

 

Je však důležité si uvědomit, že marketing, je pouze jeden z nástrojů managementu. 

Marketing neudělá ze špatného scénáře mistrovské dílo, nepomůže ani vylepšit he-

recké výkony. Může však napomoci vybudovat dlouhodobé vztahy divadla se zákaz-

níky, ze kterých se tak díky správně provedenému marketingu mohou stát předplati-

telé nebo členové divadelního klubu. (Byrnes, 2009) 

 

V případě divadelních inscenací, které jsou zde v roli produktu, je cílem maximalizace 

jejich kvality. Pokud však kvalita sama o sobě není dostačující, divadla se tento pro-

blém často pokouší řešit právě pomocí marketingových nástrojů, což může být efek-

tivní, ale většinou pouze krátkodobě. 

 

Přesto stále ve spoustě divadel marketing není vůbec, nebo ho často vykonávají lidé 

pouze na základě vlastní praxe, bez odborného vzdělání. Důvodem je ve většině pří-

padů nedostatek finančních prostředků, a tak situace často vyústí v problém, kdy se 

divadelníci místo uměleckých aktivit soustředí na udržení ekonomické rentability or-

ganizace. Důsledkem pak bývají další ztráty, problémy s dosahováním uměleckých cílů 

a celková ztráta motivace.  

 

2.2 Divadlo jako služba 

Produkt kulturních organizací má povahu služby. Ty mají oproti jiným druhům pro-

duktů jistá specifika, která značně ovlivňují povahu realizovatelných marketingových 

aktivit. 

 

Podle Bačuvčíka (2012) mezi podstatné vlastnosti služeb patří: 

• Nemateriální povaha, tedy že není možné služby před jejich realizací vi-

dět. Návštěvníkům divadelní inscenace tak nezbývá nic jiného než spo-

léhat na svou předchozí zkušenost, na recenze odborníků či známých, 

popřípadě mohou vyhodnotit charakter akce podle požadovaného 

oděvu atd. 

• Neoddělitelnost od producenta služby, což může pro zákazníka před-

stavovat komplikaci v případě divadelní alternace, kdy nemá možnost si 

mezi dvěma alternujícími herci vybrat. 

• Variabilita, která zaručuje, že poskytovaná služba nebude nikdy dvakrát 

totožná, byť by ji poskytoval stejný člověk. Jednak záleží na schopnos-

tech realizátora, také na místě a času, v jakém jsou služby poskytovány. 

Právě jedinečnost činí kulturní produkty tak zajímavými. 

• Neskladovatelnost pak způsobuje nemožnost služby „vyrobit“ dopředu, 

na sklad. Poskytovatelům z toho pak plyne jisté nebezpečí odmítnutí 

služby na poslední chvíli, tedy pokud si například divák nevyzvedne re-

zervované vstupenky, pořadatel akce pak nemá možnost je nabídnout 

jiným divákům a přichází o potenciální zisk. 
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Právě nehmotnost produktu se divadla často snaží při propagaci podpořit pokusy o 

uvedení služby do souvislosti s něčím, co zákazníci dobře znají. Ať už jde o jména zná-

mých osobností, které v představení vystupují, či obrazy míst, do kterých je příběh in-

scenace zasazen. To je vlastně pravým opakem marketingu hmotných produktů, které 

se naopak snaží marketéři spojovat s emocemi a vytvořit tak komplexní uspokojení 

potřeb zákazníka. 

 

2.3 Marketingové plánování 

K tomu, aby společnosti mohly efektivně řídit prodeje a marketing, je potřeba syste-

matický přístup, nalézt rozsah svých možností, následně odhadnout nebo naplánovat 

náklady na veškeré úkony související s dosažením cílů.  

 

Marketingové plánování je tedy podle McDonalda a Wilsona (2012) definováno jako 

„logická sekvence a série činností, které vedou ke stanovení marketingových cílů a 

k formulaci plánu pro jejich dosažení“. 

 

Nutnost zakomponovat všechny elementy činí z marketingového plánu poměrně 

komplexní proces. Divadla musí vědět, čeho chtějí svými marketingovými aktivitami 

dosáhnout, na koho budou své aktivity cílit, jaký produkt či produkty bude komuniko-

vat, zhodnotit své silné a slabé stránky a vyhodnotit, jaké možnosti k provedení jed-

notlivých úkonů mají. Důležité je také identifikovat prostředí, ve kterém divadlo působí. 

(Wagner, nedatováno) 

 

O nezbytnosti plánování marketingových aktivit tak nemůže být pochyb ani v oblasti 

divadla, kde by zdánlivě mohlo docházet ke střetu uměleckých aktivit s těmi manažer-

skými. Marketingové plánování může do výrazné míry přispět ke komerčnímu úspěchu, 

především pokud je správně zasazeno do kontextu celkového strategického plánu di-

vadla. 

 

Marketingové plánování lze rozdělit do tří úrovní, a to podle délky časového horizontu, 

kterého se plánování týká. Dlouhodobé plánování – na období 5 let a více, se nazývá 

strategické plánování, taktické plánování se týká období 1-5 let, plánování na opera-

tivní úrovni pak zahrnuje aktivity na období kratší než 1 rok. (McDonald, Wilson, 2012) 

 

V prostředí divadla se plánování provádí nejčastěji na období jedné divadelní sezóny. 

Využívá se tedy plánování na operativní úrovni. Přesto je ale důležité, aby si divadlo 

stanovilo své dlouhodobé cíle, které budou udávat směr aktivitám v krátkodobém ho-

rizontu. Stejně tak je důležité, aby plánování korespondovalo s cílovou skupinou, pro 

kterou budou marketingové aktivity primárně určeny. (Jakubíková, 2013) 
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2.3.1 Proces marketingového plánování 

Marketingovým plánováním se rozumí proces, který předchází tvorbě samotného mar-

ketingového plánu. Ten musí korespondovat se stanoveným strategickým plánem di-

vadla jako celku. Samotný proces se pak skládá ze čtyř fází, přičemž na samém počátku 

je důležité si uvědomit své cíle, dále zhodnotit stávající situaci, v následující fázi for-

mulovat strategii v oblasti marketingu a v poslední fázi určit rozpočet, který na tyto ak-

tivity připadne a harmonogram aktivit. 

 

McDonald a Wilson (2012) a Tajtáková (2006) tyto fáze specifikují následovně:  

• V první fázi marketingového plánování je důležité uvědomit si své poslání, tedy 

jaký smysl má přítomnost divadla na trhu a jaký přínos může mít pro společ-

nost. Neméně důležité je určení cílů organizace jako celku.  

 

• Další fáze spočívá v provedení marketingového auditu, tedy systematického 

posouzení marketingového prostředí divadla, a to z pohledu makroprostředí i 

mikroprostředí. Výsledky auditu jsou následně zpracovány ve SWOT analýze, 

která představuje souhrn slabých a silných stránek, které se vztahují k externím 

příležitostem a hrozbám.  

 

• Ve třetí fázi marketingového plánování jsou definovány marketingové cíle a 

strategie, tedy čeho a jakým způsobem chce divadlo svými marketingovými ak-

tivitami dosáhnout.  

 

• V poslední fázi je provedena kalkulace, nebo alespoň odhad, rozpočtu, který se 

bude marketingových aktivit v daném období týkat. Aktivity se následně zpra-

cují v časovém harmonogramu. 

 

2.4 Situační analýza - divadelní trh 

Divadelní trh je považován za poměrně nový a nezažitý pojem, což způsobuje v urči-

tých ohledech těžko slučitelný aspekt obchodu a umění. Základním krokem pro mar-

ketingové plánování je určení prostředí, ve kterém se divadlo pohybuje. Jde tedy o 

analýzu mikroprostředí a makroprostředí, definování segmentu, pro který je tvorba 

především určena, dále je potřeba identifikovat nejpodstatnější konkurenty na trhu. 

(Dvořák, 2004) 
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2.4.1 Makroprostředí 

Za makroprostředí podniku je považován širší rámec podnikání na daném trhu, 

zejména jde o politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické a pří-

rodní prostředí. (Karlíček a kol., 2013) 

 

Možnost ovlivnění makroprostředí firmou je velmi mizivá. 

K uchopení marketingového makroprostředí slouží PEST analýza, která je blíže 

popsána v samostatné kapitole. 

 

2.4.2 Mikroprostředí 

Mikroprostředí podniku, v tomto případě tedy divadla, představuje jednotlivé tržní 

subjekty obklopující firmu. Řadí se mezi ně zákazníci, konkurence, veřejnost ve smyslu 

zájmových skupin, distributoři (těmi se v případě divadel rozumí především prodejci 

vstupenek a doplňkových materiálů), dodavatelé (pro divadla to mohou být výrobci 

zařízení, kulis, kostýmů nebo například dodavatelé občerstvení do divadelní kavárny). 

Strategie těchto subjektů je firmou (divadlem) a jejími marketingovými aktivitami více 

či méně ovlivnitelná. (Tomek, Vávrová, 2007) 

 

Karlíček a kol. (2013) definují marketingové mikroprostředí jako „faktory, které mají ne-

užší vazbu k firmě a jejímu podnikání“, opět tedy firmou myslíme konkrétní divadlo. 

 

2.4.2.1 Zákazník 

Kulturní organizace obecně neobsluhují masový trh. Proto je důležité identifikovat své 

zákazníky, aby bylo možné je odpovídajícím způsobem oslovit.  

 

Segmentace je proces, kterým jsou zákazníci na trhu rozděleni do homogenních sku-

pin s podobnými potřebami, přáními a reakcemi na marketingové a komunikační pod-

něty. (De Pelsmacker a kol., 2003) 

Informace o zákazníkovi jsou nezbytnou součástí pro výběr marketingových nástrojů 

a následného plánování. Zákazníci na divadelním trhu mohou být rozděleni na základě 

několika kritérií. Nejvyužívanějšími kritérii jsou věk zákazníka, jeho vzdělání, pohlaví, 

životní styl a zájmy, ale také lokalita bydliště. (Byrnes, 2009) 

 

Dalším krokem je proces vyhodnocování atraktivity a následný výběr jednoho či více 

cílových segmentů. Tento proces se nazývá targeting.  

Vybrané segmenty by měly pro divadlo představovat skupiny nejhodnotnějších zákaz-

níků. (Kotler, Armstrong, 2004) 

Některá divadla dokonce své marketingové aktivity směřují pouze k částem jednotli-

vých segmentů, tzv. mikrosegmentům neboli tržním nikám, což využívají především 

divadla zaměřená na jeden specifický žánr. (Dvořák, 2004) 
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Poté, co má divadlo vybraný svůj nejperspektivnější segment zákazníků, si zvolí posta-

vení, jaké chce v jejich očích zaujmout. Toto umístění v mysli zákazníků se nazývá po-

sitioning. (Kotler, Armstrong, 2004) 

Při budování positioningu je nutné si vymezit své konkurenční výhody, na kterých by 

se dala pozice vybudovat. V případě divadel na zákazníky většinou neplatí nabídka 

nižší ceny, než najdou u konkurence, ale spíše originalita v oblasti uměleckého obsahu. 

Na základě vytvořené pozice na trhu se pak divadla snaží vynaložit veškeré úsilí, aby 

tuto pozici správně sdělila zákazníkům. (Bačuvčík, 2012) 

Positioning lze budovat jak na úrovni divadla jako celku, tak i pro konkrétní inscenace.  

Na positioning lze nahlížet z mnoha pohledů – z pohledu cenové kategorie, umělecké 

úrovně, žánrového zařazení, velikosti divadla apod. 

 

Příkladem positioningu, který na divadelním trhu poměrně výrazně vybočuje z řady, by 

mohlo být Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. Repertoár tohoto divadla je velmi speci-

fický - fiktivním autorem inscenací je smyšlená postava všestranně nadaného Járy Ci-

mrmana. Děj všech her je zasazen do 19. století, čemuž odpovídá i celková komuni-

kace divadla (webové stránky, divadelní noviny, ale i interiér divadla). Také vstupenky 

do tohoto divadla jsou považovány za velmi exkluzivní zboží, protože zájem zákazníků 

mnohonásobně převyšuje kapacitu divadelního sálu. Divadlo je tedy vnímáno jako je-

dinečné a poměrně těžko dostupné.  

  

Divadelní zákazníci se dají rozdělit na dvě základní skupiny. Jednou z nich je skupina 

koncových zákazníků, tedy konzumentů divadelního představení jako služby. Divadlo 

se pak pohybuje na trhu B2C (business to consumer). Na trhu B2C zákazníci nakupují 

služby pro uspokojení své vlastní potřeby. 

 

Na druhé straně zákazník divadla může být společnost, která produkt nadále prodává 

či jinak využívá pro potřebu svých zákazníků a obchodních partnerů. V tomto případě 

je divadlo součástí trhu B2B (business to business). 

 

Odlišnosti jednotlivých trhů se projevují také v tom, jakým způsobem budou divadla 

komunikovat v rámci svých marketingových aktivit. Na trhu B2B funguje vztah mezi di-

vadlem a společností často na dlouhodobé spolupráci, nákupy nejsou tak emotivní a 

proces nákupu většinou nezávisí na rozhodnutí jednoho člověka. Důraz je kladen na 

udržení dobrých vztahů mezi divadlem a společností, což vede také k lepšímu poznání 

zákaznických potřeb. (Lošťáková a kol., 2017) 

 

2.4.2.2 Konkurence 

 

Dalším klíčovým aspektem při plánování marketingových činností, je analýza konku-

rence. Konkurenční prostředí je závislé z podstatné míry na lokalizaci divadla. V pro-

středí velkých měst je konkurence mezi divadly značná, na druhé straně jsou pak 
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města a regiony, kde trvale působí pouze jedno divadlo a konkurentem mu může být 

například hostující soubor.  

Konkurentem nemusí nutně být jen jiné divadlo, což lze považovat za tzv. přímou kon-

kurenci. Za tzv. konkurenci nepřímou se dá považovat například kino, alternativní kul-

turní centrum nebo dealery vzdálenějších muzikálových produkcí. (Dvořák, 2004) 

 

Konkurence z marketingového hlediska nepochází ani tak z povahy samotného pro-

duktu, ale spíše z očekávání zákazníka. Pokud divák očekává jistý zážitek nebo poba-

vení, konkurencí se pak stávají veškeré volnočasové aktivity. Je tedy zřejmé, že pod-

statou konkurence v divadle není primárně založená na podobnosti produktů, ale pře-

devším o emocionálních zážitcích, které jsou nabízeny. (Bačuvčík, 2012) 

 

Nelze najít univerzální marketingovou strategii, která by byla využitelná pro každé di-

vadlo. Podstatné je určit si hlavní konkurenty na trhu, v závislosti na velikosti divadla a 

positioningu, který si divadlo nastavilo. (Kotler, Armstrong, 2004) 

 

2.4.2.3 Veřejnost 

Pojmem „veřejnost“ se rozumí zájmové skupiny, které jsou schopné ovlivňovat aktivity 

daného divadla. Cílem je, aby daná skupina zaujala požadovaný postoj k divadlu jako 

takovému a jeho aktivitám. Snahou je také minimalizovat následky nepříznivých udá-

lostí. (Kotler, Armstrong, 2004) 

 

(Přikrylová, Jahodová, 2010) tyto zájmové skupiny dále dělí následujícím způsobem: 

• Finanční instituce – ovlivňují financování (banky, investiční společnosti 

aj.) 

• Média – ovlivňují publicitu divadel prostřednictvím zpravodajství, doku-

mentaristiky (noviny, časopisy, televize, rádio)  

• Vládní instituce a státní správa – ovlivňují divadlo a jeho marketingové 

aktivity prostřednictvím právního prostředí  

• Občanské iniciativy – zahrnují organizace z oblasti kultury, umění, men-

šinová hnutí apod.  

• Místní samospráva a občané žijící v sousedství divadla – mají také vý-

znamnou roli, proto je potřeba těmto skupinám věnovat pozornost a 

udržovat kontakt 

• Široká veřejnost – vztah k divadlu a jeho tvorbě je u této skupiny důle-

žitý především proto, že ovlivňuje objem tržeb a pověst divadla 

• Zaměstnanci – lze je považovat za interní veřejnost divadla, která ovšem 

své zkušenosti, ať už jsou pozitivní nebo negativní, sdílí s veřejností. Ko-

munikace se zaměstnanci by neměla být podceňována, aby se případná 

napjatá atmosféra neodrážela v celkovém působení na diváka.  
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2.5 SWOT analýza 

Jednou z nejpoužívanějších metod analýzy prostředí je SWOT analýza. Jejím cílem je 

identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. SWOT analýza pomáhá zjistit, 

do jaké míry je současná strategie divadla relevantní se silnými a slabými místy a jaká 

je schopnost vyrovnat se se změnami, které nastávají v prostředí. (Jakubíková, 2013) 

 

Název „SWOT“ je odvozen od počátečních písmen jednotlivých analyzovaných oblastí 

– silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities), 

hrozby (threats).  

 

 

 

Silné stránky 

(strengths) 

 

Skutečnosti přinášející výhody divákům  

i divadlu 

 

Slabé stránky 

(weaknesses) 

 

Nedostatky, nevýhody oproti konkurenci 

 

Příležitosti 

(opportunities)  

 

Skutečnosti, které mohou pomoci zvýšit 

poptávku nebo lépe uspokojit diváky 

 

Hrozby 

(threats) 

 

Události, skutečnosti, trendy, které mo-

hou snížit poptávku či zapříčinit nespo-

kojenost diváků 

 

 

Tabulka 5 SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě Jakubíková, 2013) 

 

Při postupu analýzy je vhodné se nejdříve zaměřit na faktory vnějšího prostředí (mak-

roprostředí), tedy na příležitosti (O) a hrozby (T). Tato oblast působí na divadlo velmi 

těžko kontrolovatelnými faktory a vlivy. Makroprostředí zahrnuje faktory demografické, 

ekonomické, politické a legislativní, sociálně-kulturní, technologické a přírodní. Cílem 

analýzy makroprostředí je nalezení atraktivních příležitostí a zároveň se vyvarovat pří-

padným hrozbám. (Vaštíková, 2014) 

 

Dalším krokem je pak část analýzy zaměřená na vnitřní prostředí. Mikroprostředí je 

zhodnoceno na základě analýzy silných (S) a slabých (W) stránek. Toto mikroprostředí 

se pak dále dělí na vnější prostředí (zákazníci, dodavatelé, konkurence, marketingoví 

prostředníci a veřejnost) a vnitřní prostředí (technické a finanční podmínky, marketin-

gová činnost atd.). (Jakubíková, 2013) 
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2.6 PEST analýza 

Nástroj, který slouží k analyzování marketingového makroprostředí, je PEST analýza. 

Název je tvořen z počátečních písmen vlivů, které divadla vnímají v rámci makropro-

středí. Jsou to tedy vlivy politicko-právní (P), ekonomické (E), sociálně-kulturní (S) a 

technologické (T). (Karlíček a kol., 2013) 

 

Jednotlivé vlivy jsou níže specifikovány podle Vebera (2000) a přizpůsobeny tak, aby 

korespondovaly s prostředím divadelního trhu.  

 

Do politicko - legislativních vlivů, které působí na provozování divadla, patří veškeré 

legislativní povinnosti vůči zřizovatelům, ale i vůči institucím, které poskytují finanční 

podporu ve formě dotací, pokud o ně divadlo žádá. V případě navázání spolupráci se 

sponzory je také potřeba toto partnerství opatřit smlouvu.  

Dále sem patří autorská práva, která divadla musí mít ošetřena, pokud se jejich reper-

toár neskládá z vlastních inscenací.  

Divadel se také týká Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pokud nabízí prodej 

elektronických vstupenek, zasílají marketingová sdělení nebo pořizují audiovizuální 

záznamy z představení či doprovodných akcí.  

Zároveň divadla mají povinnost dodržovat veškeré pracovněprávní vztahy se zaměst-

nanci divadla. 

 

Ekonomické faktory jsou dalšími, které na divadelní trh mají vliv. Na divadelním trhu 

se, stejně jako na ostatních trzích, projeví aktuální fáze ekonomického cyklu. S tím sou-

visí ekonomické faktory, jako je míra inflace či míra nezaměstnanosti. Také výše daní 

se projeví v nákladech na provoz divadla, ale i na cenách vstupného. 

Na základě výše ceny energií divadlo nastavuje ceny vstupenek, což se také může pro-

jevit v návštěvnosti. 

 

Sociálně-kulturní faktory se také divadelního trhu zásadním způsobem dotýkají. Pod-

statným faktorem pro divadlo je vývoj životního stylu obyvatelstva. V dnešní době in-

ternetu a televize je, obzvláště v případě mladých generací, těžké přimět diváka trávit 

svůj volný čas v divadle. Také co se týká repertoáru, musí divadla sledovat současné 

trendy - to, co přitáhlo diváka před 80 lety, by dnes pravděpodobně mělo u obecenstva 

nevalný úspěch. 

Na druhou stranu divadlům nahrává rostoucí míra vzdělanosti obyvatelstva. 

Také věkový vývoj populace má vliv na divadelní činnost. Divadla mají své typické zá-

kazníky, které mimo jiné charakterizuje také jejich věk. Věkový vývoj populace tak 

může zásadně ovlivnit návštěvnost divadla. 

 

Také oblast technologie má na divadelním trhu své místo. Aby divadla držela krok 

s dobou a obstála v konkurenčním boji, je potřeba neustále modernizovat vybavení a 

technologickému pokroku také přizpůsobit provedení jednotlivých inscenací. Pro 
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efektivitu marketingu je technologický vývoj také velmi důležitý, zejména díky stále 

lepším grafickým programům a možnostem v online komunikaci. 

 

2.7 Marketingový mix 

Produktem se rozumí výměnný proces mezi prodávajícím a kupujícím, respektive po-

skytovatelem služby a jejím konzumentem. (Johnová, 2008) 

 

Jak už bylo zmíněno, produkt kulturních institucí má povahu služby. Divadlo s sebou 

navíc nese jistá specifika, oproti ostatním nabízeným službám. Je potřeba celý kulturní 

zážitek brát jako komplexní produkt, tedy jakýsi souhrn benefitů či zážitků, jejichž 

správnou kombinací jsou uspokojovány potřeby zákazníka. 

 

V této souvislosti Bačuvčík (2012) hovoří o vrstvách komplexního (totálního) produktu, 

který je tvořen:  

• Jádrem produktu, tedy základním benefitem, který člověk konzumací 

získá. Návštěvou divadla tedy získá umělecký zážitek, obohacení.  

• Vlastním produktem, kterým je v případě kulturních akcí způsob prove-

dení, celková atmosféra, značka (reputace divadla jako instituce) a zá-

kladní služby (šatna, toaleta, kavárna atd.). Jsou to tedy všechny jedi-

nečné součásti, které jsou pro zákazníka nezbytné a jejich nedostatek 

může způsobit odmítnutí další konzumace služby. 

• Rozšířeným produktem, což jsou pro zákazníka naopak příjemné nad-

standardní benefity. Jejich absenci pak divák nevnímá jako nedostatek. 

Problém může nastat, pokud divák tyto benefity začne vnímat jako sa-

mozřejmost a případné ukončení jejich poskytování pak jako problém. 

Příkladem takových benefitů mohou být doplňkové služby, exkluzivní 

vstupenky nebo například prominentní možnosti parkování zdarma, ca-

teringové služby či výhody vyplývající ze spolupráce s jinými organiza-

cemi. 

• Potenciálním produktem, který v sobě zahrnuje speciální nabídky ur-

čené především divákům, kteří mají k divadlu opravdu velmi těsný a 

vřelý vztah. Spadá sem členství v exkluzivním klubu nebo například 

účast na zájezdových představeních. 
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Následující obrázek v sobě zahrnuje všechny faktory, které se podílí na tvorbě celko-

vého dojmu z návštěvy divadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Faktory ovlivňující zážitek z divadelního produktu 

(Zdroj: Tajtáková a kol., 2006) 

 

Cena je jediný nástroj marketingu, který vytváří příjmy. Ačkoli je podstatná část kulturní 

produkce dotována, ať už ze zdrojů veřejných či soukromých, má cenotvorba značný 

vliv na celkové příjmy divadla. (Bačuvčík, 2012) 

 

V případě divadel se jedná o cenu za vstupné, předplatné, ale také za pronájem prostor 

divadla, cenu za celé představení, kdy v tomto případě jde o cenu včetně divadelního 

personálu apod. (Dvořák, 2004) 

 

Běžně se při tvorbě ceny vychází ze vzájemného vztahu nabídky a poptávky na trhu. 

V oblasti kultury tyto závislosti ale nejsou tak jednoznačné. Při tvorbě cen hrozí kolize 

mezi definováním umělecké a ekonomické hodnoty produktu. Obecně existují dva pří-

stupy, které divadla využívají při cenové tvorbě. Na jedné straně jsou divadla, která se 

snaží oslovit co nejširší skupinu zákazníků a maximalizovat tak velikost publika. Na 

druhé straně se mnohá divadla snaží získat co nejvíce peněz z prodeje vstupenek. Pro-

tože jsou tyto cíle často velmi protichůdné, divadla cenu často diferencují pro různé 

zákaznické segmenty. Mnohá divadla využívají ke stanovení cen za vstupenky ohod-

nocení dle umístění v sále. To znamená, že za místa v předních řadách si divák zaplatí 

víc, než za místa na balkonech nebo v zadních řadách. Toho využívají především diva-

dla s větší kapacitou sálu, kde je pak tento rozdíl znatelný. (Tajtáková a kol., 2006) 

Umělecký zážitek 

Personál 

Komfort 

Barvy 

Ovzduší 

Kvalita zvuku 

Osvětlení 

Design a dekorace 

Čistota 
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Do tvorby ceny se promítají jak vnější faktory, jako jsou politicko-ekonomické, aspekty 

trhu, konkurence nebo vybraný segment, tak i podmínky divadla jako instituce, tedy 

individuální cíle, positioning produktu nebo divadla samotného, umělecké obsazení, 

ale také reálné náklady, které jsou spojené s provozem divadla. Divadla by také měla 

naslouchat reakcím zákazníků, vypozorovat, jaká cena je pro ně za produkt přijatelná.  

 

Dalším důležitým nástrojem marketingového mixu divadel je místo konání kulturní 

události. Vnímání samotného prostoru, kde se představení odehrává, má nepochybně 

vliv na požitek z události jako celku.  

 

Záleží však i do jisté míry na typu diváka. Diváci, kteří navštěvují divadlo pravidelně, 

vyhledávají především kulturní zážitek, tedy požitek ze samotné inscenace. Prostředí 

je pak pro ně pouze okrajovou záležitostí. Situace se ale může změnit, pokud je z ně-

jakého důvodu divadlo nuceno, byť jen načas, své působiště přesunout. Pro diváka, 

který byl doposud spokojený, to může znamenat komplikace v rámci dopravy apod. a 

hrozí, že tím divadlo, i když se později vrátí na původní místo produkce, přijde o stálého 

zákazníka. Na druhé straně jsou diváci, kteří kulturní akci vnímají hlavně jako společen-

skou událost a vedlejším produktem je v tomto případě paradoxně samotná insce-

nace. (Bačuvčík, 2012) 

 

Součástí problematiky umístění divadelního produktu je ale také otázka, jakými distri-

bučními cestami se dostane k divákovi. Prodej vstupenek může probíhat s využitím 

mezičlánků nebo si jej divadlo zajistí samo.  

V případě, že divadlo nevyužívá k prodeji žádné další mezičlánky, dochází k přímému 

kontaktu se zákazníky, což jednak působí osobnějším dojmem, ale také se zde vytváří 

prostor pro diskuzi, zpětnou vazbu, kterou divadlo může využít pro vylepšení služeb. 

Právě ochota a příjemné vystupování je na této pozici mimořádně důležité, neboť pro-

ces nákupu vstupenek je první kontakt s divadlem. 

Přímý, nezprostředkovaný prodej vstupenek probíhá prvořadě v pokladně divadla, kte-

rých může být více a můžou tvořit propojenou síť. Divadla si ale také mohou samy dis-

tribuovat vstupenky prostřednictvím svých internetových stránek, případně mobilních 

aplikací.  

 

Prodejní a předprodejní sítě pak distribuují vstupenky více divadlům a zprostředková-

vají prodej především většímu množství diváků. 

Podstatným faktorem při distribuci vstupenek zákazníkovi je také způsob platby, 

vzhled a charakter prostředí, prodejní doba, ochota personálu profesionalita a další. 

(Tajtáková a kol., 2006) 

 

Propagace divadla nabízí konečně prostor pro kreativitu, o kterou v této oblasti jde 

především. Podle Karlíčka a kol. (2013) se propagací rozumí „řízené informování a pře-

svědčování cílových skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marke-

tingové cíle“  
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Tak jako je tomu u ostatních nástrojů marketingového mixu, i propagace musí kore-

spondovat s celkovou marketingovou strategií. Podle toho, komu je propagace určená 

a čeho tím chce divadlo dosáhnout, jsou voleny prostředky komunikace, obsah, kanály, 

kterými je komunikováno na zákazníky a další důležité prvky, které vytvářejí marketin-

gové sdělení.  

 

„Cílem marketingové komunikace kulturních organizací by tedy mělo být odstranit ba-

riéry a posílit benefity, které mohou lidé v souvislosti s návštěvou kulturní akce vnímat.“ 

(Bačuvčík, 2012) 

 

Divadlo si propagaci může zajišťovat samo nebo využít služeb specializovaných agen-

tur. V každém případě je však nutné, aby komunikace divadla působila jednotně a aby 

nástroje pro komunikaci odpovídaly zvoleným zákaznickým segmentům. 

 

Popisu jednotlivých komunikačních nástrojů v rámci komunikačního mixu bude věno-

vána zvláštní kapitola „komunikační nástroje“. 

 

Lidé tvoří jednu z nejdůležitějších součástí marketingového mixu společnosti posky-

tující služby. Tento bod zahrnuje všechny osoby, které přijdou v procesu poskytování 

služby do kontaktu se zákazníkem.  

 

Zaměstnanci divadla jsou v neustálém kontaktu s diváky a v podstatné míře ovlivňují 

celkové vystupování divadla jako instituce. Je nutné si uvědomit, že do kontaktu s di-

vákem, jako zákazníkem, nepřijdou pouze samotní herci, ale také ostatní zaměstnanci 

divadla, kteří se starají o komfort a bezpečí diváků a na celkovou image divadla mají 

významný vliv (uvaděčky, prodejci vstupenek, obsluha v divadelní kavárně apod.). 

(Tajtáková a kol., 2006) 

 

Všichni lidé, se kterými divák přijde do kontaktu, se větší či menší měrou zasluhují o 

marketing divadla. Zákazník na divadlo může velmi lehce změnit pohled, pokud se per-

sonál chová nepříjemně, zákazníka ignoruje, nesnaží se vyhovět jeho potřebám. 

 

Materiální prostředí v rámci marketingového mixu služeb lze chápat jako jejich 

zhmotnění. Jeden z prvních dojmů, které na zákazníka působí, je vzhled budovy a cel-

kové prostředí, ve kterém se zákazník pohybuje. Pokud prostory divadla působí na di-

váka příjemným dojmem, má chuť se vracet a své kladné zkušenosti sdílet s ostatními. 

Pokud ovšem prostředí v zákazníkovi vyvolá záporné reakce, byť by jeho zážitek 

z představení jako takového byl sebelepší, celkový dojem by díky nepříjemnému nebo 

nevzhlednému prostředí mohl být výrazně zhoršen. (Vaštíková, 2014)   

 

Divadla mohou materiální prostředí využívat k odlišení se a snadné identifikaci. K tomu 

využívají například vybavení a zařízení pro ně specifické, dekorace v interiéru, díky kte-

rým divák nasaje atmosféru představení komplexně, specifické vystupování a oblékání 
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personálu divadla, přehledné značení, což umožňuje divákům lepší orientaci v prosto-

rách divadla apod. Cílem je zajistit jednotné a pro diváka příjemné působení divadla. 

 

2.8 Komunikační nástroje 

Komunikační mix, jako součást marketingového mixu v rámci „promotion“ určuje, jaké 

konkrétní formy komunikace divadlo využívá k naplnění svých cílů, ať už marketingo-

vých nebo strategických.  

Je třeba vybrat správná média a posoudit všechna jejich pro a proti. Na základě toho 

pak určit jejich správnou kombinaci. Rozhodnutí se opírá také o znalost dané cílové 

skupiny, poselství a cíl kampaně. (Frey, 2011) 

 

Níže jsou jednotlivé komunikační nástroje popsány a pro ilustraci jsou vybrány foto-

grafie některých zdařilých realizací. 

 

2.8.1 Reklama 

Mnohdy je nesprávně marketing zaměňován s reklamou, která je ale pouhým zlomkem 

toho, čím se marketing skutečně zabývá. 

Reklamu Halada (2015) definuje jako „placenou formu komunikace s komerčním zá-

měrem“. 

Většina divadel s postupem času pochopila, že bez reklamy, byť velmi střídmé, se 

v dnešním konkurenčním boji jen těžko prosadí. Důležité je však najít hranici mezi 

vhodnou reklamou a přílišnou, až zoufalou, podbízivostí.  

Asi největším kamenem úrazu v této oblasti však stále může být přesvědčení, že re-

klama v umění nemá co dělat a na marketingové aktivity tohoto typu je tak uvolněno 

jen velmi málo finančních prostředků.  

 

Pro divadla využití reklamy nabízí neuvěřitelnou příležitost využít k propagaci známou 

osobnost, například stálici divadelního souboru či hlavní postavu některé z inscenací.  

 

Mezi prostředky reklamní komunikace divadel patří (Dvořák, 2004): 

• Elektronická média: televize, rádio, internet (webové stránky, emailing, 

bannery atd.), audiovizuální nosiče (CD, DVD ad.) 

• Tištěná média: noviny a časopisy celostátního dosahu i lokální tisk, pla-

káty, letáky, programy, brožury, kalendáře, vouchery a vstupenky, ná-

lepky aj. 

• Venkovní reklama (Outdoor reklama): reklamní štíty a nápisy, velko-

plošná reklama, prosvětlovací reklama (tzv. citylight nebo backlight), 

světelné panely, reklamní sloupy, reklama na dopravních prostředcích, 

létající poutače apod. 



 32 

• Jiné (alternativní) prostředky: účast na veletrzích, expozice, výstavní 

stánky 

 

Za médium reklamy lze ale považovat i divadelní kritiku, ať už o nové inscenaci hovoří 

v superlativech nebo upozorňuje na její nedostatky. Pro divadlo to znamená, že se k di-

vákovi dostane informace o nové hře a před ním pak stojí rozhodnutí, zda hru navštíví 

nebo nikoli. Za nejspolehlivější reklamu lze ale, ostatně jako u všech produktů, pova-

žovat doporučení spokojených diváků. 

 

Příkladem zajímavé reklamní kampaně je zapojení samotných diváků, jako se to poda-

řilo Národnímu divadlu Brno (dále NdB) v roce 2016. Tváře diváků byly využity k tvorbě 

plakátů pro připravované inscenace. Každá tvář měla odpovídat duchu konkrétní in-

scenace. NdB chtělo touto formou ukázat, že diváci, pro které hrají, jsou opravdu růz-

norodí.  

NdB se v oblasti propagace nebojí experimentovat. V předchozích letech například 

k reklamním účelům využili tváře zaměstnanců divadla.  

 

 

Obrázek 2 Propagace nových inscenací NdB prostřednictvím tváří diváků 

(Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/08/nd-brno-vyuzije-k-propagaci-tvare-divaku/ 

2.8.2 Public relations 

Public relations (PR), v doslovném překladu vztahy s veřejností, vyjadřuje cílevědomou 

komunikaci mezi divadlem a veřejností. Cílem PR je vytváření vzájemného porozu-

mění, získat zpětnou vazbu, předcházet konfliktům, případně je efektivně vyřešit a 

v neposlední řadě je to nástroj pro vytváření a udržování povědomí o divadle.  

 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/08/nd-brno-vyuzije-k-propagaci-tvare-divaku/
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PR může být pro divadlo velmi efektivním nástrojem, často s minimálním rozpočtem. 

Skupinami, se kterými PR pracují mohou být zákazníci, zaměstnanci, partneři, vládní a 

zákonodárné instituce, místní komunity, média aj. (Karlíček, Král, 2011) 

 

Nástroje PR mají také různou podobu (Dvořák, 2004): 

• Periodické publikace: časopisy, pomocí nichž divadla udržují neustálý 

kontakt s veřejností, upozorňují na úspěchy, informují o novinkách atd. 

Příkladem mohou být divadelní noviny nebo časopisy, které divadla pra-

videlně vydávají. 

• Neperiodické publikace: ročenky, divadelní program, jubilejní a jiné pu-

blikace, rozhovory v médiích 

• Zprávy: projevy, vystoupení, výroční zpráva 

• Tisková konference: je svolávána u příležitosti předání informací o nové 

etapě (např. nové vedení divadla), otevření nové budovy, zahájení nové 

sezóny, informace o nové hře (obsazení, režie, plánované reprízy…). 

V rámci organizace tiskových konferencí je kromě cíle a místa konání 

akce nutné vyřešit také její charakter (s pohoštěním nebo bez, dárky, pří-

padný doprovodný program), tiskové a jiné materiály, jakým způsobem 

budou hosté zváni apod. 

• Eventy: slavnostní premiéry, jubilejní představení pro pozvané diváky, 

benefice herců, festivaly, sportovní utkání herců apod. 

 

Také lobbying je považován za jednu z forem PR a jeho smyslem je prosazování sku-

pinových zájmů v médiích, na veřejnosti, u orgánů státní moci. Zahrnuje ovlivňování 

veřejných činitelů, zvláště členů zákonodárných sborů, s motivem jednání ve prospěch 

lobbistů. Lobbying je legální způsob ovlivňování, založený na předkládání informací. 

(Halada, 2015) 

 

Pokud je PR prováděno správně, mělo by sdělení působit jako předávání informací, ne 

jako pokus o zviditelnění. PR je prostředkem k tomu, aby divadlo získalo požadovanou 

publicitu díky své činnosti. Pozitivní informování v médiích zákazníky navnadí k ná-

vštěvě divadla.  

 

2.8.3 Sociální sítě 

Frey (2012) definuje sociální sítě jako „služby určené pro komunity lidí, kteří v on-line 

prostředí sdílejí data, názory, komentáře. Umožňují vedení dialogu, šíření videonahrá-

vek, ale také analýzu názorů cílových skupin, což je východiskem při tvorbě PR kam-

paní.“ 

 

Dnes už jsou sociální sítě považovány za zdroj informací, proto jsou pro většinu orga-

nizací nezbytným marketingovým nástrojem. Jako v případě všech komunikačních ná-

strojů, si musí divadla také u sociálních sítí uvědomit, kdo je jejich hlavním divákem a 
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tomu přizpůsobit jak způsob komunikace, tak konkrétní sociální síť, prostřednictvím 

které se k zákazníkovi sdělení dostane.  

 

Divadly stále nejvyužívanější sociální sítí je Facebook. Tato forma sociální komunikace 

umožňuje zacílení na více skupin a poskytuje divákům novinky z organizačního i umě-

leckého prostředí divadla. Je to také skvělý nástroj interakce mezi divadlem a diváky, 

což umožňuje držet krok s diváky napříč generacemi. Provozování facebookové 

stránky pro divadlo neznamená nijak vysoké náklady. Pokud si profil spravují divadla 

svépomocí, pak může být dokonce zcela zdarma. Výhodou Facebooku je také fakt, že 

je velmi multifunkčním nástrojem, který umožňuje nejen sdílení fotografií a videí, ale 

také lze jeho prostřednictvím vytvářet ankety, zakládat události nebo realizovat účinné 

reklamní kampaně. (Jurášková, Horňák a kol., 2012) 

 

Na obrázku níže je ukázka facebookové stránky Městského divadla Brno, prostřednic-

tvím niž divadlo komunikuje se zákazníky.  

 

Obrázek 3 Facebooková stránka Městského divadla v Brně 

(Zdroj: https://www.facebook.com/mestske.divadlo.brno/) 

V posledních letech je ale Facebook „válcován“ Instagramem – sociální sítí určenou ke 

sdílení fotografií a videí. Ačkoliv je tato platforma využívána převážně mladší generací, 

stává se mezi divadly stále oblíbenějším komunikačním nástrojem. Díky funkcím, které 

Instagram nabízí, mohou značnou část propagace tvořit sami diváci, což dělá vzá-

jemný kontakt ještě autentičtější. Především mladší generace využívá Facebook ke ko-

munikaci a Instagram ke sdílení obsahu. (Kepková, 2016) 

 

Příkladem, k čemu může sloužit Instagram v rámci marketingu, je příspěvek z instagra-

mového účtu Švandova divadla na Smíchově. Prostřednictvím stránky sdílí s diváky no-

vinky v repertoáru, informuje o nadcházejících akcích v rámci divadelního působení 
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nebo například upozorňuje diváky na blížící se zahájení předprodeje vstupenek. Tím 

především pravidelné zákazníky udržuje v neustálé pozornosti. 

 

 

Obrázek 4 Příspěvek na instagramovém profilu Švandova divadla 

(Zdroj: https://www.instagram.com/svandovodivadlo/) 

 

 

YouTube je nejrozsáhlejší internetový server pro sdílení videosouborů. Mnohá divadla 

využívají tuto platformu k propagaci nových her, sdílejí ukázky ze zkoušek nebo jiných 

aktivit, které divadlo provozuje. Pokud je video nějakým způsobem zajímavé a divácky 

atraktivní, může se šířit velmi rychle prostřednictvím dalších sociálních sítí. Nespornou 

výhodou vkládání videa na YouTube je jednoduchost sdílení. (Jurášková, Horňák a kol., 

2012) 

 

Skvělým příkladem, jak se dá díky YouTube navázat kontakt s divákem, je Slovácké di-

vadlo v Uherském Hradišti. Za 5 let existence má jejich YouTube kanál na kontě téměř  

80 videí týkajících se upoutávek na nové hry, ale i sestřih těch, co už jsou v repertoáru 

delší dobu. Nechybí ani vtipná videa ze zákulisí, čímž si divák utvoří představu o  

atmosféře a divadlo si tak může zajistit jeho sympatie ještě před samotným shlédnu-

tím inscenace. 
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Obrázek 5 YouTube kanál Slováckého divadla v Uherském Hradišti 

(Zdroj: https://www.youtube.com/channel/UCXa3PKCXSJcDrXUqBD9AbJg) 

 

 

Dalším komunikačním prostředkem je sociální síť Twitter. Pro některá divadla se stal 

důležitějším a serióznějším nástrojem komunikace než Facebook, ačkoliv jeho dosah 

není tak velký. Mnohá divadla tuto sociální síť využívají jako jeden z nástrojů PR. 

 

2.8.4 Merchandising 

Merchandising neboli doplňkový prodej zboží byl původně nástrojem PR, nyní je ale 

samostatným marketingovým a finančním nástrojem. O merchandisingu bylo pojed-

náváno už v kapitole o financování divadel, nyní ale bude pozornost zaměřena na jeho 

propagační funkci. 

 

Za merchandising lze považovat prodej předmětů, vztahujících se k tvorbě divadla či 

k jeho klíčovým představitelům. Mohou to být CD a DVD se záznamy her, knihami za-

bývajícími se činností divadla či autobiografiemi herců, ale i jiné upomínkové před-

měty, jako jsou podpisové karty, kalendáře, hračky, oblečení apod. (Dvořák, 2004) 

 

Typicky je u nás merchandising spojován s muzikálovými produkcemi. 

Distribuci merchandisingu lze provádět mnoha způsoby, nejtěsnější vztah k divadlu 

však mají vlastní specializované divadelní obchody, které se zákazníky komunikují 

osobně, většinou v blízkosti divadla, nebo prostřednictvím eshopu. Sortiment v těchto 

obchodech je tvořen produkty divadla a jeho umělců.  
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Příkladem divadelního obchodu je prodejna Klokočí (původní název „Opchod Žofie Me-

licharové“) divadla Semafor. Prodejna je zároveň i pokladnou divadla a nabízí sorti-

ment týkající se umělecké tvorby divadla. 

 

2.9 Rozpočet 

Určení nákladů, které budou s danými aktivitami spojené, je také jeden z důležitých 

úkonů při marketingovém plánování. Cílem je stanovit co nejpřesnější budoucí ná-

klady a příjmy tak, aby nebyly v rozpočtu výrazným způsobem podhodnoceny nebo 

nadhodnoceny. Na základě toho je pak snazší dosahovat vytyčených cílů, držet se na-

plánovaných způsobů jejich plnění, slouží také jako podklad pro motivaci a vymezení 

odpovědnosti a v neposlední řadě je to skvělý nástroj pro řídicí a kontrolní úkoly. (Ja-

kubíková, 2013) 

 

2.10 Akční plán 

Akční plány slouží při marketingovém plánování k definování, kdy budou jednotlivé 

kroky prováděny, kdo za ně ponese odpovědnost a obsahují detailnější popis činností. 

Součástí marketingového plánu je však tento implementační program zpracován 

pouze na první rok, zato jsou jednotlivé kroky detailně popsány. (McDonald, Wilson, 

2012) 
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3 Divadlo Semafor 

 

3.1 Historie 

Legenda českého divadla, divadlo Semafor, vznikla v roce 1959. Působení divadla bylo 

zahájeno premiérou komedie Člověk z půdy, autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, kteří 

zároveň stáli u zrodu divadla. Zakladatel divadla Jiří Suchý zvolil název „SEMAFOR“ jako 

zkratku „sedm malých forem“. Těmito sedmi formami, které mělo původně působení 

divadla obsáhnout, byla hudební komedie, poezie, jazz, film, výtvarné umění, tanec a 

loutky.  

 

Následující desetiletí lze bez nadsázky nazývat jako „zlatá éra Semaforu“, a to přede-

vším díky obrovskému zájmu obecenstva o hudební komedie a tzv. divadlo písniček 

(pásma inscenovaných písní, volně spojených reprodukovaným mluveným slovem a 

doplněných filmovou projekcí). Za mimořádným úspěchem Semaforu stály nejen vy-

nikající autorské písně a inscenace Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, ale také osobnosti, 

které v inscenacích vystupovaly. Semafor stál u zrodu mnoha vynikajících umělců 

české hudební i divadelní scény, jako jsou Karel Gott, Eva Pilarová nebo Hana Zagorová. 

(Just, 2000) 

 

Po smrti Jiřího Šlitra se stala Jiřímu Suchému jevištní partnerkou Jitka Molavcová, se 

kterou na prknech Semaforu vytvořili desítky nezapomenutelných rolí.  

Divadlo Semafor bylo za celou dobu existence nuceno z různých důvodů změnit pů-

sobiště, a tak se stalo, že Semafor sídlil v pasáži Alfa v blízkosti Václavského náměstí, 

v podzemních sálech Hudebního divadla Karlín, a od roku 2005 divadlo sídlí v Dejvické 

ulici v Praze 6.  

 

Obrázek 6 Současné působiště divadla Semafor v Dejvicích 

(Zdroj: vlastní fotografie) 
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3.2 Cíle a poslání 

Posláním divadla Semafor je snaha o povznesení obecného vkusu v oblasti zábavy. Jiří 

Suchý do svých her a písňových textů vpravuje svůj inteligentní humor, což Semaforu 

předává neopakovatelnou atmosféru a energii.  

 

Dlouhodobým cílem divadla Semafor je produkce a prezentace divadelní tvorby na 

odpovídající úrovni. Pro Semafor je také jedním z prvořadých cílů možnost poskytovat 

kvalitní formu zábavy a umožnit mladým talentovaným umělcům projevit své nadání.  

 

Blíže specifikovaným cílem divadla Semafor je v dlouhodobém časovém horizontu 

udržení a další rozvoj Big bandu Semafor, kterým divadlo odbočilo od roky zavedeného 

a úspěšného inscenování her. Jedná se o swingový orchestr složený z profesionálních 

hudebníků, kteří ale kromě svého hudebního nadání mohou projevit také talent pro 

herectví. Nový způsob inscenování her totiž spočívá v jakémsi souladu mezi koncer-

tem onoho orchestru a hereckými vystoupeními – v podstatě se tedy jedná o koncert, 

který se „rozpadá“ do scének, hraných členy orchestru. Nutno podotknout, že tento ex-

periment se setkal s nadšenými ohlasy ze strany diváků i kritiků, což Semafor jen utvr-

zuje, že vydat se touto cestou bylo správné rozhodnutí. 

 

V nadcházející sezóně 2019/2020 Semafor čeká především oslava 60. výročí založení 

divadla. V rámci toho bude na podzim uvedena hra „To nejlepší z nejhoršího“, která, jak 

už název napovídá, bude složená z vybraných písní a scének, které se objevily v divácky 

ne příliš úspěšných inscenacích. Ačkoli se tyto inscenace, nedočkaly nadšených ohlasů 

publika, v každé neúspěšné hře se našla velmi zdařilá čísla či písničky, které ovšem ne-

stačily zachránit celé představení. Slavnostní koncert proběhne 30. 10. 2019, tedy sym-

bolicky v den premiéry první hry, Člověk z půdy. Koncert bude vysílán Českou televizí a 

následujících 10 repríz budou mít diváci v období 1. – 17. 11. 2019 možnost shlédnout 

naživo v divadle Semafor. 

V předvánočním čase pro diváky Semafor obnoví inscenaci „Opera Betlém“, což bude 

příjemná změna oproti již tradičnímu vánočnímu pásmu písní a scének „Tiše a 

ochotně“. 

Na další polovinu divadelní sezóny je v plánu jedna premiéra nové hry. Doposud však 

není rozhodnuto, jestli se bude jednat o zcela nový titul, nebo o obnovení některé 

z osvědčených her, které se v repertoáru divadla objevily v minulých desetiletích. V pří-

padě obnovení inscenací však hra vždy projde mnoha změnami, ať už ve scénáři, kos-

týmech nebo výpravě. 

Semafor se nadále plánuje ubírat cestou zařazení Big band Semafor do svých her. 

   

Co se týká propagace divadla, je Semafor natolik přesvědčen o kvalitě své tvorby, že 

není potřeba nijak zásadně rozšiřovat dosavadní marketingové aktivity. Cílem divadla 

je především udržet si stávající pozici na divadelním trhu, zachovat si originalitu a ne-

podnikat propagační aktivity působící podbízivým dojmem.  
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Nicméně v průběhu následující sezóny jsou naplánované aktivity spojené s 60. výro-

čím založení divadla. Ty by měly jednak informovat o tomto jubileu, ale také upozornit 

zákazníky, v závislosti na častém stěhování působiště divadla, že Semafor již mnoho 

let hraje v Dejvické ulici.  

Cílem je také přiblížit tvorbu Semaforu mladší generaci, která o divadle buď vůbec neví, 

nebo pro ni nejsou propagační aktivity dostatečně atraktivní. Pro divadlo to tedy zna-

mená především zvýšit svou aktivitu na sociálních sítích (Facebook, YouTube, eventu-

álně začít využívat Instagram).  

Záměrem divadla je však především propagace divadla jako celku, ne pouze jednotli-

vých her. 

 

3.3 Právní forma a zdroje financování  

Divadlo Semafor svou činnost v současnosti provozuje ve formě obecně prospěšné 

společnosti (o.p.s.), tedy nestátní neziskové organizace, a jeho financování je tak 

z podstatné části závislé na dotacích hl. m. Prahy. Tyto finanční prostředky divadlo 

čerpá prostřednictvím jednoletých grantů a využívá je na provoz divadla. 

 

V roce 2002, kdy probíhala první vlna transformace pražských divadel z příspěvkových 

organizací hl. m. Prahy na formy soukromé nebo neziskové, bylo divadlo Semafor jed-

ním z prvních divadel, které tímto procesem prošly. Transformovaná divadla obdržela 

od hl. m. Prahy čtyřletý grant, který byl následně změněn na grant jednoletý. Neočeká-

vané změny v grantovém systému, spojené s dotací na vstupenku, představovaly 

v roce 2008 pro Semafor, ale i mnoho dalších pražských divadel, zásadní existenční 

problémy.  

 

Dalšími zdroji financování divadla jsou tržby ze vstupného a doplňkového prodeje 

(programy, divadelní noviny, merchandising). Podstatným zdrojem financí je poskyto-

vání prostoru divadla k pronájmu.  

 

3.4 Analýza divadelního prostředí  

Prostředí divadla lze analyzovat z dvou pohledů, a to jako mikroprostředí a makropro-

středí. 

 

3.4.1 Mikroprostředí 

Za mikroprostředí divadla je považováno nejtěsnější okolí, jehož působení má divadlo 

možnost ovlivnit. 

V případě divadla Semafor jsou to především diváci a konkurence v rámci divadelního 

trhu. 
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3.4.1.1 Diváci 

 

Segment diváků, kteří Semafor navštěvují nejčastěji, a na které je také primárně smě-

řována komunikace, se za dobu působení divadla na trhu poměrně významně měnil. 

 

Jako jedno ze segmentačních kritérií je brán v úvahu věk diváka.  

V počátcích, kdy toto divadlo bylo považováno za něco nového, ojedinělého, často le-

hce provokativního, byl hlavní divácký segment tvořen především mladší generací do 

30 let. Semafor byl módní záležitostí, což také stálo za jeho mimořádným diváckým 

úspěchem. 

V současnosti, kdy divadlo působí na divadelním trhu již 60. sezónu, tvoří nejpočetnější 

diváckou skupinu právě tato generace, která divadlo navštěvovala už v jeho počátcích. 

Přesněji řečeno, jedná se o diváky ve věku 65-85 let. Díky jedinečnému stylu, který si 

divadlo zachovalo po celou dobu svého působení, si udrželo po mnoho let věrné di-

váky. Také časté odkazování na tvorbu Voskovce a Wericha je této generaci blízké. 

Je obdivuhodné, že si Semafor udržel po tak dlouhou dobu věrné diváky, zároveň to 

ale znamená, že publikum stárne spolu s divadlem. 

 

Další významný divácký segment je tvořen následující generací, tedy „dětmi“ pamět-

níků počátků Semaforu. Tento zákaznický segment je tvořen diváky ve věku 45-65 let.  

 

Následující generace mladých lidí už je mezi obecenstvem bohužel zastoupena pouze 

okrajově. Pokud si ale zástupci této generace najdou k Semaforu cestu, je to většinou 

právě prostřednictvím zmíněných předchozích generací.  

 

Dalším segmentačním kritériem, které definuje zákazníky Semaforu, jsou jejich zájmy. 

Semafor nebyl, a ani nechce být, klasickým divadlem pro širokou diváckou veřejnost. 

Právě díky specifickému humoru, který není prvoplánový a předvídatelný, nemusí být 

inscenace vždy pochopeny, a pro diváka tak ztrácí smysl. Typický divák Semaforu je 

pravidelný návštěvník divadel obecně a vyznavač kvalitní formy zábavy. Aktivně vyhle-

dává informace o nadcházející činnosti divadla a má celkový přehled o kulturním dění. 

Semafor má ale silnou základnu pravidelných diváků, kteří jeho tvorbu obdivují natolik, 

že divadlo navštěvují několikrát do měsíce. 

 

Obecně, na základě rozhovorů a vlastních zkušeností, lze tvrdit, že tento styl zábavy 

vyhledávají převážně lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním.  
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3.4.1.2 Konkurence 

Žánr, kterému se divadlo Semafor věnuje, je natolik specifický, že ve své podstatě není 

divadlo, které by bylo vnímáno jako přímý konkurent usilující o stejného diváka.  

 

Na stanovení konkurence lze ale nahlížet několika způsoby. Pokud by konkurencí měla 

být divadla v rámci lokality, tedy konkrétně v rámci pražských Dejvic, pak by to bylo   

Divadlo Spejbla a Hurvínka, které sídlí téměř naproti Semaforu, a Dejvické divadlo. Žán-

rově jsou tato divadla ovšem natolik odlišná, že pro diváka, který má vyhraněný vkus 

nebo hledá konkrétní žánr, nepředstavují konkurenci. Konkurencí by tato divadla 

mohla být v případě, že divák nemá specifické požadavky na divadelní žánr a rozho-

duje se pouze na základě dané lokality. 

 

Pokud jde o divadla podobného zaměření, pak by nejblíže byla divadla produkující hu-

dební komedie, nelze však srovnávat tvorbu divadla Semafor s muzikálovou produkcí, 

jelikož se jedná o divadlo malých forem. 

V oblasti divadel malých forem by Semaforu mohla v rámci Prahy konkurovat divadla 

Ypsilon nebo Městská divadla pražská, jejichž repertoár je také částečně tvořen hu-

debními komediemi.  

 

Při komplexnějším pohledu může divadlu konkurovat jakákoli volnočasová aktivita. 

V okamžiku, kdy se zákazník rozhoduje, jak stráví svůj volný čas, substitutem divadlu 

mohou být například kina, ale také jakékoliv sportovní aktivity nebo návštěva restau-

race. 

Právě tato nepřímá konkurence hraje pro divadla obecně důležitou roli. Divadlo toto 

působení pociťuje především vlivem sezónnosti, kdy v jarních měsících dávají zákaz-

níci přednost raději venkovním aktivitám.  
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Pro přehled, jakou pozici zaujímá divadlo Semafor v rámci divadelního trhu, byla pro 

tvorbu poziční mapy (Obrázek 7) vybrána divadla podobného zaměření (Ypsilonka, 

Městská divadla pražská), ale i divadla zcela odlišného charakteru (Divadlo na Vinohra-

dech, Kalich). Jako kritéria srovnání byla zvolena velikost scény a umělecká úroveň pro-

dukce divadla.  

  

Obrázek 7 Positioning divadla Semafor 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.4.2 Makroprostředí 

K analýze makroprostředí divadla Semafor je využita PEST analýza. 

 

Politicko – legislativní vlivy 

• Divadlo je z podstatné části závislé na dotacích, které poskytuje magistrát hl. 

m. Prahy.  

• Legislativní povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů se zaměstnanci diva-

dla. 

• GDPR – osobní údaje zákazníků, potřebné k nákupu vstupenek prostřednictvím 

systému Colosseum, k zasílání newsletterů. Každý zákazník svým souhlasem 

potvrdí zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR, zároveň má 

kdykoli možnost požádat o vymazání svých údajů z databáze. Divadlo má po-

vinnost zákazníky o těchto možnostech informovat předložením souhlasu o 

zpracování osobních údajů. 

• Autorská práva na některé inscenace, které divadlo přijalo do svého repertoáru 
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Ekonomické vlivy 

• Vývoj cen energií má vliv na konečné ceny vstupenek 

• Stejně tak vývoj ceny za pronájem prostoru divadla se projeví v nákladech di-

vadla, a tím i cenách vstupného 

 

Sociálně – kulturní vlivy 

• Doba internetu – klesající zájem o divadlo 

• Stárnutí populace 

• Rostoucí úroveň vzdělanosti - příznivý vliv na návštěvnost divadla obecně 

 

Technologické vlivy 

• Neustále rostoucí nároky na technické vybavení divadla 

• Rostoucí význam online komunikace v rámci marketingových aktivit 

 

3.4.3 SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy jsou přehledně definovány silné a slabé stránky divadla, jeho 

příležitosti a hrozby v rámci divadelního trhu. 

Pozornost bude nejprve zaměřena na vnější prostředí divadla, tedy na příležitosti, 

které by mohlo v budoucnu využít. Zároveň je důležité upozornit na hrozby, které by 

mohly Semafor na trhu znevýhodnit. 

 

Příležitosti 

• Originalita tvorby nabízí možnost realizace zajímavých projektů 

• Možnosti propagace na internetu, využití sociálních sítí k přiblížení se mladší 

generaci 

• Spolupráce se školami, slevy pro držitele karty ISIC 

• Možnost propagace divadla prostřednictvím pronájmu prostoru 

 

Hrozby 

• Vysoká konkurence mezi pražskými divadly, ale i z pohledu nepřímé konku-

rence 

• Vliv sezónnosti na návštěvnost divadla 

• Stárnutí cílového segmentu 

 

Silné stránky 

• Dobré jméno, záruka kvalitní zábavy 

• Vysoké procento návštěvnosti (80-85 %) 

• Dobrá dopravní dostupnost 

• Mnoho způsobů distribuce vstupenek 

• Prodejna Klokočí - pokladna divadla a zároveň prodejna upomínkových před-

mětů 
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Slabé stránky 

• Nedostatečná pozornost věnovaná propagaci divadla a jeho současnému pů-

sobišti 

• Malá kapacita parkovacích míst v okolí divadla 

• Vstup do divadelní kavárny je možný pouze s platnou vstupenkou 

 

3.5 Marketingový mix 

Produktem divadla Semafor je v první řadě jeho repertoár. Původním záměrem bylo 

zaměřit se na oněch „SEdm MAlých FORem“ a na jednom místě divákům nabídnout 

hned několik odlišných divadelních žánrů. Výsledně se ale Semafor začal soustředit 

především na hudebně – komediální obsah inscenací. Důraz je kladen na to, aby před-

stavení měla spád, aby se divák nenudil a bavil se inteligentním humorem. V součas-

nosti má divadlo Semafor v repertoáru 12 inscenací.  

Divadlo ale také poskytuje prostor pro hostující představení. To umožňuje neustálou 

nabídku zábavy pro diváky, avšak s relativně menším úsilím ze strany divadla. Také je 

to skvělý způsob oživení repertoáru a neopomenutelný zdroj dodatečných příjmů 

z pronájmu prostor a poskytnutí personálu. V neposlední řadě je to jeden z dalších 

způsobů, jak do divadla přilákat nové zákazníky, kteří jako předmět příští návštěvy Se-

maforu mohou zvolit některé z autorských představení. 

 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, produkt ve službách, nebo konkrétně produkt chá-

paný jako divadelní inscenace, se skládá z více částí, které dohromady na zákazníka 

působí. V případě her divadla Semafor je celkový dojem z kulturního zážitku umocněn 

příjemným moderním prostředím, které je vyzdobeno fotografiemi z her napříč celou 

historií divadla, netradiční výzdobou jsou také tapety s texty semaforských písní či ori-

ginální opona, jako variace na Hynaisovu oponu Národního divadla, v níž jsou apliko-

vány prvky vztahující se k divadlu Semafor. Veškeré dekorace jsou autorskými díly Ji-

řího Suchého, což divadlu předává také nenahraditelnou atmosféru.  

Také netradičním zvoněním, pro které je využíván hudební motiv z první inscenace Člo-

věk z půdy, si divadlo získá pozornost všímavého diváka. 
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Obrázek 8 Výzdoba divadla podtrhující celkovou atmosféru 

(Zdroj: vlastní foto) 

 

Možnost občerstvení v divadelním bufetu, rovněž s dekoracemi umocňujícími příjem-

nou a odlehčenou atmosféru Semaforu, tvoří také jednu ze složek komplexního diva-

delního produktu.  

 

Cena za konkrétní představení se odvíjí především od nákladů, které jsou s ním spo-

jené. Hlavním činitelem při tvorbě ceny je počet herců, kteří se ve hře objevují. V Se-

maforu jsou také ceny vstupenek odlišné v závislosti na umístění v sále. 

 

Následující obrázek ukazuje plánek hlediště a jednotlivé cenové kategorie v případě 

nákupu vstupenky přes webové stránky Divadla Semafor. Pro názornost je vybráno 

představení Kytice, které je jedno z nejnákladnějších, a ve kterém vystupuje nejvíce 

herců a hudebníků. Nejdražší vstupenka vyjde na 360 Kč, nejlevnější pak na 240 Kč.  
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Obrázek 9 Plánek hlediště a cenové kategorie na příkladu představení Kytice 

(Zdroj: http://vstupenky.semafor.cz:8080/divadlo-semafor-o-p-s-/General/List/TitleDetail/253) 

 

Stejně tak je nutná vyšší cena za vstupenku v případě představení, v nichž hraje Big 

band Semafor. Naopak u her v nižší cenové kategorii se ceny vstupenek pohybují v roz-

mezí 180 – 330 Kč.   

Divadlo poskytuje slevy pouze pro diváky se ZTP. Pro držitele průkazu ISIC divadlo bo-

hužel slevu nenabízí. 

 

Místo, kde se představení odehrává, znamená pro diváka také velmi důležitý faktor. 

Semafor byl za dobu své existence nucen mnohokrát z různých důvodů, ať už politic-

kých nebo působením přírodních živlů, měnit své působiště. Ačkoli toto stěhování pro-

bíhalo vždycky v rámci Prahy, pro diváky to vždy znamenalo změnu, která jim nemu-

sela vyhovovat. Nynější sídlo divadla v pražských Dejvicích je opěvováno jak diváky, tak 

i samotnými herci. Divadlo se zde usídlilo v roce 2005 po rozsáhlé rekonstrukci sálu 

Globus, někdejší prvorepublikové tančírny. Nejen zrekonstruovaná budova divadla, ale 

především lokalita je díky výborné dopravní dostupnosti pro diváky více než přívětivá. 

V okolí divadla je možnost parkování, ačkoli počet parkovacích míst je velmi omezený. 

 

Způsob, jakým se kulturní zážitek dostane k divákovi, se dá pojmout i z hlediska distri-

buce vstupenek. V Semaforu mají zákazníci hned několik možností, a to prostřednic-

tvím webových stránek divadla, nebo vstupenky zakoupit osobně v prodejně Klokočí, 

která je zároveň i pokladnou divadla. Vstupenky lze zaplatit buď elektronicky, kartou 

nebo hotově, přičemž se nabízí i možnost rezervace na webu a následného vyzvednutí 

v prodejně. Elektronické vstupenky, které si stačí doma vytisknout nebo jen při vstupu 

ukázat v mobilním telefonu, využijí především mladší generace, pro které je tento způ-

sob distribuce nejpohodlnější.  
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Pokud jde o propagaci divadla, drží se Semafor velmi střídmých komunikačních ná-

strojů. Protože, jak už bylo zmíněno, se divadlo nechtělo nikdy vydat cestou usilování 

o velké množství diváků. Hlavním cílem při propagaci je to, aby se sdělení dostalo k di-

vákovi, který o tvorbu Semaforu stojí a nenechá se pouze nalákat marketingovými ná-

stroji. Celkově se dá říct, že propagace ze strany divadla je založená na zákazníkově 

aktivním vyhledávání informací, které divadlo veřejně poskytne.  

Konkrétní komunikační nástroje, které Semafor využívá, budou analyzovány v samo-

statné kapitole „komunikační mix“. 

 

Lidé hrají v Semaforu, tak jako v každém divadle, velmi důležitou roli. Už při nákupu 

vstupenky přijde zákazník do kontaktu s personálem divadla. Při prodeji vstupenek je 

často nutné zákazníkovi poradit, ať už s výběrem inscenace, výběrem místa v sále, 

s transakcí apod. Protože se pokladna divadla nachází v prodejně Klokočí, kde zákazník 

nalezne kromě vstupenek i doplňkový sortiment, jako CD, DVD, knihy, upomínkové 

předměty a další, je nutná znalost celého sortimentu. 

Další, kdo s divákem přijde během představení do kontaktu, jsou uvaděčky a šatnářky. 

Tuto činnost v Semaforu vykonávají děvčata ve věku 17-26 let, jako přivýdělek ke stu-

diu. V této pozici je opravdu důležité na diváka působit příjemným dojmem, umět po-

skytnout potřebné informace, ale také pohotově zareagovat v případě úrazu nebo ji-

ných nepříjemností. V Semaforu jsou uvaděčky originálně zapojeny do samotných in-

scenací, ať už je to netradiční uvedení přestávky písní s nacvičenou choreografií nebo 

přímo menší role v některé z her. Tato vystoupení jsou u diváků velmi oblíbená a při-

dávají divadlu na originalitě.  

 

3.6  Komunikační mix 

Semafor ke komunikaci využívá několik nástrojů. Každý z nich bude níže analyzován 

z hlediska současného stavu, na základě cílů divadla budou navržena doporučení tý-

kající se především nadcházející sezóny 2019/2020. 

 

Divadlo má v rámci svých propagačních aktivit v plánu zaměřit se na mladší generaci 

ve věku 20-35 let, která tvorbu divadla buď nezná vůbec, nebo je neosloví styl marke-

tingové komunikace Semaforu.  

Jak již bylo zmíněno, marketingové aktivity by měly propagovat především divadlo 

jako celek, ne pouze jednotlivé hry. 

 

3.6.1 Webové stránky 

Současný stav 

Divadlo Semafor v rámci online komunikace se zákazníky využívá především své we-

bové stránky, prostřednictvím nichž informuje o nadcházejících událostech či změ-

nách programu. Návštěvníci zde najdou také kontakty a adresu divadla, včetně 
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přehledné mapky a možnosti dopravního spojení. Prostřednictvím osobního účtu je 

možné zakoupit nebo rezervovat vstupenky, což zajišťuje vstupenkový systém Colos-

seum. V neposlední řadě webové stránky nabízí také informace o repertoáru, herec-

kém obsazení a historii divadla. 

V současnosti má správu webu na starosti produkce divadla. S tímto záměrem byly 

webové stránky také vytvořeny, aby bylo možné je spravovat i bez znalosti programo-

vacích jazyků a aby divadlo mělo lepší kontrolu nad zveřejňovaným obsahem. 

 

Doplňkem webových stránek divadla je online verze divadelních novin, či jakéhosi 

blogu Jiřího Suchého, s názvem Stará fronta zítra. Tam návštěvníci najdou postřehy Ji-

řího Suchého týkající se především tvorby Semaforu. Papírová forma novin je k zakou-

pení přímo v divadle během každého představení. Jednotlivá vydání vychází nepravi-

delně, v závislosti na časové vytíženosti autora. 

 

Stránky jsou navzájem propojeny, přičemž stránka divadelních novin je provázaná 

také s facebookovým profilem Jiřího Suchého. 

 

Doporučení  

Webu by prospělo častější a pravidelnější vkládání nových příspěvků, které by stránky 

podstatným způsobem oživily- například ve formě fotografií z premiér či novinek týka-

jících se činnosti divadla. Některé záložky na webu jsou po otevření prázdné, takže 

stránky působí nekompletním dojmem.  

Například záložka „písničky“, ve které by mohly být texty nebo nahrávky známých se-

maforských písní, je zatím prázdná. Součástí by mohly být také úryvky videozáznamů 

inscenací, aby si diváci mohli vytvořit lepší představu o hře, kterou se chystají shléd-

nout. 

Také záložka „kontakty“ by mohla být propojená s odkazy na sociální sítě týkající se 

Semaforu. 

V rámci informací o ději a obsazení jednotlivých her by bylo dobré doplnit délku před-

stavení. Diváci, kteří jsou závislí na hromadné dopravě, tuto informaci musí doptávat u 

personálu divadla. 

 

Pro nadcházející sezónu by se v období září-říjen měly a webu objevit informace o ju-

bileu, které divadlo oslaví 30. 10. slavnostním koncertem vysílaným Českou televizí, a 

následně informovat o sérii 10 koncertů „To nejlepší z nejhoršího“. Součástí propagace 

by mohla být poděkování členů hereckého souboru ve formě krátkých medailonků, fo-

tografie vystihující vývoj divadla od počátku až do současnosti, krátká videa a fotogra-

fie ze zkoušek nové inscenace apod. 

V období před Vánoci, kdy Semafor uvede znovuobnovenou hru „Opera Betlém“, by 

webové stránky měly také diváky upozornit na změnu oproti již tradičnímu „Tiše a 

ochotně“. Opět v podobě fotografií a krátkých videí s pozváním. 

Webové stránky také mohou sloužit k propagaci nového zboží v prodejně Klokočí (viz 

merchandising). 
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Tyto změny nejsou, v závislosti na správě webu produkcí divadla, nijak nákladnou a 

složitou záležitostí, nicméně pro webové stránky by znamenaly výrazný posun smě-

rem k zákazníkovi.  

 

 

 

Obrázek 10 Webová stránka divadla Semafor 

(Zdroj: https://www.semafor.cz/aktuality) 

 

  

 

Obrázek 11 Webová stránka divadelních novin Stará fronta zítra 

(Zdroj: http://starafrontazitra.cz/) 
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3.6.2 Sociální sítě 

Současný stav 

Divadlo Semafor z oblasti sociálních sítí využívá facebookovou stránku, prostřednic-

tvím níž sdílí informace o premiérách, fotografie, ale také nabízí prostor pro diváky, aby 

vyjádřili svůj názor formou hodnocení.  

Stránka má přes 4 000 fanoušků, což je v rámci cílové skupiny divadla, která na sociál-

ních sítích není příliš aktivní, poměrně vysoké číslo.  

I přes kvalitní základnu sledujících jsou příspěvky na stránku přidávány bohužel velmi 

zřídka. Nejčastěji je to při příležitosti nadcházející premiéry nové hry, nebo uvedení 

nové divadelní sezóny. 

 

Semafor má také od roku 2009 založený kanál na YouTube, „semaforcz“, kde sdílí 

úryvky z aktuálních her, písně, které v nich zazní, ale i vzpomínky na počátky semafor-

ské tvorby, rozhovory s herci apod. Kanál má téměř 2 500 odběratelů, ovšem stejně 

jako v případě facebookového profilu, je kanál neaktivní. 

 

Doporučení 

Pro fanoušky facebookové stránky by bylo dobré do příspěvků zahrnout také infor-

mace o aktuálním programu a jeho případných změnách, novinky ze zákulisí divadla, 

fotografie a krátká videa, významné životní události členů souboru atd.  

Sledující by také jistě ocenili sdílení rozhovorů a článků týkajících se divadla a jeho 

představitelů. V rámci představení nové hry by bylo pro diváky zajímavé nahlédnout 

do procesu příprav prostřednictvím fotografií nebo krátkých videí ze zkoušek. 

Zajímavým zpestřením stránky by byly také v rámci podpory prodeje soutěže o vstu-

penky, CD, DVD nebo jiné dárky z tvorby Semaforu. 

 

Kanál na YouTube je bohužel několik let neaktivní, proto je škoda, že fanoušci nemají 

možnost vidět ukázky z novějších her, díky nimž by si mohli utvořit představu před ná-

kupem vstupenek.  

S uvedením každé nové inscenace by mohl být na YouTube kanál vložen sestřih nej-

lepších scén, který by sloužil jako propagační video.  

 

Semafor by mohl po vzoru ostatních divadel rozšířit působnost i na Instagramu, a to 

právě za účelem přiblížení se mladší generaci. Ta mnohdy právě z důvodu nedosta-

tečné aktivity na sociálních sítích tvorbu Semaforu nezná. 

  

Výbornou vlastností všech zmíněných sociálních sítí je jejich vzájemná provázanost. 

Díky tomu by obsah byl dostupný na třech různých platformách a bylo by tak zajištěno 

efektivnější zacílení napříč různými věkovými kategoriemi. 

 

Následující jubilejní 60. sezóna je ideální příležitostí k opětovnému odstartování akti-

vity na sociálních sítích. Pro mnohé diváky, kteří do Semaforu zajdou jen zřídka a o 
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historii divadla se příliš nezajímají, by to byl jeden ze způsobů, jak se o tomto jubileu 

dozvědět.  

Právě v souvislosti s premiérou hry „To nejlepší z nejhoršího“ by diváci ocenili nahléd-

nutí do procesu příprav. 

Také uvedení předvánoční hry „Opera Betlém“, nebo následná premiéra v průběhu 

druhé poloviny sezóny, je výbornou příležitostí, jak dát vědět, především mladší gene-

raci, o svých aktivitách. 

 

Semafor si zakládá na pečlivé kontrole veškerých příspěvků, které jsou na sociálních 

sítích zveřejněné. Z toho důvodu si produkce zajišťuje propagační aktivity z velké části 

sama.  

S ohledem na plánované aktivity a vytíženost produkce by však bylo vhodné správu 

sociálních sítí (především facebookového profilu a nově vytvořeného instagramového 

profilu) svěřit do rukou specializované digitální agentury. Ta by se na základě před-

chozí konzultace s produkcí divadla postarala o tvorbu a zveřejňování veškerých pří-

spěvků. V přímé režii divadla by tak zůstala jen komunikace s návštěvníky stránek (od-

povědi na dotazy, reakce na případné stížnosti apod.)  

 

Taková změna by pro divadlo znamenala mnohem intenzivnější a profesionálnější 

kontakt se zákazníky a požadované přiblížení se mladší generaci.  

 

 
 

 

Obrázek 12 Facebooková stránka divadla Semafor 

(Zdroj: https://www.facebook.com/Divadlo-Semafor-169397309753835/) 

 

 



 54 

 

 

3.6.3 Public relations 

Současný stav 

Nejčastější formou komunikace divadla s veřejností jsou rozhovory v tisku, rádiu, tele-

vizi nebo v online médiích. Jménem divadla s médii komunikuje zakladatel a principál 

Semaforu Jiří Suchý.  

Jako prostředek komunikace s širokou veřejností slouží také již zmíněný blog Jiřího Su-

chého, Stará fronta zítra, dostupný jak v elektronické podobě, tak i ve formě tištěných 

novin, které jsou k dostání v divadle Semafor.  

 

V rámci eventů Semafor pořádá při příležitosti uvedení nových inscenací vždy slav-

nostní premiéry, které jsou určené pro zvané hosty. Premiéry jsou prestižní záležitostí 

nejen pro pozvané hosty, ale také především pro samotné divadlo. Mezi hosty jsou 

mimo jiné také divadelní kritici, jejichž následné hodnocení pro divadlo znamená ne-

jen důležitou zpětnou vazbu, ale také propagaci nové inscenace.   

 

Nepřímý lobbying Semafor využíval především v dobách, kdy byla z důvodu nedo-

statku finančních prostředků vážně ohrožena jeho existence.  

Výše přidělených dotací se po transformaci divadla rok od roku snižovala, až dosáhla 

poloviny původně přislíbených finančních prostředků. Tehdejší vyhrocenost celé situ-

ace byla ještě více podpořena nově zavedenou dotací na prodanou vstupenku, což 

znamenalo velké existenční problémy pro malá divadla obecně. 

 

V roce 2008 soubor divadla na to konto secvičil kabaret s příznačným názvem „Děti ka-

pitána Granta“. Záměrem bylo upozornit na finanční problémy způsobené neočekáva-

nými změnami v grantové politice hl. m. Prahy. Díky této inscenaci a mediálně 

Obrázek 13 YouTube kanál divadla Semafor  

(Zdroj: https://www.youtube.com/user/semaforcz/videos) 
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sdíleným skeptickým vyhlídkám pro nadcházející 50. sezónu, se věci ohledně financo-

vání divadla daly do pohybu. Semafor získal finanční příspěvek od soukromého doná-

tora, později se na popud mnoha dalších pražských divadel také upravil systém udílení 

grantů. 

 

V obdobné situaci se však divadlo ocitlo také v roce 2015. Grant, který divadlo obdrželo, 

na provoz nestačil, a tak se Semafor opět potýkal s problémem financování chodu di-

vadla. Na tuto situaci divadlo reagovalo uvedením hry s názvem „Mizina číhá“, kde Jiří 

Suchý, s humorem sobě vlastním, upozornil na tehdejší ekonomickou situaci divadla. 

Nutno říct, že hra měla obrovský úspěch, a to nejen díky vtipným dialogům a vydaře-

nému hudebnímu provedení, ale splnila také svůj účel z hlediska finanční podpory ze 

strany městské části Prahy 6. 

   

Semafor ovšem od diváků nebo sponzorů nikdy nežádal finanční podporu, aniž by po-

skytl nějakou formu protislužby.  

Jiří Suchý sepsal ve svém blogu Stará fronta zítra „Devatero způsobů, jak zachránit Se-

mafor“, tedy tipy pro případné zájemce o finanční podporu divadla. Diváci si mohli za-

koupit například tzv. předraženou vstupenku, která byla o 100 Kč dražší než běžná 

vstupenka, jako protihodnotu pak divák obdržel certifikát dokládající sponzorství Se-

maforu. Suchý ve svém blogu také nabádal diváky, aby divadlo navštěvovali v průběhu 

září, kdy je návštěvnost nejslabší. Divadlo také za účelem podpory uspořádalo gala-

koncert s písněmi Kurta Weilla, přičemž cena vstupenky na tento koncert činila 2 500 

Kč.  

 

V rámci komunikace s veřejností využívá Semafor jednotný styl (corporate identity). 

Jedním z hlavních prvků je využití loga divadla, navrženého Jiřím Suchým, které je k vi-

dění při návštěvě webových stránek, na vstupenkách, ale svoje čestné místo má také 

před vchodem do divadla, kde je vyobrazeno pomocí dvoubarevně dlážděného chod-

níku. Barvami je naznačen původ názvu divadla (SEdm MAlých FORem).  

Logo za celou dobu působení Semaforu neprošlo změnou, což ještě více podporuje 

vnímání divadla jako legendy. 
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Častým doplňujícím prvkem loga je také vyobrazená múza, jako symbol neustálé umě-

lecké inspirace.  

 

 

 

Také veškeré divadelní plakáty a grafické návrhy programů k jednotlivým inscenacím 

jsou autorskými díly Jiřího Suchého a jeho syna Jakuba.  

Jednotnost se Semafor snaží dodržet i v oblékání personálu. Pro diváka je důležité, aby 

poznal, na koho se v divadle může obrátit, a tak jsou především uvaděčky oblečené do 

kostýmů, díky kterým jsou pro diváky dobře viditelné a oproti ostatním divadlům velmi 

nevšední.  

Kostýmy uvaděček prošly změnou, právě v souvislosti se zapojením Big bandu Sema-

for do nových inscenací. Místo šatů a buřinky, typické pro Jiřího Šlitra, nosí uvaděčky 

červený kostýmek s frakovou košilí a motýlkem. Doplňkem outfitu je pak cylindr.  

Specialitou Semaforu je nejen pěvecké a taneční vystoupení uvaděček, kterým diváky 

upozorňují na blížící se pauzu a nabádají k návštěvě divadelního bufetu, ale také časté 

obsazování do menších rolí, kde je pozice uvaděček přiznaná právě kostýmem.  

 

Doporučení 

Je škoda, že divadlo v oblasti PR nevyužívá více potenciálu webových stránek a sociál-

ních sítí. Divadlo by tak mohlo médiím nabídnout jen ty informace, které by si přáli 

zveřejnit (informace o nadcházejících nebo již proběhlých premiérách či jiné novinky 

a významné události ze života Semaforu, které divadlo chce sdílet s veřejností). Za 

tímto účelem by bylo užitečné na stránky umístit záložku věnovanou PR, obsahující 

informace pro média. 

 

V rámci rozhovorů poskytovaných v médiích by bylo dobré více propagovat činnost di-

vadla. Poskytované rozhovory jsou převážně zaměřené na osobní život principála Se-

maforu Jiřího Suchého. Rozhovory by bylo dobré využít jako způsob propagace nově 

uvedené inscenace a jiných důležitých událostí týkajících se Semaforu. Součástí 

Obrázek 14 Logo divadla Semafor  

(Zdroj: https://www.facebook.com/Divadlo-Semafor-169397309753835/) 
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rozhovorů by mohly být sestřihy videí a fotografie z nových her, které by sloužily jako 

pozvání na některé z nejbližších repríz.  

Semafor bohužel tak trochu spoléhá na to, že média projeví o činnost divadla zájem 

sama.   

 

3.6.4 Merchandising 

Současný stav 

Semafor pro distribuci předmětů spojených s tvorbou divadla využívá prodejnu Klo-

kočí (původní název „Opchod Žofie Melicharové“), která se nachází vedle vchodu do 

divadla. V prodejně lze zakoupit CD a DVD s nahrávkami semaforských her, ale také 

s tvorbou umělců, kteří v Semaforu účinkují nebo v minulosti účinkovali. K zakoupení 

jsou zde také knihy Jiřího Suchého, ale i jeho výtvarná tvorba. Prodejna rovněž umož-

ňuje distribuci výrobků nezávislých autorů, jejichž tvorba sice není spojená se Sema-

forem, ale stylem i sortimentem do prodejny zapadá.  

Výhodou je, že prodejna Klokočí je zároveň pokladnu divadla, takže pro zákazníka je 

při osobním nákupu vstupenek nemožné, aby ji minul. Přesto jsou ještě diváci před 

začátkem představení na prodejnu upozorněni hlášením. 

 

Distribuce vybraných CD, DVD a programů ke konkrétním představením probíhá kromě 

prodejny Klokočí také prostřednictvím uvaděček, které během představení prodávají 

v předsálí. 

 

Doporučení    

Ačkoli divadelní obchod nabízí opravdu pestrou paletu zboží, byla by škoda nevyužít 

dalších možností k tvorbě upomínkových předmětů. Je však mimořádně důležité, aby 

předměty nepůsobily nevkusným nebo příliš podbízivým dojmem. Měly by korespon-

dovat s vkusem semaforského diváka, který vyznává originalitu. V rámci přiblížení 

tvorby divadla mladším generacím je třeba se do jisté míry přizpůsobit jejich vkusu. 

 

Divadlo by například mohlo do svého sortimentu zařadit odznaky („placky“) se spína-

cím špendlíkem na zadní straně. Motivem by mohlo být logo divadla doplněné obráz-

kem múzy, ale také například kresby z dílny Jiřího Suchého. Pro věrné fanoušky Sema-

foru by některé odznaky mohly obsahovat oblíbené hlášky z inscenací.  
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Obrázek níže zobrazuje možné podoby odznaků, které by mohly být k zakoupení jak 

v prodejně Klokočí, tak u stánku s programy, který obsluhují uvaděčky během předsta-

vení.  

Velikost odznaku by byla zhruba 4 cm v průměru, aby byly texty čitelné a obrázky vidi-

telné, ale odznak přesto působil decentně. 

 

 

 

Obrázek 15 Návrhy možné podoby odznaků 

(Zdroj: vlastní zpracování na základě tvorby Jiřího Suchého) 

 

Na odznacích by se také mohla objevit níže zobrazená grafika Jiřího Suchého, kterou 

vytvořil při příležitosti 60. výročí Semaforu. Slogan „Jedeme stále vpřed, jenomže ji-

nam“ naznačuje, že se Semafor v posledních letech vydal novým směrem – hry jsou 

postavené na Big bandu Semafor, čímž divadlo odbočilo jednak od stylu, kterého se 

drželo po mnoho let, ale svou originalitou také vybočuje z řady „konkurenčních“ diva-

del. 

 

 

Obrázek 16 Grafika J. Suchého k 60. výročí divadla Semafor 

(Zdroj: http://starafrontazitra.cz/) 
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Další možností, jak obohatit sortiment prodejny Klokočí o předměty spojené s tvorbou 

Semaforu, je výroba plátěných tašek s potiskem. Design by opět byl střídmý, s podob-

ným nebo stejným vzorem jako na odznacích. 

 

I v dnešní digitalizované době se pořád najdou tací, kteří pro plánování aktivit preferují 

papírovou formu diářů. V období konce kalendářního roku je tak ideální příležitost 

uvést do prodeje vlastní diáře na rok 2020. Ty semaforské by byly ozvláštněné tím, že 

by jejich obal byl vytvořen ze starých vinylových desek. Přední stranu by zdobil polep 

se semaforskou tématikou. Aby byla ještě více umocněna spojitost se Semaforem, 

vnitřek diáře by obsahoval podepsané fotografie hlavních účinkujících a vyznačené 

akce spojené s činností Semaforu (premiéry v nadcházející sezóně, Noc divadel, které 

se Semafor účastní apod.). V rámci předvánoční propagace by se na facebookovém 

profilu divadla mohla objevit soutěž o tyto diáře. 

 

 Příkladem toho, jak by takový diář z vinylových desek mohl vypadat, je výrobek české 

značky LoveMusic na obrázku níže. 

 

 

Obrázek 17 Ukázka diáře vyrobeného z vinylových desek 

(Zdroj: https://shop.lovemusic.cz/cs/6174-diar-z-vinylovych-desek-2019-klaviatura) 

 

Uvedení zmíněných propagačních předmětů by pro divadlo opět znamenalo posun 

směrem k mladší generaci. Pro tu nejsou, na rozdíl od starší generace, která Semafor 

běžně navštěvuje, tolik atraktivní CD nebo DVD.  

Navíc se jedná o předměty, které jsou při používání viditelné, takže jejich uživatel dále 

divadlo propaguje. 
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3.6.5 Reklama 

Současný stav 

Semafor se v oblasti reklamy drží především reklamy přímo v divadle. Divákům jsou 

nabízeny tiskoviny, jako programy na konkrétní představení, měsíční programy diva-

dla, plakáty k jednotlivým inscenacím, ale také vstupenky, které na zadní straně upo-

zorňují i na další představení z repertoáru divadla Semafor. 

Plakáty k jednotlivým inscenacím a měsíční programy divadlo uveřejňuje ve výloze di-

vadla, takže jsou viditelné přímo z Dejvické ulice.  

 

 

Doporučení 

V rámci reklamy by Semafor mohl začít komunikovat více vně divadlo. Papírové mě-

síční programy by bylo vhodné rozdistribuovat do informačních center nebo například 

na vysokoškolské koleje (např. centrální recepce strahovských kolejí propaguje na své 

informační tabuli programy celé řady pražských divadel, Semafor však mezi nimi 

chybí). 

Pokud se zákazníkovi dostanou do rukou vstupenky na vybrané představení, na zadní 

straně divadlo láká k návštěvě svých dalších představení. To je samo o sobě dobrá 

myšlenka, důležité je však nabízené hry aktualizovat. V současnosti zadní strana vstu-

penek láká hned na 3 tituly, které divadlo již ze svého repertoáru odebralo. 

 
Obrázek 18 Plakáty jednotlivých her a měsíční programy za výlohou divadla 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Také informace, že divadlo se po neustálém stěhování usídlilo v Dejvické ulici, je pro 

mnohé potenciální návštěvníky Semaforu stále překvapující. Ačkoliv zde divadlo hraje 

již od roku 2005, stále se najde spousta diváků, kteří Semafor mylně hledají v okolí Vác-

lavského náměstí. V rámci reklamy by tak pro lepší informovanost mohlo být zdůraz-

něno nynější působiště divadla.  

 

Při příležitosti jubilejní 60. sezóny by bylo vhodné k propagaci divadla využít například 

doposud opomíjenou outdoor reklamu. Ke zviditelnění, a zároveň informování o ny-

nějším působišti, by mohla dobře posloužit reklama na dopravních prostředcích praž-

ské hromadné dopravy. Divadlo by v období 1. 9. – 16. 11. 2019, kdy bude potřeba upo-

zornit na nadcházející koncert a jeho následných 10 repríz, mohlo využít foliových po-

lepů několika tramvají či autobusů.  

 

Následující obrázek zobrazuje ukázku, jak vypadá takový polep jedné z pražských 

tramvají. K využití reklamy na mhd by se hodil právě slogan „Jedeme stále vpřed, je-

nomže jinam“ a navíc důležitá informace o tom, že Semafor hraje v Dejvicích, přičemž 

grafika by byla z dílny Jiřího Suchého. 

 

 

Obrázek 19 Přední a zadní strana vstupenky 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V rámci využití hromadné dopravy by byl účinným propagačním prostředkem také 

pronájem city-light vitrín ve stanicích metra. Propagace by se týkala nejen nadcháze-

jícího výročí divadla, ale reklamní prostor by mohl být využit i pro účely informování o 

nadcházejících premiérách.  

  

Obrázek 20 Ukázka formátu polepu tramvaje 

(Zdroj: https://www.reklama-na-tramvajich.cz/praha) 
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3.7 Doporučení marketingových aktivit pro sezónu 

2019/2020 

V nadcházející divadelní sezóně by se divadlo mělo více zaměřit na mladší cílovou sku-

pinu, která si k Semaforu hledá cestu velmi těžko. Způsobem, jak se této věkové kate-

gorii nejlépe přiblížit, je využití sociálních sítí.  

Existující stránky na Facebooku a YouTube by bylo dobré oživit novými příspěvky, pra-

videlnější aktivitou, zajímavými novinkami z divadla apod. Výbornou příležitostí 

k tomu je nadcházející výročí založení divadla, pro které Semafor plánuje sérii předsta-

vení „To nejlepší z nejhoršího“. Diváci tak prostřednictvím sociálních sítí mohou na-

hlédnout do procesu příprav, dozvědět se novinky týkající se premiéry a následných 

repríz, případně se rychle informovat o případných změnách v programu.  

Způsobem, jak se přiblížit mladší generaci, je také založení profilu na Instagramu, který 

Semafor doposud nevyužívá. Jeho obsah by byl opět informativně-zábavný, obdobný 

jako obsah facebookové stránky, obohacený navíc o zábavné stories ze zkoušek a zá-

kulisí divadla. 

 

Také aktivitu na webových stránkách by bylo dobré zvýšit. Stránky doposud sloužily 

pouze jako prostředek pro prodej vstupenek a předávání informací. Atraktivitu by však 

získaly sdílením fotografií, krátkých videí, článků nebo rozhovorů s herci. Pro zákazníky 

by návštěva stránek znamenala nejen získání užitečných informací, ale divadlo by také 

ukázalo, že má zájem s návštěvníky sdílet i zábavné věci ze zákulisí a života divadla. 

 

V současnosti se o provoz sociálních sítí a webových stránek stará produkce divadla, 

což je, v souvislosti s její vytížeností, možným důvodem neaktivity těchto nástrojů ko-

munikace. Řešením by byla spolupráce s online agenturou, která by se pod dohledem 

divadla starala o chod těchto platforem. 

 

V návaznosti na uvedené by se divadlo mělo zaměřit více na PR. Webové stránky jsou 

ideálním prostředím pro sdílení informací, které divadlo chce nabídnout veřejnosti, ať 

už to jsou prohlášení, která divadlo samo publikuje nebo rozhovory v médiích, které se 

divadlo rozhodne na svých stránkách sdílet. Opět je k tomu právě v nadcházející se-

zóně ideální příležitost. 

 

V oblasti reklamy by se divadlo mělo vydat více vstříc zákazníkům. Nejvyužívanější for-

mou reklamy Semaforu jsou tiskoviny ve formě programů k představením, měsíční 

programy, plakáty k jednotlivým titulům a divadelní noviny. V případě plakátů a měsíč-

ních programů by bylo dobré je zákazníkům nabídnout také mimo prostředí divadla. 

Měsíční programy by bylo dobré umístit na veřejně dostupná místa, jako jsou student-

ské koleje, univerzity, informační centra apod.  
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Plakáty by si zasloužily, především v období před premiérou, velkolepější propagaci. 

Prostředkem by mohla být reklama ve stanicích metra ve formě city-light tabulí. Tento 

způsob by mohl být pro divadlo využitelný nejen v souvislosti s výročím, ale také při 

příležitosti uvedení každé další premiéry. 

 

Také polepy tramvají pražské hromadné dopravy by byly výborným prostředkem ko-

munikace nadcházejícího výročí a zároveň informování o působišti divadla v Dejvicích. 

Tato propagace by byla pro Semafor ojedinělá a spojená pouze s oslavami výročí. 

 

Nadcházející sezóna také přímo nahrává využití merchandisingu k propagaci. Jednou 

z možností, jak zákazníkům nabídnout zajímavou drobnost, ale zároveň nositelný pro-

středek další propagace divadla, jsou odznaky. Jejich motivem by bylo jednak vý-

znamné jubileum divadla, ale také logo, název představení, grafiky Jiřího Suchého 

apod.  

Prodejna Klokočí, prostřednictvím které by probíhala distribuce všech propagačních 

předmětů, by mohla nabídnout také oblíbené plátěné tašky přes rameno. Ty by obsa-

hovaly opět potisk se semaforskou tématikou. 

V období před Vánoci by Semafor mohl zákazníkům nabídnout originální diáře na rok 

2020, vyrobené ze starých vinylových desek. Vnější strana by na sobě nesla samolepku 

s tématikou Semaforu, uvnitř diáře by zákazník našel podepsané fotografie herců. 

 

Marketingové aktivity, které by pro divadlo byly vhodné v nadcházející divadelní se-

zóně, jsou shrnuty v následující tabulce (Tabulka 6).  

 

Veškeré aktivity v sezóně jsou rozděleny do 3 období:  

• propagační aktivity spojené s 60. výročím 

• předvánoční série představení „Opera Betlém“  

• premiéra nové (nebo znovuobnovené) inscenace Jiřího Suchého 

 

Součástí souhrnu je jednak časový horizont, ve kterém budou jednotlivé aktivity pro-

váděny, ale také odhadované náklady, které budou s přípravou a realizací aktivit spo-

jené. 

 

Vzhledem k velikosti divadla a absenci marketingového oddělení, jsou za veškeré pro-

pagační aktivity zodpovědné produkční a asistentka ředitele divadla.  

 

Díky těmto propagačním aktivitám se chce divadlo dostat do povědomí také mladším 

lidem, kteří Semafor příliš nenavštěvují. Ve většině případů je to právě z důvodu nedo-

statečné propagace a informovanosti o činnosti divadla. Divadlo proto také volí způ-

soby propagace, která je této věkové skupině blízká. 
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 Aktivity Časový harmono-

gram 

Náklady 

 

Propagace 

60. výročí 

a titulu 

„To nejlepší 

z nejhoršího“ 

Polep 5 tramvají pražské mhd 

• Informace o výročí 

• Upozornění na půso-

biště divadla v Dejvi-

cích 

 

Příprava 

o srpen 2019 

Realizace 

o září-listopad 

2019 

Grafika 

1 500 Kč 

Výroba 

5 x 800 = 4 000 Kč 

Provozování reklamy 

5 x 3 x 3 100 = 46 500 Kč 

 

City-light reklama ve stanicích 

metra (5 ks) 

• Informace o výročí 

• Upozornění na půso-

biště v Dejvicích 

 

Příprava 

o srpen 2019 

Realizace 

o září-listopad 

2019 

Výroba 

5 x 340 = 1 700 Kč 

Provozování reklamy 

5 x 3 x 10 000 = 150 000 

Kč 

Webové stránky 

• Fotografie 

o Průřez historií  

Semaforu 

o Zkoušky 

• Informace o premiéře  

a následujících 10 re-

prízách  

(v rámci PR) 

• Informace o novém  

merchandisingu  

o odznaky 

o látkové tašky 

 

Příprava 

o srpen 2019 

Realizace  

(promo k premiéře 

+merch) 

o září-říjen 

2019 

Realizace 

(promo k reprízám 

+merch) 

o říjen-listopad 

2019 

  

Fotografie  

6 000 Kč 

 

Video  

2 500 Kč 

 

Grafická úprava  

 

(bannery, plakát) 

2 500 Kč 

 

Správa sociálních sítí  

a webových stránek 

20 000 Kč  

 

 

Facebook 

• Změna úvodního ban-

neru 

• Fotografie  

o Plakát k insce-

naci 

o Průřez historií  

Semaforu 

o Zkoušky insce-

nace 

o Foto z premiéry 

a pozvání na 

reprízy 

o Nový merchan-

dising  

(promo fotky) 

• Videa 

o Medailonky 

herců 

 

Příprava 

o srpen 2019 

Realizace 

(promo k premiéře 

+merch) 

o září-říjen 

2019 

Realizace 

(promo k reprízám 

+merch) 

o říjen-listopad 

2019 

 

Instagram 

• Založení profilu 

• Fotografie  

o Plakát k insce-

naci 

o Zkoušky insce-

nace 

 

Příprava 

o srpen 2019 

Realizace 

(promo k premiéře 

+merch) 

o září-říjen 

2019 
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o Foto z premiéry 

a pozvání na 

reprízy 

o Nový merchan-

dising  

(promo fotky) 

• Videa 

o Medailonky 

herců 

o Krátká videa  

 

 

 

 

Realizace 

(promo k reprízám 

+merch) 

o říjen-listopad 

2019 

 

YouTube 

• Medailonky herců 

• Video ze zkoušek 

• Sestřih „To nejlepší ze 

Semaforu“ 

 

Příprava 

o srpen/září 

2019 

Realizace 

o říjen 2019 

 

Merchandising 

• Odznaky 

• Látkové tašky s potis-

kem 

Příprava 

o červen 2019 

Výroba 

o červenec-sr-

pen 2019 

Launch 

o září 2019 

 

Výroba odznaků (500 ks) 

500 x 5 = 2 500 Kč 

Výroba tašek s potiskem 

(300 ks) 

300 x 45 = 13 500 Kč 

 

Tiskoviny 

• plakáty v prostoru di-

vadla (4 ks) 

• programy (250 ks) 

Příprava 

o září-říjen 

2019 

Výroba 

o říjen 2019 

Grafika 

3 300 Kč 

Výroba 

(plakáty) 4 x 200 = 800 

Kč 

(programy) 250 x 35 = 

8 750 Kč 

 

 

Propagace 

hry „Opera 

Betlém“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webové stránky 

• Fotografie 

o Plakát ke hře 

o Zkoušky 

• Informace o titulu 

o Obsazení 

o Délka předsta-

vení 

o Kalendář před-

stavení 

• Informace o novém  

merchandisingu 

o Diáře na rok 

2020 

Příprava 

o listopad 2019 

Realizace 

o listopad-pro-

sinec 2019 
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Facebook 

• Změna úvodního ban-

neru 

• Fotografie  

o Plakát k insce-

naci 

o Zkoušky insce-

nace 

o Nový merchan-

dising  

(promo fotky) 

• Videa 

o Zkoušky 

o Sestřih z pre-

miéry 

• Soutěž o diář na rok 

2020 

 

Příprava 

o listopad 2019 

Realizace 

o listopad-pro-

sinec 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie  

3 000 Kč 

 

Video  

2 000 Kč 

 

Grafická úprava  

(bannery,  

plakát) 

2 500 Kč 

 

Správa sociálních sítí  

a webových stránek 

15 000 Kč  

 

Instagram 

• Fotografie  

o Plakát k insce-

naci 

o Zkoušky insce-

nace 

o Nový merchan-

dising  

(promo fotky) 

 

 

• Videa 

o Krátká videa 

„stories“ ze 

zkoušek 

 

Příprava 

o listopad 2019 

Realizace 

o listopad-pro-

sinec 2019 

 

YouTube 

• Krátké video ze zkou-

šek 

+pozvánka 

• Sestřih z premiéry 

 

Příprava 

o listopad 2019 

Realizace 

o listopad-pro-

sinec 2019 

 

Merchandising 

• Diáře na rok 2020 

Příprava 

o září 2019 

Výroba 

o září-říjen 

2019 

Launch 

o listopad-pro-

sinec 2019 

 

Grafické zpracování 

3 000 Kč 

Výroba 

200 x 100 = 20 000 Kč 

Tiskoviny 

• plakáty v prostoru di-

vadla (4 ks) 

• programy (250 ks) 

Příprava 

o říjen 2019 

Realizace 

o říjen-listopad 

2019 

Grafika 

3 300 Kč 

Výroba 

(plakáty) 4 x 200 = 800 

Kč 

(programy) 250 x 20 = 

5 000 Kč 
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Propagace 

nové hry  

(předpoklá-

daná  

premiéra 

v polovině 

března 2020) 

City-light reklama ve stanicích 

metra (3 ks) 

• Plakát k nové hře 

Příprava 

o leden 2020 

Realizace 

o únor-březen 

2020 

 

Výroba 

3 x 340 = 1 020 Kč 

Provozování reklamy 

5 x 2 x 10 000 = 100 000 

Kč 

Webové stránky 

• Fotografie 

o Plakát ke hře 

o Zkoušky 

• Informace o titulu 

o Obsazení 

o Délka předsta-

vení 

o Kalendář před-

stavení 

• Zveřejnění rozhovorů, 

článků, recenzí (v rámci 

PR) 

 

Příprava 

o únor 2020 

Realizace 

o únor-březen 

2020 

Fotografie  

3 000 Kč 

 

Video  

2 000 Kč 

 

Grafická úprava  

(bannery, plakát) 

2 500 Kč 

 

Správa sociálních sítí a 

webových stránek 

15 000 Kč  

 

Facebook 

• Změna úvodního ban-

neru 

• Fotografie  

o Plakát k insce-

naci 

o Zkoušky insce-

nace 

o Foto z premiéry 

• Videa 

o Zkoušky 

o Sestřih z pre-

miéry 

 

Příprava 

o únor-březen 

2020 

Realizace 

o únor-březen 

2020 

Instagram 

• Fotografie  

o Plakát k insce-

naci 

o Zkoušky insce-

nace 

• Videa 

o Krátká videa  

„stories“ ze 

zkoušek 

 

Příprava 

o únor-březen 

2020 

Realizace 

o únor-březen 

2020 

YouTube 

• Krátké video  

ze zkoušek + pozvánka 

• Sestřih z premiéry 

 

Příprava 

o únor-březen 

2020 

Realizace 

o únor-březen 

2020 

Tiskoviny 

• plakát v prostoru  

divadla (4 ks) 

• programy k předsta-

vení (500 ks) 

Příprava 

o únor 2020 

Realizace 

o únor-březen 

2020 

Grafika 

3 300 Kč 

Výroba 

(plakáty) 4 x 200 = 800 

Kč 
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Tabulka 6 Plán aktivit na sezónu 2019/2020 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  

(programy) 300 x 35 = 10 

500 Kč 
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Závěr 

Na základě provedené situační analýzy bylo divadlo zhodnoceno z pohledu makro-

prostředí i mikroprostředí.  

 

Z vyhodnocení postavení divadla na trhu vyplynulo, že Semafor nepovažuje žádné di-

vadlo za přímého konkurenta. To je dáno především ojedinělým žánrem hudebních 

komedií, které jsou zasazeny do divadla malých forem. Na druhé straně se, jako 

každé divadlo, potýká s konkurencí nepřímou, kterou tvoří veškeré volnočasové akti-

vity, kterým by zákazník mohl dát přednost před návštěvou divadla. Další velkou 

komplikací je pro divadlo sezónnost. V měsících těsně před začátkem divadelní se-

zóny a krátce po jejím zahájení, divadlo trpí znatelným poklesem návštěvnosti. 

 

Dalším podstatným bodem při procesu marketingového plánování, je určení cílového 

zákazníka. V Semaforu tvoří nejpočetnější diváckou základnu pamětníci, kteří divadlo 

navštěvovali už v jeho počátcích, a následující generace. Věková skupina mezi 25 – 

40 lety bohužel o tvorbu Semaforu nejeví příliš zájem. Semaforský divák je typicky di-

vadelní nadšenec, který divadla navštěvuje pravidelně a jejich návštěva pro něho 

není jen občasnou výplní volného času.  

 

Divadlo Semafor si pro nacházející období klade za cíl udržet si stávající pozici na di-

vadelním trhu, ale také zaměřit se svou komunikací více na segment diváků ve věku 

25 - 40 let, kteří mají mezi návštěvníky divadla malé zastoupení, ale zároveň pro diva-

dlo znamenají poměrně významný potenciál. Filozofie divadla, co se týká propagač-

ních aktivit, je taková, že Semafor chce cílit pouze na zákazníky, které o jeho tvorbu 

mají opravdu zájem. Divák by se neměl cítit nalákán na něco, co později nenaplní 

jeho očekávání. 

 

Vzhledem k vytyčenému cíli bylo navrženo několik inovací ve stávajícím komunikač-

ním mixu, a to nejen pro nadcházející sezónu, která bude pro divadlo výjimečná.  

 

Pravděpodobně nejzásadnějším nedostatkem propagace divadla je neaktivita na so-

ciálních sítích. Jejich potenciál by divadlo mohlo využít ke sdílení novinek z tvorby di-

vadla, aktuálních programů, ale také k pobavení fanoušků. 

 

Také webová stránka by si zasloužila větší pozornost, vzhledem k nejpočetnějšímu 

diváckému segmentu, který převážně není aktivní na sociálních sítích, ale webové 

stránky navštěvuje. Stránka by se mohla vedle zdroje informací stát také zdrojem zá-

bavy, kde by návštěvníci našli jednak propojení se sociálními sítěmi, ale také zajíma-

vosti a novinky ve formě fotografií, videosestřihů apod. 

 

Semafor si velmi důsledně hlídá, jaké příspěvky zveřejní. Proto správa online komuni-

kace závisí na produkci divadla. Vzhledem k dalším početným aktivitám je ale velmi 

časově náročné provádět správu webu a sociálních sítí na odpovídající úrovni. Přede-

vším z důvodu větší pravidelnosti by bylo pro divadlo výhodné tyto aktivity svěřit do 

rukou online agentury.  

 

Divadlo by mělo věnovat větší pozornost také aktivitám v oblasti PR. V komunikaci 

s médii by bylo vhodné vyzdvihovat tvorbu divadla a aktivněji ji propagovat také 
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v rámci webových stránek a sociálních sítí. Za tímto účelem by na webových strán-

kách mohla vzniknout samostatná záložka, kde by divadlo poskytovalo veřejnosti in-

formace o svých aktivitách. 

 

Velký prostor se naskytuje také v oblasti merchandisingu. Pro nacházející sezónu 

2019/2020, kdy divadlo oslaví své 60. jubileum, by Semafor zákazníkům mohl nabíd-

nout drobné upomínkové předměty, prostřednictvím nichž by jejich nositel dále diva-

dlo propagoval. Prvním návrhem je výroba vlastních odznaků. Ty by obsahovaly logo 

Semaforu nebo motivy spojené s jeho tvorbou.  

 

Další možností, jak obohatit divadelní obchod Klokočí o vlastní výrobky, jsou látkové 

tašky přes rameno, rovněž s potiskem motivů divadla Semafor. 

 

V předvánočním období by pak divadlo mohlo zákazníkům nabídnout vlastní diáře na 

rok 2019/2020. Originalita a spojitost s divadlem Semafor by spočívala v tom, že obal 

diáře by byl vyroben ze starých vinylových desek. Uvnitř diáře by navíc zákazník na-

lezl podepsané fotografie herců divadla Semafor. 

 

Nadcházející sezóna také nahrává aktivitám v oblasti reklamy. Semafor by o svém vý-

ročí mohl veřejnost informovat prostřednictvím foliových polepů na tramvajích praž-

ské hromadné dopravy. Také city-light reklama ve stanicích metra by napomohla ke 

zvýšení povědomí o činnosti divadla. 

 

Pro divadlo je v každém případě nadmíru důležité, aby reklama nejen nepůsobila pří-

liš podbízivým dojmem, ale klade důraz také na estetickou stránku reklamy. Veškeré 

grafické návrhy by tak byly pod taktovkou Jiřího Suchého, který dbá na zachování jed-

notného stylu komunikace divadla. 

 

Z uvedených doporučení byl na závěr sestaven marketingový plán, který obsahuje jak 

časové rozložení aktivit v sezóně 2019/2020, ale také odhadované náklady, které se 

s těmito aktivitami pojí. 

 

Veškeré návrhy na inovace komunikačního mixu byly prokonzultovány s vedením di-

vadla, které vidí největší problém stagnace v omezených časových možnostech pro-

dukce, která má marketingové aktivity na starosti. Dalším problémem je bohužel ja-

kési zakořeněné přesvědčení, že „každé zboží má svého kupce“, a není tedy třeba 

podnikat žádné propagační aktivity. Ačkoli divadlo konkurenci na divadelním trhu 

přímo nepociťuje, lepší komunikace by vedla nejen k upevnění postavení Semaforu 

na trhu, ale v neposlední řadě také k vyvrácení aktuálně zažitých mýtů, že tvorba di-

vadla je určená především pro věkově pokročilé diváky.  
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