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Info o výzkumu

Výzkum probíhal během měsíce září a října 2022

Respondentům byl nabízen odkaz na krátký online dotazník

Hlavními otázkami v dotazníku byly: otázka na hodnocení důležitosti DISKu pro 
plnění studijní plánů DAMU, kvalita vnitřní a vnější  komunikace DISKu, typy 
navštěvovaných akcí a hlavní cíl DISKu

Respondentům byly též položeny otevřené otázky na funkční a nefunkční prvky v 
DISKu a na důvody proč nenavštěvují DISK

Distribuci a přípravu dotazníků mělo na starosti vedení DAMU a DISKu

Zpracování dat do této výzkumné zprávy realizovali výzkumníci z FSV UK



Část 1
Základní údaje o respondentech



Kdo odpovídal v rámci výzkumu?
Online dotazník byl distribuován na maily absolventů (2019-2002), studentů a vyučujících, celkem bylo osloveno 
1263 potenciálních respondentů(ek). Celkem odpovědělo 104 osob ze tří cílových skupin: vyučující DAMU (29), 
absolventi DAMU (39) a studenti DAMU (36). Zhruba čtvrtina z respondentů deklarovala, že nemají zkušenost s 
praxí v DISKu, proto jsou pro účely dalších analýz většinou využity jen odpovědi respondentů, kteří tuto 
zkušenost mají.
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Část 2
Hodnocení DISKu



Hodnocení DISKu
Obecně platí, že 
hodnocení DISKu ve všech 
sledovaných oblastech 
(důležitost pro plnění 
studijních plánů DAMU a 
vnitřní/vnější
komunikace) je příznivé. 
U všech kritérií platí, že 
kritičtější jsou studenti 
než pedagogové. Nejhorší 
hodnocení od obou 
skupin získala kvalita 
komunikace DISKu
dovnitř DAMU (zejména 
studentské hodnocení je 
zde nízké).
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V DISKu
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Výpovědi o funkčních a nefunkčních prvcích ukazují na klíčové prvky: komunikace s vedením, technické 
zázemí a vybavenost, PR a divácký servis. Platí, že pozitivních a negativních hlasů k těmto oblastem je cca 
vyrovnaně. Vyučující ale častěji uvádějí pozitivní hodnocení komunikace s vedením DISKu, naopak častěji 
kritizují vybavenost. Studenti častěji chválí technické zázemí.



FUNGUJE
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Citace dobrého a špatného hodnocení 
fungování DISKu

NEFUNGUJE

"Pracovníci DISKu jsou vstřícní a 
ochotní pomoci a poradit.“
"Divadlo je poměrně technicky dobře 
vybavené." 
„Je dobře vybavená garderóba (kostýmy) 
a také fundus (sklad s rekvizitami).“
"Divadlo dokáže přilákat mladé publikum."
"Oceňuju taky mezifakultní spolupráce 
především s FAMU (trailery, foto, grafika).“
"Možnost simulovat provoz repertoárového 
divadla.“
"Co si pamatuji, tak vesměs vše bylo ok.”
"Prostor samotný má skvělou atmosféru 
umožňující různorodé formy divadla.“

"Naplňování harmonogramu"

„Komunikace s umělecko-technickým personálem  a 
studenty, komunikace mojí katedry (produkce) 
a divadla DISK.“
„Chybí stálí technici/zvukaři kteří by s konstantní kvalitou 
spolupracovali na chodu představení.“
"dílny mají velký problém s dodržováním deadlinů."
"Poměr propagace jednotlivých projektů, někdy zbytečné 
konflikty plynoucí ze špatné komunikace.“
"Pokud budou další katedry krom KČD a KALD nárokovat 
zde svoje prezentace- bude to asi problém.“
"Nedostatečný prostor pro jiný než repertoárový provoz.“

"Všechno je problém." nebo jen prostě "Všechno."

"No... a foyer. To je z mýho pohledu fakt hrůza."
"Velmi nabitý program - problémy s nasazováním 
nazkoušených inscenací "



Část 3
Navštěvované akce a hlavní účel DISKu



Návštěva akcí v DISKu
Jak vyučující tak studenti, 
kteří mají praktickou 
zkušenost s DISKem
(realizují představení) 
navštěvují nejčastěji jako 
další akce školní festivaly. 
U studentů (ve srovnání s 
vyučujícími) je též velmi 
častá návštěva 
společenských akcí. 
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Hlavní deklarovaný cíl DISKu
Podle vyučující má být 
DISK zejména prostor pro 
experiment a prostor pro 
akce všech kateder. 
Studenti naopak vidí 
hlavní účel v simulaci 
repertoárového divadla.
Ani jedna skupina 
nevnímá hlavní cíl DISKu
jako konkurenceschopné 
profesionální divadlo.
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Hlavní deklarovaný cíl DISKu (absolventi)

Absolventi (n=39)
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Podle absolventů být 
DISK zejména prostor pro 
experiment, simulovat 
repertoárové divadlo a 
být prostorem pro akce 
všech kateder. 


