
Dotazník pro diváky 
 

Vážení hosté, 
prosíme Vás o vyplnění tohoto krátkého anonymního dotazníku. Zaškrtněte, prosíme, nejvýstižnější 
odpovědi (lze i více možností), případně cokoli doplňte. Vyplněný dotazník laskavě odevzdejte u baru nebo 
ho nechte na některém ze stolků u východu z divadla. 
Divadlo Kámen Vám děkuje. 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Jste pravidelným návštěvníkem Divadla Kámen? 
 
□ ano 
□ ne 
□ dnes jsem zde poprvé 
 
 
2. Jakých akcí Divadla Kámen se převážně účastníte?  
 
□ chodím na všechny druhy akcí 
□ chodím převážně na divadlo 
□ chodím převážně na ostatní akce (přednášky, vycházky, výstavy…) 
□ jsem zde poprvé 
 
 
3. Pamatujete si na první akci Divadla Kámen, kterou jste navštívil/a? Která to byla a kdy?  
 
 
 
4. Jak jste se dozvěděl/a o Divadle Kámen? 
 
□ od rodiny nebo přátel 
□ z webových stránek divadla  
□ ze sociálních sítí (FB, INST, YouTube, Telegram …) 
□ z časopisu nebo novin 
□ odjinud – prosíme, uveďte:      
 
 
5. Všimli jste si reklamy na Divadlo Kámen? Pokud ano, kde to bylo? 
 
□ na sociálních sítích  
□ v rádiu nebo TV 
□ na lavičkách 
□ jinde – prosíme, uveďte: 
 
 

6. Sledujete činnost Divadla Kámen pravidelně? 

□ ano: 
□ prostřednictvím webových stránek 
□ prostřednictvím sociálních sítí 
□ prostřednictvím e-mailem rozesílaných “Postřehů DK” 
□ jinak – prosíme, uveďte 

 
□ ne 
 
 



7. Jak byste definovali zaměření Divadla Kámen? 
 
□  tradiční činohra  
□  moderní/soudobá činohra 
□  alternativní divadlo 
□  něco jiného – prosíme, uveďte: 
 
 
8.  Čtete před představením doprovodné texty ke hrám? 
 
□  čtu anotace/informace na www.divadlokamen.cz 
□  čtu anotace/informace jinde (na internetu, v časopisech,…); prosíme, uveďte 
□  čtu program představení 
□  čtu knihy, ze kterých hry vychází 
□  nečtu nic a nechávám se překvapit 
 

9. Je či není pro Vás důležité setkávat se v divadle osobně? 

□  chci se setkávat v divadle osobně 
□  vyhovuje mi více sledování streamu nebo záznamu 
□  je mi to jedno 
  

10. Prosíme o jakýkoli další vzkaz/komentář: 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Uveďte prosím, kde bydlíte (pokud jste z Prahy, prosíme, uveďte také čtvrť): 
  
 
Jste: 
□ muž   □ žena 
 
Je Vám: 
□ < 18 let         □ 18 - 34 let         □ 35 až 54 let         □ 55-70 let          □ > 70 let 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


