
Kvalita služeb poskytovaných 
Kafe DAMU

Výsledky anonymního dotazníku studentské komory AS DAMU





























Kavárna dle mého bojuje s nevyjasněností svého účelu. Jestli být studentská kavárna nebo turistický cíl. Od 

toho se odvíjí i poměrně vysoké ceny (pro studenta i se slevou celkem vysoké) a nevyrovnanost a slabá 

nabídka jídel. Kavárna by primárně měla podle mě sloužit jako prostor pro členy školy, kde by bylo možné se 

dobře a poměrně levně najíst. Tato skutečnost zdaleka nebrání turistům v tom, aby si odnesli z restaurace 

stejně kvalitní zážitek jako doposud, ba dokonce lepší. Větší sortiment jídel je tak víc než na místě. Možná by 

pomohla větší sleva pro studenty a zaměstnance DAMU. Právě mnoho lidí navštěvuje vzhledem k vyšším 

cenám a malému sortimentu KAFEDAMU Národní třídu nebo Staroměstskou, kde je mnoho fastfoofů. Domácí 

strava tu ale chybí. Já osobně jdu do KAFEDAMU jen proto, že nic víc nestihnu a protože mi nic jiného zkrátka 

nezbylo. Je taky faktem, že když má člověk málo času a sedne si ke stolu, někdy trvá i 20 minut, než někdo 

přijde a zeptá se, jestli má nějaké přání. Ale to je spíš banalita, která se dá řešit operativně.

Z Cafe Damu není moc cítit, že by to bylo místo určené studentům. Je to někde na pomezí, tříští se v tom 

několik funkcí dohromady a pokud by měla Cafe Damu zůstat pouze divadelní kavárnou, bylo by skvělé, kdyby 

uvnitř školy bylo bistro, kam bychom mohli chodit na dobré jídlo a pro svačinu. Všichni chápou, že to je podnik, 

který trčí do jedné z nejfrekventovanějších ulic v Praze, ale myslím, že kdyby si někdo dokázal říct, že chce 

vytvořit místo pro studenty, už z toho zadání ho samo napadne, čím vším ho naplnit, aby se tam cítili dobře.



Obsluha je milá, často mi ale přijde, že je jich málo na tak přeplněný podnik, často se stává, že na jídlo 

čekám příliš dlouho a třeba se kvůli tomu ani nevejdu pořádně do svojí obědové pauzy. Také mi vadí, že je to 

podnik více pro turisty než pro nás studenty - samozřejmě chápu, že jsou v úplném centru Prahy a že turisti 

jsou výhodný cíl, na druhou stranu, ve svém názvu pořád mají jméno naší školy a jsou místně spojení s 

naším školním divadlem, tudíž si myslím, že by to mělo být místo více pro nás, než pro turisty. Klidně bych 

ocenila jednodušší sortiment, často by mi stačil párek s chlebem, zkrátka nějaká levnější studentská jídla, 

která nezaberou moc času na přípravu ani na konzumaci. Taky bych byla ráda, kdybychom zde mohli 

konzumovat vlastní jídlo, vím, že je to absolutně proti restauračním pravidlům, ale jsme pořád na půdě školy, 

ne? Shrnuto podtrženo - radši ocením punkovější prostředí s jednodušší nabídkou jídla a pití (jednodušší 

neznamená horší!), ale s přátelštějším prostředím, které bude evokovat spíš studentský bufet, prostor pro 

nás a ne neosobní kavárnu pro turisty, kteří venku posedávají a krmí svým trdelníkem holuby.Y




