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Cílem této práce je nahlédnout na divadelní komunikaci jako na specifický akt lidské komunikace a zachytit a popsat zejména vzájemné vztahy mezi tvůrci a publikem a věnovat se postavení divadla jako média komunikace v kontextu dnešního vývoje společnosti i v komplexu ostatních médií. Na divadelní představení je pohlíženo jako na syntetické, časoprostorové, kolektivní a autentické scénické umělecké dílo, které je svébytnou formou komunikačního aktu mezi jevištěm a hledištěm v konkrétním reálném kontextu. Práce klade důraz na diváka, zabývá se především mapováním potřeb, postojů a očekávání současného publika. Hlavním předmětem šetření je zkoumání míry aktuálního pocitu potřeby divadla, motivy a preference jednotlivých diváků a také otázka proměny těchto aspektů v závislosti na vybraných faktorech, včetně možných účinků vázaných na divácký zážitek. Dílčím cílem se stalo sledování postavení divadla a referencí o divadle v rámci ostatních médií a poučenost diváků. 
    
Metodologicky se výzkum opíral o techniky kvantitativního průzkumu – metodu dotazování se pomocí dotazníku a standardizovaných rozhovorů; z technik kvalitativního průzkumu se jednalo o pozorování, rozhovory a skupinové diskuze. Celý harmonogram výzkumu byl realizován v průběhu dvou let. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na přesně definovaný výsek populace a smyslem bylo zachycení současného stavu, nástin možného dalšího vývoje a v návaznosti i formulace možných doporučení ke zvyšování efektivity této zcela specifické komunikační výměny.  

Z hlediska struktury je práce členěna na teoretickou a výzkumnou část; na závěr je zařazena kapitola, která celkově shrnuje výsledky výzkumného šetření, jejich interpretaci a následně nabízí i soubor závěrečných doporučení, která zohledňují získané poznatky. V teoretickém bloku je práce rozvržena do čtyřech jednotlivých tematizovaných oddílů. První kapitola je věnována divadlu jako zvláštní formě mezilidské komunikace a jejím cílem je nahlédnout na divadelní představení jako na specifický průnik projevů určitého typu sociální komunikace a komunikace uměním. Druhá kapitola charakterizuje divadlo jako prostředek mediální komunikace a analyzuje specifické vlastnosti divadla jako média komunikace. Třetí kapitola se zabývá problematikou publika v těch vybraných aspektech, které odpovídají zaměření výzkumného úkolu této práce, zejména typologií publika se zdůrazňováním parametru diváka jako antropologické kvality a zkoumáním tzv. divadelní relace – tedy vztahu představení – divák. Čtvrtá kapitola mapuje společenské determinanty divadelní práce, zaměřuje se na výrazné změny společenského a politického kontextu poslední třetiny 20. století a dále pak na vybrané charakteristické rysy současné společnosti.

Výzkumná část nejprve předkládá detailní popis cílů výzkumu, použité metodiky a realizace harmonogramu postupu. Dále si podrobně všímá dramaturgie dotazníku jako základního nástroje výzkumného šetření a popisu základních charakteristik respondentů. V obsáhlé analytické části jsou výsledky prezentovány na základě přehledových tabulek a grafů, včetně okomentování výsledků. Pozornost je věnována každé výzkumné otázce zvlášť. Naopak v rámci závěrečného shrnutí a pro potřeby interpretace získaných údajů byl zkoumaný problém rozdělen do čtyř podoblastí - fenomén návštěvy divadla jako zvláštního typu sociální komunikace, specifikace a hierarchizace důvodů návštěvy divadelního představení, divadelní představení jako hodnototvorný faktor, divadlo a jeho mediální obraz v kontextu ostatních médií.
   
Z hlediska přístupu ke zkoumanému problému je tato práce koncipována interdisciplinárně. Cíl výzkumného šetření - mapování potřeby divadla jako doplňkového specifického média v současném světě – je realizován skrze zkoumání divadelního publika a jeho konkrétních potřeb, postojů a vztahů k projevům současného divadelního světa, a proto má práce nejblíže k oblasti sociologie divadla, zároveň však vždy zohledňuje specifika a jedinečnost divadelního představení jako projevu zcela svébytné interakce. Data, získaná na základě širokého empirického průzkumu v terénu, se mohou stát podkladem pro návazná výzkumná šetření, ať již doplňujícího, rozšiřujícího nebo komparačního charakteru. Tato možnost otevírá, kromě zachycení současného stavu, další přínos předkládané práce pro budoucí praxi.

Použitá metodika šetření
Základem tohoto výzkumného šetření bylo na jedné straně shromažďování, studium a analýza informací a poznatků, získaných na základě studia odborné literatury, výstupů, podkladů a materiálů a též na základě pozorování a dlouholeté vlastní praxe a na straně druhé cílený průzkum realizovaný metodou dotazování se za použití technik písemného dotazníku a řízených rozhovorů. Jako cílová skupina byl určen konkrétní výsek populace, a sice prezenční i kombinovaní studenti, kteří studují humanitní, pedagogické a ekonomické obory. Použité výzkumné metody se zaměřovaly na dva základní vzájemně propojené cíle - popis a posouzení stávajícího stavu a preskripce dalšího možného vývoje. Byly použity techniky kvalitativního průzkumu  - pozorování, různé typy rozhovorů s uznávanými odborníky a skupinová diskuse.  Jako základní kvantitativní metoda bylo použito dotazování se prostřednictvím dotazníku. V rámci ověření metodiky výzkumného projektu byl proveden předvýzkum na malém počtu účastníků a následně pilotní průzkum.
Posloupnost šetření byla rozdělena do tří na sebe navazujících etap, které postupně probíhaly v rozmezí let 2008 - 2010. V rámci přípravné fáze byla v první řadě definována oblast problému, na kterou se dále soustředil výzkumný zájem - oblast současného divadelního publika. Výchozím bodem pro další strukturu šetření se stalo sestavení určitého okruhu otázek. Byly formulovány základní cíle chystaného šetření stanovené tak, aby byly pokryty konkrétní důvody potřeby návštěvy divadla v současné době, konkrétní motivace diváků a divácké preference určitých typů divadelních představení a také otázka proměny těchto aspektů v závislosti na vybraných faktorech, včetně možných účinků divadelního zážitku. Dílčím cílem se stalo sledování postavení divadla v současném mediovaném světě, včetně poučenosti diváků. To vše vedlo ke konkretizaci pracovních hypotéz a k formulování otázek výzkumného dotazníku. 
Koncepce výzkumného projektu:
cíl výzkumu: mapování potřeby divadla jako doplňkového specifického média v současném světě 
	předmět výzkumu: divadelní publikum a jeho konkrétní potřeby, postoje a vztahy k projevům současného divadelního světa   
	cílová skupina výzkumu: definovaný výsek populace, studenti prezenčního i kombinovaného vysokoškolského studia netechnických a neuměleckých oborů, kteří budou v rámci místa výzkumu vybráni náhodným výběrem tak, aby jejich počet byl dostatečně reprezentativní vzhledem k validitě výsledků
	místo výzkumu: Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze
	doba výzkumu: sběr dat probíhal v rámci výuky společenských a mediálních předmětů v průběhu zimního a letního semestru, předvýzkum proběhl od prosince 2008 do března 2009, vlastní dotazníkové šetření se uskutečnilo od listopadu 2009 do března 2010
	metody, techniky a postupy: dotazování se metodou dotazníku a standardizovaných rozhovorů, skupinová šetření (metoda Focus Groups) 

 Dotazník byl určen k samostatnému vyplňování respondentem. Pořadí otázek (celkem 16 otázek různého typu) respektovalo čtyři stanovené cílové okruhy výzkumu v pořadí, jak jsou uvedeny v cílech výzkumu. Pilířem dotazníku v první části se staly uzavřené otázky s předloženou škálou odpovědí, které zjišťovaly, jak často a jakým způsobem respondenti návštěvu divadla realizují. Otázky se širší škálou výpovědí byly často zvoleny i jako složené, tedy doplněné dichotomickými otázkami s jednoznačnými alternativami ano-ne, které zároveň sloužily i jako otázky filtrační. Filtrované otázky byly nejčastěji koncipovány jako otázky otevřené a kromě prvotní zjišťovací, měly i kontrolní funkci, protože vlastně obloukem dotvrzovaly pravdivost předcházejících výroků. Největší pozornost byla věnována otázce osobního postoje k návštěvě divadla, především k samotným důvodům, které respondenty v dnešní době do divadla přivádějí, co od toho očekávají a které typy divadelních produkcí upřednostňují. Na konec dotazníku byly zařazeny obvyklé identifikační otázky. Realizační etapa byla uskutečněna na půdě Univerzity Jana Ámose Komenského (dále jen UJAK) v Praze. Respondenti dotazník vyplňovali osobně písemně v časech do 15 minut maximálně. Celkem bylo distribuováno 1000 dotazníků, k následnému zpracování se jich vrátilo 811. V první etapě vyhodnocování byly nejprve dotazníky předány k počítačovému zpracování. Uzavřené otázky byly zpracovány ve Středisku empirických výzkumů pomocí programu SPSS. Takto byly vyhodnoceny všechny údaje, které byly určeny k matematicko-statistickému zpracování získaných dat a dále byly převedeny do podoby tabulek a grafů (velikost statistické chyby ± 3–3,5%). Otevřené otázky byly vyhodnoceny osobně autorkou a zaneseny do jednotlivých přehledů odpovědí. Celkem bylo vytvořeno 13 přehledových tabulek a 87 grafů. 
Charakteristika respondentů 
Výzkum byl orientován na určitou, přesně definovanou skupinu - na skupinu prezenčních i kombinovaných studentů neuměleckých oborů UJAK.  Redukce populace na tento konkrétní vzorek je sice omezením našeho šetření, ale zvolený rozsah umožnil udělat si velice solidní přehled o postojích a názorech vybrané skupiny, která - vzhledem k zapojení kombinovaných studentů - reprezentuje nemalou sociální vrstvu naší společnosti.  Respondenti byli vybráni náhodným výběrem. Samotné vyplňování dotazníku však bylo anonymní a dobrovolné. Základní soubor byl dle četnosti pro další výzkum rozdělen do podsouborů dle věku, pohlaví, velikosti místa bydliště, četnosti návštěv, podle toho, jaký typ divadla respondent preferuje a podle toho, co od návštěvy divadla očekává především.

Diskuse výsledků výzkumného šetření
Interpretace výsledků vycházela ze všech dat, které byly získány v průběhu celého výzkumného šetření. Prezentace výsledků kopíruje rozdělení výzkumného úkolu do jednotlivých podbloků.
1.Fenomén návštěvy divadla jako zvláštního typu sociální komunikace:
Výzkum prokázal, že ve sledovaném souboru je návštěva divadelního představení v podstatě běžnou a vyhledávanou formou trávení volného času. Tento typ komunikace a s ním souvisejících komunikačních vzorců chování je v podstatě samozřejmostí pro více než tři čtvrtiny sledovaného souboru. Velikost tohoto souboru se v podstatě nemění, pokud se naučíme navštěvovat divadelní produkce, následně pouze můžeme přecházet v rámci kategorií četnosti návštěv podle spíše osobních dispozic. Množství těch, kteří se rozhodli, že komunikace divadlem patří mezi takové komunikační interakce, které jim ze své podstaty nevyhovují - jedná se zhruba o čtvrtinu sledované skupiny - také zůstává konstantní. Divadlo je neoslovuje jako celek. Jediným způsobem, jak přivést tento typ obyvatelstva do divadla, je rozšířit nebo posílit ty komunikační funkce divadla, které nejsou primární, tedy funkce společenské, politické, reprezentativní, atd. Pro tento typ diváka je dnes podstatný prvek zviditelňování divadla a jeho eventuelní schopnost formovat svůj mediální obraz tak, že se divadlo jeví jako zajímavé a důležité ještě něčím jiným, než jen svoji divadelní podstatou. Věk ani velikost bydliště pro příslušnost k té či oné skupině nehraje významnou roli. 
Zdá se, že současné divadlo není vnímáno jako médium, které by nabízelo výrazné reprezentativní či společenské funkce. Např. diskutovaný fenomén premiéry jako nejen uměleckého, ale i společenského zážitku, se výrazně proměnil a částečně i pozbyl významu.  Také předplatné zůstává patrně efektivním nástrojem pouze v případě oslovení specializovaného publika nebo v místech do určité velikosti či omezeného počtu divadel. 
Absolutně se potvrdil často předpokládaný fakt, že ženy obecně chodí do divadla výrazně více. Zároveň také platí, že jsou to právě ony, kdo výrazně více návštěvu divadla aktivně vyhledávají, plánují a organizují.  Návštěva divadla v současné době prostě nejvíce patří k faktorům trávení volného času v rámci partnerské komunikace. Zvláštní výjimkou jsou specializovaná publika opery (tam dokonce mírně převažují muži) a publikum malých autorských scén (kde muži převažují výrazně). Obecně pak platí, že čím jsme starší, tím jsme návštěvnicky aktivnější (výzkum počítá nejvíce s publikem přibližně do čtyřiceti let). Dále byla prokázána přímá úměra mezi četností návštěv a aktivitou příprav, přičemž nejaktivnější se ukázali návštěvníci činohry.

Pokud se na fenomén návštěvy divadelního představení podíváme z hlediska toho, na jaké typy divadelních produkcí chodí naši respondenti nejčastěji, vidíme, že preference publika jsou jednoznačné, možno říci, že ve své většině i konzervativní. Diváky (přes 90% v první a druhé volbě dohromady) totiž absolutně nejvíce zajímá činoherní divadlo (včetně komorního divadla činoherního typu). Tento typ divadla preferují obě pohlaví stejně, muži i ženy, což vytváří dobrý základ pro další partnerskou komunikaci (na rozdíl např. od muzikálu, který ženy preferují výrazně více - nebo autorských scén, které více preferují muži). Činohru preferují i ti, kteří chodí do divadla nejčastěji, ale i ti, kteří chodí nejvíce s přáteli - prostě činoherní způsob divadla je v současnosti chápán ve většině populace, kterou reprezentuje soubor výzkumu, jako dominantní, vyhledávaný a z hlediska divadelní konvence nejvíce spjatý s představou pojmu divadlo jako takové. Diváci činohry chodí do divadla nejčastěji, jsou nejaktivnější, ale též jsou nejnáchylnější k tomu, kromě oblíbeného divadla navštěvovat i řadu jiných. Také jsou nejochotnější se kromě činohry věnovat i dalším žánrům, specielně návštěvníci klasické činohry jsou velmi tolerantní a širokospektrální publikum. Mezi schopností oblíbit si určité divadlo a mezi četností návštěv se prokázala jasná souvislost, stejně jako obráceně platí, že pravidelní diváci mají vysokou schopnost si určité divadlo nejen oblíbit, ale zároveň faktor oblíbenosti konkrétního divadla celkově souvisí s ochotou jít do jakéhokoliv divadla vůbec. 
Z uvedených důvodů vidíme, že činoherní publikum je sice často spoluvytvářeno konkrétními soubory a divadelními institucemi, ale jeho vazba k těmto mediálním zástupcům je velice volná. Rozhodně se nejedná o specializované publikum, tak, jak ho můžeme chápat např. u baletu a tanečního divadla či opery a v jistém smyslu i v případě studiových autorských scén. S předcházející úvahou souvisí i otázka alternativního divadla a dalších netradičních divadelních postupů a performancí. Z šetření  vyplývá, že pro jejich možný společenský vliv chybí adekvátní divácké zázemí. Jejich volba jak v první,tak  i v druhé volbě preferencí je statisticky zatím zcela neprůkazná, proto se nedá hovořit ani o specializovaném publiku.    
Můžeme konstatovat, že ani v době masových médií fenomén divadelního představení neztratil svoji přitažlivost. Tvoří sice doplňkovou, avšak velice výraznou součást životního stylu vybrané sledované skupiny a je pravidelně poptávanou formou specifické sociální komunikace dnešní doby jako určitá aktivní forma trávení volného času, věnovaného především partnerům a rodině, eventuelně přátelům (naproti tomu jeho reprezentativní, společenská a politická role je v současnosti nevýrazná). Toto mediální publikum má podobu velice aktivního divadelního publika, návštěvníci divadel mají základní přehled o divadelní scéně, orientují se v nabídce a jsou schopni cíleně soustředit svůj zájem na konkrétní představitele - divadelní instituce. 
Příklady pracovních hypotéz, které se podařilo prokázat:
Divadlo je sice doplňková, nicméně dlouhodobě uplatňovaná a vyhledávaná forma sociální komunikace, a proto návštěva divadla nejméně jedenkrát za rok je spíše běžnou než exkluzivní záležitostí a patří k životnímu stylu sledované skupiny.  
Divadlo je chápáno jako součást společenské komunikace, proto většina návštěvníků nepřichází sama a společenské funkce jsou neoddělitelnou součástí divadelního zážitku. Platí, že návštěva divadla má své společenské konotace, jsou však spíše charakteru osobního a mají podobu interpersonální komunikace; celospolečenský charakter nebo rysy veřejné komunikace jsou spíše ojedinělé.
	Návštěvu divadla více vyhledávají a také plánují ženy, a to ve všech věkových kategoriích, přesto schopnost oblíbit si určité divadlo je u mužů i žen téměř obdobná.  
	V kontextu dnešní doby se jako nejpreferovanější ukázala představení činohry, která má jasně dominantní postavení u drtivé většiny všech sledovaných respondentů. 

2.Specifikace a hierarchizace důvodů návštěvy divadelního představení:
K návštěvě divadelního představení každého z nás vede řada důvodů. mezi faktory, které od divadelního zážitku očekáváme především, patří triáda prvků - touha po silném emočním zážitku, potřeba zábavy, potěšení z kvalitních hereckých výkonů. Tyto prvky se v různé, ale vždy dominující intenzitě, opakují ve všech odpovědích bez ohledu na pohlaví, věk či místo bydliště, ale také u všech kategorií diváků, ať již chodí do divadla pravidelně, či tam pouze sporadicky zabloudí jako doprovod. Samozřejmě, že procentuelní míra jejich zastoupení se v rámci podrobného sledování mírně proměňuje, pořadí se promíchává, různé divácké kategorie mají intervaly vnímání pojmu zábava jinak dimenzované a typ vyžadované emoce je kontextuálně zasazen do širšího očekávání, nicméně odstup od prvků uváděných na dalších místech je pokaždé tak výrazný, že tuto triádu můžeme označit bez uzardění jako dominantní a vlivotvornou, zatímco všechny ostatní prvky – a je jich celá řada - pouze za fakultativní a jejich vliv je přechodného charakteru. 
 Nejdůležitějším důvodem, který diváky do divadla přivádí, je touha po emočním zážitku. Právě ženy, které jsou nejpočetnější složkou divadelního publika, vybírají představení v návaznosti na to, zda vedle uvolnění a zábavy, přinášejí ještě další škálu emocí, které přímo vyplývají ze způsobů práce s tématem, a zda se při zpracování objevuje i nový úhel pohledu. Divák je tedy postmoderní dobou připraven na v podstatě hypertextový způsob práce s předkládaným tématem a je velice aktivní při interpretaci jednotlivých tematických map. Muži, kromě oné specifické menšiny, (která chodí do divadla pravidelně, eventuelně bez doprovodu), ve své většině tak rafinovanými diváky nejsou.
Faktor zábavnosti, ve smyslu uvolnění a smíchu jako hlavní divácké odezvy, sice patří do základní sestavy vlivotvorných prvků, avšak jeho váha klesá se vzrůstajícím věkem respondentů a dále pak výrazněji ovlivňuje spíše ty diváky, kteří přicházejí do divadla méně často. U pravidelných diváků se pojem zábavnosti rozšiřuje směrem k významům potěšení a zaujetí, jejich smíchová reakce je často diferencovanější, protože vyšší míra divácké zkušenosti jim otevírá širší interpretační prostor pro porozumění specifickým inscenačním jazykům tvůrců. Pojem divácké kompetence – i v návaznosti na pojem kulturní kompetence– se dostává ke slovu zejména v oblasti alternativního a netradičního divadla. Drtivá většina divadelního publika je totiž zcela kompetentní spíše ve smyslu potenciálního masového publika, eventuelně publika činoherního divadla jako konvenčně usazeného typu. 
Poslední z uvedených základních pilířů – kvalita hereckého výkonu - je vlastně s oběma předešlými úzce svázán, dokonce podmínečným způsobem. Kvalita komunikační interakce herec-divák, je přímo úměrná komunikační kvalitě symbolické relace obecenstvo-představení (myšleno ve smyslu komunikačního přijetí, ne ve smyslu analyticko-odborného posouzení). Řečeno termíny komunikačních studií, herec je mediátorem divadelní komunikace. S trochou nadsázky můžeme prvek kvality hereckého výkonu označit nejen jako základní, ale též jako symbiotický, neboť umožňuje a posiluje vyznění a míru obou dalších – emočního prožitku a zábavnosti. 
Vedle zásadních prvků, které v rámci divadelní komunikace vždy očekáváme, se objevují i faktory fakultativní, které mají přechodný charakter i přechodnou sílu. Z těch, které respondenti dostali k výběru v rámci šetření, vzniklo následné pořadí (uspořádané podle míry možného vlivu sestupně) - nový úhel pohledu, efektní scéna a podívaná, příběh podobný tomu, co jsem sám zažil, zpracování společensky aktuálního tématu, příběh někoho z mého okolí, zpracování politicky dráždivého tématu.
Důvody, které respondenti zvažují, pokud se rozhodují pro návštěvu konkrétního představení, rozdělit do tří na sebe navazujících oblastí, a to opět podle sestupné míry vlivu. (Znovu neuvažujeme faktory, které jsou ryze osobního charakteru, a tudíž výrazně subjektivní a obecně nevysledovatelné tímto typem provedeného šetření).
Aspekty iniciační         Aspekty podpůrné          Aspekty orientační 
Formulace a pořadí iniciačních aspektů návštěvy představení je v rámci výsledků celého šetření neměnné, a proto můžeme konstatovat, že když zvažujeme návštěvu divadla, jako nejdůležitější iniciační důvody se jeví – atraktivita tématu, úloha šeptandy a podoba hereckého obsazení.   
Pokud se budeme věnovat oblasti podpůrných prvků, tato kompaktnost mizí. Přiřazení jednotlivých sledovaných prvků do skupiny podpůrné aspekty je sice víceméně též jednotné, avšak jejich pořadí se pro různě sledované kategorie publika liší. Skupina podpůrných důvodů se navíc rozpadá do dvou podmnožin, jejichž míra vlivu se výrazně liší. Do první – vlivově silnější skupiny – můžeme zařadit aspekt komediálního zpracování, ohlasu v médiích a umělecký zážitek hodnototvorného typu, do druhé skupiny se zařadily aspekty znalost autora a známost představení v mém bezprostředním okolí. 
Celkově však tyto podpůrné aspekty nemají obecně (kromě zvláštních případů, které se však vztahují k dobově kontextuálním faktorům) takovou sílu jako aspekty iniciační, avšak mohou je vhodnou kombinací doplnit a podpořit, aby byl komponent divadelní komunikace přítomností diváka opravdu završen a nezůstal pouze u představy prvotní iniciace.
Poslední skupinu sledovaných prvků, která má v otázce zvažování návštěvy divadla nejmenší váhu, představují prvky orientačního charakteru. V rámci celého procesu komunikace divadlem je však není radno podceňovat, protože jejich úloha je sice malá, ale v určitém nastavení reálného kontextu může být zvratná ve smyslu uskutečnění či neuskutečnění plánovaného rozhodnutí. Navíc jejich vzdálenost od druhé podmnožiny aspektů podpůrných není velká a ještě se v některých diváckých souborech pružně proměňuje a přibližuje. Mezi orientační aspekty patří to, zda ,,představení získalo nějaké ocenění“, dále zda v představení ,,hrají herci, které znám z televize, filmu“ a kupodivu na posledním místě to, zda ,,nabízí efektní podívanou, komerčního typu“. Obecně platí, že mladší kategorie publika a také muži, jsou ochotnější vzít tyto orientační prvky více v úvahu. Ženy a starší publikum je mnohem rezistentnější a více se rozhoduje tzv. ,,po svém“. Aspekt oceněného představení může sehrát svoji úlohu pro diváka, který chodí do divadla často (tam se jeho procentuelní zisky přiblížily až k intervalu aspektů podpůrných). Přítomnost herců známých z televize a filmu může takto zapůsobit na publikum, které naopak divadlo navštěvuje méně často. Celkově však tyto faktory ani ve svém komplexu – alespoň pro sledovaný typ respondentů – nemohou sehrát výraznější roli v celkovém procesu rozhodování. 
Celkově můžeme tuto část uzavřít zjištěním, že na jedné straně je fenomén návštěvy divadelního představení spojen s řadou očekávání, na straně druhé jeho realizaci předchází někdy i dlouhodobý proces zvažování řady důvodů, které na sebe kaskádovitě navazují a vzájemně se podmiňují.  Konkrétní podoba mapy těchto oblastí je u každého diváka sice subjektivní a neustále se proměňující, nicméně určité obrysy, hranice a disproporce mají tendenci v podobných vztazích a úměrách setrvávat dlouhodobě, proto k jejich eventuelní radikální změně je třeba časově trvalejší působení patrně nejen divadla jako média komunikace, ale celé mediální scény v komplexu.      
Hypotézy, které se podařilo prokázat:
Divadlo je vždy spojováno se zábavní funkcí, proto faktor zábavnosti a komediálnosti patří do množiny dominantních prvků, které diváky vedou k návštěvě divadla, ve skupině mladých mužů je to dokonce prvek nejdůležitější.  
Diváci od divadla nejčastěji očekávají hluboký emoční prožitek spolu s tématem, které je schopné je oslovit. Zpracování politicky dráždivého tématu v tuto chvíli nemá potenciální divácké zázemí.   
I v dnešní době má při výběru představení veliký vliv osobní doporučení od známých (tedy šeptanda). 
Množina prvků, které dominantně přivádějí diváky do divadla, je pro všechny typy publika jednotná, avšak pořadí důležitosti se u pravidelných diváků a nahodilých diváků liší.   
Osobnost herce a kvalita jeho hereckého výkonu patří k dominantním faktorům při výběru i hodnocení představení, a to u všech typů publika. 

3. Divadelní představení jako hodnototvorný faktor
Celkové výsledky šetření nás opravňují k tomu, abychom divadlo označili jako místo hodnotové inspirace. Drtivá většina našich respondentů přiznala, že o představení uvažuje ještě po jeho skončení; pouhá 3% odpověděla jinak, to se však v našem souboru rovná velikosti statistické chyby. Schopnost a dokonce i pouhá ochota tuto inspiraci přijímat není samozřejmostí. Když se podíváme na linii toho, zda je představení schopné nás zaujmout, (což je první krok k tomu, abychom se inspiraci otevřeli), vidíme, že tento typ zážitku v minulém roce okusilo 70% (tedy v podstatě většina) našich respondentů. Pouhých 24% (tedy jen pouhá čtvrtina) však přiznává, že je tento zážitek ovlivnil. Ovšem aktivní postoj k upevnění opakované divadelní zkušenosti - v rámci opakované návštěvy stejné inscenace - projevilo pouze 13% respondentů. Muži i ženy mají tendenci navracet se stejně často; s věkem tato ochota klesá, mladší diváci se vrací častěji. Z hlediska různých kategorií publika jsou v tomto ohledu nejpilnější pravidelní diváci, návštěvníci komorní činohry a příslušníci specializovaného publika opery, baletu a tanečního divadla. Také tito diváci jsou náchylní k tomu, slyšet na určité inscenační prvky, které je vábí znovu do hlediště. Tentokrát se s převahou jedná o vtip a humor a herecké výkony. 
Rysy představení, od kterého očekáváme možný vliv na publikum, jsou zajímavé téma, zformovaný názor, zpracování s prvky humoru či nadhledu, výrazné herecké výkony.           
Kvalita recepčního naladění je tedy faktor, který se připravuje spolu se záměry inscenace, není to jen otázka okamžitých dispozic a do jisté (i když někdy malé) míry je programovatelná. Výzkumné šetření jasně ukázalo dvě věci: průběh a podoba divadelního zážitku je tématem na cestě domů u téměř dvou třetin diváků a mezi nejdůležitější důvody, které zvažujeme při plánování návštěvy divadla patří to, zda představení doporučil někdo ze známých (šetření ukázalo, že na známé dáme víc než na média). Divácké diskuze po představení a zejména na cestě domů jsou pro následnou konečnou interpretaci a divácké hodnocení představení velmi významné a tvoří základ toho, co budou diváci dále o představení ,,vyprávět“. Jsou ustavujícím zdrojem následné metakomunikace, která je součástí přijetí a celkového vyznění uměleckého díla. Současná doba – vzhledem ke zkoumanému vzorku publika – preferuje zkoumání na poli intimní, partnerské a osobní komunikace, postavení muže a ženy a jejich vzájemného vztahu, oblast sebereflexe. To se dá doložit i na příkladu inscenací, které se nejčastěji objevovaly jako opakovaně navštěvované. Dále platí, že herecký prvek se ukázal vlivově silnější než vlastní typ produkce nebo samotné téma. Herec a jeho herecká práce se jeví jako nejvýraznější a nejsilnější nástroj zprostředkování významů divadelní komunikace. 
Podle Watsonovy  modifikaci Lasswellovy poučky, můžeme konstatovat, že:
	To, co může být ovlivňováno především, jsou emoce a následně postoje a z nich vyplývající způsob chování.

	Z hlediska míry jsou nejvíce ovlivnitelné mladší ženy, publikum složené z pravidelných diváků a návštěvníci činoherních představení komorního typu.
Metody a postupy ovlivňování jsou propojeny skrze téma, humor a nadhled a zprostředkovávány přes individuální sebereflexi postav. 

Míra ovlivnitelnosti souvisí s otázkou hereckého obsazení a s kvalitou hereckého provedení. 
Z časového hlediska působí účinek divadelního představení nejčastěji krátkodobě, proto je vhodné o něm hovořit nikoliv jako o zdroji vlivu, ale spíše o komponentu s inspirativní rolí. 

4. Divadlo a jeho mediální obraz v kontextu ostatních médiích:
Dotazníkové šetření se věnovalo pouze třem odděleným aspektům tohoto problému – otázce internetové komunikace, oblasti divadelních recenzí a kritiky a diváckému ohlasu na fenomén divadelních cen. Šetření ukázalo na naprosto dominantní úlohu internetu a internetové komunikace, protože rovnoměrně zasahuje všechny složky a typy potencionálních divadelních publik. Efektivita dalších sledovaných nástrojů, které divadlo jako celek používá k oslovení nebo k eventuelnímu ovlivnění publika, je mnohem více diskutabilní. Například váha tradičního nástroje – divadelní kritiky a recenze – je velmi kolísavá a v podstatě se ukázalo, že má svoji roli definovanou pouze vůči malému spektru specializovaných a pravidelných diváků. Většina respondentů na odborná doporučení příliš nedá nebo je dokonce vnímá jako negativní prvek.
Oblastí, která sice kooperuje s ostatními mediálními prostředky, avšak zůstává v přímém řízení divadelníků, je způsob oceňování jednotlivých divadelních institucí, inscenací, tvůrců a hereckých představitelů. Oceňování těchto uvedených kategorií se provádí ve spolupráci s prostředky masových médií a skrze masmédia, ale podstata zůstává v rukách určité divadelní komunity (ne však forma zviditelnění, ta je v režii masmédií). Z výsledků šetření se však zdá, že dnešní způsob a podoba hodnocení, včetně jejich procesu medializace, neplní svoji roli vzhledem k očekávání publika. Z hlediska možné role určité pobídky vzhledem k divácké obci, zůstávají divadelní ceny na úrovni orientačních prvků, jejich síla - vztaženo k publiku - je v podstatě zanedbatelná. Zdá se tedy, že divadelní ceny v současné podobě neplní funkci efektivního nástroje k ovlivňování a usměrňování publika, nejsou názorným prostředkem pro rozšiřování divácké kompetence, protože nepožívají potřebné autority a pokud by tyto cíle měli plnit v budoucnu, je třeba jejich podobu přeprogramovat.     

Závěry disertační práce:
 Hlavní teze, které vyjadřují specifičnost představení v době masmédií:
	Divadlo je komunikačním médiem a tvoří v systému masových komunikačních médií sice doplňkovou, ale nepostradatelnou součást mediálního prostoru. Vzhledem k jeho charakteru můžeme divadlo označit na komplementární médium komunikace, které má funkci intervenujícího doplňku. 
	Divadlo ze své podstaty není masovým médiem, ale určité typy divadelní komunikace mohou nabírat znaky masové komunikace. Divadelní publikum tendující k charakteru masového publika je  iniciováno určitým typem jednotlivých divadelních produkcí. 
	Divadelní komunikace má jisté specifické rysy, které jsou vlastní pouze jí samé, a proto je nezastupitelná a nelze ji nahradit jinými druhy komunikace v plném rozsahu. Proto je komunikace divadlem trvalým jevem, i když formy, typy a postupy divadelních představení mají podobu přechodnou, kontextuálně propojenou s historickým vývojem. 
	Principy mediální práce v jednotlivých typech médií se navzájem ovlivňují a některé prvky z divadelního způsobu komunikace prostupují do světa masmédií a opačně. Základní komunikační funkce a charakter jednotlivých médií se tím však ani nemění, ani nedochází k pohlcování ani k zástupnosti médií mezi sebou, přestože se vzájemně podporují.
	Divadlo kopíruje vývoj společnosti a výrazně se diversifikuje ve stále širším procesu modelování specifických žánrových tvarů, nicméně pro většinu potencionálního publika podstatou narativní struktury divadla zůstává prezentace situace ve specifickém časoprostoru.
	Neodmyslitelnou a neoddělitelnou součástí divadelní komunikace je přenos postojů a hodnotových systémů divadelních tvůrců na publikum, proto by společnost měla věnovat pozornost divadelnímu vývoji jak v komerčním, tak i ve veřejném sektoru. 
	Divadelní publikum současnosti je silně pluralizované a segmentizované, vedle publik, které svým zaměřením tendují k charakteristikám masového publika, se prosazují jednotlivá specializovaná publika. Ačkoliv v rámci celku se jednotlivá publika chovají odděleně, průniky jednotlivých diváků z publika do publika jsou časté. Řada diváků je souběžně členy několika publik.

Autorka práce se domnívá, že těžiště modelace budoucích změn, které by měly přispět ke zvyšování efektivity komunikačních výměn mezi jevištěm a hledištěm v rámci divadelního představení jako základního projevu divadelní komunikace, spočívá zejména na těchto principech, které zároveň představují závěrečná doporučení:
	formulovat zdroje a podoby základní mediální gramotnosti diváka ve vztahu k divadlu jako médiu komunikace

za pomoci mediální a veřejné komunikace pěstovat kontext, ve kterém původně fakultativní prvky přerostou v iniciační aspekty návštěvy divadla
připomínat i mediální podstatu divadla a jeho příbuznost s rodinou ostatních komunikačních médií
naučit se skrze zejména masmédia lépe artikulovat potřeby, postavení a sílu divadla, řízeně ovlivňovat proces zviditelňování divadelní komunikace v celém jejím průběhu 
věnovat maximální pozornost oblasti redefinování technik práce s divákem
nastolit požadavek systematického mediálního vzdělávání tvůrců
podílet se aktivně na formování specializovaných publik, a to i takových, která se sdružují kolem uměleckých osobností, inscenačních postupů, divadelních institucí atd.
upozorňovat na divadlo mimo jiné i jako na místo hodnotové inspirace a požadovat v rámci veřejné sféry odpovídající podporu a přijmout též odpovídající odpovědnost
věnovat větší pozornost otázkám vzdělávání herců, osobního vývoje výrazných hereckých osobností, metodice herecké práce, a to ve všech typech divadelních produkcí
	odbornou pozornost a péči věnovat systematicky a cíleně všem typům publik

přispívat ke zvyšování divácké kompetence v rámci prostoru pro novou úlohu kritiky
Z hlediska konkrétních praktických přínosů této práce v oblasti divadla se nabízejí následující možnosti zhodnocení získaných výsledků, poznatků a sebraných dat: Pro další možné teoretické zkoumání přináší tato interdisciplinární práce podněty z oblasti sociologie divadla, která v českém odborném prostředí zatím není rozvíjena příliš systematicky. Zveřejněné výsledky dovolují dalším zájemcům na ně navázat, šetření opakovat či rozšířit, a přispět tak k ucelenému a soustavnému sledování a poznání v oblasti výzkumu divadelního publika. Pro divadelní tvůrce představují shromážděná data významný podklad pro zcela konkrétní reflexi jejich práce, protože se opírají o přehledy diváckých ohlasů na jednotlivá představení, divadelní instituce či interprety (viz Přílohy). A možný přínos pro samotné diváky spočívá v tom, že práce se snaží nasměrovat pozornost odborníků mimo jiné i směrem ke zvyšování divácké mediální gramotnosti a kompetence a připomíná požadavek jejich aktivního zapojení do diskuze a přípravy při formování osnov a postupů mediální výchovy v rámci vzdělávací soustavy.     
Rozsah práce je celkem 233 stran v šesti kapitolách , součástí je sedm příloh, které obsahují veškerá získaná data – číselné vyhodnocení dotazníku, odpovědi na otevřené otázky, záznamy rozhovorů a scénáře skupinových diskuzí. 
   
                  


