VYHODNOCENÍ ANKETY
2019
Informace o Anketě pro členy klubu Dvojka pro přátele kultury 2019. Období realizace:
24. 1. – 20. 2. 2019. Forma: on-line i formou anketních formulářů (stejně jako
v předchozích letech 2017, 2018). Podklady: přehled akcí 2018, přehled partnerů. Počet
otázek: 10 (méně než dříve). Účast: 79 respondentů (z toho 76 on-line). Vylosováno: 20
výherců věcných cen. Všem respondentům děkujeme!
Shrnutí výsledků
 Atraktivita akcí dle typu: Převážně koncerty (79 %), divadlo (77 %), komentované
vycházky (72 %). Méně setkání s literaturou (30 %). Tipy: kurzy v DDM, besedy aj.
 Návštěvnost akcí: Tři čtvrtiny respondentů navštívilo více než 4 akce, 22 % více než
8 akcí. Jen málo respondentů navštívilo jednu nebo žádnou akci (4 %).
 Nejzajímavější akce: Široké zastoupení. Výstava J. Lady (GTD), film Poznamenaní
(MAT), prohlídka Divadla na Vinohradech + beseda s T. Töpferem, komentované
vycházky (Dr. Chrastilová), Muzeum A. Dvořáka, divadlo D21 aj. Uváděny i nejen
klubové akce (letní/adventní koncerty, večer se S. Červenou, J. Hutkou, V. Venclíkem
(ČO), Pocta českému swingu v DnV, Indi Stivín + Alice Springs, Stylové večery v NR …
 Využití výhod partnerů: Mírný nárůst, ale nevelké. Téměř polovina (44 %) využila 2–
3krát. Desetina (10 %) využila 8krát a více. Čtvrtina (25 %) jednou nebo vůbec.
 Zdroj informací: Převážně e-maily od koordinátorky (93 %), Noviny Prahy 2 (84 %),
ale také webové stránky (33 %), Infocentrum/vývěska (7 %) i od
příbuzných/známých.
 Hodnocení akcí – atributy: Převážně „jedničky“/výborný – cenová dostupnost (58),
kvalita a úroveň (57), informování (54). Rezervy: časová dostupnost (v pracovní
době), způsob přihlašování (atraktivní akce rychle rozebrány).
 Celkové hodnocení: Převážně „jednička“/výborný (67 %), případně „dvojka“
/chvalitebný (28 %). Ojediněle horší nebo nevím.
 Další postřehy a náměty: Vyjádřena chvála/poděkování. Kritické poznámky:
omezené kapacity, přihlašování, špatná dostupnost pro pracující, nevýhoda bez
počítače. Náměty: prostřídání zájemců, zpoplatnění akcí, Salmovská lit. kavárna,
Botanická zahrada, více divadla, poezie, pravidelné klubové setkávání, větší hudební
tělesa, využití sociálních sítí. Ale i náměty mimo oblast kultury (šachy, scrabble,
cvičení, výuka jazyků…).
 Závěr: Klub si vede dobře. Ale zvýšený počet členů/zájemců o účast, zvýšené nároky
členů. Oprávněné podněty. K zohlednění: přihlašování, dostupnost, informovanost
a atraktivita i pro mladší a střední generaci.

