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ÚVOD

Vážení přátelé a příznivci vědy a výzkumu,

děkujeme Vám za Váš zájem o námi vytvořenou příručku pro lepší propagaci vědy
a výzkumu. Díky pozi  vní zpětné vazbě a velkému zájmu připravila Asociace výzkumných 
organizací (AVO) druhé, rozšířené vydání.

Také toto druhé rozšířené vydání bylo zpracováno s podporou Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně projektu Popularizace VaV v oblas   
jaderné bezpečnos   a revitalizace krajiny v partnerské sí   organizací VaV a společnos   
Česká hlava – CZ.1.07/2.3.00/35.0046, ve kterém je AVO zapojeno. Hlavním cílem 
projektu je podpora popularizace výsledků VaV a transferu technologií realizací PR ak  vit 
a odborným vzděláváním cílové skupiny.

Zapojení AVO v tomto projektu vyplývá z jejího dlouhodobého cíleného zaměření na větší 
zviditelnění aplikovaného výzkumu a vývoje ve společnos   a prezentaci jeho společenské 
užitečnos  . Jednou z priorit AVO je tak i podpora systema  cké prezentace a medializace 
svých členů a jejich úspěšných výsledků, jakož i celého aplikovaného výzkumu a vývoje. 
S  mto záměrem byla zpracována i tato prak  cká příručka pro oblast marke  ngu, 
popularizace a PR výzkumu a vývoje.

Příručka je určena pro členy Asociace výzkumných organizací, ale i pro další výzkumná 
pracoviště a pracovníky v oblas   aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem poradit 
a pomoci jim při rozvíjení marke  ngových ak  vit a při popularizaci a medializaci 
úspěšných výsledků výzkumu a vývoje. Její uživatelé získávají řadu autory ověřených 
poznatků a zkušenos   v uvedených oblastech činnos  , jsou upozorňováni na možné 
chyby, omyly a podcenění, kterým by měli předcházet atd.  Problema  ka popularizace 
a PR je přitom začleněna do širšího marke  ngového kontextu.

Autorský kolek  v přeje příjemné a užitečné čtení. Uvítáme i další podněty, výměnu 
zkušenos   a jsme ochotni i ke konkrétní spolupráci a pomoci v uvedené oblas  .

1
Autorský kolek  v:
Ing. Karel Mráček, CSc. (1.,2.,3.,9. kapitola)
PhDr. Mar  n Opatrný (4.,5.,6. kapitola)
PhDr. Jaroslava Musilová (4.,5.,6. kapitola)
Dagmar Doleželová, MBA (7. kapitola)
Ing. Jan Novák (8. kapitola)
Ing. Mgr. Mar  n Podařil (10. kapitola)
Ing. Marie Kubáňková (11. kapitola, Příloha)

Editorské práce:
Ing. Karel Mráček, CSc. (mracek@avo.cz, 
Asociace výzkumných organizací)

Vydavatel:
Asociace výzkumných organizací
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Tel.: 239 041 998 
Fax: 241 493 138
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organizací VaV a společnos   Česká hlava – 
CZ.1.07/2.3.00/35.0046
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MARKETING VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2.1 Co je marketing

Marke  ng se nyní využívá v různých oblastech života společnos  . Najdeme také celou 
řadu jeho defi nici. V podstatě jde o soubor činnos   v podniku či organizaci se záměrem 
zjis  t případně vyvolat neuspokojené potřeby, přání či koupěschopnou poptávku a tu 
uspokojit prostřednictvím příslušných produktů (výrobků, služeb). Jinak ještě řečeno: 
Marke  ng je soubor činnos   vykonávaných ve vztahu k trhu. Je to práce s trhy, která 
sleduje realizaci potenciální směny s cílem uspokojit lidské potřeby a požadavky.
V přeneseném slova smyslu takovým trhem může být i nabídka a poptávka výzkumných 
projektů (např. v rámci účelového fi nancování výzkumu). 

Klíčovým požadavkem každého marke  ngového procesu je tedy uspokojit potřeby
a požadavky příslušných subjektů. V základech marke  ngu je vlastně směna hodnot. Využi   
marke  ngu předpokládá, že existují dvě nebo více stran s neuspokojenými potřebami, 
které si přejí a jsou schopny tyto potřeby uspokojit na základě něčeho směnitelného
a jsou s to k danému účelu komunikovat.  Nejde zde ale jen o reakci na stávající potřeby, 
zvláště v případě výzkumu a vývoje musí marke  ng zastávat i an  cipa  vní roli ve vztahu 
k potřebám a případně ak  vně pomáhat i ve vytváření potřeb.

Při tom všem nezapomínejme, že marke  ng nám slouží jako nástroj, prostředek k naplnění 
primárních cílů podniku či organizace konkre  zovaných v celém hierarchickém systému 
cílů. Pokud chceme zvyšovat zisk nebo hodnotu fi rmy můžeme toho dosáhnout skutečně 
jen skrze uspokojování cizích potřeb (tedy potřeb svých klientů, v centru naší pozornos   
musí stát klient resp. uživatel našich výsledků).

2.2 Využití marketingu ve výzkumu a vývoji

Pokud jde o spojení marke  ngu a akademické vědy, objevuje se především v zaměření 
na propagaci a popularizaci vědy a jejích výsledků pro širokou veřejnost. Nový kontext 
toto spojení získává v požadované spolupráci akademické a aplikační (podnikatelské) 
sféry, která však naráží na odlišnos   jejich prostředí (kultur). Problémy porozumění si 
akademické a podnikatelské sféry vyplývají zejména z jejich rozdílné základní mo  vace 
(publish or perish -  publikuj nebo zhyň versus innovate or die - inovuj a dosahuj zisku 
nebo zemři), ale i dalších odlišnos  .

Využi   marke  ngu má pak více možnos   a větší prostor v aplikovaném výzkumu a vývoji. 
Pokud mají výzkum a vývoj ve fi rmě vytvářet hodnotu, musí být především svázány
s trhem. Často se stává, že je výzkumník nadšen svým novým technickým řešením, 
ale je tady „drobný“ problém, nelze pro ně najít komerční využi  . Podle zahraničních
i tuzemských zkušenos   jsou právě komerční neúspěchy (tržní rizika) produktů založených 
na výzkumu a vývoji mnohem častější než technické neúspěchy. Příčiny spočívají obvykle 
v nedostatečných znalostech trhu (potřeb klientů resp. uživatelů a konkurence). Proto je 
nutno ve výzkumné a vývojové fázi inovačního procesu, tedy při stanovení výzkumných 
a inovačních projektů věnovat stálou pozornost využi   marke  ngu. Marke  ng je vhodné 
si ve fi rmě osvojit i jako výše zmíněný způsob myšlení a styl řízení. Pro management 
výzkumu a vývoje představují marke  ngové ak  vity významnou informační základnu. 
Zvláště pro fi remní výzkum a vývoj by měl být marke  ng spojencem, neboť obě činnos   
musí sledovat společné cíle komerčního úspěchu a růstu fi rmy. Složitější situace mohou 
nastat v případě nakupovaného (externího) výzkumu z akademické sféry, a to s ohledem 
na zmíněné odlišnos   akademického a podnikatelského prostředí.

V posledních letech můžeme již hovořit o celkově rostoucí pozornos   k marke  ngu ve 
společnos  , nicméně v českých fi rmách (zejména malých a středních podnicích) zůstává 
dosud ještě místem s četnými rezervami. Především stále nedostatečně funguje v těchto 
fi rmách propojení výzkumu a vývoje se znalos   trhu, zejména se znalos   potřeb klientů 
(inova  vní marke  ng resp. marke  ng pro inovace). K této problema  ce nelze však 
přistupovat jednostranně, s čímž se také často setkáváme, ale je nutno vycházet z určité 
kombinace dvou aspektů vytváření výzkumných / inovačních podnětů, jimiž jsou tah 
trhu („demand pull“) a tlak technického rozvoje („technology push“).  Aspekt tahu trhu 

2

Marketing ve výzkumu a vývoji Marketing ve výzkumu a vývoji

V daných souvislostech se o marke  ngu hovoří také jako o způsobu myšlení a stylu řízení.

Ú S P Ě Š N Ý 

marketing ve výzkumných organizacích 

nebo inovujících fi rmách znamená stejně jako jinde mít

v návaznosti na stanovené cíle správný produkt (včetně vhodně nastavené ceny) 

k dispozici na správném místě a ve správný čas a správně to všechno dokázat 

komunikovat s klientem (uživatelem). Tímto produktem může být v našem případě 

nabídka výzkumného řešení (projektu) nebo již konkrétního výsledku výzkumu a vývoje.

Nesmíme přitom zapomenout na dva klíčové faktory úspěchu:

HODNOTA NAŠEHO PRODUKTU PRO KLIENTA (uživatele)!!

+

ODLIŠIT SE OD KONKURENCE!!

(už ve své identitě, ale to zdaleka nestačí!!!)
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je spojen s hledáním nejlepších cest k uspokojení potřeb stávajících klientů resp. nově 
vznikající zákaznické poptávky. Vede ovšem především k vylepšení stávajících produktů 
a technologií, tedy spíše k produktovým a procesním inovacím nižších řádů.  Riziko zde 
může spočívat v postupném zaostání za konkurencí. Tlak technického rozvoje směřuje 
naopak k hledání konkurenčního uplatnění pro nové produkty vyplývající prioritně
z výsledků výzkumu a vývoje, ke generování nových trhů pro koncepčně nové (odlišné) 
produkty. Výsledkem jsou často i zlomové, radikální inovace. Ty jsou přirozeně spojeny 
s vyšším rizikem, ale na druhé straně také tvoří potenciál vysokých výnosů a zisků. 
Ochota k této orientaci ve fi rmách je proto determinována i často chybějícím řízením 
rizik a jeho nedostatečnými znalostmi. Důležité je v kontextu využi   „technology push“ 
právě formování nových potřeb u potenciální klientely, které vyžaduje již ale rozvinutý
a efek  vní marke  ng.

Marke  ng by měl také pomoci při budování značky inovující fi rmy či výzkumné 
organizace nebo jejích produktů.  Značka je obecně považována za jeden z klíčových 
nástrojů marke  ngového produktového mixu při působení na uživatele (spotřebitele) 
a je jí věnována v posledních letech ze strany výrobců a prodejců rostoucí pozornost. 
Stále více se hovoří o významu budování značky (brand building) a managementu značky 
včetně strategického řízení značky jako o důležitém předpokladu úspěchu na trhu a ve 
společnos  . Silná značka požívající navíc právní ochrany znamená šanci na posílení tržní
a vůbec konkurenční pozice. Se silnou značkou je to  ž ve vnímání uživatelů (spotřebitelů) 
spojován větší pocit důvěry a komfortu. Je vlastně příslibem větší hodnoty pro zákazníka 
(nejbezpečnější produkt, velmi spolehlivý a komfortní produkt apod.). Image silné značky 
je sice výhodou, ale sama o sobě ještě nestačí k trvale úspěšnému prosazení či prodeji 
produktů. Základní síla chráněné a zavedené značky nespočívá v síle reklamy a propagace, 
ale především ve stálé nabídce špičkových výrobků a služeb a také v dosažené výkonnos   
fi rmy či organizace a jejím udržování (faktory tradice a stability). Pro výzkumnou organizaci 
to konkrétně znamená nabízet především špičkové výzkumné výsledky. Pokud je nemám, 
samotná (byť kvalifi kovaně provedená) propagační činnost to nezachrání. 

Podle dosavadních zkušenos   se hlavní přínosy úspěšných značek projevují ve vyšší 
věrnos   a důvěře klientů, v menší zaměnitelnos   s konkurenčními výrobky a službami,
 v menší citlivos   na výši cen u značky jako symbolu kvality a tedy i v možné vyšší ziskovos  , 
v lepší vyjednávací pozici na trhu, v určité výhodě při uvádění nových výrobků na trh
a vstupu na nové trhy, v úspoře marke  ngových nákladů (zejména v souvislos   s reklamou 
díky dobré známos   značky), apod. S ohledem na funkce a přínosy značek se s nimi již 
běžně pracuje jako s marke  ngovými a ekonomickými ak  vy fi rem.

Marketing ve výzkumu a vývoji Marketing ve výzkumu a vývoji

2.3  Jakých zjednodušení nebo nesprávných představ se máme 

vyvarovat?

Marke  ng nesmíme zaměňovat za prodej nebo ho s prodejem ztotožňovat a činit 
ho odpovědným za nízký odbyt produktu při nedostatečné 
ak  vitě pracovníků v oblas   obchodu. 
Marke  ng usiluje o produkci a podporu 
prodeje takového produktu, který bude klient 
požadovat, ale jeho předmětem nejsou vlastní 
prodejní činnos  .

Marke  ng nelze redukovat na reklamu či jiné komunikační nástroje. Není o tom, 
že uděláme několik nepřehlédnutelných propagačních akcí a  m to stačí. Reklama
a jiné komunikační formy jsou nesporně nástroji marke  ngu, ale existují ještě jeho další 
nástroje. Rovněž marke  ng v oblas   výzkumu a vývoje nemůže být proto také zaměřen 
jen na propagaci a popularizaci výsledků výzkumu  a vývoje. Propagace a popularizace 
vystupují jako prostředky k dosažení stanovených cílů. Nezapomínejme, že musíme 
vyjít od produktu. Ten je výchozím místem našeho úsilí ve vazbě na stanovené cíle
a na něj se nabaluji a z něho vycházejí další nástroje marke  ngového mixu včetně těch 
komunikačních. Produktem může přitom být cokoli, co lze nabídnout druhé straně, na 
trhu, ve společnos  .

Marke  ng není o nástrojích, ale o jejich používání. Nástroje marke  ngu jsou obecně platné 
odvětvově (marke  ng ve výzkumu a vývoji, průmyslový marke  ng, bankovní marke  ng 
aj.) i teritoriálně (není český, německý marke  ng apod.), ale pro jejich účinnou aplikaci 
jsou důležité znalos   odlišných podmínek a rozdílů mezi trhy s jejich konkrétními subjekty 
(potřebami, preferencemi konkrétních uživatelů a spotřebitelů atd.). Stejné nástroje tak 
v odlišných podmínkách vykazují různé možnos   a míru využi  . U marke  ngu v oblas   
výzkumu a vývoje  jde rovněž o jeho přizpůsobení konkrétním podmínkám, které existují 
na určitém cílovém trhu uživatelů či zájemců o výsledky výzkumu a vývoje.

Směna jako způsob uspokojování požadavků cílových skupin by se pro nás neměla stát 
pouhou jednorázovou transakcí, ale měli bychom ji budovat jako dlouhodobý vztah 
(dlouhodobou směnu) s uživateli a klienty našich výzkumných výsledků, a to i s využi  m 
tzv. networkingu (zapojení se do výhodných a pro nás účinných svazků  ekonomických, 
sociálních aj.). Důležitá je v tomto směru dosažená pověst (reputace) naší výzkumné 
organizace nebo fi rmy, která je jakousi výslednicí o ní vnímaných představ, získaných na 
základě vlastních či cizích zkušenos  . Nesmíme zapomenout, že reputace, kterou máme, 
je také do jisté míry vytvářena i frekvencí a úrovní její komunikační podpory z naší strany. 
A co je podstatné - velmi pomalu se buduje a mění. 
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2. 4  Jaké nástroje nabízí marketing pro využitelný a komerčně 

úspěšný výzkum a vývoj?

2.4.1  SEGMENTACE TRHU

Segmentace trhu umožňuje rozdělit si trh na menší, stejnorodější čás   (skupiny 
subjektů), které jsou charakteris  cké stejnými nebo podobnými nároky, požadavky
a potřebami a vykazují určité společné vlastnos  . Tato segmentace vytváří předpoklady 
pro snadnější oslovení, tvorbu nabídky či samotnou obsluhu. Opačně řečeno, rozdělíme si 
trh na skupiny subjektů s odlišnými potřebami. Pozor je přitom nutno dát na přehnanou 
segmentaci, vyúsťující do stanovení dalších a dalších subsegmentů. Segmentace by to  ž 
měla respektovat požadavky na potřebnou velikost (z hlediska rentability obsluhy), tržní 
potenciál, distribuční a komunikační dostupnost apod. jednotlivých segmentů trhu. 

Segmentaci lze provést podle různých hledisek (kritérií). Používána jsou kritéria 
demografi cká, geografi cká, sociálně ekonomická, psychografi cká, behaviorální, velikostní, 
typová, ziskovost pro fi rmu ad.  Závisí na nás, jaké vhodné kritérium se zřetelem k danému 
trhu si zvolíme.

Pokud bychom ale chtěli oslovit všechny takto iden  fi kované segmenty, bylo by to velmi 
náročné a nákladné a v podstatě bychom neudělali příliš velký krok v našem úsilí prosadit 
se na daném trhu. Sice jsme z původní a na první pohled heterogenní struktury trhu 
vytvořili strukturu s určitými homogenními celky, ale rozsah obsluhy a zájmu se v podstatě 
nezměnil. Pořád je to těch 100 %, i když vnitřně poměrně přehledných.

Proto je nutno přistoupit ke stanovení si cílových segmentů, neboli těch, na které se 
chceme v naší nabídce přednostně soustředit (tzv. targe  ng). Výběr cílových segmentů se 
musí přitom opírat o vyhodnocení jejich atrak  vity pro nás.

Klasický marke  ng pracuje se 4 fázemi procesu výběru cílových segmentů:
1/ vyhodnocení poptávky na trhu (možnos   prodeje, pozice konkurence, odhad velikos   
budoucí poptávky apod.);
2/ segmentace trhu. Segmenty trhu musí být: měřitelné (mít kvan  ta  vně vyjádřitelné 
znaky); dostatečně veliké a podstatné (rentabilita obsluhy a komunikace); dostupné 
(dosažitelné pro obsluhu a komunikaci); homogenní a vzájemně rozdílné (vypracování 
marke  ngového programu);
3/ volba cílového segmentu - zacílení (pokry  ) trhu. 

V podstatě zde existují 3 možnos   pokry   trhu:
 nediferencovaný marke  ng (určený pro hromadný trh, kdy uplatňujeme jeden 

marke  ngový přístup a produkt a využíváme úspory z rozsahu produkce; předpokladem 

je ale vyvinout poměrně stabilní produkt uspokojující široké spektrum spotřebitelů – 
viz např. Coca-Cola, McDonald´s ad.);
 diferencovaný marke  ng (vybereme několik cílových segmentů a pro každý z nich 

připravíme cílenou odlišnou nabídku; umožňuje to zvýšit objem prodeje a upevnit 
si pozici na daném trhu; současně je nutno mít na zřeteli určitou náročnost tohoto 
přístupu, neboť každá produktová změna vyvolává další náklady na výzkum a vývoj, 
výrobu, distribuci, propagaci; především je to tedy vhodné pro velké, kapitálově silné 
fi rmy);
 koncentrovaný marke  ng (zaměříme se na jediný segment/na dílčí trh, tržní výklenek 

– niku/; je to vlastně orientace na mezeru na trhu, která je vhodná zejména pro malé 
a střední podniky s omezenými fi nančními zdroji; preferuje se získání dominantního 
postavení na dílčím trhu před malým podílem na velkém trhu; nelze však přehlédnout 
také riziko vytracení se zvoleného segmentu a poté nutnost zvládnu   rychlého 
nalezení nové mezery).

4/ vypracování nabídky (s cílem získat či udržet si na vybraném cílovém trhu zvolenou          
pozici, přitom je nutno přijít s odlišnou tržní výhodou resp. výhodami) 

Na to musí navázat budování pozice fi rmy a jejích produktů (posi  oning) na daném 
trhu. A to směrem ke klientům (uživatelům) i směrem ke konkurenci. Vědomě je třeba
v našem případě vytvářet představu uživatelů či klientů a dalších subjektů o naší výzkumné 
organizaci či fi rmě a značce nabízených produktů tak, aby je bez ob  ží odlišili od druhých 
(kvalita a nadstandardní úroveň výsledků, novost výzkumů, pres  ž, důvěryhodnost, 
apod.).  

Jak aplikovat segmentaci jako marke  ngový nástroj 
v oblas   výzkumu a vývoje?
Pro výzkumné organizace a fi remní výzkum 
lze iden  fi kovat ve společnos   tyto hlavní 
segmenty (které lze dále podle potřeby 
konkrétní ins  tuce blíže specifi kovat a členit)
a s nimi spojené cíle: 

aplikační sféra (průmyslové a jiné fi rmy) 
– do ní směřující marke  ngové úsilí přináší fi nanční efekty prostřednictvím zdařilého 
prodeje vyvinutých technologií, vyšlechtěných odrůd nebo znalos   (licence, apod.);
vládní sektor (orgány státní správy resp. poli  ci) – vhodný marke  ng přispívá k získání 
zdrojů na výzkum z veřejných prostředků; 
studen   vysokých a středních škol (mládež) – propagace výzkumu a jeho výsledků
s cílem přitáhnout mladé talentované lidi k výzkumné práci;
veřejnost – propagace přínosných výsledků  výzkumu a vývoje, aby se ukázaly výdaje 
do této oblas   pro daňové poplatníky jako smysluplné.
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Otázkou v oblas   výzkumu a vývoje je pak výběr cílových segmentů. Pokud jde o možné 
cílové skupiny, určité rozdíly existují např. mezi Akademií věd ČR, která se cíleně ve 
svém marke  ngu zaměřuje především na vládní sektor a studenty, příp. širší veřejnost 
a fi remním výzkumem a vývojem, pro který hlavní cílový segment představuje aplikační 
sféra. Zejména 

příprava komerčně úspěšných výzkumných projektů musí zahrnout i vymezení cílového 
trhu (cílového segmentu). Nelze také opomenout potřebný soulad výběru cílových trhů 
se strategií výzkumné organizace či fi rmy.

2.4.2  MARKETINGOVÝ VÝZKUM (PRŮZKUM) TRHU 

Má za cíl získat informace o situaci a předpokládaném vývoji na příslušném trhu. 
To znamená zjis  t tržní pozici fi rmy či organizace (jejího produktového por  olia)
a iden  fi kovat tržní příležitos   (s ohledem na chování klientů a konkurence) a možné 
hrozby (rizika). Výsledkem je celkové porozumění trhu. Otázkou je také, na jaký trh se 
chceme zaměřit (tuzemský, zahraniční, globální). 

Existují dva druhy marke  ngového výzkumu trhu: primární a sekundární. 
Primární výzkum (terénní výzkum, fi eld research) je takový, jenž uskutečněn poprvé
s cílem získání určitých informací a dat a tedy máme šanci disponovat těmito získanými 
informacemi jako první. Typy primárního marke  ngového výzkumu trhu jsou kvalita  vní 
výzkum a kvan  ta  vní výzkum. Používanými technikami jsou dotazování, focus group, 
mystery shopping, pozorování, experimentální techniky. 
Sekundární výzkum (desk research – čili vlastně získávání informací „od stolu z naší 
kanceláře“) zpracovává informace a data získané z již publikovaných, volně dostupných či 
koupených zdrojů. Tady sdílíme informace s dalšími subjekty a je na nás, jak je případně 
dokážeme ještě vytěžit. 

2.4.3  MARKETINGOVÝ MIX

Je to soubor základních marke  ngových nástrojů a prvků, jimiž fi rma dosahuje svých 
marke  ngových cílů (např. zvýšení tržního podílu, rostoucí poptávky po produktech 
apod.). Jde obvykle o tzv. 4 P, která jsou souborem (mixem) dalších nástrojů a prvků a 
závisí na nich i úspěšná tržní realizace výsledků výzkumu a vývoje a produktových inovací:

produkt (výrobek nebo služba – product), kdy lze ve vztahu ke klientovi pracovat se 
značkou, různými atributy produktu jako kvalita, technické parametry, design, obal 
ad. a různými doprovodnými službami (rozšířený produkt) jako vnímanou výhodou;
prodejní cena (price), kdy lze využít řady cenových strategií v životním cyklu produktu 
a jako nástroje různé druhy slev i platební a dodací podmínky a úvěrové podmínky; 

prodejní místo - distribuce (place), kdy svou roli hrají distribuční cesty (kanály), 
distribuční mezičlánky a distribuční systémy, fyzická distribuce (logis  ka) a stále více
i obchod přes internet;
propagace – komunikace (promo  on), která se opírá o nástroje reklamy, podpory 
prodeje, práci s veřejnos   (public rela  ons) a image fi rmy, obchodní veletrhy
a výstavy, osobní prodej a přímý marke  ng. 

V případě služeb se pracuje ještě s dalšími
P (personál – lidi /personnel/, proces ad.).

Při zpracování a využívání nástrojů 
marke  ngového mixu je nutno respektovat 
charakteris  cké rysy různých trhů. Nástroje 
marke  ngového mixu v případě průmyslového 
výzkumu a vývoje musí být zpracovány a využívány 
v souladu s průmyslovým marke  ngem, který 
je oblas   aplikace marke  ngu respektující 
charakteris  cké rysy průmyslových trhů.
V případě průniku na zahraniční resp. globální 
trhy je nutno využívat rovněž znalos   mezinárodního marke  ngu.

2.4.4  NÁSTROJE KOMUNIKAČNÍHO MIXU

Nástroje a prvky komunikačního mixu tvoří především:
reklama (produktu, fi rmy, 3D reklama)
podpora prodeje
public rela  ons
osobní prodej
přímý marke  ng (adresný a neadresný, s využi  m pošty, telefonu, internetu, 
nabídkových katalogů)
výstavy a veletrhy

Komunikační mix může využít výzkumná organizace či fi rma i jako podpůrný prostředek 
pro získání image dobrého partnera. Pomoci zde může zejména:

vytvoření integrované marke  ngové komunikace s okolním světem (viz 3. kapitola)
využi   marke  ngové komunikace pro budování značky organizace, ale i značky 
osobnos   (špičkového vědce, výzkumníka)
důsledné prezentování úspěšných výsledků a významných výzkumných projektů
medializace (s preferencí příběhů).

Při marke  ngové komunikaci využíváme pak různá komunikační média, která mají 
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své přednos   a nedostatky (blíže viz 4. kapitola). K některým nástrojům se zřetelem
k propagaci výzkumu a vývoje viz podrobněji v 7. až 10. kapitole. Je v nich také poukázáno 
na rizika spojená s neznalos   a podceněním některých hrozeb v komunikaci. Blíže si nyní 
budeme vzhledem k zaměření této publikace charakterizovat public rela  ons a jeho 
nástroje. 

2.4.5 PUBLIC RELATIONS 

Veřejnost začíná být reklamou přesycena. Rostoucí pozornost se tak začíná upínat
k jinému nástroji komunikačního mixu, který využívá většinou stejných médií jako reklama. 
Jde o public rela  ons (PR), tedy vztahy s veřejnos  . Zvyšující se význam PR předpokládají
i mnozí mediální odborníci. PR je plánovaná a dlouhodobá činnost, jejímž smyslem a cílem 
je vytváření kladných představ o fi rmě či organizaci. Využívá publicitu podporující image 
fi rmy či organizace formou pozi  vních informací v klasických i nových médiích. Pomáhá 
k větší známos   fi rmy či organizace mezi veřejnos  , k pěstování potřebných kontaktů 
a k vzájemnému porozumění. V našem konkrétním případě jde o proces soustavného 
budování dobrého jména výzkumné organizace nebo inovující fi rmy na veřejnos  , 
které může ve srovnání s reklamou neotřelým způsobem a důvěryhodněji otevřít cestu
k zájmu o její produkty, zejména o její nové výsledky výzkumu a vývoje. Současně musí PR
v oblas   výzkumu a vývoje vytvářet a podporovat klima vzájemného pochopení a souladu 
s veřejnos  .

PR má dokázat vyvolat zájem, přesvědčit a dosáhnout určitého uvědomění, podpořit 
určité jednání, získat podporu tře   strany, ale i vzdělávat, s  mulovat určitá přání
a podpořit prodej.

Pro účely PR se využívá celý soubor nástrojů. Pro dobré zapamatování je zkráceně 
můžeme vyjádřit akronymem PENCILS (vytvořeným z prvních písmen anglických označení 
jednotlivých nástrojů):

Publica  ons (fi remní časopisy, zpravodaje, katalogy produktů, výroční zprávy
a jiné fi remní publikace) 

Events (organizování různých akcí typu otevřených dveří, odborných seminářů
a školení, setkání s klienty apod. – tzv. event marke  ng) 

News (  skové zprávy, novinové články,  skové konference a vůbec vztahy
s  skem) 

Community Involvement (angažovanost pro komunitu, zapojení se do různých 
kulturních, sportovních a sociálních akcí včetně jejich sponzoringu mimo jiné
s připomínkou značky)

Iden  ty Tools (vytvoření jednotné podnikové iden  ty/Corporate Iden  ty, Corporate 
Design/ na základě vytvořeného a používaného grafi ckého manuálu, profesionální 

jednotný vizuální styl fi rmy od webových stránek přes dopisní papíry, prezentace apod. 
až po vizitky)

Lobbying (lobbování ve sféře poli  ckých a decizních orgánů např. seriózní argumentací 
ve prospěch aplikovaného výzkumu a vývoje v legisla  vním procesu či při tvorbě 

různých relevantních dokumentů; neplést si to s častou českou karikaturou lobbingu 
založenou spíše na různých formách uplácení) 

Social Investments (ak  vity sociální odpovědnos   – vytváření nových pracovních 
příležitos  , vztah s bývalými zaměstnanci v důchodovém věku apod.). 

OMYLY, HŘÍCHY A NEDOSTATKY V SOUČASNÉM 
MARKETINGU (SE ZŘETELEM K OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE)

Na některá zjednodušení při využi   marke  ngu nebo na nesprávné představy o něm 
jsme již poukázali v subkapitole 2.3. Nyní tedy k dalším omylům, hříchům a nedostatkům,
s kterými se ještě často setkáváme. 

3.1 Chyby strategické, taktické a operativní

Pozornost zde chceme krátce soustředit na věci, které někdy opomíjíme při řízení 
marke  ngu. V prvé řadě bychom měli mít na zřeteli, že k marke  ngovému řízení je 
nutno přistupovat jako k nedílné součás   celkového řízení fi rmy či výzkumné organizace. 
Marke  ngové řízení by mělo svými cíli a opatřeními pomáhat k realizaci primárních cílů 
fi rmy či organizace. Mělo by být tedy chápáno a uplatňováno vždy v kontextu jejího 
celkového fungování. 

Každá fi rma či organizace by měla mít stanoveno v prvé řadě své poslání, svou misi 
(mission). To znamená, že si musíme jednoduše říci, proč tady vlastně jsme a vymezit se 
vůči různým subjektům na trhu, ve společnos   i uvnitř fi rmy či organizace. Toto vymezení 
je odpovědí na následující otázky. Jaké produkty chceme dodávat a poskytovat svým 
klientům resp. uživatelům? Jakým chceme být zaměstnavatelem? Co budeme dělat 
pro vlastníky? Jak se chceme chovat k široké veřejnos   (např. z hlediska dopadů našich 
produktů na životní prostředí)? 

Z hlediska dalšího rozvoje fi rmy či organizace je nutno mít vizi. Vize je základní představa 
o budoucnos   fi rmy či organizace, o jejím budoucím chování a nastavuje tak určitý 
směr rozvoje. Ve srovnání s posláním, které odráží stávající realitu, je méně konkrétní. 
Poslání se však musí odrážet v samotné vizi. Problémem současného managementu je 
nedostatek manažerů vizionářů.  

3
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K naplnění vize by měla směřovat vytvořená a realizovaná strategie. Ta musí ale také 
respektovat poslání fi rmy či organizace. Není jednotná, všeobecně přijímaná defi nice 
strategie. Nicméně můžeme se shodnout na tom, že pod pojmem strategie budeme 
rozumět zásadní představu o tom, jakým způsobem (jak) chceme dosáhnout stanovených 
dlouhodobých cílů (čeho). Nezapomeňme však, že součás   vytvořené strategie zejména 
v oblas   výzkumu a inovací musí být i soubor rizik (hrozeb), s nimiž budeme při její 
realizaci konfrontováni. Řešit problema  ku strategie znamená v podstatě řídit ve fi rmě či 
organizaci změnu. Při tvorbě strategie musíme pak důsledně rozlišovat mezi konkrétními 
(jedinečnými) strategiemi jednotlivých subjektů a obecnými strategickými koncepty 
(viz odborná literatura), o které se tyto strategie mohou opírat. Přinášejí pro ně obecné 
pohledy a východiska, osvětlují podstatné stránky skutečnos   a vymezují rámec možných 
reakcí a jsou tak inspiračním zdrojem (zejména pro hledání konkurenční výhody). 
Hlavně však nezapomínejme na to, že vytvořená strategie je jen předpokladem dalšího 
úspěšného rozvoje a podnikání. Bez její realizace, bez prosazování v každodenní praxi se 
stane jen nevyužitým myšlenkovým potenciálem. 

Stanovení cílů a strategických záměrů musíme vždy podložit odpovídající situační 
analýzou (situačním auditem). Prostě nemůžeme ch  t někde být, když nevíme přesně, 
kde jsme, kde se nacházíme a jak na tom jsme. Důležitý je bod, místo, ze kterého zacílíme. 
Jinak ještě řečeno, každá stavba musí mít solidní základy. V případě tvorby strategie jde
o solidní informační základy zhodnocené kvalitní analýzou. Pro účely analýzy můžeme 
využít marke  ngový průzkum trhu, SWOT analýzu, benchmarking, technological 
forecas  ng a další nástroje.  Často se však zapomíná na analýzu konkurence. Přitom 
je velmi důležitá její znalost pro odlišení se (získání konkurenční výhody). Výzkumníci 
například mnohdy opomíjejí market research výzkumných témat. Neměli bychom 
zapomínat ani na analýzu perspek  vnos   inves  c do výzkumu a vývoje ve vazbě na 
por  olio výzkumných projektů nebo por  olio produktů. Využít pro tyto účely můžeme
i Bostonskou ma  ci nebo sofi s  kovanější GE ma  ci apod.

Součás   celkové fi remní strategie je i marke  ngová strategie. K její implementaci slouží 
jako nástroj tak  ckého řízení především marke  ngový plán. Otázkou, na kterou bychom 
si měli v prvé řadě odpovědět, je, zda budeme připravovat jeden společný marke  ngový 
plán nebo více plánů (pro jednotlivé nové či stávající produkty, podporu pozice značky 
na trhu a její vnímání, jednotlivé segmenty trhu, exkluzivní klienty apod.).  Marke  ngový 
plán má obvykle tuto strukturu: shrnu   (summary); marke  ngová situace; analýza 
SWOT; cíle; akční plán (konkrétní úkoly s odpovědnostmi a termíny a pokry  m celého 
marke  ngového mixu); předpokládané výsledky (rozpočet a výnosy); kontrolní činnos   
(monitoring, hodnocení). Hlavní etapy marke  ngového plánování tvoří: příprava/tvorba 
plánu, organizace, realizace a kontrola.

Připravený a schválený plán nechápejme však jako dogma. Při plánování respektujme 
princip fl exibility. To znamená, že využijeme i neočekávaných příležitos  , budeme 
reagovat na poklesy spotřebitelské poptávky (i  m, že přejdeme na jiné trhy) apod.
V každém případě musí být marke  ngový plán vypracován písemně a být dostupný.

Pozor dejme na často se vyskytující slabá místa marke  ngového plánu resp. plánování: 
pře  žení údaji z minulos   (nadměrně rozsáhlá situační analýza), 
příliš reklamy,
málo přesvědčivá výchozí strategie (nebo ji i postrádá),
nerealis  cké cíle,
nerealis  cký rozpočet,
redukce marke  ngového mixu na propagační (reklamní) kampaně a nevyuži   celého 
souboru marke  ngových nástrojů a prvků,  
nedostatečná kontrola (pro zpětnou vazbu a úpravy a aktualizaci plánu).

3.2 Slabší místa ve využití marketingového výzkumu trhu

Marke  ngový výzkum trhu je prvkem moderního marke  ngového myšlení. Nicméně 
manažeři fi rem a organizací mají často sklon spíše investovat do reklamy a propagace 
produktů než do výzkumu trhu. Podporou marke  ngové komunikace se nakonec ex 
post snaží vytvořit poptávku po inovovaném produktu, který neodpovídá klientským 
potřebám. Přitom výzkum trhu je důležitou činnos   pro získání informací potřebných pro 
inovačně orientovaný výzkum a vývoj a pro potenciální úspěšnost inovací, a to i v případě 
rozhodujícího tlaku technického rozvoje. Pro české fi rmy může být jen částečnou útěchou 
to, že na aktuální problém nedostatečného respektování a využi   marke  ngových 
výzkumů manažery poukazuje dnes uznávaný guru v otázkách marke  ngu Philip Kotler
i v případě řady amerických společnos  . 

Síla současného průzkumu trhu (založeného na různých dotazníkových šetřeních) je 
však především v získání znalos   o stávajícím (existujícím) trhu, tedy spíše v informacích 
využitelných pro zdokonalení nyní nabízených produktů. Současné průzkumy nás informují 
především o tom, co je teď, resp. o nejbližší budoucnos  . Naše nabídka je tak zejména 
směrována a tažena stranou poptávky (demand pull). 

Z hlediska přípravy nových produktů jsou ale významné představy o budoucích trzích. 
Nevystačíme přitom s pouhými extrapolacemi dosavadního vývoje. Předpokladem 
je zejména získat hlubší analy  cký vhled do budoucího chování stávajících klientů 
(uživatelů) resp. chování budoucích klientů. Podívat se na jejich možné preference
z hlediska budoucího vývoje a analyzovat je. Od klientů se ale obvykle mnohem ob  žněji 
získávají relevantní představy o vzdálenější budoucnos  . Pokud však přicházíme
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s něčím úplně novým a chceme to protlačit ke klientům (technology push), pak budeme 
potřebovat mnohem výkonnější marke  ng, než kterým disponujeme dosud. Musíme 
vlastně formovat potřebu potenciálních klientů / uživatelů a přesvědčit je o ní efek  vní
a integrovanou marke  ngovou komunikací. 

3.3 Nedostatky spojené se segmentací

V podstatě existují tři situační problémy spojené se segmentací. 

1. Prvním problémem je buď vůbec neprovedená segmentace nebo nesprávně provedená 
segmentace fi rmou či organizací (nevhodně použitá kritéria segmentace, příliš mnoho 
malých segmentů, nejasně vymezené hranice segmentu z hlediska společných potřeb, 
apod.). 

Řešení:  Provádět kvalitnější segmentaci trhu a osvojit si její progresivní metody 
(segmentace podle přínosu a ziskovos   pro výzkumnou organizaci či fi rmu, podle 
možných uživatelů výzkumných výsledků, podle některých tzv. behaviorálních 
kritérií jako např. hodnot vyznávaných uživateli nebo klienty daného produktu, 
očekávaného užitku od produktu, loajality k výzkumné organizaci či fi rmě apod.). 
Teprve poté případně využít demografi cké a jiné popisné charakteris  ky a korelace 
s nimi.

2. Druhým problémem jsou chybějící nebo nesprávně stanovené priority segmentů. Není 
vyhodnocena jejich atrak  vita.

Řešení: Každému segmentu je třeba přiřadit správnou prioritu na základě 
vyhodnocení jeho atrak  vity pro další rozvoj výzkumné organizace nebo fi rmy. 
Nejdůležitějším segmentům musí výzkumná organizace či fi rma pak přiřadit vysokou 
prioritu.

3. Tře  m problémem je, když nejsou jmenováni manažeři (lidé) odpovědní za důležité 
segmenty (komunikace a kompetentní správa rozpočtu) a chybí tak zajištění odpovědnos  .

Řešení: Stanovit manažery odpovědné za důležité segmenty. Věnovat přitom 
pozornost jejich kvalifi kaci (vhodné specializaci). 

3.4 Chybějící integrovaná marketingová komunikace  

Poje   integrované marke  ngové komunikace vychází z teorie, že jednotlivé formy 
komunikace nemají působit odděleně a na sobě nezávisle, ale mají být maximálně 

propojeny v zájmu využi   veškerých synergií a úspory vynaložených 
prostředků. Integrovaná marke  ngová komunikace má zajis  t, 

aby postavení značky na trhu, charakteris  ka produktu 
a komunikační sdělení byly systema  cky součás   
každého prvku komunikace a byly předávány
v rámci konzistentní komunikační strategie. 
Důvody vedoucí k prosazování integrované 

marke  ngové komunikace spočívaly především ve 
snížené důvěře v reklamu v médiích (fragmentace 

mediálního prostoru spojená v něm se zvýšenou 
konkurencí), v rostoucím významu přesněji cílené 
komunikace (v podmínkách rozvoje internetu a nových 

technologií), ve zvyšujících se požadavcích po službách komunikačních agentur 
(roste počet agentur s kombinací PR a ostatních forem komunikačního mixu)
a i posunem směrem ke globální marke  ngové komunikaci. 

Sice se často snažíme ve fi rmách a organizacích používat různé komunikační nástroje 
(web, propagační materiály, prezentace, videa, newsle  ery, profi ly na sociálních sí  ch, 
blogy, ad.) včetně zvýšení podílu vizuální komunikace pro plnění stanovených cílů, ale 
většinou opomíjíme sílu jejich jednotného působení.  

Z tohoto hlediska musíme proto odstraňovat také bariéry prosazování integrované 
marke  ngové komunikace. K nim patří zejména:

oddělené řízení různých nástrojů komunikačního mixu (samostatnými útvary či 
jednotlivci, specializace);
stávající hierarchie fi rmy brání integrovat marke  ngové procesy do jednoho celku;
jednotliví manažeři nástrojů komunikačního mixu se obávají ztráty své pozice či 
omezení rozpočtu (projevy vnitrofi remní konkurence a egoismu);
nedostatečné plánování a koordinace činnos   vedoucí ke sjednocení názorů pro 
ucelenou komunikaci (s  m je spojena i nedostatečná interní komunikace ve výzkumné 
organizaci či fi rmě).

Kde ale začít, chceme- li komunikovat efek  vně (tedy integrovaně)? Co udělat pro to, aby 
prostředky vynakládané na marke  ngovou komunikaci byly skutečně dobře investovány, 
nikoli jen v rámci daného rozpočtu utráceny. 
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Musíme začít u cílů (obchodních a jiných). Prvním krokem v plánování integrované 
komunikace (integrované kampaně) je tedy stanovení cílů (reálných a pokud možno 
měřitelných). Čeho chceme skutečně dosáhnout? Pokud jen řekneme, chceme na sebe 
více upozornit a více prodávat své produkty, je to málo. Co to skutečně pro vás znamená? 
Zvýšit obrat, zvýšit tržní podíl, zvýšit loajalitu stávajících zájemců či klientů či něco jiného? 
Koho chcete oslovit? Některé agentury začínají u krea  vních nápadů nebo se zaměřují 
přímo na konkrétní média. Z našeho hlediska musíme však stanovení cílů  chápat jako 
zásadní. Měli bychom zapomenout jako prioritní zadání formulace typu „ potřebujeme 
televizní spot“, „vstupme na další sociální sítě“, „použijme direct mail“ apod. Důležité je 
na začátku přemýšlet v podstatě mediálně neutrálním způsobem. To znamená vyjít ze 
stanovených cílů a následně přemýšlet o cílových skupinách. Musíme si vytvořit představu 
a získat znalos   o každé cílové skupině. Teprve pak můžeme nasadit soubor vhodných 
nástrojů. Jejich úspěšnost vyžaduje však porozumění také tomu, jak se jednotlivé formy 
komunikace vzájemně ovlivňují. Jestliže snížíte (nebo naopak zvýšíte) výdaje na určitý 
komunikační nástroj nebo médium, co to bude vlastně znamenat pro jiný komunikační 
kanál? Cílená integrovaná kampaň bude pak zejména dobře fungovat, když bude ještě 
postavena na silném nápadu, který vzbudí pozornost médií. 

Při samotná realizaci nesmíme pak opomenout také kvalitu jednotlivých forem 
komunikace. To znamená mimo jiné vytvořit a udržet profesionální jednotný vizuální styl, 
pracovat s vizuálně kvalitními a obsahově aktuálními webovými stránkami a předkládat 
jasná klíčová sdělení. Častým omylem je však přesvědčení, že integraci dosáhneme  m, 
že převedeme určitý grafi cký mo  v do jiného média. V komunikační integraci nejde 
jen o pouhé dodržování vizuální iden  ty. Musíme mít na zřeteli, jak v praxi jednotlivé 
komunikační nástroje fungují, jak se vzájemně mohou doplňovat a jakým způsobem je 
využívá příjemce z dané cílové skupiny.  

Za  m velmi málo v rámci integrované marke  ngové komunikace využívají výzkumné 
organizace a fi rmy komunikační síly v podobě nabídky a značky osobnos  . Právě špičkoví 
výzkumníci a inovátoři (šampioni) mohou velmi dobře oslovit veřejnost.  Mohou 
vystupovat v roli tzv. opinion leaders, kde dosud bohužel dominují sportovci a jiné tzv. 
celebrity. Medializace úspěšných výzkumníků by se měla opírat o jejich příběh. Není to 
však snadné. Otázkou je, zda lze nalézt ve výzkumu tak strhující příběhy jako v umění? 
Umění je samo o sobě především emocionální záležitost, za  mco věda a výzkum stojí na 
racionalitě. Reálnou skutečnos   také je, že ne každý má předpoklady zaujmout a sdělit 
výsledky své práce a fi rmy formou přijatelnou pro širokou veřejnost. V tomto smyslu je 
nutno takové lidi vybírat a systema  cky připravovat a školit. Vhodný je zde výběr takových 
lidí, kteří mají též schopnost přesahu svého oboru a specializace a jsou schopni i širšího 
kulturně historického pohledu na danou věc. Tím mohou být pro média i širší veřejnost 
zajímavější.

3.5 Inovovat musíme i vlastní marketing

Nedostatky existují často i v samotné ochotě inovovat vlastní marke  ng a případně 
realizovanou inovaci využívat. Právě s cílem více podpořit komerčně úspěšnou realizaci 
výsledků výzkumu a vývoje je nutno inovovat samotný marke  ng ve fi rmě či organizaci.
K takovým marke  ngovým inovacím mohou patřit např. nové komunikační kanály (spojené 
zejména s internetem a sociálními sítěmi), nové distribuční cesty (využi   internetu
k elektronickému obchodování), nové formy prezentace projektů/produktů, využi   
dalších nástrojů a prvků marke  ngového mixu, vytvoření integrované marke  ngové 
komunikace, tvorba nových marke  ngových strategií aj.
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MEDIÁLNÍ MIX

4.1 Tradiční a netradiční média a jejich specifi ka

Struktura médií je v zásadě podobná v každé zemi, bez ohledu na kulturu nebo poli  cký 
systém. Na druhé straně je ale třeba si uvědomit, že nikde ve světě neexistují čistě 
nezávislá média, vždy jsou ovlivněna prostředím dané země.

Podle typu je můžeme dělit na  skové agentury, noviny, časopisy, televize, rádia
a internetové servery. Důležitý je i dosah jednotlivých médií, tedy zdali působí mezinárodně, 
národně, regionálně či čistě lokálně. Neméně významná je i periodicita média, tedy jestli 
vycházejí nebo aktualizují svůj obsah tzv. online (okamžitě), denně, týdně, měsíčně, 
apod. Zaměření jednotlivých médií může být různé, ať už jde o prosté zpravodajství, nebo
o publicis  ku, ekonomiku či zábavu.

Chceme-li do médií dostat určité téma, je třeba se nejdříve zamyslet, jakou informaci
a komu chci sdělit a podle toho vybrat daný typ média.

4.1.1 TISKOVÉ (INFORMAČNÍ, ZPRAVODAJSKÉ) AGENTURY

Tisková agentura je organizace zpravodajského novinářství, zaměřená na získávání 
informací zpravodajského charakteru a jejich distribuci  sku a ostatním mediím.
U profesionálních organizací je obvyklé předplatné těchto služeb. 

Vše, co projde  skovými agenturami, má masivní dopad. Je obvyklé, že zajímavou nebo 
důležitou agenturní informaci citují desítky nejrůznějších médií od celostátních až po ty
s čistě lokálním dopadem. Jde tedy o médium naprosto klíčového významu pro sdělování 
informací veřejnos  .

V České republice působí hned několik  skových agentur. Největší je Česká  sková 
kancelář (ČTK), která je veřejnoprávní ins  tucí zřízenou zákonem č. 517/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Přes zákonné ukotvení této agentury stát neodpovídá za 
její závazky a agentura neodpovídá za závazky státu. ČTK není dotována ze státních 
prostředků, ani nečerpá fi nanční prostředky z žádných jiných veřejných zdrojů. ČTK je 
poli  cky i ekonomicky nezávislá. Agentura má síť odboček v České republice a zahraniční 
zpravodaje ve vybraných městech Evropy a světa.

ČTK do velké míry rovněž ovlivňuje i další média, proto jsou dobré vztahy právě s 
touto agenturou naprosto klíčové. Vzhledem k tomu, že  sková agentura se vždy snaží

o maximální nestrannost a objek  vitu, panuje mezi veřejnos   i mezi novináři dojem, že 
co napíše ČTK je ověřené z více zdrojů a tudíž pravdivé. Je tedy velmi důležité být pro ČTK 
co nejserióznějším partnerem, který jí poskytuje vždy přesné a pravdivé informace.

ČTK mimo jiného vydává i základní přehled očekávaných událos   z domova i zahraničí na 
příš  ch 10 dní (  skové konference, zasedání, semináře, státní návštěvy, sympozia, soudní 
líčení, divadelní a fi lmové premiéry). Z tohoto důvodu je nezbytné všechny pozvánky 
na jakékoliv akce s mediálním dopadem zasílat právě na ČTK. Předběžné informace
o událostech, které ČTK zpravodajsky zaznamená, jsou vydávané v 7:00 na tentýž den
a v 16:00 na druhý den. Předběžné deníky s informacemi o všech očekávaných událostech 
jsou zveřejňované vždy v 13:00 na den dopředu a v půlnoci na deset dní dopředu. Deníky 
obsahují i kontakt na osoby nebo ins  tuce, které konkrétní akci pořádají. Tyto deníky 
poskytují nejen informace pro redakce, ale i informace o vhodném termínu pro pořádání 
vlastních akcí či přehled o ak  vitách obchodních partnerů nebo konkurence. 

Dalšími  skovými agenturami více či méně nezávislými jsou Mediafax, soukromá  sková 
kancelář založená v roce 2008 Adrianem Sarbu, která v současné době patří mediální 
skupině CET 21, provozovateli televizního vysílání programů Nova, Nova Cinema, FANDA, 
SMÍCHOV, Nova sport, MTV a Voyo. Dále pak Česká informační agentura (ČIA) založená
v roce 1997, která se specializuje na informace z fi nančních trhů.

V České republice působí i pobočky mezinárodních  skových agentur. Jsou to ty největší na 
světě: britsko-kanadská agentura Reuters, americká AssociatedPress, francouzská Agence 
France Presse či agentura Bloomberg zaměřená na ekonomické a fi nanční zpravodajství 
a mnoho dalších. Tyto agentury se především zajímají o informace, které přesahují svým 
významem území České republiky. Mezi takové informace mohou patřit například nové 
informace z oblas   vědy a techniky nebo nové trendy v oblas   obchodu, turis  ky či 
zajímavé poli  cké informace. Zejména v případě nových přelomových vědeckých objevů 
a vynálezů je důležité na tyto agentury 
nezapomínat, mohou takovému objevu 
či vynálezu otevřít cestu „do světa“.

4.1.2 TELEVIZE

Z hlediska účinnos   a dopadu 
jakéhokoliv sdělení na diváka je televize 
zcela zásadním médiem. Přestože 
s rozvojem internetu její význam 
postupně upadá, stále patří mezi jedno 
z nejvýznamnějších médií pro sdělení 
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informace širokému okruhu osob.

Kdo chce do televize proniknout s vlastním tématem, musí si bedlivě prozkoumat skladbu 
pořadů. Komerční televize vysílají pořady podle aktuální poptávky diváků a jejich sdělení 
bývá zjednodušené, aby bylo srozumitelné pro širokou masu populace. 

Veřejnoprávní televize na druhé straně poskytuje neziskovému sektoru mnohem větší 
prostor pro vysílání osvětových a naučných pořadů a šíření informací. Posláním České 
televize je naplňovat tzv. veřejnou službu, ne tedy konkurovat soukromým televizním 
kanálům, ale doplňovat jejich nabídku o projekty, které nejsou ziskové, ale veřejně 
prospěšné.

Televize jako médium prochází v poslední době velkým vývojem. Se spuštěním digitálního 
vysílání byl umožněn vstup na toto pole nespočetnému množství televizních kanálů
s nejrůznějším zaměřením.   

4.1.3 ROZHLAS

Je starší než televize a již historicky má mezi médii výjimečnou úlohu, protože umí 
nesmírně rychle informovat o aktuálním dění. Není snad nikdo, kdo by v dnešní době 
nevlastnil nějaký přístroj schopný přijímat rozhlasové vysílání. 

Rozhlas ze své podstaty poskytuje neziskovému sektoru mnohem větší prostor než 
kterákoliv jiná média. Existují například noční pořady, v jejichž rámci je možné získat 
podstatnou část vysílacího času pro rozhovor k důležité otázce, o které bychom rádi 
posluchače informovali. V takovém pořadu je možné získat sympa  e posluchačů pro 
dané téma a dopodrobna vysvětlit i složitý problém. Formou vyprávění je možné i tzv. 
zpopularizování vědy a výsledků výzkumu (např. dlouhodobě oblíbený pořad Českého 
rozhlasu Meteor). 

4.1.4 DENÍKY

Deníky mohou být mezinárodní (např. Financial Times), národní (MF Dnes, Právo, Lidové 
noviny, Hospodářské noviny), regionální (např. přílohy celostátních deníků) nebo lokální 
(Českobudějovické listy).

Hlavní snahou deníků je přinášet nejdůležitější událos   předchozího dne nebo 
inves  ga  vní články s bombas  ckými a naprosto přelomovými informacemi. Na druhou 
stranu obsahují i velké množství rubrik, kam bezpochyby patří informace z oblas   vědy
a výzkumu.

Často opomíjenou, ale velmi důležitou součás   deníků, jsou názory a dopisy čtenářů, kde 
je možné otevřít kdejaké téma.

4.1.5 ČASOPISY

Svět časopisů či magazínů se v poslední době drama  cky změnil. Snad již každé odvětví 
má svůj odborný časopis. Protože se většinou jedná o média s periodicitou minimálně 
1 měsíc, je nutné počítat s delší lhůtou pro uveřejnění předané informace (i 3 měsíce
a déle).

4.1.6 INTERNETOVÁ MÉDIA

Internetová média, někdy zvaná nová 
média, jsou nejmladším a nejbouřlivěji se 
vyvíjejícím masmédiem. Patří sem zpravodajské 
portály, internetové televize, blogy a další typy webů.

V oblas   nových médií si významnou pozornost dobývají 
zpravodajské portály. Je to zejména  m, že reagují tzv. on l ine , 
tedy v reálném čase na aktuální vývoj a přinášejí vždy ty 
nejčerstvější informace z dění kolem nás. Z důvodu v z á s a dě 
neomezeného prostoru jsou schopny poskytnout dané problematice 
mnohem více prostoru než je tomu u  štěných médií včetně interak  vního propojení na 
různé grafy, videa nebo například analy  cké tabulky.

Jelikož v poslední době zaznamenáváme trend postupně nižších nákladů  štěných periodik 
s odklonem pozornos   právě k internetovému prostředí, budou tato média nabývat čím 
dál  m větší důležitos  . Tuto skutečnost deklaruje i fakt, že svou internetovou podobu 
dnes má dr  vá většina  skových médií.

Významné místo si vydobývají blogy, což jsou internetové weby, na které jsou umísťovány 
novinky a komentáře na určitá konkrétní témata, mezi kterými mají otázky vědy a techniky 
nezanedbatelné místo. Typický blog kombinuje text s obrázky a odkazy na jiné blogy
a zdroje informací. Blogy jsou většinou zakládány jednotlivci, ale pokud je téma poutavé 
a zajímavé, je možné do diskuze zapojit i zajímavé obecenstvo. 

Velmi důležitou úlohu mají i sociální sítě, z nichž v České republice nejpoužívanější je 
Facebook. Více než 50 % z jeho uživatelů navš  ví svůj profi l každý den. Přestože většina 
uživatelů je ve věku 18 – 44 roků, v současnos   nejrychleji rozrůstající se skupinou jsou 
uživatelé nad 35 let věku.

Mediální mixMediální mix



28 29

Velkou výhodou všech internetových médií 
je, že poskytují prostor pro necenzurované 
informace, které lze sdílet prak  cky s kýmkoliv, 
kdo má přístup k internetu. Další výhodou 
je obrovská rychlost a minimální náklady na 
provoz a udržování a poskytnu   okamžité 
zpětné vazby. 

Na druhou stranu je nutné mít na pamě  , 
že informace, která je na internetu, 
je velmi jednoduše šiřitelná a  m
i zneužitelná. Tak jako je možné rychle rozšířit informaci mezi širokou veřejnost, 
je rovněž možné, aby každý jednotlivý recipient této informace mohl na danou 
informaci reagovat či ji dále šířit v jiném, než původně míněném významu
a kontextu (často i záměrně). 

4.2 Principy fungování médií

Řada problémů, které si lidé ve styku s médii působí, je naprosto zbytečná a je dána 
nepochopením prostředí, ve kterém se pohybují. Bez pochopení tužeb a přání novinářů 
není možné zvolit správnou mediální strategii. Je proto nezbytné vždy vědět, s kým máte 
tu čest a proč se pro  strana chová, jak se chová, co se za jejími tahy ve skutečnos   skrývá 
a co od vás očekává. A především, co je možné očekávat od ní.

Novináři se soustřeďují na neobvyklé zprávy a informace vybočující z normálu či ru  ny. 
Je důležité, aby byly způsobilé vyvolat zájem veřejnos  . Protože se denně do redakcí 
dostane velké množství informací, ať už ze zaslaných  skových zpráv, zpravodajství 
 skových agentur nebo vlastní činnos   novinářů, ve výsledku se uplatní jenom zlomek 

toho, co je redakci k dispozici.

V komunikačním řetězci jsou novináři jakýmsi fi ltrem mezi odborným pohledem
a profesním zauje  m danou věcí, hloubkou ponoru do problému a znalos   všech nuancí 
a ods  nů a zájmem široké veřejnos  , které má z tohoto prostředí přenést srozumitelnou 
a stručnou informaci, která ji zaujme. Informace tak musí zjednodušit a časově vtěsnat do 
rozsahu, který je posluchač či čtenář tomuto problému ochoten věnovat. 

Sdělovací prostředky jsou označovány za manipulátory veřejným míněním. Je dokázáno, 
že většina obyvatel se přiklání k většinovému názoru i přesto, že jsou osobně přesvědčeni 
o tom, že může být nesprávný.

Novináři většinou pracují ve stresu. Aktuální událost nelze odložit na druhý den, honba 
za senzací je denním chlebem. Jsou tlačeni konkurenčním bojem s ostatními sdělovacími 
prostředky, aby událost prezentovali jako první nebo s nejpodrobnějšími informacemi. 
Proto budou ch  t vždy co nejkomplexnější informace v co nejkratším čase. Mnohdy jsou 
placeni za citace v jiných médiích, čím větší senzace,  m víc bude přejímaná jinými médii. 
Zpravodajský novinář žije ze dne na den. V dr  vé většině případů s pracovním dnem, 
rozběhnu  m rotaček nebo začátkem znělky zpravodajské relace, končí novinářův zájem 
o osud této událos  .

Novinařina je jedním z oborů, ve kterém hraje poměrně malou roli odborné vzdělání. 
Rozhodující vlastnost pro žurnalistu a jeho úspěch v profesionálním životě je vedle 
literárního talentu i silně rozvinutá sociální inteligence. Musí se umět pohybovat mezi 
lidmi, vytáhnout z nich informace, umět odhadovat lidské mo  vace a charaktery, dávat si 
jednotlivé informace do souvislos   a mít schopnost fabulace. 

V demokra  ckých společnostech, mezi které Česká republika bezesporu patří, jsou média 
obecně nezávislá. Míra jejich nezávislos   je dána nezávislos   jednotlivých redaktorů 
na svém okolí. Seriózní média se dokážou ubránit vlivu fi rem prostřednictvím inzerce 
a reklamy a následné pro  služby – pochvalného článku. V poslední době se ale tento 
trend zveřejňování pozi  vních a produktových informací primárně pro inzerenty začíná 
zejména v lifestylových médiích navyšovat.

Samotný pohled české veřejnos   na média, jejich požadavky a očekávání se za poslední 
léta značně změnil. Lidé začínají sdělovací prostředky daleko více vnímat jako zdroj zábavy 
než jako zdroj seriózních informací. V rámci konkurenčního boje se proto rozhořel boj
o většinového diváka. 

Mediální byznys je jedním z nejtvrdších konkurenčních trhů, které svádí boj o zákazníky 
každý den. Konkurenční prostředí a tvrdý boj značně ovlivňuje obsah médií a je tak možné 
sledovat značnou komercializaci médií, jak ve stylu, tak obsahu zpravodajství.

Na druhé straně poptávka jednotlivých skupin obyvatel po seriózních informacích z dané 
problema  ky vyprofi lovala různá odborná média. Jedná se o mnohá stavovská nebo 
úzce zaměřená média – jako například časopis Medicína, Zboží a Prodej, časopis Letectví 
apod., která poskytují objek  vní často odborné informace z dané oblas  . Vycházejí ale
v nižším nákladu, než vícežánrové  tuly, a jsou určeny vyprofi lované cílové skupině. Velký 
význam v této oblas   mají internetové servery.  

I v oblas   fungování mediálního trhu je možné sledovat dopad hospodářské krize. 
Některé  tuly zanikly úplně, jiné redakce začaly snižovat své stavy, což mělo velký dopad 

Mediální mixMediální mix



30 31

na povrchnost novinářů. Musejí zvládat tzv. „mul  tasking“, zastřešují tedy mnohé oblas   
a připravují výstupy na mnohdy zcela odlišná témata, což jim v podstatě znemožňuje stát 
se odborníky na danou problema  ku a jsou tak zcela závislí na informacích, které jim 
poskytne okolí. Jsou profesionálové na vyhledávání informací a jejich využi  . V praxi to 
znamená, že novinář může být dnes odpoledne odborník na domácí porody, zítra bude 
psát o problema  ce využi   jádra v jaderné energe  ce a pozítří o vlivu počasí na úrodu 
mrkve.

Jednotliví redaktoři zpravidla nejsou konečnými autory textů, které vyjdou v novinách 
nebo reportáží, které se nakonec objeví na televizní obrazovce. Důležitou roli hrají tzv. 
editoři nebo vedoucí vydání. Jsou to většinou zkušení novináři, kteří práci svých kolegů 
kontrolují po obsahové a formální stránce, stylově sjednocují se stylem daného média
a často také tvoří  tulky. Zejména dbají na to, aby článek měl takové celkové vyznění, 
na kterém se na příslušné poradě domluvil vedoucí oddělení s redaktorem, případně jak 
bylo stanoveno poradou vyšších stupňů vedení daného média. Je tedy možné a často 
se tak i stává, že novinář napíše článek přesně podle „přání“ dané ins  tuce, která mu 
informace poskytla, ale zásahem editora a přeformulováním formulací se z něj může stát 
článek zcela nového vyznění.

Příklad

Organizace, zveřejňující hospodářské výsledky, neměla dobré období, nicméně tento trend 

se zcela objektivně otáčí. Novinář tedy napíše zprávu v duchu „Společnost XY neměla dobré 

období, ale poslední kvartál svědčí o obrácení tohoto trendu“. Editor ale svým zásahem 

druhou část sdělení může zcela vypustit, ať už z důvodu rozsahu nebo protože negativní 

informace tzv. „táhnou“, každopádně zpráva bude mít pouze negativní nádech, což může 

mít nap říklad negativní dopad na vývoj akcií a důvěryhodnosti dané společnosti.

4.3 Co média zajímá

Abyste byli v konfrontaci s médii úspěšní, musíte umět nabídnout médiím něco 
atrak  vního. Zásadní touhou každého média je mít něco, co jiní nemají a nedopus  t, aby 
jim uteklo něco, co mají jiní.

Důraz je kladen na aktuálnost informace, jak časovou tak místní. Peprný rozvod 
Kambodžského člena parlamentu jistě bude velmi aktuální pro tamější média, pro dění
u nás bude ale mít pramalou relevanci. Otálení s poskytnu  m informace v aktuálním čase 
musí mít objek  vní opodstatnění (např. vakcína sice byla vyvinuta již před dvěma lety, 
ale teprve teď byly ukončeny všechny testy potřebné pro její uži  ). Důležitá je originalita 
sdělení, nečekané a překvapivé záležitos  , které vybočují z každodenního všedního života 

ideálně s dopadem na velké množství lidí.

Novináře vždy budou zajímat zejména nega  vní 
informace typu jakékoliv odhalení nee  ckého, 
kriminálního jednání, nešťastné událos  , drama  cké 
událos   a nebezpečné situace. Postačuje pouze 
pravděpodobnost takové událos  , není nutné, aby 
tato skutečnost opravdu nastala. Další čtenářsky 
atrak  vní oblas   jsou konfl iktní nebo vyostřené 
situace mezi osobami veřejně známými, rozpady 
manželství mezi celebritami a jejich spory. 
Pozi  vní informace ale není třeba zatracovat. I 
ty mají potenciál zaujmout, pokud jsou veřejně 
zajímavé pro širokou veřejnost (např. zlevnění ceny 
cukru na světových trzích).

Jednou z nejatrak  vnějších forem informací v mediálním světě je tzv. humantouch 
story – tedy silný příběh konkrétní osoby. Toto je možné využít zejména v případě,
je-li uskutečněn významný vynález či objev. Přínos takového vynálezu či objevu je dobré 
ukázat na příkladu jednotlivce, se kterým se mohou čtenáři nebo diváci ztotožnit a celé 
problema  ce tak porozumět. 

Příklad

Objev nového vlákna, které má velmi malou hmotnost a přitom je velmi silné, samo o sobě 

to zaujme jen odbornou veřejnost. Pokud se ale projekt představí zjednodušeně řečeno na 

příběhu horského záchranáře, který namísto těžké výstroje s sebou nadále bude nosit jen 

batůžek s lehkými vlákny, které výborně poslouží v případě slaňování do těžko přístupného 

terénu, tento příběh má potenciál zaujmout širokou neodbornou veřejnost.

Novináře z masového média zásadně nezajímají odborné informace. V každém oboru 
je obvyklé, že člověk vpluje do jakéhosi mikrosvěta, ve kterém se určitě odborné 
informace pro něj stanou naprosto běžné a srozumitelné, ale pro vnější svět představují 
nepředstavitelnou a naprosto nepochopitelnou záležitost. Přestože budete argumentovat 
odbornými nuancemi dané problema  ky a pokusíte se novináře zasvě  t do této 
problema  ky, tato informace je mediálně nepřenositelná na posluchače nebo čtenáře. 
Pokud se však pokusíte přenést a komunikovat informace pro okolní svět srozumitelnou 
cestou, tedy laickým vysvětlením dané problema  ky bez užívání odborných výrazů, 
novinář tuto snahu může v zásadě úspěšně odfi ltrovat a vydat článek „stravitelný“ i pro 
širokou veřejnost. 
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Na druhou stranu je nutno podotknout, že v odborných médiích mohou působit odborníci 
na danou problema  ku, kterým je možné předkládat odborné a podrobné informace, 
které bez problému zpracují a vzhledem k odbornos   recipientů nemusí ani informace 
nijak zásadně upravovat.

Příklad

Časopis určený pro lékařskou veřejnost může užívat ve svých článcích odborné lékařské 

pojmy a čtenáři tento text bude srozumitelný. Pokud ale tu samou informaci budu chtít 

sdělit široké veřejnosti, bude se třeba vyvarovat odborným výrazům a vše popsat tak, aby 

to čtenář s průměrnou inteligencí mohl pochopit. Tento text tedy v zásadě bude z důvodu 

potřeby většího vysvětlování delší a nebude obsahovat žádná cizí slova.

Co vždy přidá důraz sdělení a zvýší jeho mediální atrak  vnost, jsou výsledky výzkumů, 
odkaz na relevantní zdroj, čísla, přirovnání a analogie, odkazy na standardy a uznávané 
normy a jak již bylo zmíněno výše, lidský příběh. Neméně významné může být použi   
autority a defi nice výhod pro běžného občana. Pokud neexistuje relevantní číslo, je 
možné použít kvalifi kovaný odhad uznávaného odborníka, protože kdo jiný by tomu měl 
rozumět více, než právě on. 

CESTA DO MÉDIÍ

5.1  Charakteristika mediální scény v České republice

Všechna média, ať už jsou kdekoliv a jejich zaměření je jakékoliv, se považují za elitu 
společnos   a důležitou pojistku demokracie. Mediální byznys je velmi konkurenční a boj 
o senzaci se stává základním hybatelem jejich činnos  . V poslední době můžeme sledovat 
značnou komercializaci českých médií jak ve stylu, tak v obsahu zpravodajství. Mediální 
sféra začíná refl ektovat odklon zájmu čtenářů od „státotvorných“ a poli  ckých témat k 
námětům, které se týkají životního prostředí ve společnos  , mají pro ně bezprostřední 
kontaktní význam a promítají se do jejích životů. 

V České republice jsou víceméně středopravá média. Trh je rozdělen mezi několik 
vydavatelských domů a v zásadě je jen velmi malá šance pro vznik nového významného 
celostátního  štěného média. Zcela zásadní postavení mezi  štěnými médii mají regionální 
deníky, které vycházení v regionálních mutacích, ale obsahují i celostátní informace. 

Legisla  vní úprava práce novinářů v České republice je velmi malá. Česká média dosud 

nedosahují úrovně e  ckého chování srovnatelné se západními standardy. Mnohá média 
své kauzy doslova fabulují na základě naprosto nesouvislých informací, dezinformací a 
především drbů. Existuje sice  skový zákon, který ale v zásadě vlastní práci novinářů příliš 
neupravuje a je třeba mít na pamě  , že ne všichni novináři se drží e  ky a morálních zásad.  
Právní vymahatelnost  skové opravy je tedy otázkou dlouhodobého časového horizontu. 

5.2  Komunikační strategie

Komunikaci s médii je třeba vnímat jako systema  ckou, plánovanou a nepřetržitou 
činnost, která nikdy nekončí a je třeba na ní neustále pracovat. 

Chceme-li médiím a potažmo veřejnos   sdělit určitou informaci, tak si v první řadě musíme 
ujasnit, co přesně chceme sdělit a následně si určit cílovou skupinu pro toto sdělení, což 
umožní nejen účelné oslovení, ale i vyhodnocení činnos  . Dalším krokem je určení médií, 
která jsou pro sdělení informace klíčová, určení odpovědné osoby, která komunikaci 
povede a případně připravení fi nančního rozpočtu a stanovení harmonogramu.

Naprosto klíčovou součás   každé strategie jsou námi připravené otázky a odpovědi. 
Jedná se souhrn otázek, které by mohly v souvislos   s daným tématem zaznít, a odpovědi 
na ně, které si poc  vě připravíme. Vždy je dobré připravit se na nejhorší, protože jen díky 
tomu se může podařit utřídit sdělení a postavit jej tak, aby pokud možno nega  vní otázky 
nepřišly a vyhnout se tak krizovým tématům. V případě dlouhodobých otázek, které 
se mohou opakovaně vyskytnout, je dobré neustále udržovat seznam takových otázek
a odpovědí (Q&A) a pravidelně jej aktualizovat. Protože tento seznam většinou obsahuje 
i tzv. toxická témata, o kterých se nechceme bavit, tento seznam střežte jako oko v hlavě, 
nikdy se nesmí dostat do rukou novinářů. 

5.2.1 MÉDIALIST

Chceme-li oslovit novináře, pak předně musíme mít kvalitní adresář novinářů,
tzv. médialist. Tento adresář je třeba udržovat neustále aktuální, jedná se tedy o velmi 
živý dokument, jelikož na mediální scéně dochází k neustálým pohybům, média vznikají
a zanikají, novináři přechází z jednoho média do druhého. 

Ideálním nástrojem pro médialist je textový editor, ve kterém můžeme jednoduše 
upravovat informace, fi ltrovat potřebné řádky a sloupce a velmi snadno se z něj kopírují 
adresy do e mailového klienta.

Ke každému novináři je dobré mít co nejvíce informací – kompletní kontaktní údaje 
(telefon, e-mail, mobil, atd.) a případně poznámky k jeho osobě (např. odkud máme 
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kontakt, jak se k nám zachoval při minulém kontaktu, jeho spolehlivost, apod.). Všechny 
takové poznámky nám mohou pomoci při plánování mediální strategie.  Zároveň je velmi 
vhodné mít v médialistu i co nejvíce informací ohledně daného média – jeho periodicita, 
zaměření, termín uzávěrky, místní působnost, apod.

V současné době je možné většinu kontaktů na redakce získat z jejich internetových 
stránek. Pokud ale potřebujeme kontakt na konkrétního redaktora, je třeba buď zavolat 
do redakce, nebo se zeptat nějakého kolegy z oblas   PR.

Stejný seznam, ale inverzního charakteru, mají i redakce všech médií. V případě, že 
začínáme pracovat s médii nebo že došlo k nějaké změně, je vhodné na sebe do redakcí 
poslat kontakt nebo úpravu stávajících údajů. Chceme-li být vidět, musí se o nás vědět. 

5.2.2 TISKOVÝ MLUVČÍ

Pro komunikaci s médii je velmi vhodné určit za každou ins  tuci jednu osobu, které 
bude komunikovat s médii. Média si tak zvyknou obracet se na jednoho člověka, který 
bude mít možnost si s nimi vybudovat osobní vztah. Zároveň je dobré, aby názory zněly 
konzistentně a jednotně. Pokud se média budou obracet postupně na několik pracovníků 
a pokaždé dostanou trochu jinou odpověď, nikdy to nebude znít přesvědčivě a zbytečně 
se  m novináři dává do rukou kontroverzní materiál. 

Tiskový mluvčí nemusí být plně profesionální. Komunikaci s médii může dělat i vedle 
své běžné práce, ne všude tato práce vydá na celý pracovní úvazek. Vždy je ale nutná 
profesionalita a dobrý mediální trénink. 

Osoba určená pro styk s médii nemusí nutně znát všechny informace v celé jejich šíři 
a hloubce, ale musí mít všeobecný přehled o ins  tuci. Měl by znát historii, aktuální 
problema  ku i plány a cíle do budoucna. Nemusí znát každou informaci, na kterou se ho 
bude někdo ptát. Měl by ale vždy pohotově vědět, kde ji najít, případně koho se optat. 
Obecné pravidlo zní: Čím víc toho  skový mluvčí ví,  m lépe se mu mlčí o skutečnostech, 
které chce utajit. 

Na odborné dotazy nemusí nutně odpovídat  skový mluvčí, ale například pracovník, který 
se danou problema  kou zabývá. Tiskový mluvčí mu ale vždy poradí, co a jak říct, případně 
neříct, a jak k danému médiu přistupovat. 

Tiskový mluvčí je vizitkou organizace navenek, měl by mít tedy příjemný vzhled
a vystupování. Měl by být verbálně pohotový a umět formulovat jednoduché
a srozumitelné odpovědi i na složité a odborné otázky. U  skového mluvčího je velmi 

důležitý první dojem. 

5.3 Druhy a výhody mediálních výstupů

5.3.1 TISKOVÁ KONFERENCE

Tisková konference je nejokázalejším, ale také nejdražším způsobem, 
jak předávat médiím informace. Jelikož se jedná o poměrně náročnou 
záležitost, je dobré svolávat  skovou konferenci jen k otázkám zcela 
zásadního významu. Důležitost sdělení nesmíme vnímat podle jeho významu pro naši 
organizaci, ale podle významu pro většinové publikum.

Tisková konference má své místo v případě, pokud chceme reagovat na nějakou aktuální 
událost (pohroma, havárie, skandál, ocenění, apod.) nebo pokud chceme prezentovat 
zajímavé nebo zásadní zjištění, např. zcela nový výsledek výzkumu, který může ovlivnit 
minimálně desítky lidí, případně pokud zahajujeme dlouhodobý projekt, nebo jej 
ukončujeme a hodno  me jeho výsledky. Tisková konference je na místě i v případě, 
pokud máme zajímavou osobnost nebo hosta, které bychom chtěli médiím a  m i široké 
veřejnos   představit. 

Ze všeho nejdříve je nutné vybrat místo  skové konference, datum a čas, kdy se bude 
konat. Vždy je dobré zjis  t, zda námi zvolené místo nebo čas nekoliduje s nějakými jinými 
událostmi, které novináři musí pokrývat nebo které by například mohly znepříjemnit 
cestu k místu. Ideální je využít Infoservis ČTK případně prověřit jiné internetové zdroje. 

Ideální časové rozpě   pro pořádání  skové konference jsou dopolední hodiny, aby 
redaktoři mohli s  hnout zpracovat poskytnuté informace do redakční uzávěrky. Pokud 
k tomu není nějaký zásadní důvod, není dobré svolávat  skovou konferenci na pondělí, 
kdy probíhá většina týdenních redakčních porad nebo na pátek, kdy už někteří redaktoři 
mohou zkrá  t svůj pracovní týden kvůli víkendu. 

Ve větších městech existuje několik míst, kde se  skové konference různých organizací 
pořádají zcela pravidelně a novináři jsou na to zvyklí. Na druhou stranu, určitě je dobré pro 
uspořádání  skové konference vybrat netradiční místo, které má vztah k představovanému 
tématu. Pokud tedy například představujeme novou technologii, je dobré uspořádat 
 skovou konferenci přímo v místě, kde je daná technologie umístěna. Na druhou stranu 

je ale nutné dbát na dopravní dostupnost místa. Ve větších městech, zejména pak v Praze, 
většina redaktorů využívá místní hromadnou dopravu, a tak nedostupnost hromadnými 
dopravními prostředky by mohla významně ovlivnit návštěvnost dané akce.
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Tiskovou konferenci oznamujeme prostřednictvím  skového oznámení, které by mělo být 
co nejstručnější a přitom obsahovat veškeré potřebné údaje (místo, čas, téma případně 
jména hlavních aktérů). Toto  skové oznámení musí novináře zaujmout, aby vůbec přišli. 
Z pozvánky musí být jasné, kdo ji posílá a musí obsahovat kontakt na odpovědnou osobu 
(ideálně na  skového mluvčího pořádající ins  tuce).

Oznámení o konání  skové konference je vhodné poslat minimálně týden dopředu. 
Oznámení vždy zašleme do ČTK, případně dalších  skových agentur. Pozvánku pošleme 
také všem novinářům, které máme v našem médialistu, případně těm, kteří sledují naše 
téma. Je dobré před dnem konání  skové konference ještě novináře jednou upozornit, 
případně je obvolat a připomenout se jim.

Na  skové konferenci by měly být vždy cedulky se jmény vystupujících, aby nedocházelo 
k jejich záměně. Pro přítomné novináře připravíme tzv. presskit, tedy materiály, které 
mohou následně využít pro zpracování sdělených informací, jedná se zejména o  skovou 
zprávu, další písemné materiály k tématu, ideálně na CR nebo USB disku, materiály o naší 
organizaci, fotografi e nebo videa k danému tématu a zejména pro lifestylové novináře je 
vhodné připravit malý dárek, který se k tématu vztahuje.

Tiskovou zprávu můžeme rozdat přítomným ještě před začátkem konference, aby se 
novináři mohli v klidu s tématem seznámit a klást pak kvalifi kovanější otázky. Po skončení 
 skové konference pošleme  skovou zprávu i na nepřítomná, přesto relevantní média.

Každá  sková konference by měla mít svého moderátora. Jelikož právě na moderátorovi 
často záleží úspěšnost celé akce, mělo by se jednat o osobu zkušenou. Většinou se jedná 
o  skového mluvčího. Pokud chcete využít slavné osobnos  , mějte na pamě  , aby její 
účast případně nepřehlušila sdělení a zbytečně tak neodlákala pozornost od sdělovaného 
tématu. 

Moderátor musí být schopen udělovat a odnímat slovo, vést konferenci, hlídat čas
a hlavně zajis  t, aby se na konferenci komunikovalo téma, kvůli kterému byla svolána. 
Tiskovou konferenci děláme raději kratší, ideálně s vlastním sdělením vtěsnaným do
30 minut, abychom udrželi pozornost přítomných. Obsah  skové konference oživí a téma 
lépe ilustruje audiovizuální prezentace případně krátké video, fotografi e či graf. 

Pro  skovou konferenci je vhodné připravit alespoň základní občerstvení, které v žádném 
případě nemusí být opulentní. Postačuje káva, čaj, minerálka a drobné slané a sladké 
pečivo.   

V poslední době ale význam  skové konference upadá. Snad každá organizace, ať už

v soukromém nebo veřejném sektoru, začala pořádat  skové konference, aniž by měla 
silné sdělení. Novináři tak velmi pečlivě vybírají, na jaké  skové konference se dostaví. 
Mějme tedy vždy na pamě  , že je třeba pečlivě zvážit, zdali pořádat  skovou konferenci, 
nebo zdali je třeba vhodnější danou informaci poskytnout jen vybranému médiu, které 
v rámci exkluzivity často sdělení připraví podle našich představ a pokud je téma silné, 
přebírají jej ve velkém i ostatní média. 

Možnou alterna  vou k  skové konferenci je i tzv. snídaně s novináři. Jedná se spíše
o přátelské neformální posezení, na kterém můžeme informovat o více oblastech naší 
práce. 

Případnou alterna  vou pro  skovou konferenci nebo snídani s novináři je mediální akce. 
V zásadě jde o to informovat novináře o vaší práci způsobem, který je pro ně poutavý 
a srozumitelný. Pokud například chceme novináře přesvědčit o bezpečnos   našeho 
provozu, není vhodnou cestou sezvat je do restaurace a pomocí audiovizuální prezentace 
je o tom přesvědčovat. Daleko účinnější bývá pozvat novinářskou obec přímo do provozu, 
ukázat jim vše na místě, umožnit jim vše vyzkoušet, získat jedinečný materiál a v rámci 
jejich osobního prožitku je přesvědčit o pravdivos   vašeho sdělení Nic „neprodává“ lépe, 
než emoce, ať už pozi  vní nebo nega  vní. 

Po každé  skové konferenci, mediální akci nebo snídani s novináři je nutné udělat 
důkladný monitoring médií. Jednak nám to umožní udělat si představu o práci každého 
redaktora, ale zároveň se jedná i o jakousi zpětnou vazbu. Pokud je mediálních výstupů 
málo, je třeba se zamyslet, zdali bylo nezajímavé téma nebo zdali jej nejsme schopni 
prezentovat, abychom se obdobných chyb pro příště vyvarovali. 

5.3.2 TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva je krátké a věcné sdělení s přesnými daty. Vyjadřuje základní 
názor ins  tuce k určité konkrétní událos  , převážně na základě fak  ckých 
informací, méně již na základě komentování dané událos  .

Tisková zpráva musí být vydána okamžitě po vzniku událos  , jen ve zcela výjimečném 
případě se s vydáním  skové zprávy může vyčkat okamžiku, kdy je možné dané 
informace sdělit (např. v případě informací ze správního řízení se zcela výjimečně může 
vyčkat uběhnu   správních lhůt). Text je vydáván písemně a písemně také bývá předán 
novinářům. Tisková zpráva by měla být použitelná pro všechna média, tedy nejen píšící, 
ale i pro obrazová média.

Obsahem  skové zprávy by vždy měly být odpovědi na následující otázky: 1. Co se stalo? 
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2. Kde se to stalo? 3. Kdy se to stalo? 4. Jak se to stalo? 5. Kdo rozhodl?  6. Jaké to může 
mít následky/důsledky?

Po formální stránce je nejdůležitější  tulek, který vlastní  skovou zprávu „prodává“
a otevírá cestu k jejímu přečtení. Musí vždy poutavě vys  hnout podstatu  skové zprávy. 
Dále je perex, který rozvíjí  tulek a odpovídá na základní otázky  skové zprávy. Další text 
už jenom doplňuje a upřesňuje informace uvedené v perexu. Závěrečný odstavec již jen 
shrnuje, co bylo řečeno výše.

Každá  sková zpráva v úvodu obsahuje domicil, tedy kdy a kde je  sková zpráva vydána. 
V textu by měla být uvedena alespoň jedna citace vedoucího ins  tuce nebo odborníka 
na danou problema  ku. Samozřejmě se nemusí jednat přesně o jeho slova, citace podle 
charakteru textu vymýšlí autor  skové zprávy a daná osoba pouze text schvaluje. Citace 
by však měla být reálná, tzn., měla by být použita slova a větná skladba odpovídající 
lidské řeči. V závěru je podepsán autor  skové zprávy (převážně  skový mluvčí) včetně 
kontaktu pro případ potřeby doplňujících informací.

Tiskovou zprávu rozešleme na média e-mailem se jmény novinářů ve skryté kopii. Posíláme 
li však  skovou zprávu jen vybraným novinářům, se kterými máme navázaný osobní 
vztah, můžeme  skovou zprávu rozposlat každému jednotlivě s oslovením konkrétního 
redaktora, abychom vyvolali osobnější dojem. Do pole předmět nikdy nevypisujte 
„  sková zpráva“, takových e-mailů do redakcí chodí stovky. Již předmět zprávy rozhodne, 
zdali si redaktor e-mail otevře. 

Kratší  skovou zprávu můžeme poslat v těle e-mailu, delší  skovou zprávu posíláme vždy 
jako přílohu s  m, že je možné perex překopírovat to těla e-mailu, abychom redaktora 
„navnadili“ na celou zprávu v příloze. Nikdy ale  skovou zprávu nezasíláme ve formátu 
pdf, abychom redaktorovi usnadnili práci s přepisováním zaslaných informací a zvýšili tak 
pravděpodobnost jejího převze   daným médiem. 

5.3.3 ODPOVĚDI NA PŘÍMÉ DOTAZY

Jsou nejčastější formou styku s médii. Novináři velmi často zpracovávají 
témata, kterým osobně nerozumí, a potřebují tak co nejvíce informací. 
Nejjednodušší způsob je oslovení různých organizací a vytvořením 
kompilace jejich odpovědí vytvořit reportáž. Novináři většinou mají 

pocit, že požadované informace musí dostat, a zvláště u státních organizací vnímají velmi 
nega  vně, pokud se tak nestane.

Základní premisou pro komunikaci s médii, pokud si s nimi chceme udržovat dobré 

vztahy, je nikdy neodpovídat odpovědí typu „no comment“. Vždy je dobré alespoň něco 
odpovědět, a pokud opravdu informace sdělit nemůžeme, je vhodné vysvětlit proč 
tomu tak je. Případně je možné odkázat na příslušnou organizaci, netýká-li se dotaz vaší 
působnos  .

Pokud novinář zavolá přímo, nikdy není dobré rovnou odpovídat na dotazy. V ideálním 
případě je vhodné novináře požádat o zaslání jeho dotazů písemně e-mailem a odpovědět 
na dotaz písemně. V tomto případě si můžeme odpověď velmi dobře promyslet
a zkonzultovat ji s odborně zdatnějšími kolegy.

Pokud novinář trvá na odpovědi po telefonu, pokuste se primárně domluvit jiný čas 
pro rozhovor, abyste se mohli na dané téma připravit. Pokud odpovídáte na otázky po 
telefonu, plně se soustřeďte právě na tento rozhovor a nedělejte žádnou jinou činnost
a nikdy neodpovídejte jednoslovně! V odpovědi by vždy měla být i část otázky, aby jí nešlo 
zkreslit nebo použít pro jiné vyjádření.

Příklad

Otázka: „Myslíte si, že ve vašem úřadě bují korupce?“

Špatná odpověď: „Ne.“ (Odpověď je možné vyjmout z kontextu a použít jindy a k jinému 

vyjádření“)

Správná odpověď: „V naší organizaci korupce možná není, protože při zadávání veřejných 

zakázek postupujeme plně v souladu se zákonem.“

V každém případě, mluvte pomalu, stručně, jasně a nepoužívejte odborné výrazy. Snažte 
se ujis  t, že novinář to podstatné z vaší řeči pobral a vašim odpovědím porozuměl. Nikdy 
se nepouštějte do tématu, o kterém nic nevíte nebo o kterém nechcete mluvit. Hlavně 
nikdy nespekulujte! Není ostuda přiznat, že o určitém tématu nic nevíte, ale obratně 
novináři nabídněte, že problema  ku nastudujete nebo že seženete jiného respondenta. 
Vždy je lepší přiznat, že nevím, než spekulovat nebo dokonce mluvit nepravdu.

Pokud víte předem, že se média budou ptát na určité téma, zkuste si zformulovat pár 
vět, které budete moci použít. Věty by měly být krátké, výs  žné a hlavně srozumitelné 
pro většinového diváka, posluchače nebo čtenáře daného média. Věta by měla být 
dlouhá zhruba 10 sekund, což je přesně průměrná doba, kterou v obrazovém a zvukovém 
zpravodajství věnují Vašemu vyjádření. Vyjádření nečtěte a neučte se jej slovo od slova 
zpamě  . Vypadne-li vám v takovém případě třeba jenom jedno slovo, mohlo by vás to 
rozhodit po celý zbytek rozhovoru.
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Pokud se vyjadřujete na kameru, nikdy se nedívejte přímo do kamery. Bavíte se
s redaktorem, dívejte se tedy přímo na něj. Pokuste se zapomenout, že vás u toho někdo 
natáčí a soustřeďte se pouze na redaktora a jeho otázky. Pokud zapomenete, zkuste 
použít nějakou univerzální větu, během níž můžete přemýšlet, co říct dál. Získáte si  m 
čas. V případě natáčení pro zpracování televizní reportáže, redaktor chce Vaše vyjádření, 
a pokud vysloveně nemá nějaké tendenční zadání, jeho cílem není vás nikterak zesměšnit. 
Pokud se přeřeknete, klidně danou větu zopakujte.  

5.3.4 ROZHOVOR

Požádá-li Vás novinář o rozhovor, seznamte se s daným médiem a s  m, 
ve kterém oddělení novinář pracuje a jaká je jeho tvorba.

Při domlouvání rozhovoru se pokuste zjis  t, o co přesně má novinář 
zájem a čeho by se měl rozhovor týkat. Není nutné znát konkrétní otázky, ale novináři by 
měli být schopni vám předem zaslat tema  cké okruhy, o kterých se chtějí bavit, sami se 
to  ž na rozhovor musí připravit. Pokud se s novinářem z nějakého důvodu nemůžete sejít 
osobně, zkuste se domluvit na rozhovoru po e-mailu.

Na každý osobní nebo telefonický rozhovor se velmi poc  vě připravte, vy  pujte si 
nepříjemné otázky, které by mohly zaznít a připravte si přesvědčivé odpovědi. Během 
rozhovoru se nikdy nechovejte agresivně a nehodnoťte kvalitu dotazů. Vše pečlivě 
vysvětlujte, nikdy se nenechte zavléct do spekulací. Častým trikem je ptát se na stejnou 
věc několikrát. V takovém případě odpovídejte stále ve stejném duchu, nenechte se 
vyprovokovat. Nikdy neříkejte nic tzv. off record, tedy mimo záznam. Zde pla   klasická 
poučka, že cokoliv řeknete, může být použito pro   vám. Pokud nevíte odpověď, radši to 
přiznejte a navrhněte, že odpověď pošlete obratem e-mailem.

Novinář si bude v zásadě vždy rozhovor nahrávat, nahrávejte si jej také. Může vám to 
posloužit pro případné pozdější korekce vašich vyjádření. Je vhodné si na rozhovor vzít
s sebou ještě další osobu, ideálně  skového mluvčího, která vám může pomoci v případě, 
že vám odpověď na určitou otázku tzv. vypadne a zároveň může být pro vás i uklidňující 
prvek. 

Po skončení rozhovoru požádejte o zaslání zpracovaného rozhovoru před jeho vydáním. 
Můžete to zdůvodnit  m, že byste rádi prošli své odpovědi, aby přepisem nedošlo ke 
zkreslení vašeho vyjádření. Až budete rozhovor revidovat, pokuste se korigovat opravdu 
jenom fak  cké nesprávnos   a nezasahujte do krea  vní tvorby autora. Novinář není 
povinen vám cokoliv poskytovat k autorizaci, poskytne-li vám svůj text, jedná se o jeho 
dobrou vůli. 

5.3.5 ČLÁNEK PRO MÉDIA

Článek pro média může mít velkou důležitost. Pokud chceme, aby dané téma novinář 
zpracoval přesně podle toho, jak chceme, ideálním způsobem je se s ním domluvit
a článek mu přímo napsat. Pokud se nebude jednat pro něj o kontroverzní téma, ušetří se 
mu  m práce a vydáváním za své jej může prosadit na redakční poradě. Naše informace 
se dostane do světa ve znění, v jakém si přesně přejeme. V tomto případně má zcela 
zásadní vliv exkluzivita daného tématu a  m i našeho textu pro jednoho redaktora. 

Píšeme-li článek, tak jako pro každé mediální vyjádření, je třeba dodržovat základní zásady 
pro psaní textu a sdělování informací veřejnos  . Forma by měla být č  vá a srozumitelná, 
zvolená slova musí odpovídat čtenářskému publiku.

Nejdůležitější pro kvalitní článek pro média je dobrá osnova, abychom věděli, o čem 
vlastně chceme psát a co chceme sdělit. Velmi důležitý je  tulek. V době kdy všude kolem 
nás je přehršel informací a většina populace čte jenom  tulky, tento by měl zaujmout 
čtenáře a nalákat ho na další informace. Všechny podstatné informace by se měly vejít 
do tzv. perexu, tedy prvního, často grafi cky odlišeného odstavce. Již zde se čtenář musí 
dozvědět, o čem celý článek je. Další odstavce již jen rozvíjejí odstavec první a na závěr 
by měl být shrnující odstavec obsahující závěr k celé problema  ce. První myšlenka je 
nejdůležitější, poslední se nejlépe pamatuje.

V této čás   není možné nezmínit inzeráty a PR články. Inzeráty mohou být vhodné
k oznámení určitých akcí nebo některých výsledků, ale i třeba k ohlášení strategického 
záměru společnos  . PR články by měly být rovněž označovány jako inzerce, ale ne vždy 
se tak děje. V rámci placeného článku tak do médií můžeme dostat i informace, které se 
nám nedaří prosadit v rámci klasické redakční spolupráce. V ideálním případě jsou bez 
označení umístěny do redakční čás   a čtenář jejich „inzertní“ charakter ani nepozná.  

5.4 Komunikace s médii – základní doporučení

Někdy mylnou představou mnohých organizací je představa, že pokud je osloví média, 
musí se vyjadřovat vždy a ke všemu. Není nutné vždy odpovídat na všechny typy dotazů, 
které můžou ze strany médií zaznít, ona to  ž ne vždy sama vědí, co přesně potřebují. 
Pokud se daný dotaz netýká naší problema  ky, je dobré na to daného redaktora upozornit 
a pokud možno ho odkázat na příslušnou ins  tuci. Nespekulujte, nevyjadřujte se k věcem, 
kterým nerozumíte, nevymýšlejte si. 

V případě veřejného vyjadřování vždy dbejte, aby vaše verbální a neverbální komunikace 
byly v souladu. Zajímavým je poměr forem komunikace a jejich vliv – 58 % tvoří neverbální 
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komunikace, 35 % je ovlivněno intonací a použi  m 
slov a hlasu a pouze 7 % zbývá na vlastní verbální 
komunikací.

Z výše uvedeného vyplývá, že důležitou součás  , 
zejména televizního, ale i rozhlasového vystupování 
je neverbální komunikace jako souhrn mimoslovních 
sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě 
předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem. 

Jako pozi  vní signály řeči těla, které vyjadřují 
vnitřní klid a vyrovnanost, můžeme vnímat, když 
druhý člověk klidně a volně využívá prostor, který 
má k dispozici, má uvolněný postoj, nesouměrné 
posazení, vizuální kontakt a působí přirozeně.

Jako nega  vní signály typu „něco není v pořádku“, 
můžeme hodno  t nevyužívání prostoru, nervózní 
projevy, manipulaci s předměty, roztěkanost, neklid, 

dotýkání se obličeje, zaťaté pěs  , upjatost či afektovaný projev. Nervozitu poznáme podle 
rukou a podle nohou - podle podvědomých pohybů, kterými druhá osoba uvolňuje svoje 
napě  . Ti, co nemluví pravdu či předs  rají, mívají více ges  kulace (mnou si ruce, tahají se 
za uši, nos, dotýkají se tváří), s trochou nadsázky lze říci, že „lež svrbí“.

První dojem o neznámém člověku, který bývá často pro první kontakt a úvodní komunikaci 
rozhodující, si vytváříme na základě neverbální komunikace. Je skutečnos  , že první 
dojem si vytváříme během několika sekund, maximálně minut, ale změna prvního dojmu 
pak trvá mnohem delší dobu. Je skutečnos  , že podléhání prvnímu dojmu patří k lidské 
přirozenos   a tato přirozenost často vítězí nad zdravým rozumem.

Vystupování by vždy mělo být profesní a korektní. Příjemným a aser  vním vystupováním 
je možné hned z počátku předejít mnohým problémům a nejasnostem. Do této kategorie 
je možné zařadit i slušné chování, resp. dodržování zásad e  kety.

Styl našeho oblékání ovlivňuje nejen to, jak nás vnímají druzí, ale i způsob, jakým se 
na sebe díváme sami. Není nutné chodit neustále v obleku a kravatě, zejména pokud 
je nutné vykonávat práci ve z  žených pracovních podmínkách, na druhou stranu je ale 
třeba dodržovat určité zásady oblékání a nechodit v ležérním, zcela neformálním oděvu. 

Ve své mluvě převážně využívejte pozi  vních formulací namísto nega  vních. Usmívejte 

se, úsměv je slyšet
a zpříjemňuje vaše vyjádření. 
Používejte tzv. „silná slova“, 
která podpoří pozornost
a emoce. Nepoužívejte klišé 
a honosná zprofanovaná 
slova bez hlubšího významu.  

Pro jakékoliv vyjádření je velmi 
důležité ak  vně naslouchat a odpovídat pouze na položenou otázku. Nikdy 
nepředjímejte, co se vás redaktor chce zeptat a nesnažte se odpovídat 
na více věcí najednou, neodbíhejte od tématu. Tréma může udělat své
a i největší mistr tesař se někdy může utnout.

CESTA Z MÉDIÍ

6.1 Krizová komunikace

Kdo pracuje s médii a dělá svou práci dobře, je mediálně známý a může to velmi dobře 
zvýšit jeho pozi  vní vnímání a image ve společnos  . Na druhou stranu, kdo je vidět, je
i více na očích a lidé kolem si více všímají všeho kolem něj. Z pohledu komunikace není 
krizí to, co se ve skutečnos   stalo, ale to, co si lidi myslí, že se stalo.

Pro zvládání krize je nejdůležitější důkladný monitoring světa kolem nás, abychom včas 
zachy  li signály, které ukazují na možný vznik krize.

Krize je vážný incident, který ohrožuje dobré jméno společnos  , produktu, služby nebo 
podobně, a který má potenciál nega  vní publicity. Krizové situace jsou charakteris  cké 
 m, že  bývají neočekávané, nejsme schopni se na všechno připravit a mohou mít velmi 

rychlý někdy i likvidační průběh. Jedná se o problém, který je třeba řešit v časovém stresu 
pod dohledem médií a veřejnos  . V takových situacích se média střetávají s nedostatkem 
informací, což vede k chybám, nejasnostem a dezinformacím ve zpravodajství.

Pro většinu krizí je typické, že se rozvíjejí rychle a do neočekávaných směrů. Každá krize 
dokáže jedinečným a často nepředvídatelným způsobem zaujmout veřejnost a vytvořit 
silný a dlouhodobý dojem a pozici. Základní zásada zní, že je třeba poskytovat mnohem 
více kvalitnějších informací a to podstatně rychleji a daleko širší veřejnos   než za normální 
situace.

6
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Stará pravda říká, že „není nic staršího než včerejší noviny“. Již jsme si zvykli, že útoky v 
médiích jsou na denním pořádku a každý den jsou zaměřeny na někoho jiného. Bohužel 
ale v době digitálních archivů je toto tvrzení velmi rela  vní, jakákoliv věc se může kdykoliv 
„znovu“objevit.

Co dělat, pokud dopadne útok na Vás? První a nejdůležitější věc je zachovat si čistou 
hlavu a podívat se na záležitost s nadhledem. Rozjitřené emoce krizové komunikaci vůbec 
nepomáhají. Základní tedy je v rychlos   zmonitorovat situaci a připravit krizový scénář. 
Nicméně je třeba mít na pamě  , že v průběhu krize dochází k rychlým a neočekávaným 
zvratům, které nu   ke změně „kurzu“ a úpravě nastavené strategie. Jedná se o velmi živý 
dokument, který je třeba neustále aktualizovat podle nastalé situace.

Vytvořte si krizový štáb z osob, jichž se problém dotýká, a stanovte si mluvčího pro dobu 
krize. Zanalyzujte, co se stalo a co je příčinou krize, jak intenzivní je daná událost a jaké 
bude mít následky, jaká je míra dopadu na image organizace a další případné následky. 

Základem úspěchu je vytvořit mediální stanovisko, které uvede celou situaci na pravou 
míru a pokud možno ukáže vaši organizaci v pozi  vním světle. Stanovte si, jaké skutečnos   
můžete uvést hned a jaké případně až později. Krizový scénář je vytvořená virtuální realita 
o tom, co by kdyby. Je třeba se připravit na všechny varianty možného vývoje. Stanovte 
si nejlepší a nejhorší možný scénář dalšího vývoje.  Dokladně monitorujte média, zdali 
danou událost zjis  la a případně, zdali popisují situaci objek  vně a zdali je míra publicity 
adekvátní dané situaci. Sestavte si soubor otázek, které by mohly nastat a připravte si 
na ně odpovědi, kterých se budou konzistentně držet všechny osoby, které se k dané 
situaci budou vyjadřovat. V ideálním případě celou strategii včetně otázek a odpovědí 
nikdy nevyužijete a jen ji schováte pro případné pozdější využi  . 

Mezi nejčastější chyby v krizové komunikaci patří v prvé řadě absolutní nepochopení, o čem 
krize je. Dále pak bagatelizování nastalého problému, případně přílišná ofenzívnost nebo 
vyhýbání se konfrontaci. Díky chybějící strategii mnoho organizací zmatkuje a poskytují 
špatné, zkomolené a zavádějící vyjádření, které komplikuje již dost komplikovanou situaci.

Každou krizi může pomoci překonat, pokud svou dlouhodobou prací s médii máte 
vybudované dobré jméno. Mějte na pamě  , že v krizi je třeba vždy komunikovat. Kdo 
schová hlavu do písku, dává  m zbytečné náboje pro možné spekulace. 

Vždy vydávejte jasná a srozumitelná oznámení. Svá tvrzení podložte důvěryhodnými 
informacemi a zdroji, pokud je to možné využívejte názorů nezávislých odborníků. 

Každou krizi zkuste využít pro šíření pozi  vního poselství o organizaci a její činnos  . Každá 

krize je hrozbou, ale i příležitos   zároveň.

6.1.1 NENECHAT SE VYPROVOKOVAT, ANEB NOVINÁŘSKÉ TRIKY

Pokud budete mluvit s novinářem, vždy musíte počítat a  m, že se Vás bude snažit 
tzv. vykolejit a nachytat, rozbít vaši připravenou obranu a proniknout pod povrch vaší 
mediální strategie. Abyste předešli krizovým situacím, je dobré držet se osvědčených 
modelů chování.

Novinář typu střelec ostřeluje vážnými otázkami od začátku do konce a snaží se najít 
odpověď na každou položenou otázku. V takovém případě se snažte odpovídat na otázky 
tak, abyste pokud možno převzali moc nad rozhovorem a vyjádřili svoje stanovisko.

Skokan Vám nedovolí dokončit odpověď a neustále přerušuje a skáče z jednoho tématu 
na druhé. Nebezpečí tohoto rozhovoru je, že se takový dialog velmi brzo změní na 
nepříjemný policejní křížový výslech. Když odpovídáte, nenechte se přerušit a slušně 
pokračujte v odpovědi na otázku, nenechte se vyvést z míry.

Rafi novaný je novinář typu přítel, který přichází jako na zavolání a chová se přesně tak, jak 
chcete. Přesvědčí Vás o tom, že informace nikdy nepřekrou   a že vše zůstane přesně tak, 
jak říkáte. Přesvědčí Vás, že nehledá žádný skrytý význam a neprozradí „tajné“ informace, 
které mu prozradíte tzv. „off record“. I když jste si v zásadě takovým jednání u pro  strany 
jis  , udržujte přátelskou rovinu, ale nikdy nesdělujte informace, o kterých nechcete, aby 
se dostaly na veřejnost. 

Novinář, který jen  še sedí a čeká, co mu povíte první, z vás ve fi nále dostane většinou víc, 
než jste plánovali. Mlčení používá jako psychologický nátlak, abyste měli pocit, že stále 
musíte něco dodávat k již řečenému. Odpovídejte vždy jen na otázku, na kterou se ptal, 
vyjádřete vaše stanovisko a klidně mlčky čekejte na další otázku. 

Fantóm je typ novináře, který vás bude zahlcovat informacemi bez uvedení zdroje, 
autorizace nebo ověření pravdivos   a jeho cílem bude vás donu  t, abyste tyto fi k  vní 
informace potvrdili. Pokud se octnete v takové situaci, vždy požadujte přesný zdroj citace. 
Vyvraťte uvedená fakta, pokud jste si jis  , že jsou nepravdivá a nikdy nespekulujte nad 
skutečnostmi, o kterých nic nevíte. Nepřemýšlejte nahlas!

Pokud Vám novinář dá jen dvě možnos  , tzv. buď anebo, zamyslete se, zdali opravdu 
neexistuje žádná jiná varianta. Klidně představte vlastní způsob řešení a nenechte se 
zavléct to černobílého vidění situace, které je vám představeno. Pokud ovšem s takovými 
variantami souhlasíte, vyberte tu pro vás pravděpodobnější.
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 V rámci rozhovoru se také můžete ocitnout v palbě neda  vních otázek položených 
nepřátelským jazykem, který očerňuje vás nebo vaši organizaci. V žádném případně 
nehrajte stejnou hru, nenechte se vyprovokovat k útočnému chování. Před každou 
odpovědí se uklidněte, ignorujte útoky a sdělte vaše stanovisko, pokud možno s pozi  vním 
nádechem. Stejnou strategií ze strany novináře může být hrané neporozumění a neustálé 
opakování otázek a pokládání zcela nesmyslných dotazů, které vás jako dotazovaného 
mohou rozčílit, o což přesně novináři jde. Vyvede vás z míry, ztra  te koncentraci a můžete 
se dopus  t vyzrazení informace nebo strategické chyby.

Zcela rafi novaným a ne vždy dobře rozpoznatelným je novinář typu vypravěč, který vám 
do úst vkládá slova, která jste nechtěli vyslovit, typu „Mysleli jste  m…“, „Potvrzujete 
tedy, …“, „Znamená to, že …“. Pokusí se Vás vmanévrovat do polohy, že souhlasíte s jeho 
stanoviskem, od kterého byste se za normálních okolnos   distancovali. Vždy velmi dobře 
poslouchejte, co vám reportér říká a na co se vás konkrétně ptá a kam svou otázkou míří. 
Pokud si nejste jis  , znovu se zeptejte, ujistěte se, že rozumíte správně. Nikdy neopakujte 
nega  vní stanoviska, která byste potom jenom velmi těžce dementovali.

V případě obrazového média pozor na skrytou kameru. Jedná se o nejznámější způsob, 
jak z osob vymámit informace, aniž by o tom tázaný věděl. V dnešní době může mít skrytá 
kamera velikost špendlíkové hlavičky, a proto není možné ji odhalit na první, mnohdy 
ani na druhý pohled. Rovněž nikdy nedůvěřujte redaktorovi, že pokud nesví   červené 
světlo na kameře, tak že je vypnutá. Je to obvyklý trik, jak vás nachytat. V místnos  , kde 
je kamera, resp. ve styku s novináři se vždy chovejte tak, jako by byla kamera zapnutá. 

6.1.2 POKUD UDĚLÁTE CHYBU

Může se stát, že opravdu uděláte chybu a média vaši organizaci nařknou plným právem, 
např. zjis   se, že z vaší továrny unikají do ovzduší škodliviny. Takové osočení se vaší 
organizace může týkat i jenom nepřímo, například že vašeho čelního představitele 
zatknou za neplacení výživného. 

Pokud je krize oprávněná, připusťte ji a sdělte, jaké bude její řešení. Vyhýbejte se 
překvapením a buďte o krok před médii, tzn. i špatné zprávy přinášejte vy, protože  m 
získáte kontrolu nad  m, co se na veřejnos   objeví. Síla první informace je neporazitelná.

V těchto případech byste si měli připravit tzv. krizové komuniké, tedy prohlášení k věci, 
ze kterého by mělo být zřejmé, že o věci víte, že se jí nesnažíte zakrýt, nýbrž že se snažíte 
problém vyřešit. Vhodné je i uvést, že jste provedli opatření, aby se takové situace do 
budoucna vyloučily, nebo alespoň omezily.

 Vyhněte se zbytečným komentářům, držte se vašeho úvodního prohlášení. S novináři 
nicméně spolupracujte co nejúžeji, ukažte svou dobrou vůli. Pokud máte s nimi nastaveny 
dobré vztahy, mnohé se vám může podařit s jejich pomocí zastřít nebo alespoň 
minimalizovat.

6.1.3 JAK SE BRÁNIT PROTI KŘIVÉMU NAŘČENÍ

V první řadě je třeba si odpovědět na otázku, zdali je opravdu třeba reagovat. Každá 
akce vyvolává reakci a tak v případě neuvážené ak  vní komunikace můžeme způsobit 
více škody než užitku. Není nutné reagovat na vše, zejména není dobré živit boj, který
u veřejnos   nikdy nemůžete vyhrát. 

Pro představu je možné uvést například dlouhodobý spor mezi dodavateli kohoutkové 
a výrobci balených vod. Jdou-li tyto dva spolky přímo pro   sobě, u veřejnos   obecně 
„vítězí“ voda kohoutková. Jakékoliv její napadání jen ak  vizuje její příznivce. Pokud tuto 
ak  vitu výrobci balených vod nechají u  chnout a potom spus   kampaň, která pozi  vně 
komunikuje benefi ty balené vody bez toho, aby se vymezovala pro   vodě kohoutkové, 
mohou se výhody balené vody mnohem více dostat do podvědomí lidí a získat tak pozi  vní 
image.

Usoudíme-li, že je opravdu třeba reagovat, abychom záležitos   uvedli na pravou míru, 
existuje několik možnos  , jak toho docílit.

Demen   a  sková konference
Jde-li o zcela falešné obvinění, které by významným způsobem mohlo poškodit pověst 
vaší organizace, je většinou potřeba jednat rychle, než se lež rozběhne po světě.

Nejlepší je okamžitě poslat do ČTK a případně dalších  skových agentur krátké demen  
a v případě velmi vážného ohrožení svolat  skovou konferenci. Na tuto  skovou konferenci 
je pak třeba pozvat všechny důležité osoby, které mohou novinářům podat vysvětlení 
nebo potřebnou informaci.  Taková  sková konference musí být svolána bezodkladně, 
jinak její uspořádání pozbude smyslu. 

Píšeme-li demen   určité konkrétní zprávy, je dobré přesně označit, na jakou zprávu 
reagujeme, určit médium a pokud víme, pak i redaktora. V úvodu je vhodné i přesně 
ocitovat tu část zprávy, na kterou reagujeme. Ne vždy to  ž každý původní zprávu viděl, 
a nebo četl, tak je vhodné takového čtenáře alespoň trochu uvést do děje abychom 
zbytečně neotevřeli prostor pro spekulace. Demen   vždy pošlete i autorovi nepravdivé 
zprávy, on sám mnohdy ani nechtěl vyvolat kontroverzi a danou zprávu sám aktualizuje, 
aby si udržel mediální kredit.
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Závěrem jedno drobné upozornění, v případě zasílání demen   si dávejte pozor, jak 
nazvete zprávu nebo dokument, který posíláte. Označení e-mailu např. Demen   MF Dnes 
není příliš licho  vé a nemusí se setkat s pozi  vním ohlasem zejména u uvedeného média.

Tisková oprava, omluva
Jde-li o méně významnou věc, můžeme požádat redakci o nápravu ve formě  skové 
opravy či omluvy. Podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 
periodického  sku (  skový zákon), ve znění pozdějších předpisů, je za obsah periodika 
odpovědný vydavatel. Z toho vyplývá, že pokud médium zveřejní nepravdivý materiál, je 
třeba se obrá  t se žádos   o opravdu přímo na vydavatele. 

Pokud bylo v periodickém  sku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se 
dotýká c  , důstojnos   nebo soukromí určité osoby, anebo jména nebo dobré pověs   
určité právnické osoby, má podle  skového zákona tato osoba právo požadovat na 
vydavateli uveřejnění odpovědi. Taková žádost musí být vydavateli doručena nejpozději 
30 dnů ode dne uveřejnění pomluvy, jinak právo na uveřejnění omluvy zaniká.

Požadovanou odpověď můžeme naformulovat sami a můžeme žádat, aby byla uveřejněna 
na stejném místě v přiměřeně stejném rozsahu, jako byl původní článek. V případě 
zvukových a obrazových médií postupujeme obdobně.

Interview
Pokud vás nebo vaši organizaci někdo poškodí a požádá vás o interview, snažte se nejdříve 
o tomto médiu, rubrice nebo pořadu zjis  t co nejvíce informací a dále si zjistěte informace 
o redaktorovi, který vás o interview žádá. Je možné, že dojdete k závěru, že téma je příliš 
kontroverzní a že interview s vámi by situaci mohlo jenom zhoršit. V takových případech 
je lépe interview slušně odmítnout.

Pokud žádos   o rozhovor vyhovíte, mluvte pokud možno co nejméně a tak, aby vaše 
slova nemohla být jakkoliv překroucena, zfalšována nebo vytržena ze souvislos  . Mějte 
na pamě  , že všechno co řeknete, může, a pravděpodobně i bude, použito pro   vám. 
Celý rozhovor si nahrajte na mikrofon, abyste byli případně schopni doložit porušení 
novinářské e  ky.

Na druhou stranu je někdy interview jedinou možnos  , jak do médií dostat vaše 
nezkreslené stanovisko a v případě přípravy mediální strategie je třeba tuto skutečnost 
brát v potaz.

Nové „výživnější“ téma
V případě, že média upnula pozornost právě na vaši organizaci a neustále probírají 

krizovou situaci ze všech stran, je možné využít tzv. black PR (tedy černé PR) a „předhodit“ 
médiím jiné, pokud možno „výživnější“ téma, na které přehodí svou pozornost a vás si 
 m přestanou všímat. Každý konfl ikt to  ž po erupci, kdy krize propukne, vyvrcholí ve 

chvíli, kdy všechny sdělovací prostředky informují o všech podrobnostech a  m působí 
přesycení trhu a obecné opadání zájmu o toto téma. Právě v tuto chvíli je vhodné odvést 
pozornost jinam. Jen pozor, aby se to celé neotočilo pro   vám, protože např. očerňování 
konkurence je pro mnohá média také pěkná chuťovka.

Dopisy čtenářů a inzerce
Pokud všechno selže a žádným způsobem se vám nepodaří uveřejnit vaše stanovisko, 
máte ještě několik možnos  . Jednou z nich jsou dopisy čtenářů. V krizové komunikaci 
nabízejí dopisy čtenářů velmi účinný podpůrný nástroj.

Pokud vás útok v médiích poškodí, napište svůj názor, případně neváhejte informovat své 
příznivce a podporovatele a nabídněte jim možnost, aby médiu napsali dopis se svým 
názorem. Takový postup je velmi účinný, čestný a legi  mní.

Pokud selže i tento způsob, je možné využít placené inzerce a alespoň takovým způsobem 
zveřejnit svůj názor. Mějme však na pamě  , že průměrný čtenář je na inzerci poměrně 
citlivý a vnímá jí jako způsob, kterým organizace chtějí „vnucovat“ svůj názor a může tak 
být k takovému postupu a priori odmítavý. 

Mnohdy je lepší, na danou situaci nereagovat a následně pro posílení vlastního image 
využít nástrojů pozi  vního PR nebo marke  ngu.

6.2 Co dělat, když všechno selže

I nejlepší komunikační odborník nemůže vždy zabránit naprostému rozje   krize. Někdy 
je prostě takové souhra náhod, která je pro   nám. Pokud média neustále probírají vaši 
organizaci a problém omílají pořád do kola, nezoufejte, po každé bouřce jednou vyjde 
slunce. Někdy to trvá déle, ale určitě se každá krize přežene. Zkuste z této situace vytěžit 
co nejvíce, uchovejte si veškeré kontakty na novináře, které jste v průběhu krize nabrali
a zkuste znovu od začátku, posíleni o nabytou zkušenost.

Na druhé straně se může stát, že píšeme do médií, komunikujeme s novináři, vydáváme 
 skové zprávy a pořádáme  skové konference, ale v monitoringu stále žádné články 

nevychází.

Nejprve se pokuste analyzovat příčiny. Základní a nejdůležitější otázka zní: Je téma 
nezajímavé nebo je nezajímavá forma? Nebojte se klidně zeptat přímo novinářů, co 
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děláte podle jejich názoru špatně, případně vyhledejte pomoc odborných konzultantů na 
komunikaci a zkuste najít příčinu.

Média potřebují vás stejně, jako vy je. Jejich touhou je neustále přinášet nová témata, 
někdy se ale stává, že ta nejpoutavější témata neumí odhadnout tzv. na první dobrou. 
Mnohdy stačí, aby vyšel jeden poutavý článek nebo byl odvysílán jediný příspěvek
a spus   to lavinu dalších.

CO DĚLAT PRO ÚČELY PROPAGACE VÝSLEDKŮ 
VÝZKUMU A VÝVOJE

7.1 Příprava propagačních materiálů

Každá fi rma či výzkumná organizace potřebuje propagační materiály, které představují její 
produkty zájemcům a vůbec veřejnos  . Jedná se především o katalogy, letáky, plakáty, 
brožury, š  tky produktů, hlavičkový papír, vizitky, výroční zprávy, technické dokumenty aj.

Nyní si uvedeme, jak budeme postupovat při jejich přípravě a na co nemáme zapomenout, 
aby náš postup byl co nejvíce profesionální.

7.1.1 VÝCHOZÍ INFORMACE A FAKTA

Nejdříve je důležité si při přípravě příslušných propagačních materiálů ujasnit několik 
následujících informací:

1/ jaký bude jejich účel, pro jakou cílovou skupinu (odborná konference, zahraniční 
delegace, pro širokou veřejnost atd.);

2/ v jakém počtu je připravit;
3/ v jaké podobě (  štěné, elektronické, na USB);
4/ v jakém jazyce.

Fakta, která je dobré při tvorbě propagačních materiálů znát
čtenář se na většinu  štěných propagačních materiálů dívá půl druhé vteřiny (není 
tedy moc času na vysvětlování);
reklamní sdělení spojené s určitou událos   si zapamatuje o 20 % více lidí;
delší reklamní sdělení je úspěšnější pouze tehdy, pokud má skutečně co sdělit;
lidé důvěřují více živé fotografi i než kreslenému obrázku;
oko čtenáře putuje od ilustrace k  tulku a pak k textu (je vhodné řešit reklamní sdělení 
v tomto pořadí);

text reklamního sdělení vysazený velkými písmeny (kapitálkami) odrazuje od čtení.

7.1.2 DŮLEŽITÉ ZÁSADY PRO TVORBU PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ

Chcete-li, aby se vám náklady vynaložené za vznik propagačních materiálů vrá  ly a vaše 
letáčky, vizitky či dopisy neskončily bez povšimnu   v nejbližším odpadkovém koši, věnujte 
jejich tvorbě velkou pozornost a dodržujte následující zásady.

Prostudujte propagační materiály konkurence
Měli byste si udělat průzkum, jaké materiály má vaše konkurence. Sledujte jejich pozi  va. 
Můžete se nechat inspirovat propagačními materiály i fi rem z jiných oblas  , třeba tam 
naleznete nějaký dobrý nápad, který budete moci využít i pro vaše účely.

Vytvořte atrak  vní obsah pro vaše propagační materiály
Informace, které by měly být řádně zvýrazněny a neměly by na 
žádném vašem propagačním materiálu chybět:

název produktu,
výhody pro uživatele (spotřebitele),
jeho vlastnos   (velmi stručně),
údaje o tom, kde lze produkt získat (kontakty). 

Text by měl mít výrazný  tulek
Titulek reklamního či propagačního sdělení musí upoutat pozornost. Je osvědčené 
používat  tulky, které kladou  zajímavou otázku, například „Kde prožít příjemný večer?“ 
Pokud sdělení již v  tulku slibuje něco zajímavého, zejména nějakou výhodu nebo bonus, 
přečte si jej čtyřikrát více lidí. 

Neměl by chybět mo  vující závěr
Na závěr sdělení, pokud je to možné a vhodné vzhledem k charakteru produktu, může 
stát informace o časově limitované nabídce, která se již nebude opakovat (známe 
například tyto informace: „Poslední měsíc v prodeji za zvýhodněnou cenu“, nebo „Pouze 
do vyprodání zásob“).

Na první pohled by mělo být jasné, co propagační materiál nabízí, tedy o jaký produkt 
jde
Aby bylo hned na první pohled jasné, co váš propagační materiál nabízí, použijte grafi ku, 
obrázek, popř. text, který je pro váš produkt typický. Pokud nabízíte výrobek, použijte jeho 
fotku. Pokud nabízíte službu, můžete si také pomoci výs  žným obrázkem nebo grafi kou. 

7
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Text by měl být maximálně přehledný a výrazně členěný
Nejčastější problém bývá nepřehlednost propagačního materiálu. Přehlednost je důležitá 
pro rychlou orientaci. Proto se často využívá dobře čitelného písma různých velikos  , 
výrazného zarovnání a vhodně ponechaných prázdných ploch. Přiřazujte k sobě informace, 
které mají stejný informační význam. To pomůže k přehlednos   a lepšímu porozumění
v co nejkratším čase. Používejte nadpisy několika úrovní, pomůže to čtenáři v orientaci. 

Důležité jsou kontaktní údaje
Někdy se zapomene na důležité kontaktní údaje. Pokud zaujmete potenciálního zákazníka, 
ale on nemá šanci zjis  t, kde vás najde, popř. kde si zjis  t podrobnější informace, ztrácí váš 
propagační materiál smysl. Proto na kontakt a další relevantní informace o vaší výzkumné 
organizaci či fi rmě nezapomínejte. Nejlepší je uvést vaše webové stránky.  Samozřejmě 
je důležité pro zájemce či potenciální zákazníky uvést také název a sídlo vaší výzkumné 
organizace či fi rmy. Pro případný dotaz je vhodné uvést e-mail či telefonní číslo. Nenechte 
zájemce o vaše produkty hádat a hledat, jak se s vámi mají spojit! 

Tiskněte propagační materiály v malém objemu
Ne  skněte velké množství propagačních materiálů najednou. Může u vás dojít například 
ke změně kontaktních údajů nebo informací u produktů a zbývající materiály vám 
nebudou k ničemu. Nechte vy  sknout jen menší množství a ihned ho distribuujte.
V případě naléhavé potřeby můžete udělat do  sk.

Grafi cká stránka fi remních materiálů
Pokud chcete vypadat opravdu jako profesionálové, pak dejte vašim materiálům originální 
vzhled. Nechte si navrhnout profesionálně logo, používejte ho na všechny materiály
a neměňte ho, pokud to není vyloženě nezbytné.

Naučte se základům grafi ckého designu. Pochopení este  ky je dlouhodobá záležitost,
v začátcích vám však pomůže koupit si nějakou knihu o grafi ce a doma se vzdělávat. 
Pomůže vám to při komunikaci s grafi kem.

Ujistěte se, že vaše materiály mají jednotnou formu. Pozor, všechny by ale neměly být 
jako přes kopírák, lidé by je mohli lehce přehlédnout, ovšem dohromady by měly tvořit 
kompaktní celek. Všechny materiály musí vypadat jako od jedné fi rmy.

Vzhled dokumentů musí být čistý a jednoduchý. Čtenář nesmí být vizuálně přehlcen. 
Použité písmo, barvy a celková grafi cká stránka by měly být konzistentní s vaším 
korporátním designem, to znamená, že by měly korespondovat s vizuálním stylem vaší 
výzkumné organizace nebo fi rmy.

Důležité je, abyste si vybrali kvalitního designéra, to je základ. Raději si trochu připlaťte. 
Propagační materiály by nikdy neměly vypadat lacině. Zvláště pokud jste za ně dobře 
zapla  li.

Vyhněte se tomu dávat příliš mnoho textu na stránku. Stránka plná písmen není pro 
čtenáře přitažlivá. Proložte odstavce fotkami, ilustracemi, tabulkami a grafy. Využijte bílý 
prostor. Celý zaplněný list papíru vyvolává často pocit s  snění a nepůsobí příjemně. Bílý 
prostor slouží jako op  cký rám, který uklidňuje a má na čtenáře příjemný vliv.

Zůstaňte u klasických formátů (A4, popř. A5), pokud pro změnu nemáte opravdu dobrý 
důvod. Investujte do dobrých fotografi í, vypla   se to. Vaši klien   chtějí být přesvědčeni
o kvalitě vašeho produktu. Amatérské snímky kazí vaši profesionalitu. Kvalitní fotografi e 
vás odliší od jiných fi rem či organizací a jsou inves  cí do vaší budoucnos  .

Stanovte jednu osobu odpovědnou za očekávané propagační potřeby v budoucnu, 
zajišťující produkci materiálů a udržující jejich zásobu. Vaše potřeby týkající se fi remních 
prospektů a dokumentů se budou měnit s novými produkty, trhy i růstem vaší výzkumné 
organizace či podniku.

Po několika letech změňte design fi remních materiálů (opět se ale držte svého fi remního 
design manuálu). Uvádějte nové produkty a potřebné další detaily. 

Nejčastější důvody, proč se propagace mine účinkem:
propagační (reklamní) sdělení neoslovovalo cílovou skupinu,
získaná výhoda nebyla zdůrazněna v  tulku sdělení,
propagační sdělení nebylo č  vé, nebo mu chyběl zajímavý  tulek,
propagační sdělení nebylo dost informa  vní nebo nevybízelo k akci (např. ke koupi),
v  tulku bylo uvedeno jméno fi rmy či výzkumné organizace namísto výhody 
inzerovaného výrobku (služby). Pokud nabídka zaujme, zájemce si na název fi rmy 
vezme i brýle. Využijte tedy placenou plochu efek  vně, sdělujte přesně to, co zajímá 
potenciálního klienta nebo uživatele. Tento nedostatek může vyplývat také z toho, že 
nerozlišujete dostatečně mezi reklamou produktu a reklamou na fi rmu. 

7.2 Event marketing

Event marke  ng je marke  ngová činnost, v jejímž středu stojí akce, událost. Event 
marke  ng se většinou také překládá jako „pořádání akcí“. Neexistuje jediná defi nice 
pojmu event, ale nejvýs  žněji ho můžeme chápat jako „zvláštní představení (událost) či 
výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných recipientů na 
určitém místě a slouží jako pla  orma pro fi remní komunikaci.“   ›››
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››› (viz www.podnikatel.cz). Event marke  ng, použitý jako součást integrované 
marke  ngové komunikace, má velmi úzké vazby se všemi prvky komunikačního mixu. 
Nejvíce styčných bodů má se sponzoringem, zejména v souvislos   s velkými akcemi, např. 
koncerty, galavečery apod. Takovéto akce se přitom těší velké pozornos   sdělovacích 
prostředků. Nastává tak ideální spojení event marke  ngu a PR.

Přednos   event marke  ngu je, že využívá sílu emocí v komunikaci a vychází z faktu, že si 
lidé nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. Emocionální podněty, které event vyvolává, 
velmi dobře působí i na image nabízené služby či výrobku.

Jedná se tak o jeden z důležitých nástrojů marke  ngu, kterým můžeme prohloubit vztahy 
se svými obchodními i jinými partnery, nebo upoutat pozornost nových potenciálních 
klientů pomocí nevšedních zážitků. Pomocí určité dobře zvolené a připravené akce 
můžeme mo  vovat a ovlivňovat obchodní a jiné partnery, upevňovat jejich loajalitu, 
prezentovat jim své výrobky, služby i vize. Nezapomínejme, že event marke  ng nezahrnuje 
pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnos  .

Mezi časté akce event marke  ngu patří konference, semináře, společenské akce, fi remní 
prezentace, dny otevřených dveří, slavnostní otevření pobočky (fi liálky), promo  on, 
zahájení výstavy, slavnostní rauty, bankety, obědy, večeře, fi remní párty, vánoční večírky, 
slavnostní premiéry (např. divadlo, fi lm), apod.

7.3 Jak uspořádat popularizační přednášku

(seminář, workshop)

Tyto akce event marke  ngu díky možnos   přímého kontaktu s cílovou skupinou patří 
nejen mezi nejoblíbenější formáty vzdělávání, ale i naší prezentace. 

Při jejich přípravě si potřebujeme v prvé řadě ujasnit několik základních informací:
1/ na jaké téma přednáška či seminář bude (odborné, populárně-naučné);
2/ jaké cílové skupině je tato akce určena (studentům, učitelům, široké veřejnos  );
3/ v jakých prostorách se má přednáška či seminář uskutečnit;
4/ jaká míra zapojení se od nás očekává

Přednášku, seminář nebo workshop je možné organizovat samostatně pro určitého 
konkrétního zájemce anebo také jako součást již existujících popularizačních akcí.

7.4 Den otevřených dveří 

Do event marke  ngu patří i tzv. dny otevřených dveří (exkurze ve výzkumných ústavech), 

na nichž mohou výzkumné organizace či fi rmy přivítat zájemce ze škol či širokou veřejnost 
a zajímavou formou jim prezentovat své produkty. Tradici v oblas   aplikovaného výzkumu 
již získávají dny otevřených dveří zejména v ústavech se zaměřením na zemědělství
a potravinářství. Svou tradici má pak Akademií věd ČR každoročně v listopadu pořádaný 
Týden vědy a techniky, jehož součás   podobné ak  vity jsou. AV ČR začala též nově 
pořádat Jarní exkurze do světa vědy, které mají také poskytnout prostor venkovním 
exkurzím v období, ve kterém jsou školy více nakloněny k návštěvám. Velmi se osvědčil 
také každoročně vyhlašovaný Den Země s AV ČR, který podobné ak  vity realizuje.

Den otevřených dveří by bylo vhodné podpořit i natočením zajímavého prezentačního 
dokumentu o výzkumné organizaci či fi rmě a jejích produktech a také natočenou reportáží 
o průběhu dne otevřených dveří. Natočený dokument a reportáž by měly být umístěny 
na webu a sociálních sí  ch. K prezentaci dne otevřených dveří můžeme využít i tradičních 
médií (např.  sku). 

7. 5 Veletrhy a výstavy 

Veletrh je výstava produktů fi rem obvykle z jednoho odvětví, jejímž hlavním cílem je 
prezentovat zejména odborné veřejnos   nové produkty a navazovat obchodní kontakty. 
Na rozdíl od běžného trhu tedy nejde o přímý prodej koncovým zákazníkům; ten zde 
často nebývá možný nebo existuje jen v omezené míře. Některé veletrhy nejsou otevřeny 
veřejnos   vůbec nebo jsou jí přístupné jen ve vyhrazené dny, zpravidla ke konci veletrhu. 
Veletrhy se dělí podle odvětví, která reprezentují. Existují tak veletrhy strojírenské, 
automobilové, zemědělské, potravinářské, knižní, veletrhy výpočetní techniky a bezpočet 
dalších. V České republice ročně probíhají stovky výstavních a veletržních akcí. Nejsilnější 
postavení mají přehlídky zaměřené na strojírenství (Mezinárodní strojírenský veletrh 
Brno), zemědělství (Země živitelka, Flora), ale i kulturní dění (Svět knihy).

Veletrhy pro dané odvětví se obvykle konají jednou za rok na stejném místě. V některých 
případech sahá jejich tradice hluboko do minulos   (viz např. trhy ve Frankfurtu nad 
Mohanem jsou doloženy již z roku 1160. V prostorách jednoho výstavního areálu se 
obvykle během roku konají veletrhy pro různá odvětví.

V moderním poje   představuje veletrh efek  vní nástroj marke  ngové komunikace.
I když jeho cílem není bezprostřední prodej, může přímou prezentací výrobků významně 
ovlivnit nákupní chování jak koncových zákazníků, tak potenciálních obchodních partnerů. 
Pro svou schopnost působit na všechny smysly se může veletrh stát důležitým článkem 
obchodní strategie a marke  ngového komunikačního mixu.
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ON-LINE MARKETING (INTERNETOVÝ MARKETING)

VE VÝZKUMU A VÝVOJI 

8.1 On-line marketing v době „wikinomie“ a „referenční 

ekonomie“

Před  m, než začnete řešit propagaci výzkumného projektu či ústavu/ins  tuce v on-line 
prostředí je jistě dobré si uvědomit, že od „on-line světa“ můžete očekávat mnohem více 
než jen prostor pro propagaci.

Komunikace sama o sobě - ať již v prostředí internetu či klasických médií - to  ž není 
cílem sama o sobě. Nekomunikujeme proto, že chceme komunikovat, ale proto, že 
chceme pomocí komunikace dosáhnout určitých cílů, výsledků. A  m se vracíme
k samotné podstatě marke  ngu, jehož je komunikace pouze součás   (jednou ze složek 
marke  ngového mixu).

Strategie a plán komunikace na internetu se proto budou nutně a zásadně odvíjet od 
správně stanovených cílů (viz 2. kapitola). A on-line svět má jistě co nabídnout pro 
marke  ng v oblas   aplikovaného výzkumu a vývoje.

Wikinomie neboli kolabora  vní ekonomika
Představte si, že vaše fi rma/ins  tuce nemá hranice, využívá kolek  vní vědění, schopnos   
a zdroje začleněné do obrovských sí   účastníků. To není utopie – to je wikinomie. Tento 
termín použili Don Tapsco   a Anthony D. Williams jako název své knihy zaměřené na 
současné internetové trendy nejen v byznysu, ale i v různých krea  vních činnostech. 
Ostatně, pod  tul knihy zní „Jak masová spolupráce mění svět a obchod“.

„Hlavní myšlenka knihy vychází z předpokladu, že lidstvo stojí na počátku nové éry, kdy 
slovo dostává i jednotlivec, který se díky online prostředí a novým nástrojům může podílet 
třeba na vzniku celosvětové online encyklopedie (Wikipedie) nebo může pomoci vylepšit 
nový so  ware (Linux), apod. Možnos   počátku 21. stole   vedou lidstvo ke kolabora  vní 
ekonomice, kde fi rmy mohou existovat společně s miliony samostatných tvůrců, kteří 
se mohou propojovat a společně vytvářet hodnoty (prostřednictvím děl, obsahů aj.) ve 
volně propojených sí  ch.“ (Zdroj: h  p://cs.wikipedia.org/wiki/Wikinomie)

„Spolupráce“ a „sdílení“ jsou pohonem wikinomie. Prostorem, kde ke spolupráci a sdílení 
dochází, je samozřejmě web – webové stránky, sociální sítě, pla  ormy komunitního 
fi nancování, atd.

Schopnost spojit vlohy a dovednos   jednotlivců
a organizací z nejrůznějších míst se stává v dnešní 
době klíčovou. Budoucnost je ve spolupráci přes 
hranice států a kon  nentů, napříč kulturami, 
společnostmi a obory. Firmy a organizace, kterým 
se nepodaří geografi cky rozprostřít své ak  vity 
a rozvinout masivní globální inovační sítě, 
nebudou schopny konkurovat v globálním světě. 
Zejména výhody pro malé a střední podniky jsou 
zřejmé: nejsou za  ženy armádami zaměstnanců, 

vysokými inves  cemi do kamenného provozu 
nebo organizační nepružnos  . Výhodou není 
snížení nákladů díky globálnímu sourcingu, 
ale možnos   růstu, inovace a rozmanitos   – 
mozková kapacita bude početnější, rozmanitější 

a více rozptýlená, než kdykoli dříve.

Referenční ekonomie
Pojem referenční ekonomie (referral economy) 
defi nuje Wikipedia následovně: „Je to efekt působící 
na prodej (akceptaci výrobku či služby), který vzniká 
díky tomu, že spotřebitelé získávají reference od 

ostatních spotřebitelů. Vzniká na webu prostřednictvím blogů, sociálních sí  , stránek recenzí
a podobně, kdy uživatelé doporučují produkty a služby jiným uživatelům. Tato doporučení 
jsou vnímána jako nezávislá a nekomerční a mají proto vyšší důvěryhodnost v očích 
uživatelů.“

Referenční ekonomie samozřejmě nevznikla díky internetu. Doporučení od známých, 
přátel nebo příbuzných byla vždy klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu (téměř) 
libovolné komodity. Internet a sociální sítě jen zásadně umocnily její dopad: došlo
k propojení stovek milionů uživatelů po celém světě, můžete získat okamžitou odpověď 
v kteroukoliv denní i noční dobu a dostatečně velká skupina „respondentů“ objek  vizuje 
původně subjek  vní názory.

Efekt referenční ekonomie se samozřejmě netýká jen prodeje zboží či služeb. Většina 
z nás se denně chová podle modelu referenční ekonomie – například výběr fi lmu, na 
který půjdete večer do kina prostřednictvím csfd.cz databáze, může být zásadně ovlivněn 
hodnocením těch, kteří již fi lm viděli před vámi.

Jak ovlivňuje referenční ekonomie komunikaci výzkumných ins  tucí na webu? Jistě bude 
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mít vliv například v procesu náboru nových zaměstnanců, při vyhledávání výzkumných 
a obchodních partnerů. Jaké reference o vaší fi rmě/ins  tuci dnes na webu získají? Je 
vaše fi rma, značka či výzkumný projekt tématem on-line diskuzí, v jakých souvislostech se 
objevuje, co o ní lze „vygůglovat“? To vše hraje roli.

Příklad

Významným „referenčním parametrem“ na Facebooku je počet fanoušků konkrétního profi lu. 

Prezentace fi rmy na Facebooku, která přiláká 4 fanoušky, ukazuje na naprostý nezájem 

uživatelů o tuto stránku. To je ostatně i reference pro jejího správce. Buď FB uživatele vůbec 

nezajímá téma, kterému se profi l věnuje. Nebo je téma zajímavé, ale špatně podané. Nebo je 

i zajímavé i dobře podané, ale návštěvníci internetu se vůbec nedozvěděli o konkrétním FB 

profi lu, takže selhává komunikace a propagace v sociálních sítích. 

komunikace se tak „neztra  “ v čase. Bohužel nejen ta 
pozi  vní a objek  vní, kterou umís  te na web 
sami, ale i ta nega  vní a nepřesná. Pomluva 
od bývalého zaměstnance, který se s vaší 
fi rmou č organizací rozešel ve zlém, na 
internetu přetrvá stejně jako oznámení o 
skvělém výzkumném úspěchu.

Globální zásah
Na internetu musíte přestat přemýšlet v 
kategorii konkrétního média („vyjde to v 
MF Dnes…“), státu nebo regionu. V podstatě 
jediné skutečné „omezení“ komunikace 
mezi vámi a uživateli po celém světě je 
jazyk komunikace. Informace umístěná na web může
a bude nalezena uživateli kdekoli ve světě – médii, 
potenciálními zaměstnanci, dodavateli i konkurencí. 

 „Malý klik pro uživatele…“
Parafráze na slavnou větu kosmonauta Armstronga skvěle vys  huje další záludnost 
internetu. Uživatel jednou klikne – například na výsledek vyhledávání či odkaz na stránce 
-  a ocitne se na zcela jiném místě, udělá obrovský skok. Snadno se tak může ocitnout na 
vašich webových stránkách nebo na vašem blogu. Může tedy informace o vás a vašich 
projektech najít velmi snadno, nemusí do knihoven či informačních center, prohledávat 
katalogy a odborné časopisy. To je ta pozi  vní část. Ale stejně tak je pro uživatele snadné 
vaši stránku či profi l opus  t. Jedním kliknu  m. Pokud jej nezaujmete během prvních 
vteřin, pokud nenajde okamžitě informaci, kterou hledá či která jej zaujme, klikne 
zkrátka jinam. Proto je jedním z důležitých parametrů, který sledují správci webových 
stránek například v Google Analy  cs, průměrná doba návštěvy webové stránky a „míra 
okamžitého opuštění“ stránky.

Virální efekt
Obsah na internetu se šíří – uživatelé jej duplikují a nahrávají na své servery, posílají si 
odkazy, sdílejí obsah. Během několika dní může váš obsah vidět mnoho milionů uživatelů. 
Skvělá příležitost pro komunikaci, říkáte? Ano, ostatně pojem virální marke  ng se již 
pevně usadil v reklamních agenturách a marke  ngových odděleních. Ale má to dva háčky:
1/ Je velmi těžké odhadnout, jaký obsah (video, zpráva, obrázek, apod.) virální šíření 
podní  .
2/ Častěji dochází k virálnímu šíření nega  vních informací než pozi  vních. A zároveň 
neověřených, neobjek  vních či přímo lživých. Poplašné zprávy o otrávených potravinách, 

http://www.facebook.com/vuvcdol

8.2 Specifi ka marketingové komunikace na internetu

Komunikace na internetu má samozřejmě svá pravidla a specifi ka. Na většinu z nich se dá 
pohlížet jako na výhody i nevýhody současně.

Trvanlivost, dohledatelnost
Za  mco článek v novinách či časopise je již druhý den či měsíc „minulos  “ a velmi málo 
lidí jej znovu uvidí a vyhledá, obsah umístěný na internetu je stále a snadno dohledatelný. 
I mnoho let staré informace, články či diskuze vyhledávače najdou. Uživatel získá pomocí 
on-line vyhledávání velmi rychle a snadno přehled o tématu či ins  tuci – co a kdy 
o ní napsaly média, jak se o ní vyjadřují lidé v diskuzích či na blogu. On-line obsah a 
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krádežích dě   v IKEA a jim podobné zaplavují republiku či svět se železnou pravidelnos   
a neuvěřitelným tempem.

Interak  vita
Jde o klíčový pojem internetové komunikace. Na rozdíl od klasických médií probíhá 
komunikace oběma směry. Uživatelé nejsou pasivními příjemci vašich sdělení. Obvykle 
na ně reagují. Komentují je, píší dotazy, vlastní zkušenos  , reference. Očekávají, že s nimi 
budete komunikovat, nikoli jim jen informace sdělovat. Odpovídat na dotazy, doplňovat 
informace na vyžádání. Pokud chcete opravdu úspěšně komunikovat na internetu, buďte 
připraveni na skutečný dialog. On-line komunikace není „levný způsob propagace“. 
Naopak. Vyžaduje čas a úsilí. Probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celý rok. 

Ztráta kontroly, tvorba obsahu uživateli
Souvisí úzce s interak  vitou. Velkou část obsahu internetu dnes tvoří jeho uživatelé. Blogy, 
recenze, videa, atd. Některé průzkumy například uvádějí, že až jedna tře  na všech blogů 
byla založena uživateli nespokojenými s konkrétním výrobkem či službou a jejich cílem je 
tuto špatnou zkušenost sdílet s dalšími uživateli. Nemůžete uživatelům zakázat umísťovat 
na internet obsah, který se vás týká. Nemůžete například zamezit diskuzi pod článkem
v on-line periodiku, ob  žné je i spravovat komentáře a příspěvky uživatelů na vašem profi lu 
v sociálních sí  ch. Za  mco obsah inzerátu nebo článku v  štěném periodiku můžete určit 
a kontrolovat, protože jej tvoříte vy, obsah na internetu kontrolovat nemůžete. Můžete jej 
monitorovat, reagovat na uživatelský obsah – ale nikoli kontrolovat. Zejména při zvládání 
komunikačních krizí a problémů je třeba mít toto na pamě  .

8.3 Cíle on-line marketingu v aplikovaném výzkumu

8.3.1 ROZDÍLY MEZI KOMUNIKACÍ ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU A APLIKOVANÉHO 
VÝZKUMU

Na internetu lze najít  síce stránek, blogů, facebook profi lů a dalších odkazů, které jsou 
zaměřeny na popularizaci vědy a vědeckých výzkumů v oblas   základního výzkumu. Je 
ale mnohem ob  žnější najít zdroje, které se týkají popularizace aplikovaného výzkumu.

Vysvětlení lze zřejmě hledat v rozdílném stanovení cílů komunikace organizací 
provádějících základní a aplikovaný výzkum.

Zjevným a hlavním cílem „popularizace“ vědy a komunikace základního výzkumu je 
získávání studentů a mladých talentovaných lidí pro profesní vědeckou kariéru. To se týká 
zejména veřejnoprávních ins  tucí, jako jsou např. Akademie věd ČR, university, výzkumné 
ústavy založené orgány státní správy, apod.

http://www.facebook.com/otevrenaveda

Například Akademie věd ČR má Odbor popularizace vědy a marke  ngu a Odbor mediální 
komunikace a jako poradní orgán Radu pro popularizaci vědy. Organizuje akce jako 
například „Týden vědy a techniky“, projekt „Otevřená věda“, vědecké kavárny, atd.

Druhým důvodem silné komunikace základního výzkumu je fakt, že model fi nancování 
těchto ins  tucí prostřednictvím ins  tucionálního fi nancování a grantů vyžaduje po jejich 
příjemcích i zajištění „publicity“ výzkumného projektu. Často je tak cílem komunikace 
právě sama komunikace jako povinná součást modelu fi nancování výzkumného projektu. 
Je potřeba ale také přesvědčit širokou veřejnost (daňové poplatníky), že věda je pro 
společnost přínosem. 

V neposlední řadě je komunikace úspěchů v oblas   vědeckého výzkumu součás   poli  cké 
agendy jednotlivých států a jejich ins  tucí. Je to „výkladní skříň“ vyspělos   země a její 
poli  cké reprezentace.

8.3.2 STANOVENÍ CÍLŮ PRO ON-LINE KOMUNIKACI V APLIKOVANÉM VÝZKUMU

V oblas   aplikovaného výzkumu – a to zejména pokud je prováděn komerčními subjekty 
– je situace odlišná. Hlavním cílem je nalezení propojení mezi výzkumem a jeho 
potenciálním komerčním uživatelem. 

Příkladem může být například Science-to-Business Marketing Center,

působící při univerzitě v Münsteru.
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 http://www.science-marketing.com/

Není to ale samozřejmě jediný cíl komunikace aplikovaného výzkumu.

Cíle pro komunikaci na internetu se neliší od cílů komunikace ins  tuce/fi rmy jako takové. 
Internet je pouze jedním z kanálů/pla  orem komunikace, nikoli samostatnou oblas   
bez návaznos   na off -line komunikaci a celkovou marke  ngovou strategii společnos   či 
ins  tuce.

Zároveň ale internet poskytuje specifi cké možnos  , jak vybraných cílů dosáhnout.

Nejdůležitější je si uvědomit, že cílem není „mít webovou stránku“ nebo „být na 
facebooku“. To je pouze prostředek dosažení cíle.

Cíle komunikace na internetu musí být defi novány jako v jakékoli jiné organizaci
– tj. konkrétní, měřitelné, relevantní.

Základní cíle komunikace pro fi rmy/ins  tuce zabývající se aplikovaným výzkumem mohou 
být následující:

Získat zdroje pro výzkum
Získat externí know-how a kapacitu
Získat zákazníky a zakázky
Získat spolupracovníky a nové zaměstnance

8.3.3 ZÍSKAT ZDROJE PRO VÝZKUM

V této oblas   nabízí internet velmi zásadní možnost, která se v posledních několika letech 
bouřlivě rozvíjí – a sice tzv. komunitní (davové) fi nancování, neboli „crowdfunding“.

Crowdfunding označuje způsob získávání peněz formou sbírky na určitý účel. Pokud by 
dnes probíhala sbírka na Národní divadlo, mohli bychom způsob získávání prostředků 
označit právě jako crowdfunding. Právě k těmto účelům se velice dobře hodí web, který 
umožňuje podobné sbírky nejen medializovat, ale také technicky dobře ošetřit tak, aby 
chránil dárce před zneuži  m prostředků a příjemci ušetřil složitou účetní režii.

V současné době jde o rela  vně zajímavý způsob získávání fi nančních prostředků 
především na projekty, které jsou nějakým způsobem spojené s krea  vitou. Klasickým 
příkladem může být tvorba počítačových her nebo natáčení desek začínajícími skupinami. 

Příklady z výzkumné praxe

V září 2013 spustil Georgia Institute of Technology vlastní crowdfundingovou platformu 

„Georgia TechStarter“ pro fi nancování výzkumných projektů. 

Mnoho dalších výzkumných institucí a vysokých škol využívá pro získávání zdrojů na výzkum 

platformy komunitního fi nancování – například RocketHub nebo USEED.

https://starter.gatech.edu/
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8.3.4 ZÍSKAT EXTERNÍ KNOW-HOW A KAPACITU

Vzpomeňte na wikinomii. Zde jsou dvě ukázky, jak funguje v praxi.

Příklad 1: Využití on-line kapacit je doslova zlatý důl

V roce 2000 společnost Goldcorp vyhlásila soutěž „Goldcorp Challenge“.   Odměna  byla 

575 tisíc dolarů pro ty, kteří nabídnou nejlepší metody a odhady pro vytipování nových 

nalezišť zlata. Společnost dala k dispozici on-line veškeré geologické studie a všechna data o 

nalezištích zlata od roku 1948. Zapojili se geologové, studenti, poradci, matematici, vojenští 

důstojníci, fyzici, počítačoví grafi ci. Soutěžící označili na mapě 110 míst – z toho 50 % ještě 

společnost nezkoumala, více než 80 % nalezišť bylo maximálně výtěžných. Původní plány na 

určení nalezišť 6 milionů uncí zlata byly překonány, společnost získala naleziště s 8 miliony 

uncí zlata.

http://www.ideaconnection.com/open-innovation-success/Open-Innovation-

Goldcorp-Challenge-00031.html

Příklad 2: FoldIt

Foldit je multiplatformanion-line videohra, jejíž náplní je skládání bílkovin. Je součástí 

výzkumného projektu Washingtonské univerzity a jejím cílem je s využitím různých 

pomocných metod vytvořit co nejlepší struktury vybraných bílkovin. Nejpovedenější 

výsledky jsou následně zkoumány výzkumníky, kteří ověří, jestli odpovídají strukturám 

bílkovin v přírodě. Vědci poté mohou výsledků využít např. k léčení nemocí a k biologickým 

inovacím. Pro akademické a nekomerční účely je hra dostupná jako freeware. 

Za jejím vznikem stojí výzkumník v oblasti bílkovin David Baker, jehož cílem je vyřešit 

struktury bílkovin pomocí počítačů. Když si Baker uvědomil, že lidé by mohli tuto činnost 

provádět lépe, spolu s kolegy z Washingtonské univerzity vyvinul právě hru Foldit. Její 

betaverzi vydali v květnu 2008 a od té doby ji hrálo více než 46 000 uživatelů. 

V roce 2011 se hráčům hry Foldit podařilo rozluštit krystalickou strukturu retrovirální 

proteázy Mason-Pfi zerova opičího viru (M-PMV), který způsobuje AIDS u opic. Správný 

3D model tohoto enzymu zvládli vytvořit za tři týdny, vědci se přitom tímto problémem 

zabývali přes patnáct let.

http://www.fold.it
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8.3.5 ZÍSKAT ZÁKAZNÍKY A ZAKÁZKY

Aplikovaný výzkum se jistě na webu „neprodává“ stejně jako elektronika nebo zájezdy. To 
ale neznamená, že i v tomto segmentu není možné využít internet pro akvizici. Například 
vyplněný kontaktní formulář s dotazem k publikovanému článku o novém výzkumu může 
být prvním krokem pro získání zákazníka.

8.3.6 ZÍSKAT SPOLUPRACOVNÍKY A NOVÉ ZAMĚSTNANCE

Internet je samozřejmě místem, kde velké procento lidí hledá nové pracovní a kariérní 
příležitos  . Jedním z důležitých cílů výzkumné ins  tuce pro komunikaci na internetu 
může být i schopnost oslovovat nové spolupracovníky a talenty. 

8.4 Integrace on-line médií do komunikačního mixu

ústavů / fi rem

Tři kroky on-line reklamy
1/ Struktura a op  malizace webu: 

Web development
SEO 

2/ Podpůrné pilíře: 
Reklama - bannery
Texty (PR články, direct maily) 
Video
Crossmediální a speciální projekty 

3/ Zapojení uživatelů: 
Facebook, Twi  er
Blogy 
Virální marke  ng (video, apod.)

Strategie pro sociální sítě
Využi   sociálních sí   pro komunikaci je dlouhodobý proces, který musí být plánován, 
řízen a kontrolován. Vyžaduje zdroje lidské, technické i fi nanční.

Zde jsou základní kroky procesu pro správnou komunikaci na sociálních sí  ch:
Monitorujte sítě ještě dříve, než začnete. 
Stanovte si jasné a měřitelné cíle. 
Zhodnoťte si příležitos   a ohrožení. 
Vytvořte sjednocující koncept nebo téma pro komunikaci. 

Vyberte si média a stanovte, na co budete které využívat. 
Defi nujte, jaké uživatele chcete oslovit a jak vybudujete bázi fanoušků. 
Vytvořte plán pro monitoring diskusí a odpovídání na otázky. 
Zajistěte si zdroje (rozpočet, lidé, sw…). 
Vychovávejte si své fanoušky. 
Opakovaně vyhodnocujte naplňování cílů a op  malizujte je. 

8.5 Využití internetu pro propagaci výzkumných výsledků

Propagace výzkumných výsledků je součás   celkové on-line komunikační strategie fi rmy 
či ins  tuce.

Základní kameny on-line komunikační kampaně pro propagaci výzkumného výsledku 
budou následující:
1/ Využi   vlastních on-line kanálů: web, blog, Twi  er, Facebook, YouTube
2/ Využi   relevantních on-line pla  orem: odborné komunity, facebook profi ly s rele-
vantním zaměřením, apod.
3/ Využi   on-line médií (odborná i laická) – jako součást PR kampaně.

Pro každý ze tří uvedených základních směrů je potřeba připravit vhodný obsah, například: 
Atrak  vně napsaný článek, blog
Fotogalerii s popisky
Videoprezentaci (viz například TED.com)
Tiskovou zprávu (email) – relevantní pro konkrétní on-line médium
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8.6 Jak udělat atraktivnější webové stránky ústavu / fi rmy 

nebo  projektu

Atrak  vní znamená „poutavý, budící zájem, lákavý, vábivý“.  Webová stránka 
je „interface“ mezi vámi a návštěvníkem. V první 
řadě je tedy třeba se zamyslet, jaké cílové skupiny
a s jakým cílem na váš web budou chodit:

Stávající zákazníci
Noví zákazníci
Obchodní partneři
Potenciální zaměstnanci
Novináři
Odborníci z oboru

V prvé řadě musíte tedy defi novat, co nabídne vaše webová stránka jednotlivým 
skupinám návštěvníků – jaký obsah a v jaké podobě.
Webová stránka je pro návštěvníka atrak  vní v momentě, kdy na ní snadno a rychle najde 
informaci, která je pro něj relevantní. Atrak  vní design je poté již pouhým „obalem“ 
správně navržené a fungující webové prezentace.

8.7 Vyhodnocování účinnosti

Účinnost lze hodno  t pouze za předpokladu, že jsme si stanovili cíle, kterých chceme 
dosáhnout. Je důležité neplést si přitom proces s cílem. Příklad: cílem není „být na 
facebooku“ nebo „napsat článek na blog“. To je pouze prostředek k dosažení cíle, například 
ke zviditelnění nového patentu a jeho využi   v průmyslu, vyvolání zájmu potenciálních 
zaměstnanců o pozici v naší fi rmě či organizaci, apod.

Pro různá média v on-line mediálním mixu jsou stanoveny specifi cké cíle a parametry 
hodnocení – viz tabulka:    ››› následující strana nahoře

Stanovte si klíčové výkonnostní parametry pro vaši on-line komunikaci a ty pravidelně 
sledujte.  Základním 
nástrojem pro 
získávání dat z vaší 
webové stránky 
může být například 
Google Analy  cs.

VIRÁLNÍ MARKETING A POPULARIZACE 
VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

9.1 Úloha virálního marketingu

 „Lidé se ovlivňují navzájem. Nic na ně nemá takový vliv jako doporučení od člověka, 
kterého dobře znají.”  To jsou slova, která řekl v roce 2007 Mark Zuckerberg, zakladatel 
sociální sítě Facebook. V podstatě neřekl ale nic nového. Odborníci v marke  ngu již 
mnohem dříve věděli, že nepřímá reklama v podobě příznivého ocenění a doporučení 
výrobku či služby od někoho známého, přítele či člena rodiny je mnohem účinnější 
sdělení než to, které je nabízeno ofi ciální reklamou. Jednoduše řečeno, nepřímá reklama 
je ve svém účinku mnohem silnější než ta přímá, zvláště pak má svůj nezastupitelný 
význam v oblas   služeb (viz doporučení dobré restaurace, šikovné kadeřnice, schopného 
a svědomitého lékaře atd.). Stejně tak účinně působí upozornění na nega  vní stránky 
konkrétního výrobku či služby.

Navíc klasickou reklamou začali být všichni přesyceni a tak museli krea  vci v reklamních 
a PR agenturách a marke  ngoví pracovníci více přemýšlet, jak zaujmout svou cílovou 
skupinu, jak ji upozornit na svoji fi rmu, ins  tuci, výrobek či službu. Současně se dostával 
marke  ng i pod „palbu“ ekonomů v podobě rostoucích požadavků na snižování nákladů. 
Nově objevenou možnos   v této situaci a v podmínkách prudkého rozvoje informačních
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a komunikačních technologií (IKT) se stal tzv. virální marke  ng (viral marke  ng).  

Virální marke  ng, který vychází z efektu nepřímé reklamy a jehož vznik je mo  vován 
poklesem zájmu o klasickou reklamu a snahou o snížení nákladů v oblas   marke  ngové 
komunikace, je snahou šířit komerční či jiné sdělení prostřednictvím sociálních sí   
založených na nových prostředcích IKT. Je to plánovaná ak  vita, která svojí povahou 
mo  vuje příjemce k roli šiřitele. 

Klíčovou roli zde hraje originální a neotřelý nápad. Ten musí přitáhnout pozornost 
adresáta, zaujmout ho, aby se nakonec překvapivě dozvěděl, kdo za  m vším stojí. A aby 
ho to natolik zaujalo a pobavilo, aby toto sdělení či zprávu chtěl sdílet i s ostatními.

Virální  marke  ng lze využít plně i pro zajímavé a v  pné sdělení o dosaženém výsledku 
výzkumu nebo o problému, který je řešen v příslušném výzkumním projektu. V  pným
a zajímavým způsobem můžeme ukázat, že aplikovaný výzkum a vývoj přináší konkrétní 
potřebné výsledky. Potřebujeme k tomu především určitou krea  vitu, které je ostatně 
mezi výzkumníky dostatek (agentury jsou navíc drahé), volbu cílového segmentu
i vhodného komunikačního kanálu, kterým bychom rádi sdělení na své webové stránce či 
vyjádřené formou videa, obrázku, fotky apod. šířili.    

9.2 Složky virálního marketingu 

Složky virálního marke  ngu tvoří: obsah šířeného sdělení, výchozí místa (body) šíření, 
šiřitel.

Pokud jde o obsah šířeného sdělení, netváří se na první pohled jako reklama. Není 
odděleno reklamní znělkou či čarou s označením “reklama”, není k reklamnímu sdělení 
přilepeno jako banner, inzerát nebo spot. Nicméně obsah sám a jeho vyústění je v podstatě 
reklamním sdělením. Obsahem sdělení je příběh s určitou mírou hloubky a jedinečnos  , 
v každém případě zde existuje relevantní obsahová zápletka.  Pro obsah sdělení je třeba 
brát v úvahu jeho vhodné načasování, přenositelnost a sdělitelnost. 

Volba a množství vhodných výchozích míst šíření značně zvyšují šance vzniku virálního 
šíření. Větší množství výchozích (inicializačních) míst šíření nám může zajis  t nejen 
rychlejší rozšíření sdělení, které má být předmětem komunikační kampaně, ale především 
můžeme omezit případné důsledky selhání některých míst. Místa, z nichž se sdělení 
opravdu lavinovitě šíří, jsou to  ž spíše výjimečná. 

Jaké jsou možné body (místa) šíření, přes které se dostává do sí   určité sdělení? Jsou 
to např. webové stránky, blogy, vyhledávače, mobily a PDA, emailové zprávy, video 

servery, komunitní servery, diskusní fóra, chaty, komentáře aj.  V popředí zájmu virálního 
marke  ngu jsou nyní sociální sítě jako prostředí absorbující vstupy z různých uvedených 
inicializačních míst (bodů) šíření.

Hlavním hybatelem virálního marke  ngu pak jsou samotní uživatelé / šiřitelé. Jen
v případě, že sdělení přijmou za své a začnou jej ak  vně šířit, sdílet a diskutovat o něm 
uvnitř sociální sítě, dojde ke skutečnému virálnímu šíření. Šiřitel může mít různé důvody 
k zájmu o dané sdělení a k jeho šíření. Mohou jimi být emocionální důvody (považuje 
je za zábavné); sociální důvody (je to otázka pres  že) i věcné důvody (považuje je za 
opravdovou hodnotu).

Virální šíření určitého sdělení je často výsledkem množství nahodilých procesů a okolnos  . 
Ukazuje se, že vlastnos   jedinců nacházejících se u zrodu takovéto epidemie nejsou pro 
stanovení výsledného účinku až tak důležité jako samotná struktura sociální sítě. 

Výsledky marke  ngové komunikační kampaně na bázi virálního marke  ngu nejsou většinou 
přímo kvan  fi kovatelné a její úspěch či neúspěch lze tak jen ob  žně vyhodnocovat. Spíše 
nám virální marke  ng nabízí možnost nepřímo sledovat, jak je schopno příslušné sdělení 
(kampaň) poutat pozornost veřejnos  , zapojit jeho uživatele a nechat je tak v podstatě 
vytvářet přidanou hodnotu značky produktu či fi rmy nebo ins  tuce. 

9.3 Výhody a nevýhody použití virálního marketingu ve 

výzkumu a vývoji

Principy virálního marke  ngu umožňují oslovit velké množství potenciálních zájemců či 
uživatelů o naše výsledky výzkumu a vývoje, a to navíc za nízkých mediálních nákladů. Tato 
skutečnost je však vykoupena nejen poměrně vysokými nároky na realizaci s poměrně 
nejistým výsledkem, ale i nutnos   celkové změny v nahlížení na proces komunikace.

Musíme si uvědomit, že nejúčinnější použi   virálního marke  ngu je v kombinaci
s dalšími nástroji komunikačního mixu, s nimiž se může vhodně doplňovat, dále je rozvíjet
a podporovat. Jen ve velmi malém procentu případů se podaří, že virální marke  ng bude 
fungovat jako samostatný nástroj.

Správným výběrem šiřitelů lze virální marke  ng využít jako komunikační nástroj pro 
většinu typů osob, společnos   či ins  tucí, tedy i pro různé cílové segmenty našeho 
výzkumu a vývoje. Vhodnost jeho využi   je determinována spíše počátečním krea  vním 
vstupem (nápadem, který upoutá pozornost), samotným obsahem sdělení o výzkumu
a jeho významem pro uživatele (zájemce) než konkrétní značkou.
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Pokud si to shrneme, virální marke  ng má tyto obecné znaky (platné i pro jeho využi   ve 
výzkumu a vývoji): 

využi   sociálních vazeb v kombinaci s využi  m prostředků internetu a mobilních 
technologií (tedy možnos   nových médií); 
nově objevená možnost marke  ngové komunikace, jak zaujmout cílovou skupinu
a upozornit na produkt a fi rmu či organizaci, resp. značku;
podstatou je sdělení /zpráva/ (prostřednictvím www stránky, videa, fota apod.), které 
je natolik zajímavé (i v  pné), že si ho či odkaz na něj rozesílají spontánně uživatelé 
internetu sami mezi sebou;
opírá se o předpoklad, že nejlepší reklamou je doporučení někoho z rodiny, přátel či 
známých (nepřímá reklama).

Nezapomenout, že klíčovým faktorem pro úspěch je zde nápad, který zaujme!!!  

Výhody virálního marke  ngu:
šance zasáhnout u našich produktů poměrně rozsáhlé spektrum zájemců (uživatelů, 
potenciálních zákazníků);
atrak  vní forma sdělení o našem výzkumu a vývoji;
rela  vně nízké náklady (ve srovnání např. s klasickou reklamou v klasických médiích).

Nevýhody virálního marke  ngu:
minimální kontrola nad průběhem šíření daného sdělení;
poměrně špatná zpětná vazba.

Příklady použití techniky virálního marketingu 

Kampaň společnosti Lawson Software s využitím portálu YouTube 

Produkty uvedené společnosti nepatří k všeobecně známým v široké veřejnosti. Hlavními 

konkurenty na trhu podnikových informačních systémů jsou pro Lawson Software pak 

společnosti Oracle a SAP, které patří k vedoucím hráčům. Portál YouTube není třeba 

zvlášť představovat. I s běžným vybavením uživatelského počítače lze na něm během 

několika vteřin stáhnout či zhlédnout vtipná až provokativní videa z celého světa. Stálé 

řeči o nedostatečné popularizaci Lawsonu přiměly marketingového ředitele se spojit se 

specialistou na 3D animace a tak vzniklo krátké animované video pro mezinárodní kampaň 

šířenou prostřednictvím portálu YouTube.

Celá reklamní kampaň byla zahájena tím, že novinářům v jednotlivých zemích byla anonymně 

rozeslána plastiková ryba v novinovém papíře. Po několika dnech možných dohadů média 

obdržela video s názvem „Rescue the Cat“ („Zachraň kočku“), které vše vysvětlilo. Obsahem 

tohoto videa je to, jak postupně tři muži pomáhají nešťastnému majiteli sundat jeho kočku 

se stromu. První dva muži se snaží kočku se stromu sundat razantním způsobem s využitím 

velké techniky a na pohled i působivé high-tech. Výsledkem je, že kočku dostat dolů na zem 

se sice podaří, ale kočka nevypadá příliš spokojeně, z těla jí čouhají větvičky a strom v pozadí 

je zničen. Majitel se netváří při pohledu na dosažený výsledek také příliš šťastně. V prvním 

případě je pak podobnost s fi rmou Oracle vyjádřena jejím pozpátku uvedeným přepisem 

ELCARO a navíc i fyzickou podobou postavy prvého muže se zakladatelem a ředitelem 

společnosti Oracle. Ve druhém případě jméno SEPP, bavorský kroj s typickými kalhotami

a tuplák piva naznačují podobnost s fi rmou SAP. 

Ve třetím střihu přijíždí mladý a sportovně vyhlížející muž, který po krátkém přemýšlení 

vytáhne z tašky rybu a vloží ji majiteli kočky do ruky. Je známo, že kočky mají rády ryby, takže 

když ji ona kočka na stromě ucítí, sama sleze se stromu a přijde k majiteli. Výsledkem je, že 

kočka si spokojeně pochutnává na rybě, majitel je šťastný, že má svou milovanou kočku zase 

v pořádku u sebe na zemi a navíc strom zůstává úplně celý. 

Po této situaci následuje střih a objeví se slogan „Simpler is better“ („Jednodušší je lepší“). Na 

závěr se ukáže logo a název fi rmy Lawson Software. 

Video Emma vytvořené pro francouzskou papírenskou fi rmu Le Tréfl e agenturou Leo 

Burnett

Koncept videa vychází z toho, že mnoho papírových výrobků, jako jsou například knihy nebo 

diáře, je dnes vytlačováno moderními technologiemi. Vtipným způsobem je snaha ukázat, 

že alespoň v jedné oblasti papír přece jenom nahradit nelze.  

V hlavní roli vystupuje manželský pár s naprosto odlišným přístupem k úloze papíru. 

Zatímco žena kreslí s dítětem na papír, lepí si papírové poznámky na ledničku, luští 

sudoku s obyčejnou tužkou v ruce nebo si večer čte klasickou tištěnou knížku, její manžel 

jí neopomene poučujícím způsobem vždy ukázat, že toto vše může dělat na tabletu bez 

použití skutečného papíru. K nečekanému obratu dojde na konci videa, kdy muž sedí na 

toaletě, na které došel toaletní papír. Zavolá na svou ženu Emmu, ale ta mu místo papíru 

podsune pod dveřmi tablet. Vrátí mu tak vše i s úroky. A na závěr opět slogan, že papír má 

budoucnost a logo a název francouzského výrobce. 

Uvedené video (v podstatě reklama na toaletní papír) získala pozitivní ohlasy po celém 

světě. K jeho značnému šíření přispělo i to, že nepotřebuje překlad, rozumí mu lidé na celém 

světě. Jméno ženy je totiž jediným slovem, které je ve videu vysloveno.

POPULARIZACE VÝZKUMU NA SOCIÁLNÍCH 
SÍTÍCH 

10.1 Co nabízejí sociální sítě?

Sociální sítě jsou fenomén dnešní doby. Vyhrávají volby, pomáhají zatýkat lidi, propojují 
svět, jsou zdrojem nejaktuálnějších informací, ak  vizují společnost, dokážou nás bavit. 
Setkáváme se s názorem, že kdo není vidět na sociálních sí  ch, ten jako by nebyl, není
a nebude. Co to ale vůbec jsou sociální sítě? 

Vznik sociálních sí   souvisí s rozvojem webu (web 2.0), kdy jeho obsah netvoří pouze 

10
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jedna osoba, ale utváříme ho my všichni, celá společnost. Někdy se pro ně také používá 
termín nová média. Sociální sítě jsou média, která uživateli umožňují jejich obsah okamžitě 
editovat, komentovat, sdílet a komunikovat o něm v rámci celé sítě. To, co odlišuje sociální 
sítě od tradičních médií, je tedy možnost oboustranné komunikace - dialog.

Mezi nejpopulárnější sociální sítě patří Facebook, Twi  er, LinkedIn, YouTube, Google+ 
a blogy. Existuje jich daleko více, ale nejsou za  m tak hojně využívané. Vzhledem
k tomu, že sociální sítě v dnešní době disponují stamiliony uživatelů, stal se marke  ng na 
sociálních sí  ch důležitou součás   PR a image podniků i výzkumných organizací.

Různé sociální sítě nabízejí různé možnos   využi   a je nutné se zamyslet, čeho chceme 
prostřednictvím sociálních sí   dosáhnout a kde je naše cílová skupina. Pokud jsou naší 
cílovou skupinou lidé mezi 18 až 35 lety, kteří se rádi baví, pak určitě Facebook bude tou 
správnou volbou. Pokud chceme přes sociální média hledat zaměstnance nebo budovat 
profesní vztahy, pak můžeme zkusit využít sociální sítě LinkedIn. Pro šíření krátkých 
informací z našeho „businessu“ či pro komunikaci s novináři je zase ideální Twi  er. Vždy 
by ale komunikace na sociálních sí  ch měla zapadat do celkového komunikačního mixu 
a ne být oddělenou komunikací. Každá sociální síť má svá specifi ka a tomu je nutné 
přizpůsobit cíle a formu komunikace. U všech je ale základem být lidský, neformální, 
upřímný a otevřený, reagovat na fanoušky a podporovat je v ak  vitě. Sociální sítě stojí
a padají s interak  vitou, kterou by měla správná správa profi lu podporovat.

Propagace fi rmy na sociálních sí  ch nemusí nutně souviset pouze s předmětem 
podnikání fi rmy. Pokud je obor podnikání fi rmy pro sociální sítě neatrak  vní, je možné 
se zviditelnit pomocí některých ak  vit, které fi rma dělá nebo pomocí tématu úplně 
odlišného. Například přepravní společnost DHL má jednu ze svých facebookových stránek 
zaměřenou na propagaci svého sponzorství Formule 1. Česká spořitelna šla ještě dál
a jejich facebookové stránky se věnují hudbě. Propojení s Českou spořitelnou je pak přes 
nabídku služeb pro mladé, která je součás   stránek, ale není primárním obsahem.

Sociální sítě nabízejí fi rmám hodně příležitos   a v porovnání s ostatními marke  ngovými 
a komunikačními nástroji jsou náklady na jejich využi   velmi nízké. Sociální sítě přestaly 
tedy být pouhou webovou službou a staly se plnohodnotným médiem nové generace, 
které je dnes radno brát vážně. Mají to  ž docela slibný marke  ngový potenciál - podle 
průzkumů lidé věří názorům „přátel“ na Facebooku asi čtyřikrát více než klasické reklamní 
komunikaci. O tom, že fi rmy začínají brát sociální média vážně, mluví i fakt, že na dvě 
pě  ny společnos   ve světě a čtvr  na společnos   v Česku vynakládá na práci se sociálními 
sítěmi pě  nu svého marke  ngového rozpočtu. 

Počet uživatelů sociálních sítí v České republice a ve světě (2012)

Zdroj: Eff ec  x

České fi rmy na Facebooku a Twitteru (počet fanoušků v roce 2012)

Zdroj: Eff ec  x
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Případová studie Slevomat na facebooku
Facebookovou reklamu se snaží dobře a podrobně cílit podle mnoha klíčových slov. Je to 
sice pracné, ale vyplácí se to. Slevomat dosahuje na Facebooku 350% návratnos  . Měsíčně 
z něj utrží 6 milionů korun a od začátku působení na Facebooku je to již 80 milionů korun.

 „Ve většině případů není fi remní profi l na sociální sí   vhodným nástrojem pro akvizici 
zákazníků, ale pro většinu fi rem je to perfektní retenční nástroj pro komunikaci s klienty. 
Na Facebooku vám může skvěle fungovat třeba zákaznická podpora nebo marke  ngový 
výzkum. Je to skvělý prostor pro zjištění toho, s čím jsou zákazníci spokojeni a co by šlo 
naopak vylepšit. Stačí správně nahodit a naslouchat“. Jan Zatloukal z Op  mal Marke  ng.

10.2 Nejvíce využívané sociální sítě

Facebook
Vznikl v roce 2004 původně jako síť určená pro studenty Harvardovy univerzity. Slouží 
jako pla  orma pro vytváření osobních, fi remních a skupinových profi lů a propojování 
přátel, dále jako herní server, pro internetová fóra, pro ukládání a sdílení mul  médií. 
Postupně se z původní „přátelské“ sítě stal velký byznys. Produktová reklama a propagace 
různých značek či postojů se přitom mísí s exhibicionismem lidí v sí  . Ukazuje se také, že 
mnohem úspěšnější jste, když vás „má ráda“ stránka s velkým počtem fanoušků, například 
Milujeme fotbal. Ještě lepší však je, když takovou stránku vlastníte. Stránky s názvy jako 
Fandím hokeji nebo Milujeme vědu, mají pak mnohem větší dosah, než podobné stránky 
s názvy HC Kladno nebo Masarykova univerzita (správce stránky Milujeme vědu). Proto 
například Výzkumný ústav pivovarský a sladařský by mohl mít větší dosah nikoli s názvem 
stránky s jeho jménem, ale například s názvem Máme rádi pivo.

Získat fanoušky pro svoji stránku můžete tedy zajímavým názvem, ale také propagací 
mezi svými zaměstnanci a klienty, reklamou na facebooku (stojí zhruba 5 USD na den 
a přinese kolem 15   reálných fanoušků, které vaše stránka skutečně zajímá) nebo 
nákupem fanoušků. Koupit fanoušky můžete například na serveru fi verr.com. Koupit 1000 
fanoušků pro vaši stránku stojí 5 USD a získáte je během jednoho dne. Tento nákup nelze 
ale doporučit, neboť fanoušci se postupně odhlašují, vaše stránka je vůbec nezajímá, 
mnohdy jsou z rozvojových zemí a navíc zkreslují sta  s  ky, které jsou pro vás důležité pro 
vyhodnocování úspěšnos   vašich kampaní. 

Google+ 
Tato sociální síť vznikla v roce 2011 jako obdoba sítě Facebook, přičemž hlavní rozdíl 
spočívá v nastavení sdílení přes tzv. kruhy, do kterých si lze rozdělit jednotlivé osoby
a sdílet dané věci jen s těmi, pro které to má přínos nebo se jich to týká.

Twi  er 
Vznikl v roce 2006 a slouží především pro mikroblogy. Uživatelé posílají tzv. tweety, tj. 
zprávy o maximální délce 140 znaků. Systém umožňuje sledování tweetů vybraných 
uživatelů (tzv. following).

Twi  er v USA válcuje Facebook, ale u nás je tomu právě naopak. Češ   uživatelé kouzlo 
této sociální sítě za  m neobjevili. Na této sí   hraje z velké většiny nejpodstatnější roli 
právě obsah vašeho sdělení. Ne fotka nebo v  pný obrázek, ne komentované video nebo 
zajímavý článek, jako je tomu u Facebooku. Pro účely propagace výzkumných organizací 
není Twi  er tolik vhodný, jako Facebook nebo LinkedIn.

LinkedIn 
Tato sociální síť spuštěna v roce 2003. Slouží pro internetové fi remní i osobní profi ly a pro 
pracovní životopisy, umožňuje budovat svoji profesní kontaktní síť. Zajímavá je možnost 
vystavení referencí o podrobnostech spolupráce s kolegy. Kontakty v oblas   výzkumu
a vývoje jsou nesporně důležité. Proto je nutné o ně pečovat a osvěžovat je. K tomu je 
tato síť ideální.

Blogy 
Blogy slouží k prezentaci osobních nebo fi remních názorů na internetu vytvářením 
vlastních stránek, tzv. blogu. Autor blogu se nazývá blogger. Slovo blog vzniklo ze slov 
„web“ a „log“, čili v doslovném překladu „webový zápisník“. Blogy v dnešní době slouží 
k mnoha účelům. Mohou plnit funkci klasických deníků jedné osoby, ale mohou se stát 
také prostředkem komunikace fi rem se zákazníky či mohou tvořit určitou komunitu 
lidí. V blozích je možné přidávat komentáře k příspěvkům. Vzniká i tzv. blogosféra, tedy 
komunita lidí, kteří čtou, publikují, komentují na blozích.

Internet je přeplněn informacemi. K tomu velkou měrou přispívají právě blogy. Každý
z nás si zde může „vylít srdíčko“, zkusit si být chvíli novinářem, zkusit oslovit masy. 
Některé blogy mají výborně zpracovaný systém sta  s  k. Můžete tak pravidelně sledovat 
úspěšnost vašeho blogu. Dozvíte se, kolik lidí kdy přečetlo jaký váš článek, odkud byli, jak 
na vás přišli, jestli klikli na nějaký odkaz v článku uvedený. 

YouTube
YouTube je největší internetový server pro sdílení video souborů, kde uživatelé mohou 
nahrávat, zhlédnout a sdílet videoklipy. Neregistrovaní uživatelé mohou na stránce 
YouTube zhlédnout většinu videí, ale zaregistrovaní uživatelé mohou mimo to i nahrávat 
neomezené množství videoklipů. YouTube založili v únoru 2005 zaměstnanci PayPalu Chad 
Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. V listopadu 2006 byl zakoupen společnos   Google za 
1,65 miliardy dolarů (tehdy asi 37 miliard Kč).
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Nahradí v budoucnu televizi? U řady mladých lidí YouTube již zvítězil. Online je k dispozici 
téměř vše, daleko přesahujíce televizní obsah. Najdete tu fi lmy, písničky, ofi ciální videa
i videa natočená vaším sousedem. To je hlavní výhoda YouTube, že každý může vložit své 
vlastní video a to si mohou prohlížet lidé na celém světě. Nevíte, kde byste našli například 
video z fotbalového turnaje O pohár prezidenta AVO? Ano, na YouTube.

YouTube a příklad ze života
Zpěvák a kytarista Dave Carroll cestoval s leteckou společnos   United Airlines. Během 
přepravy došlo k poškození jeho kytary, ale letecká společnost odmítla uznat reklamaci. 
Zpěvák po několika marných pokusech dovolat se svých práv ztvárnil píseň a videoklip 
„United breaks guitars“ (United rozbíjí kytary), který zveřejnil na serveru YouTube. Během 
krátké doby video zhlédlo přes 10 miliónů diváků a náhlá nega  vní popularita donu  la 
společnost United k tomu, aby škodu uhradila. 

10.3 Sociální sítě a fi rmy

Jak české fi rmy z CZECH TOP 100 využívají sociální sítě.

Přestože sociální sítě byly původně založeny, aby sloužily lidem, řada fi rem již zjis  la, že 
se jim otevřel nový komunikační kanál se svými zákazníky. Firmy přistupují k sociálním 
sí  m různými způsoby. Jedni je nepovažují za důležité pro svůj byznys, a tudíž neinvestují 
úsilí do vybudování svých profi lů. Druzí investují omezené úsilí, vytvoří si profi l fi rmy na 
sociální sí  , případně pozorují, co o nich další uživatelé říkají. A tře   skupina fi rem se 
na sociální sí   či sí  ch naplno věnuje komunikaci se svými zákazníky či potenciálními 
zaměstnanci. 

Obecně se zdá, že sociální sítě dávají do rukou fi remních zákazníků silný nástroj na 
projevení svých názorů a proto stále více fi rem se přinejmenším snaží citlivě monitorovat 
dění na sociálních sí  ch, které se týká jejich značky. 

Výzkum uži   sociálních sí   v ČR (agentura Best Communica  ons)
Více než tři čtvr  ny českých fi rem nemají v současné době svůj účet na Facebooku. Jiné 
sociální sítě pak využívají ještě méně. Ze společnos  , které účet na Facebooku mají,
21,7 % uvedlo, že jej ale ak  vně nevyužívají. 27,5 % sdílí odkazy, články, fotografi e a další 
materiály týkající se jejich společnos  , 25,8 % potom sdílí materiály týkající se nejen jejich 
společnos  , ale i odvětví, v němž podnikají. Jedna čtvr  na (25,8 %) dotázaných uvedla, 
že jejich společnost aktualizuje profi l jednou týdně, což je také nejčastější průměrná 
frekvence ak  vit na Facebooku napříč českými manažery a majiteli společnos  .

Přestože celých 58,6 % dotázaných zná či má účet na Twi  eru, na nejrychleji rozvíjející se 
micro-blogové sí  , pouze 1,7 % z nich uvedlo, že pravidelně samo tweetuje. Nejčastější 
frekvencí tweetů je pak jednou měsíčně, jak odpovědělo 30,9 % dotázaných. Na 
základě výsledků průzkumu je nejvíce známou sociální sí   (mimo Facebooku a Twi  eru)  
YouTube (93,3 %), následovaný Googlem+ (85,9 %), blogy (41,7 %), LinkedInem (23 %)
a Instagramem (17,5 %). 

Co se týká uži   blogů v korporátní komunikaci, pouze 9,9 % dotázaných uvedlo, že 
jejich společnost má ak  vní blog a že pravidelně sleduje blogy ostatních společnos   
podnikajících ve stejném odvětví. 12,4 % potom uvedlo, že jejich společnost sice vlastní 
blog nemá, ale pravidelně sleduje blogy společnos   ze stejného odvětví.

10.4 Využití sociálních sítí pro výzkumné organizace a inovující 

podniky

Zejména jde o následující možnos  :
Profi l a novinky – v podstatě stránka se základními informacemi. Firmy a organizace 
 mto způsobem zveřejňují novinky o své činnos  , podobně jako to dělají na svých 

webových stránkách nebo v  sku.
Zákaznický servis – podnik či organizace využívá sociální síť jako další kanál, kterým 
umožňuje svým zákazníkům, aby pokládali své dotazy a požadavky. Odpovědi na 
nejčastější otázky pak slouží i ostatním uživatelům/zákazníkům.
Monitoring a ak  vní komunikace – fi rma či organizace může pomocí specializovaných 
nástrojů hromadně sledovat, co o ní ostatní uživatelé říkají a zdali jsou tyto zmínky 
pozi  vní či nega  vní. Ve vybraných případech (zejména těch nega  vních zmínek) 
může fi rma či organizace uživatele napřímo oslovit a pokusit se změnit jeho názor na 
pozi  vní.

Popularizace výzkumu na sociálních sítíchPopularizace výzkumu na sociálních sítích
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Společenská odpovědnost – organizace používá sociální síť k propagaci a provozu 
svých charita  vních inicia  v, na které je v tradičních médiích málo prostoru. Sociální 
síť umožňuje zapojení širokého spektra příznivců.
Hry – fi rmy či organizace vytvářejí různé hry nejen pro zábavu, ale i vzdělání svých 
zákazníků (např. banky mohou představovat hry, ve kterých se lidé učí hospodařit
s penězi či mohou organizovat fi k  vní obchodování s cennými papíry).
Prodej – Facebook je první sociální síť, na které si podniky či organizace mohou 
zřizovat plnohodnotný eShop. Facebook má dokonce připraven svůj vlastní platební 
nástroj Facebook Credits, kterým lze hradit zboží či služby.

Je až s podivem, kolik českých fi rem a organizací nevyužívá možnost vytvořit si profi l 
na sociálních médiích. Případně si ještě založí profi l na LinkedIn, ale nenaplní ho ani 
základními informacemi o zaměření fi rmy či organizace, produktovém por  oliu nebo 
kontaktech, získaných oceněních a úspěších. Nemluvě o ak  vním využívání databáze 
k vyhledávání nových a udržování získaných profesních kontaktů s jinými významnými 
lokálními nebo zahraničními podniky a organizacemi.

Příslušnou společnost reprezentují nejen její produkty, hospodářské výsledky, výroční 
zprávy a reference, ale také management a zaměstnanci a způsob jejich komunikace
s odběrateli a spotřebiteli. Na rozdíl od minulos   může být díky moderním technologiím 
v kontaktu se svými zákazníky i výzkumná organizace. Bez ohledu na geografi ckou 
vzdálenost od nich může získávat zpětnou vazbu, podněty pro zlepšení, používat získané 
informace jako inspiraci pro další výzkum a vývoj a inovace. Pro zahraniční výzkumné 
organizace je používání sociálních médií již běžným standardem.

Sociální média se ze stavu, kdy je “pěkné je mít“, vyvinula do stavu, kdy začínají být 
nezbytná. Navíc většina společnos   v ČR (69 procent) i v celém světě (74 procent) se 
shoduje na tom, že marke  ngové strategie nemohou být bez sociálních médií plně 
úspěšné. A tak je určitě jednodušší naučit se je používat již dnes a být na nich dříve než 
konkurence.

POUČME SE U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Běh pro světlušku, Skutečný dárek nebo Kvě  nový den – to jsou všeobecně známé akce 
nestátních neziskových organizací. Atrak  vní grafi ka, mediálně známá tvář, rozhovor
v novinách nebo nový klip.  Organizace nestátního neziskového sektoru jsou ve většině 
případů velmi krea  vní v komunikační kampani a mnohem lehčeji navazují spolupráci se 
známou osobnos  , čímž se dostanou snáz do médií. Faktem však je, že mnohé jejich sociální 
a charita  vní akce oslovují širokou veřejnost a pro známé osobnos   je tu tak i šance se více 

pozi  vně zviditelnit. Nicméně podívejme se 
tedy na to, v čem by mohly inspirovat výzkumné 
organizace.Hlavní mo  vací nestátní neziskové 
organizace (NNO) stejně jako výzkumné 
organizace není dosažení zisku. Na rozdíl od 
podnikatelského sektoru spočívá jejich význam
v uspokojování specifi ckých potřeb, NNO 
mnohdy poskytují veřejné služby. Mezi 
základní principy fungování NNO1 patří 
účelově orientované poskytování služeb
a vymezení místa na trhu. Neziskový sektor 
se začal masivně rozvíjet zejména v 90. 
letech, dnes jsou NNO vystaveny stejné 
konkurenci - o získání fi nanční podpory, 
o získání klientů, o zájem veřejnos  . 

Dobře  zpracovaná komunikační kampaň je stěžejní pro získání zákazníků
i efek  vní fundraising.

11.1 Perspektivy komunikační kampaně

Z podstaty NNO vyplývá, že nejdůležitější čás   jejich marke  ngového mixu je produkt, 
tedy v jejich případě poskytovaná služba, a komunikační mix. Analogicky k podnikatelským 
subjektům je důležité při prezentaci produktu zmínit výhody – zapojení odborníků, využi   
nových postupů, vybavení, které má NNO k dispozici atp. Pokud rozdělíme komunikační 
kampaň NNO podle orientace, můžeme rozpoznat zaměření na klienty, sponzory, 
spolupracovníky a veřejnost.

O cílech komunikace zaměřené na klienty už byla řeč. Do kategorie sponzorů můžeme 
zařadit všechny subjekty, které poskytují fi nanční prostředky (tedy organizace 
soukromého i veřejného sektoru). Hlavním cílem komunikační kampaně je budování 
dobrého jména. Pro poskytovatele grantů, dotací nebo darů je nejdůležitější informací 
právě důvěryhodnost NNO, její historie, zkušenos   a samozřejmě lidé, se kterými NNO 
spolupracuje nebo kteří v ní pracují. S  m tedy souvisí jak cíle v oblas   komunikace 
zaměřené na spolupracovníky (současné i budoucí), tak na veřejnost.

Pracovníci NNO často pracují s osobami zdravotně nebo duševně handicapovanými, 
tato práce vyžaduje silnou vnitřní mo  vaci (platové podmínky nejsou ve většině případů 
nadprůměrné spíš naopak, fi nanční mo  vace tedy není rozhodující). Přestože sounáležitost 
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s cíli organizace je ve většině případů v NNO mnohem vyšší než v podnikatelském sektoru, 
NNO pořádají celou řadu vzdělávacích, volnočasových ak  vit, systém supervizí a výměny 
zkušenos  .

Podle fáze, ve které se NNO nachází (vznik, zahájení nového projektu) nebo s ohledem na 
významnou skutečnost (výročí, významná událost týkající se klientů nebo oblas  , ve které 
NNO působí), můžeme najít několik cílů komunikační kampaně směřované na veřejnost, 
jako znalostní kampaně, kampaně týkající se hodnot, akční kampaně atd.

11.2 Zapojení veřejnosti

V rámci komunikační kampaně NNO upozorňují na témata, která veřejnost oslovují, 
např. zlepšení sociální soudržnos  , snaha učinit současný svět lepším nebo mo  vace
k e  ckému, zodpovědnému a transparentnímu chování.

Dalším významným prvkem a „novým“ marke  ngovým hitem se stává tzv. obsahový marke  ng 
(content marke  ng), neboli marke  ng příběhů.  Obsahový marke  ng v podstatě není „nic 
nového pod sluncem“.  Své příběhy vyprávějí značky výrobků už po stale   a marke  ngoví 
odborníci nyní znovu objevují jejich kouzlo a sílu zároveň. Pokud bychom šli ještě o úroveň 
výš, příběhy si vyprávěli lidé od nepamě  , moudrost a poselství je ukryté v pohádkách
a příbězích. Příběhy a pohádky analyzovala řada psychologů (např. C G. Jung), který 
pracoval v této souvislos   s pojmem archetypů). 

Dnes, kdy jsou lidé „bombardováni“ reklamním sdělením ze všech stran, je velmi těžké 
zaujmout. Není problém použít nejrůznější nástroje včetně nových médií, forma je 
snadno dostupná. Vyhrává však ten, kdo nabídne příběh, který vyvolá emoce, vtáhne 
do děje, do komunity. Konečně sociální sítě umožňují sdílet osobní zkušenos   – příběhy.

Princip obsahového marke  ngu
Obsahový marke  ng je novým moderním pojmem, nicméně jeho historie, jak jíž bylo 
řečeno, je mnohem starší. Páteřním žánrem obsahového marke  ngu bývaly (a dodnes 
do značné míry jsou) fi remní časopisy, v nichž značky zdarma dávají svým čtenářům k 
dispozici užitečné, zajímavé či zábavné informace související s oborem jejich podnikání. Jak 
případné, že prvním plátkem tohoto druhu je Brázda – The Furrow, kde americký výrobce 
zemědělské techniky John Deere začal farmářům udělovat rady, jak lépe hospodařit.

Jak tedy v praxi aplikovat obsahový marke  ng?
1/ vytvořit zajímavý obsah činnos   – příběhy vědců, příběhy o šlechtění rostlin, úspěchy, 
neúspěchy;
2/ vybrat vhodnou formu zpracování příběhu – audio, video, reportáž; 

3/ umís  t na sociální sítě, webové stránky nebo zpracovat jako vydání časopisu – sborníku.

11.3 Inspirace

Pro zlepšení prezentace vědy a výzkumu tak může být dobrá praxe NNO inspirací zejména 
v oblas   krea  vního designu, zacílení komunikační kampaně a zapojení veřejnost.

Příklady dobré praxe
Při propagaci a komunikaci může být zdůrazněna vazba např. na: 

vytvoření účinné, dynamické a udržitelné ekonomiky v konfrontaci s podřadnou rolí 
českých společnos   v případě, že nebudou schopny konkurovat špičkové technologii 
zahraničních společnos  ;
vytváření pracovních míst díky rozvoji nových oborů spojených s vědou a výzkumem
životní prostředí, kvalitu potravin, čistotu vod, ovzduší – tedy najít téma, které 
veřejnost zajímá (ve kterém se např. NNO angažují) a zdůraznit přínos výsledku 
výzkumu ke zlepšení této oblas  .

 „Přeložit“ odborný text do textu srozumitelného pro veřejnost chce cvik, nicméně dá se 
to naučit. A možná je to cesta, jak zvýšit povědomí o konkrétních výzkumných projektech. 

Ostatně příběhy vynálezců, jejich životopisy fascinovaly řadu spisovatelů. Jaroslav Dietl 
barvitě popsal začátky telegrafu a zakladatele společnos   Reuter v knize „Na počátku 
bylo slovo“, Fra  šek Jílek zase ve své knize „Zrození velkých vynálezů“ představuje zrození 
velkých, zejména zahraničních vynálezů.

Poučme se u neziskových organizacíPoučme se u neziskových organizací
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Příloha

1. VÝZKUMNÁ ZPRÁVA A ČLÁNEK

a) Výzkumná zpráva TAČR - A01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, 
ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekul  vace hnědouhelných lomů, 2011-2014

Projekt je zaměřen na sledování hydrické rekul  vace jezera Most, které se napouš   od 
roku 2008 a bude napuštěno příš   rok. Vědeč   pracovníci sledují 
botanickou a zoologickou situaci na litorálních svazích okolo jezera a hydrobiologický 
stav vody v jezeře. 
Jedná se o čtyřletý projekt, který je realizován společně s Výzkumným ústavem pro 
hnědé uhlí Most a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR.
Cílem projektu je vytvoření metodiky, jak sledovat hydrickou rekul  vaci, kvalitu 
vzduchu a půdy a jak se bude měnit životní prostředí. Jak pracovat s krajinou po těžbě. 
V případě jezera Most se jedná o druhou rekul  vaci. První bylo jezero Chabařovice, 
další připravované jezero je Medard na Sokolovsku.  

b) Propagační text – Rekul  vace jezer
Doly jsou zdroje energie a pracovních míst…. ale co s krajinou po těžbě?
Zvuk kladívek, kutny havířů, dlouhé tmavé šachty. Roman  cký obrázek středověkých 
dolů.  Dnes spíše těžební věže, těžké stroje a řídící a bezpečnostní systémy.  Po dobu 
těžby. Po vytěžení posledních zásob jsou stroje odvezeny a zůstane jen raněná krajina.
Jednou z možnos  , jak rekul  vovat území po povrchové těžbě, je přeměnit je na jezero.  
První jezero Milada bylo napuštěno v roce 1998.

Vypěstujeme Ústeckou příšeru?
Jak kvalitní bude voda a půda jezera? Jaké rostliny a zvířata v něm budou žít?
Aby bylo možné  mto způsobem revitalizovat krajinu, je potřeba na tyto otázky najít 
odpověď.  Proto tým vědeckých pracovníků z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně společně 
s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí Most a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR sledují 
hydrickou rekul  vaci jezera Most, které se napouš   od roku 2008 a bude napuštěno příš   
rok.

Inspirace pro další jezera
Cílem projektu jsou pozorování a postupy, jak sledovat hydrickou rekul  vaci, kvalitu 
vzduchu a půdy a jak se bude měnit životní prostředí. Jak pracovat s krajinou po těžbě?
Jezero Most je už druhým jezerem a zkušenos   s jeho napouštěním pomohou dalším 
připravovaným projektům na Sokolovsku a Karlovarsku.

2. UKÁZKA TISKOVÉ ZPRÁVY

a) Výstavba nových laboratoří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně
Fakulta biomedicínského inženýrství získala prostředky z EU na výstavbu nových 
laboratoří.
Fakulta biomedicínského inženýrství získala z  evropských zdrojů 50 miliónů korun na 
výstavbu dalšího podlaží. Důvodem je nedostatek velice kvalitních laboratoří, které již 
kapacitně nevyhovují stále rostoucímu vědeckému výkonu fakulty. V současné době se 
staví deset nových laboratoří, které budou vybaveny špičkovou technikou tak, abychom 
mohli otázky medicíny řešit v důstojných prostorech této fakulty.

Laboratoře budou využity zejména pro výuku doktorských studijních programů, která 
tak bude moci být významně zlepšena. Jednou z deví   nových laboratoří je laboratoř 
palia  vní péče. Populace stárne a stále častěji se ve stáří lidé setkávají s nádorovými 
onemocněními. Finální fáze nádorového onemocnění je často spojena s bolestmi a právě 
v této laboratoři se bude zkoumat, jakými metodami se dá ovlivnit bolest tak, aby ty lidé 
mohli svůj život zakončit důstojně, tedy bez boles  , jak se ve 21. stole   předpokládá.

b) Nádorové onemocnění bez boles  
Fakulta biomedicínského inženýrství staví nové laboratoře palia  vní péče pro vývoj 
nových bezbolestných metod léčby.

Labolatoř palia  vní péče bude sloužit pro výzkum nových metod pro ovlivnění boles  , 
která doprovází nádorová onemocnění. Jedná se o jednu z deví   nových laboratoří, které 
se staví na Kladně za podpory evropských zdrojů.

„My víme, že populace stárne a stále častěji se ve stáří lidi setkávají s nádorovými 
onemocněními. Ta fi nální fáze nádorového onemocnění je často spojena s bolestmi a 
právě v této laboratoři se bude zkoumat, jakými metodami se dá ovlivnit bolest tak, aby   
lidé svůj život zakončili důstojně, to znamená bez boles  , jak se ve 21. stole   předpokládá.“

~ prof. MUDr. Jozef Rosina Ph.D., děkan FBMI

3. KRÁTKÝ PŘÍBĚH

Analýza inovačního prostředí ČR řadí mezi priority vědy a výzkumu vyšší míru transferu 
technologií mezi výzkumnými organizacemi a podnikovou praxí. Založení spin–off  fi rmy je 
jedním ze způsobů komercializace a uplatnění výsledků vědy v praxi. Taková fi rma spojuje 
vědce a podnikatele, kteří s novou myšlenkou vstupují na trh. Jednou z mála fungujících 
spin–off  fi rem je společnost Clever Tech, s.r.o., která vyvíjí a realizuje mobilní dohledové
a asistenční produkty, které přenáší biologické údaje o člověku a propojují je s dohledovým 
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systémem. Podle slov jednoho ze zakladatelů, pana Radka Fialy, dohledový a asistenční 
systém pro seniory senior inspekt:  „je to taková trošku novinka a trošku evoluce, revoluce 
v té podpoře seniorů. Je to taková krabička, která vlastně slouží k tomu, aby ten senior, 
který se začíná trošku obávat v určitém věku jakýchkoli komplikací, byl schopen ty svoje 
ak  vity a ten svůj život provozovat a žít dál v plné kvalitě.“ Clever Tech, s.r.o. vyrobila 
systém, který umožňuje poskytnout dostatečnou podporu bezpečnos   a jistoty ak  vit 
seniorů  m, že krabička má vlastně jedno jednoduché tlačítko, ten člověk ji nosí neustále 
u sebe. Když se stane nějaký problém, zmáčkne tlačítko, a spojí se s operátorkou, ta 
operátorka se zeptá, co se děje a v okamžiku, kdy ten člověk potřebuje nějakou asistenci, 
tak tu asistenci zařídí. Petr Fiala svou roli v projektu popisuje takto: „Já se od začátku 
starám, dělám takového tátu tomu projektu, starám se o něj od technických plínek až 
přes postupné uplatňování, podporu a provozování toho systému.“

Největší úskalí shrnuje jeden ze zakladatelů této fi rmy Ing. Karel Hána, Ph.D takto: 
„Největším problémem, se kterým jsme se setkali a do jisté míry se setkáváme i dneska, 
je to jakoby začlenění té spin-off  fi rmy nebo její přije   z hlediska kolegů. To, že my máme 
spin-off  fi rmu je něco pořád ještě zvláštního a my se snažíme se chovat tak, abychom 
těm kolegům ukázali, že by to mělo být něco přirozeného v tom akademickém prostředí.“

PřílohaPříloha
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