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Manažerské shrnutí 

Metodika využití informačních nástrojů je výstupem projektu Technologické agentury ČR (dále TA ČR) 

s názvem Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit 

organizací veřejné správy v oblasti VaVaI“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003). Hlavním cílem projektu je 

zefektivnění poskytování podpory v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále VaVaI) 

ze strany TA ČR a dalších organizací veřejné správy, posílení odborných kapacit organizací veřejné 

správy v oblasti VaVaI, posílení chápání významu aplikovaného VaVaI a jeho výsledků pro další rozvoj 

České republiky. 

Projekt má celkem 7 klíčových aktivit (dále KA). Cílem KA 7 - Informovanost veřejné správy a zavedení 

metody PCP/SBIR je zvýšit informovanost a vzdělávání v oblasti činností souvisejících s VaVaI na 

základě zkušeností TA ČR a v podmínkách organizací veřejné správy, za které TA ČR poskytuje 

účelovou podporu. Dále se jedná o vytvoření podmínek pro vyšší využití výsledků výzkumu 

a vzniklých inovací v rámci projektů TA ČR s následným dopadem na zvýšení efektivity využití 

veřejných prostředků na podporu VaVaI. 

Metodika využití informačních nástrojů je prostředkem pro zajištění zvýšení povědomí o výsledcích 

projektů aplikovaného výzkumu a vzniklých inovacích primárně z prostředků TA ČR a zároveň nabízí 

dostupné a aktuální informační zdroje o těchto výsledcích. Jedná se tedy o propagaci a prezentaci 

výsledků VaVaI pro specifickou cílovou skupinu. Celý dokument zahrnuje a popisuje sady kroků, které 

mají vést k zefektivnění systému informovanosti zástupců organizací veřejné správy. 

Metodika vychází z dalších dokumentů vytvořených v rámci KA 7: 

• Analýza stávající situace v oblasti informovanosti veřejné správy. 

• Identifikace a analýza informačních nástrojů k prosazení cílů. 

První verze Metodiky využití informačních nástrojů byla pilotně ověřena na výsledcích vybraných 

projektů podpořených TA ČR a následně upravena do finální podoby. 

Dokument je rozdělen na několik částí. V první části je nastíněna Analýza a identifikace jednotlivých 

informačních nástrojů. V druhé, metodické části, je komunikace rozdělena na online a offline. V online 

komunikaci jsou popsány jednotlivé informační nástroje a vždy je uveden způsob jejich administrace, 

typy vkládaných příspěvků, časová náročnost a způsob vyhodnocování příspěvků. V další části jsou 

rozepsány offline nástroje. Na část metodickou navazuje část, ve které jsou popsány způsoby 

komunikace s jednotlivými cílovými skupinami. Na tuto část navazuje Pilotní ověření vybraných 

informačních nástrojů vhodných pro prostředí TA ČR. Zhodnocení celého dokumentu je uvedeno 

v závěrečné kapitole. 
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1 Popis a zdůvodnění záměru 

V současné době není v České republice dostatečně využíván systém podpory VaVaI pro potřeby 

inovací ve veřejné správě s tím, že obecně jsou „výzkum a vývoj“ chápány jako aktivity, které 

s aplikační praxí (užitečností řešení) nemají mnoho společného. Z tohoto důvodu sama veřejná správa 

nevyužívá možnosti, které jsou jí dány různými státními (finančními) podporami. Jestliže dosud 

neexistuje dostatečná vazba mezi výzkumem a firmami pro podporu inovací v produktech výroby 

a služeb, v podstatě neexistuje vazba mezi výzkumem a veřejnou správou s povědomím o přínosech 

této vazby. To velmi stěžuje činnost TA ČR a obdobným státním organizacím, vede k nedostatečnému 

využití potenciálu, který tyto organizace mají. Podpora komunikace mezi výzkumnými organizacemi 

a soukromým sektorem je jedním z úkolů, které má TA ČR v souladu s § 36a zákona č. 130/2002 Sb.1 

zajišťovat. 

1.1 Cíl aktivity KA 7.1 

Cílem KA 7.1 je zvýšit povědomí organizací veřejné správy o výsledcích projektů aplikovaného 

výzkumu a vývoje a nabídnout jim dostupné informační zdroje o těchto výsledcích. Jedná se 

o propagaci a prezentaci výsledků VaVaI pro specifickou skupinu. 

1.2 Stávající komunikační strategie TA ČR2 

Cílové skupiny 

V rámci Komunikační strategie TA ČR byly určeny následující cílové skupiny TA ČR: 

• Veřejná správa, a autoři norem, podrobný přehled v dokumentu "Seznam OVM", zejména: 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura CzechInvest, Ministerstvo dopravy, 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo spravedlnosti, Energetický regulační úřad, 

Úřad vlády – Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Grantová agentura České republiky. 

- Parlament ČR, krajská a obecní samospráva. 

- Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Úřad průmyslového vlastnictví, Asociace 

výzkumných organizací, Akademie věd České republiky, Svaz chemického průmyslu 

České republiky, Hospodářská komora České republiky a další. 

- Další experti. 

• Zájemci o realizaci projektů (žadatelé). 

• Realizátoři výsledků výzkumu. 

• Firmy, které mohou uplatnit výsledky VaVaI. 

• Média. 

• Výzkumné organizace. 

• Zaměstnanci TA ČR. 

• Široká veřejnost, děti, mládež, studenti. 

Hlavní cíle PR (z angl. public relations) 

                                                             

1 Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění 

2 Komunikační strategie pro Technologickou agenturu České republiky 
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Komunikační strategií TA ČR byly stanoveny následovně nejdůležitější PR cíl: 

1. Zvýšení podvědomí o TA ČR napříč všemi cílovými skupinami. 

2. Prezentace TA ČR jako: 

A. prestižní instituce v oblasti podpory VaVaI. 

b. Důvěryhodného partnera, aktivního prostředníka a rádce ve sférách výzkumu a aplikací. 

3. Komunikace a osvěta konkrétních dotačních programů. 

Komunikační témata 

Mimo hlavních témat TA ČR, kterými jsou komunikace výstupů projektů aplikovaného výzkumu, 

informace o programech TA ČR a dalších aktivity TA ČR, se témata komunikace týkají zejména oblastí 

Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací3: 

1. Konkurence schopná ekonomika založená na znalostech 

2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 

3. Prostředí pro kvalitní život 

4. Sociální a kulturní výzvy 

5. Zdravá populace 

6. Bezpečná společnost 

  

                                                             
3 Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací- 
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2 Analýza stávající situace v oblasti informovanosti veřejné správy 

Analýza stávající situace je uvedena v příloze 1 tohoto dokumentu. Cílem tohoto dokumentu byla 

identifikace a analýza informačních nástrojů/zdrojů vhodných k informování veřejné správy 

o inovacích a projektech VaVaI. Její součástí je komplexní výčet informačních nástrojů/zdrojů 

a rámcový popis způsobu jejich užití. 
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3 Metodický postup - Konkrétní návrhy k používání komunikačních 

nástrojů 

V této kapitole je uveden metodický postup užití informačních nástrojů/zdrojů, které byly vybrány 

jako vhodné, s důrazem na jejich využití v podmínkách TA ČR. 

Popularizace VaVaI představuje množinu aktivit, jimiž jsou především: 

• přiblížení oblasti VaVaI požadovaným cílovým skupinám, 

• prezentace výsledků VaVaI, 

• představení významných osobností VaVaI, 

• prezentace významných projektů VaVaI, 

• budování dobré image výzkumných pracovišť a institucí zabývajících se VaVaI, 

• komunikace se zahraničními partnery. 

Obrázek 1: Schéma popularizace VaVaI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.datamar.cz, vlastní úprava 

 

Z klíčových činností zobrazených v obrázku č. 1 vychází následující marketingový mix: 

propagace a vzdělávání - vytvoření image VaVaI organizace, orientace na potenciální zákazníky, 

produkt - náplň a formy VaVaI aktivit, 

místo a čas - kde a kdy jsou VaVaI aktivity žádány a nabízeny,  
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cena a náklady - ekonomické posouzení aktivit, jejich optimalizaci a možnost dalšího rozvoje,  

proces - formy řešení VaVaI aktivit, analýza možnosti kooperací a smluvních vztahů, 

lidé - zázemí spolupracovníků, jejich odborností, věkové složení, klíč k personální politice, 

fyzický důkaz - dojem spojený s identitou organizace, zaměstnanců, exteriéru, 

produktivita a kvalita - nejpodstatnější složka kritéria úspěšnosti organizace. 

V souladu s přílohou 2 tohoto dokumentu patří mezi nástroje používané k dosažení větší 

publicity v oblasti VaVaI: 

• tiskové zprávy, 

• internet - sociální média, wikipedie, 

• informační e-maily - newslettery, 

• tiskové konference, 

• kulaté stoly, přednášky a semináře, 

• společenské události - eventy, 

• recepce pro novináře - snídaně s novináři, 

• pozvání novinářů na domácí či zahraniční exkurze - press tripy. 

3.1 Online komunikace 

Sociální média musí tvořit ve světě internetu spolu s oficiálními webovými stránkami TA ČR ucelený 

a propojený systém komunikace. Veškeré sociální sítě spolu s obsahem webu (tiskové zprávy, novinky, 

kalendář akcí) by měly být spravovány v jednotném duchu, aby nedošlo k roztříštěnosti informací 

a celkové prezentace, ale aby vznikl jednotný systém online prezentace informací pocházejících 

z TA ČR. Osoba zodpovídající za oblast online komunikace (např. pracovník vnějších vztahů) by měl 

komunikovat takovým způsobem, aby bylo zachováno dobré jméno a image TA ČR (mazání vulgárních 

příspěvků, reakce na zprávy a komentáře uživatelů, aktivní sledování tematicky spřízněných stránek 

a sdílení či reakce na obsah jejich příspěvků, apod.). 

Online komunikace je ve srovnání s offline komunikací mnohem méně finančně náročná. 

3.1.1 Oficiální webové stránky 

Webové stránky jsou v dnešní době hlavním komunikačním kanálem většiny společností, TA ČR 

nevyjímaje. Měly by tedy být výkladní skříní organizace, což v případě TA ČR v současné době není 

(složitost, grafická neatraktivnost, nekompatibilita s mobilními zařízeními apod.). Je nutné vytvořit 

nové, přehledné webové stránky v souladu s novým grafickým manuálem. 

Aktualizaci webových stránek by měl vykonávat např. pracovník vnějších vztahů (tiskový mluvčí), 

který má v gesci přípravu tiskových zpráv a další informace, které je třeba zveřejňovat na webových 

stránkách. 

V případě informací o programech TA ČR a jí vyhlašovaných veřejných soutěží, by měl webový 

administrátor spolupracovat s relevantním oddělením TA ČR, nejlépe v součinnosti s plánovaným 

poradenským centrem TA ČR. V současné situaci probíhají přípravné fáze nových internetových 

stránek TA ČR. Níže jsou uvedeny návrhy a postřehy, jak nové stránky lépe strukturovat a spravovat. 
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1. Úvodní strana má funkci rozcestníku s jednoduchými odkazy. Platí zde pravidlo, méně znamená 

více. Měl by na ní být kladen důraz na rozdělení podle charakteru návštěvníka stránek: žadatel 

o podporu, příjemce podpory, ostatní uživatelé. 

2. Vytvoření samostatné webové stránky pro: 

• samostatně pro každý schválený program, 

• interní projekty TA ČR, 

• projekty spolufinancované TA ČR, 

• Cena TA ČR, 

• výtvarná soutěž, 

• další relevantní oblasti. 

3. Tělo stránky: 

• Rozděleno na kvadranty - sekce pro řešitele, potenciální řešitele, o TA ČR, kalendář akcí, 

novinky. Forma stránky by měla být čistá, tedy pouze s nadpisy a prokliky na podstránky 

bez doprovodného obsahu. 

4. Fotografie - doporučeno používat vlastní fotografie, ne z fotobanky 

5. Pravidelná aktualizace anglické verze webu se zaměřením pouze na tiskové zprávy týkající se 

styku se zahraničím a zahraničních aktivit TA ČR. 

6.  Zefektivnit práci Helpdesku. 

7. Vytvoření mobilní verze webu. 

8. Optimalizace pro vyhledávače - SEO4: 

• na optimalizaci je vhodné najmout odborníka SEO, 

• doporučená klíčová slova, která hledající zahrnují do svého dotazu ve vyhledávačích: 

aplikovaný VaVaI, programy Evropské unie, granty, rok průmyslu a technického vzdělávání 

a jiné relevantní výrazy, 

• odkazy na stránkách mít ve formátu tzv. pěkných adres. 

Administrace webových stránek TA ČR 

Optimálním počtem hlavních informací na webových stránkách je 3 – 5 aktualit týdně, pro zachování 

aktuálnosti a atraktivity stránek. Zároveň je třeba dbát na pravidelnou aktualizaci sekcí Tiskové 

zprávy a Napsali o nás, které jsou obě v kategorii Média. Pro tuto činnost je vhodné využít tiskovou 

mluvčí TA ČR, jelikož tyto informace má ve své gesci. 

Časová náročnost čítá cca 10 člověkohodin měsíčně. 

3.1.2 Newsletter 

TA ČR nezasílá newsletter (dále NL) žádnému ze svých stakeholders. Níže je uveden návrh procesu pro 

distribuci newsletterů. 

Dvě základní pravidla úvodem: 

                                                             

4 Optimalizace pro vyhledavače (z angl. Search Engine Optimalization) 
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• Newsletter je vhodný pro stávající partnery/klienty. 

• Raději méně obsahu a četnosti, ale za to zajímavě! 

Postup 

1. Vytvoření databáze příjemců NL a jejich rozdělení na skupiny podle relevantních atributů. 

Příhodné jsou dvě skupiny: ŘEŠITELÉ PROJEKTŮ a STÁTNÍ SPRÁVA - pro každou skupinu se 

bude obsah NL lišit. 

Projektový tým vytvořil dvě databáze kontaktů pro rozesílání newsletterů. Tyto byly nahrány 

do programu Mailchimp, kde jsou uloženy pro případné další využití. 

2. Určení frekvence zasílání pro každou skupinu (pokud je opakovaně zasílám kvalitní obsah, 

příjemce si na něho rychle zvykne). 

Optimálně 1x měsíčně (v případě nutnosti max. 2x). 

3. Nutné věnovat pozornost nadpisu, tedy předmětu zprávy. Každý NL by měl být věnován pouze 

jednomu tématu. 

4. Téma obsahu NL: o novinkách a akcích TA ČR a z oblasti VaVaI, přehled důležitých termínů 

a kalendář nadcházejících akcí, seminářů atd. 

Doporučení: vyvarování se celistvých dlouhých textů, více zaujmou: obrázky, video a odkazy na 

webové stránky a sociální sítě. 

5. Tři možnosti tvorby a distribuce NL: 

a) vytvořit si vlastní šablony a rozesílat NL vlastními silami (tzv. na koleně), 

b) použít pro emailové rozesílání jednoduché online nástroje, např. nový český 

http://www.ecomail.cz/ nebo http://mailchimp.com/, prostřednictvím nichž je možné 

využít předem vytvořené šablony a nabízí přehledné statistiky jednotlivých kampaní (do 

2000 kontaktů a 12 000 emailů měsíčně je tato služba zcela zdarma), 

c) využití webdesignéra (dražší varianta), např. http://www.lataupe.cz. 

6. Na konec každého NL dát MOŽNOST ODHLÁŠENÍ z odběru NL. 

7. Monitoring: kolik příjemců email otevřelo, kolik prokliků a jaký druh informace byl čten 

nejčastěji, přehrání videí, statistika nově přihlášených a odhlášených kontaktů, vyhodnocení 

nejvíce navštívených odkazů, časy a dny kdy je NL nejčtenější. 

8. Náročnost: 10 člověkohodin měsíčně, vhodnou osobou pro tuto činnost je tiskový mluvčí, 

jelikož informace šířené v rámci NL má nejvíce ve své gesci. 

3.1.3 Sociální média 

 

http://www.lataupe.cz/
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Sociální média (dále SM) jsou nedílnou součástí online komunikace a propagace produktů, zviditelnění 

značky a navázání bližšího kontaktu se stakeholdery. Zásadním rozdílem mezi sociálními a tradičními 

médii je v tom, že informace z více zdrojů jsou šířeny k mnoha uživatelům oproti původnímu modelu, 

kdy existoval pouze jeden kanál. Velkou změnou a výhodou je flexibilita těchto médií, konkrétně 

možnost okamžité reakce, editace, komentáře a vyhodnocení komunikace. 

V příloze tohoto dokumentu jsou k jednotlivým SM uvedeny vzory doporučovaných typů obsahu 

a analytického prostředí, pomocí nichž lze práci s SM vyhodnotit. 

 

LinkedIn 

LinkedIn je profesní sociální síť, jejíž hlavním cílem je sdružování profesionálů z různých oblastí. Na 

LinkedIn mají své účty společnosti, státní organizace, manažeři, konzultanti a odborníci/experti. TA ČR 

by měla mít založen LinkedIn a aktivně jej využívat jako prestižní instituce v oblasti podpory 

aplikovaného VaVaI, která je důvěryhodným partnerem, aktivním prostředníkem a rádcem v oblasti 

její působnosti. 

LinkedIn nabízí řadu užitečných nástrojů pro zefektivnění činností uživatelů. Jednou z nich jsou 

oborové/profesní skupiny, v rámci nichž je možné přidávat diskuzní témata, novinky, ale i volné 

pracovní pozice. Pokud je skupina správně používána, jedná se o tzv. podsíť, která žije vlastním 

životem a kterou je možné utvářet tak, aby nenásilně zvyšovala pozitivní PR a public affairs TA ČR. 

Dalším užitečným nástrojem jsou Showcase Pages. Ty fungují jako podstránky k samostatnému 

tématu/službě/produktu, které chce uživatel komunikovat. Nabízí se, například, vytvoření takových 

podstránek k jednotlivým programům TA ČR, na nichž by bylo možné komunikovat veškeré informace 

a akce z TA ČR probíhajících v rámci jednotlivých programů a zkušenosti řešitelů. 

Projektový tým profil TA ČR na této sociální síti vytvořil a v současné době administruje. 

1. Administrace 

Časová náročnost: 5 člověkohodin měsíčně. 

Nejvhodnějším pracovníkem pro administraci profilů je tiskový mluvčí, neboť má veškeré informace 

k uveřejnění na sociálních médiích. 

2. Typy vkládaných příspěvků 

Dle cílové skupiny (většinou veřejná správa, příjemci a zaměstnanci TA ČR). Ideálně 2-3 věty plus 

případně foto nebo odkaz. Vkládat informace vztažené k aktualitám na webu TA ČR, zajímavé 

informace z jednání, zajímavé informace ze seminářů a konferencí, mediální výstupy. 

3. Vyhodnocování příspěvků 

Formou měsíční analýzy pomocí LinkedIn Analytics, v rámci které je sledován počet příspěvků, jejich 

dosah, proklikovost a oblíbenost. Je sledován rovněž počet fanoušků a jejich změny oproti poslednímu 

období. Vyhodnocování pomůže při koncipování strategie správy profilu na další období. Časová 

náročnost: 2 člověkohodiny měsíčně. Nejvhodnějším pracovníkem pro administraci profilů je tiskový 

mluvčí, neboť má veškeré informace k uveřejnění na sociálních médiích.  
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Twitter 

Twitter slouží jako mikroblog pro krátké příspěvky o maximální délce 140 znaků. Pro vysokou 

koncentraci novinářů je jedním z hlavních nástrojů pro zvýšení zájmu médií. 

Projektový tým profil TA ČR na této sociální síti vytvořil a v současné době administruje. Založen byl 

také profil předsedkyně TA ČR. Ta si jej částečně spravuje sama, ale je žádoucí, aby ojediněle (při 

vhodné příležitosti) její profil spravoval pracovník vnějších vztahů - každá takováto administrace však 

vyžaduje schválení předsedkyně TA ČR. 

1. Administrace 

• Profil TA ČR: Pravidelné vkládání příspěvků TA ČR – minimálně 1x týdně, maximálně 1x denně. 

• Profil předsedy/-kyně TA ČR – minimálně 1x týdně, maximálně 3x denně. 

Časová náročnost: profil TA ČR - 8 člověkohodin měsíčně, profil předsedy/-kyně TA ČR - 8 

člověkohodin měsíčně. Nejvhodnějším pracovníkem pro administraci profilů je tiskový mluvčí, neboť 

má veškeré informace k uveřejnění na sociálních médiích. 

2. Typy vkládaných příspěvků 

Dle cílové skupiny (ve velkém % případů novináři a média). Maximální délka 140 znaků, ideálně tedy 1 

věta + případně foto nebo odkaz. 

• Profil TA ČR – vkládat informace vztažené k aktualitám na webu TA ČR, zajímavé informace 

z jednání, zajímavé informace ze seminářů a konferencí. 

• Profil předsedy/-kyně TA ČR – informace osobnějšího rázu, „myslím si, že...“, „xx mi sdělil, 

že...“, „toto se mi velmi líbí ...“, s tímto zásadně nesouhlasím ...“ apod. 

3. Vyhodnocování příspěvků 

Formou měsíční analýzy pomocí Twitter Analytics, ve které je sledován počet příspěvků, počet 

retweetů a počet oblíbených tweetů, počet sledujících a počet sledovaných a jejich změny oproti 

poslednímu období. Tyto informace pomohou při koncipování strategie správy profilu na další období. 

Časová náročnost: 2 člověkohodiny měsíčně. Nejvhodnějším pracovníkem pro administraci profilů je 

tiskový mluvčí, neboť má veškeré informace k uveřejnění na sociálních médiích. 

 

Facebook 

Hlavní myšlenkou Facebook page je šíření povědomí o výsledcích aplikovaného VaVaI a o TA ČR se 

zaměřením na informace a zajímavosti ze světa VaVaI v České republice i zahraničí, z důvodů vyšší 

atraktivnosti pro fanoušky stránky. Jedná se zejména o vkládání odkazů na zajímavé články, fotografie 

a videa s vlastním komentářem (stručný, jasný, originální) o délce max. 3 řádky. 

Základní funkce 

• Textové zprávy, odkazy, fotky, videa. 

• Zeď – co je na ní, uvidí všichni. 

• Zprávy – informace sdílené pouze mezi pisatelem a adresátem. 

• Události a šťouchnutí. 

• Stránky a Skupiny. 
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Projektový tým profil TA ČR na této sociální síti vytvořil a v současné době administruje. 

1. Administrace 

Časová náročnost: 15 člověkohodin měsíčně. 

Nejvhodnějším pracovníkem pro administraci profilů je tiskový mluvčí, neboť má veškeré informace 

k uveřejnění na sociálních médiích. 

2. Typy vkládaných příspěvků 

• Pravidelné vkládání příspěvků – 6x týdně (každý pracovní den + 1x víkend), obden střídání 

příspěvků z webu TA ČR, zajímavostí ze světa VaVaI, fotky z akcí TA ČR, popularizační aktivity 

(soutěže, kvízy, zajímavá videa, ...). 

• Relevantní reakce na komentáře či zprávy. 

Fanoušci - způsoby získávání nových 

• Aktivity mimo Facebook, které nasměřují čtenáře na Facebook, PR (eventy, propojení stránek, 

NL, web, soutěže, odkazy, tisk, televize, rozhlas). 

• Aplikace, nejlepší je taková, která vyžaduje „likeování“ stránky jako podmínku ke vstupu, 

popřípadě motivuje uživatele k like. 

• Reklama. Zde je ovšem důležité nenakupovat tzv. „mrtvé duše“, ale opravdu cílit na lidi, kteří by 

se o stránky mohli zajímat (nikoliv uživatelé z Bangladéše apod.). 

Pravidla komunikace 

• Vybízení k diskuzi a také aktivní zapojení v ní. 

• Nabídka pro fanoušky něčeho speciálního, nějakou zvláštní nabídku. 

• Výzvy fanouškům k vytváření videa a fotek. 

• Ankety, soutěže a odměny fanouškům za účast. 

• Komunikace musí být pozitivní, vstřícná a slušná. 

• Vyvarujte se: 

- Spamování. 

- Nevydávat cizí obsah za svůj vlastní. 

- Nepomlouvat konkurenci. 

- Vyvarovat se ignoraci a arogantnosti vůči svému publiku. 

- Vyvarovat se zaujetí a negativismu. 

3. Vyhodnocování příspěvků 

Mělo by probíhat formou měsíční analýzy pomocí Facebook Insights a jeho importu do měsíčního 

reportu, ve kterém je udáván počet a druh příspěvků, počet sdílení a počet oblíbených příspěvků 

a dosah oslovení, časy a dny, kdy je nejvyšší aktivita fanoušků, počet sledujících a počet sledovaných 

a jejich změny oproti poslednímu období. Což pomůže při koncipování strategie správy profilu na další 

období. Časová náročnost: 2 člověkohodiny měsíčně. Ideální osobou na vyhodnocování příspěvků je 

tiskový mluvčí, jelikož spravuje veškeré informace k uveřejnění na sociálních médiích. 
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YouTube 

V současnosti je komunikace prostřednictvím videí hlavním trendem přinášejícím požadovaný efekt 

s propojením na ostatní online média. 

Projektový tým profil na této sociální síti vytvořil a administruje. 

1. Administrace 

• Pravidelné vkládání příspěvků (může být i nepravidelné) minimálně 1x měsíčně, ideálně 

1x týdně. 

• Časová náročnost 4 člověkohodiny měsíčně. 

2. Typy vkládaných příspěvků 

• Videoblog předsedy/-kyně a dalších členů předsednictva TA ČR. 

• Videoprezentace úspěšných výsledků aplikovaného VaVaI. 

• Den TA ČR. 

• Claimy z televize. 

• Webináře, záznamy ze seminářů a konferencí a snídaní s novináři. 

• Návody pro žadatele/příjemce. 

Podoba příspěvků: Videa by měla být v maximální délce do 3 minut. Do popisu vkládat důsledně 

klíčová slova, informace o videu, odkazy na web. Každé video by mělo být zahájeno nebo zakončeno 

šotem TA ČR – výzkum užitečný pro společnost. 

3. Vyhodnocování příspěvků 

Mělo by probíhat formou měsíční analýzy pomocí YouTube Analytics a jeho import do měsíčního 

reportu, v rámci kterého by měl být sledován počet příspěvků, počet sdílení a počet oblíbených 

příspěvků a dosah oslovení, počet sledujících a počet sledovaných a jejich změny oproti poslednímu 

období. Což pomůže při koncipování strategie správy profilu na další období. Časová náročnost: 1 

člověkohodina měsíčně. Nejvhodnějším pracovníkem pro administraci profilů je tiskový mluvčí, neboť 

má veškeré informace k uveřejnění na sociálních médiích. 

 

Google+ 

Tato sociální síť je vhodná pro využití k interní komunikace v rámci TA ČR. Jelikož TA ČR využívá 

služby Gmail, má každý ze zaměstnanců již předem vytvořen účet na tomto médiu. Pro účely PR 

a marketingu se však tato sociální síť nehodí a proto ji v současné době nedoporučujeme využívat. 

Projektový tým profil TA ČR na této sociální síti vytvořil, ale neadministruje. 

Obsah 

Síť Google+ je, díky současné situaci a aktivní komunikaci na ostatních sociálních médiích, vhodné 

používat prozatím ke komunikaci se zaměstnanci TA ČR - kruh TA ČR (v budoucnu možné rozšířit 

o další kruhy). Proto i obsah komunikace by měl být zaměřen na popularizaci TA ČR zaměstnancům, 

informace o novinkách na pracovišti, v TA ČR, programech a akcích v rámci TA ČR a jiné relevantní 

informace týkající se zaměstnanců. 
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1. Administrace 

• Podle množství aktualit a novinek týkajících se zaměstnanců. 

• Časová náročnost: 5 člověkohodin měsíčně. Ideální osobou k administraci této sítě je správce 

intranetu TA ČR, jelikož v jeho gesci jsou veškeré informace vhodné k uvádění v obsahu těchto 

stránek.  

 

SlideShare 

SlideShare umožňuje nahrávat prezentace, letáky, návody, brožury a jiné materiály, a zpřístupnit je 

nejširšímu okolí na profesionální úrovni. Spolu s YouTube doplňují základní online média (LinkedIn, 

Twitter, Facebook) a pomáhají vytvořit ucelený koncept online komunikace. SlideShare nebyl doposud 

TA ČR využíván a může usnadnit sdílení a zasílání prezentovaných materiálů pomocí mnoha online 

kanálů cílovým uživatelům. 

Projektový tým profil TA ČR na této sociální síti vytvořil a v současné době administruje. 

1. Administrace 

V tomto případě není nijak časově náročná a řídí se dle množství souborů, které je třeba sdílet 

s veřejností. 

Soubory na SlideShare by měly navazovat na předešlé nebo probíhající akce TA ČR (semináře, 

workshopy, prohlášení předsedy/-kyně, krátká videa a jiné), které budou komunikovaná na ostatních 

online médiích (link na ostatních médiích) a tím SlideShare umožňuje kompaktní prezentaci TA ČR. 

Nahrání souboru lze provést kliknutím na tlačítko „Upload” a vybrat soubor, který je požadován 

nahrát. Dále je nutné připojit pojmenování souboru, krátký popisek, vybrat kategorii, do které spadá, 

a rovněž dodáte tagy. Maximální velikost nahrávaného souboru v bezplatné verzi je 10MB. 

Podporované formáty 

• prezentace: PDF, PPT, PPS, PPTX,PPSX, POT, ODP, KEY a ZIP. 

• dokumenty: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, TXT, CSV a Apple iWork Pages. 

Nahrané soubory lze stahovat a ukládat, sdílet na sociálních sítích a vkládat na webové stránky. Další 

předností je interakce s ostatními uživateli tohoto nástroje, jako jsou komentování nebo sledování 

jiných uživatelů. 

Pro využití SlideShare v širším měřítku, je vhodné zaplatit profesionální verzi. SlideShare nabízí tři 

placené úrovně: 

• Silver ($19 měsíčně) umožňuje nahrát soubory o velikosti až 300MB, nastavení soukromí 

(komentovat mohou jen vybrané osoby), vyšší variantnost nastavení účtu, možnost nahrávat 

měsíčně až 10 videí. 

• Gold ($49 měsíčně) umožňuje nahrání až 20 videí měsíčně. 

• Platinum ($249 měsíčně) umožňuje neomezené nahrávání videí a další komfortní nastavení 

účtu. 
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Wikipedia 

Stránky na wikipedii jsou významné pro online komunikaci a optimalizaci ve vyhledávačích. Zápis 

organizace na Wikipedii vypovídá o spolehlivosti a důvěryhodnosti daného subjektu. 

Projektový tým založil a spravuje stránky TA ČR a členů předsednictva. Celý návrh obsahu české 

a anglické verze stránek TA ČR na wikipedii je uveden v příloze č. 10 a 11 tohoto dokumentu. 

Doporučení 

• Kontrola a aktualizace uvedených informací v půlročních intervalech. 

• Časová náročnost administrace: po založení stránek nulová, doporučuje se roční aktualizace 

informací, případně dle potřeby. 

3.2 Off-line komunikace 

3.2.1 Snídaně s novináři (TAsnídaně) 

1. Hlavní cíl 

• Vytvořit komunitu novinářů, kteří budou prostřednictvím TA ČR získávat exkluzivní informace 

(na talíři až pod nos naservírované). 

• Zvýšit mediální prezentaci spolupráce firem a výzkumných organizací v hlavních médiích 

působících v České republice. Následně díky převzetí od České tiskové kanceláře i menšími 

médii (=“automaty“ přetiskující zprávy České tiskové kanceláře). 

• Prezentace TA ČR jako poskytovatele prostředků ze státního rozpočtu na aplikovaného VaVaI 

v České republice – formou konkrétních novinek a příběhů spolupráce (u novinářů 

a veřejnosti). 

2. Formát setkání 

• Jednou za měsíc (pravidelně) tři firmy, výzkumné organizace, diskuse k aktuálním novinkám. 

• S měsíčním předstihem oslovení - redakce, firmy a výzkumné pracovníky. 

• Redakcím je setkání prezentováno jako exkluzivní informace/setkání (dojem výjimečnosti). 

• Dopředu informace: KDO a CO řekne (výsledky spolupráce firma-výzkumná organizace, nový 

výzkum, ...). 

• Výběr médií (1x TV, 1x rozhlas, 1x noviny, 1x týdeník, 1x specializovaná média, ...). 

• Forma pozvánky: email + telefon (domluvit konkrétní témata s konkrétními lidmi). 

• Na setkání rozdat připravené podklady (základní texty, videozáběry, fotky, ...). 

• Využívat stále stejné místo, stále stejný moderátor/produkční (TA ČR). 

3. Průběh setkání 

• Měsíc předem adresně oslovit pět novinářů (různé formy médií) – nutné vyžadovat potvrzení 

účasti. 

• Obeznámení s konkrétními tématy; informovat, kdo další je pozván (=vytváření komunity). 

• Den setkání nejlépe středa nebo čtvrtek od 9:00 do 10:30 hod. (první středa v měsíci atp.). 

• Struktura účastníků: 5 novinářů, 3 hosté, 1 zástupce TA ČR (=koordinátor/moderátor), 1 

fotograf. 

• V 5 minutách hosté musí odprezentovat domluvená témata (rozdají podklady, náměty k další 

diskuzi, ...). 
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• Následuje osobní setkání a komunikace novinářů s hosty (rozšíří si téma svými otázkami; 

video, foto, ...). 

• Na závěr se doporučuje prezentovat hostům témata, která budou prezentována na dalším 

setkání. Tím bude zajištěn zájem o něj (případně budou témata upravena dle požadavku). 

4. Výstupy setkání 

• Exkluzivita pro každý typ média = 5 výstupů v hlavních médiích (menší + Česká tisková 

kancelář převezmou). 

• Vytvoření komunity „vyvolených“ novinářů, se kterými je TA ČR v kontaktu i mimo tato 

setkání. 

• 14 dní po setkání vyhodnocení mediálního zásahu – sestavení jednoho souhrnného textu 

s odkazy. 

• Vzniklý text (+foto) se doporučuje prezentovat pod hlavičkou TA ČR prostřednictvím České 

tiskové kanceláře – informace budou distribuovány i veřejné správě. 

5. Poznámka 

• Jen nekvalitní média mají dnes možnost mrhat svým časem na setkáních, na kterých budou 

„jen“ budovat kontakty a nedostanou nic, co by mohla prezentovat. 

• Cílem TA ČR musí být zásah u kvalitních (velkých) médií/novinářů. Je proto nutné nabídnout 

exkluzivitu na zcela konkrétní informace, servírovat kompletní příběhy. 

• Vhodné oslovit televizi se zpravodajstvím (např. Česká televize, Nova, Prima, Barrandov), rádia 

(např. Český rozhlas, Frekvence 1, Impuls, Evropa 2), tisk (např. MF Dnes, Lidové noviny, 

Economia, Ringier), případně týdeníky a měsíčníky podle zaměření poskytovaných informací. 

• Nabízet i menší informace (případně flash z akce) ke sdílení na sociálních sítích jiným. 

6. Vyhodnocení 

K vyhodnocení úspěšnosti snídaní s novináři poslouží monitoring médií spolu s vyhodnocením 

tonality TA ČR v médiích. 

3.2.2 Press tripy 

1. Press trip musí novinářům přinést 

• Exkluzivní informace, kterou by jinou (jednodušší) cestou nezískali. 

• Jedinečný zážitek (např. let balonem, na vlastní kůži do sebe nechat pustit elektrický proud 

atp.). 

2. Hlavní myšlenka 

Cíl a program cesty musí být koncipován jako zážitek, na kterém se komfortní cestou novinář 

dozví, co potřebuje a co očekává (informace k němu takříkajíc doputují samy) a přitom získá pocit, 

že jeho práce díky této akci není jen sezení u počítače a že mu to „k něčemu je“. Novinář musí mít 

možnost získat dopředu jistotu rozhovoru na konkrétní téma s konkrétní osobou (přes public 

relations, domlouvající press trip). Takový press trip v něm vzbudí pocit, že příště chce jet znovu 

(ví co čeká a že mu to k něčemu je). Z press tripů lze nabízet například: seriál o inovujících firmách 

a podnikatelích; retro: tehdy to bylo takhle a koukejte, jak to vypadá nyní, atd. 

3. Ideální datum a hodina 
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• Press trip nesmí překročit pracovní dobu redaktora. Ještě lépe, mu ji musí trochu zkrátit. 

• Ideálními dny: čtvrtek či pátek – materiál bude vytvořen s vidinou využití v následujícím týdnu 

(za předpokladu, že se press tripu nebudou účastnit editoři, neboť ti mají čtvrtek a pátek 

porady). Dále je možný press trip ve firmě vyvíjející atraktivní produkt (např. lodě, auta, apod.) 

popřípadě velká firma. 

• Press trip pro „celou rodinu“ - novinář se rodině chce pochlubit svou prací, ukázat, že je 

zajímavá. I takový press trip, pokud je dobře zorganizovaný, může zaujmout. Daleko lépe se jím 

propojí novinář s firmou (vznikne „rodina“). 

4. Kategorie médií, které oslovit 

Velké redakce 

Mají prostředky, aby poslaly svého redaktora na vlastní náklady, včetně fotografa (tzn. budou 

požadovat zajistit si ve všem absolutní exkluzivitu – tzn. press trip pro ně není první volbou). Většinou 

ale nemají tyto redakce k dispozici tak často video – v tom se nabízí příležitost (slíbit serverům 

videozáběry z místa – a zajistit je vlastními silami). Odvrátí se tím možnost nechtěného záběru na 

nějaké „choulostivé“ informace (výrobek, klient atp.). 

Menší servery a televize 

Takový způsob získání „článku“ je pro tato média jednodušší – v porovnání se zajištěním informace 

i dopravy atp. vlastními silami. Motivací pro ně bude snadno získaný výstup. Je před nimi nutné 

zdůraznit, že na press trip nejsou primárně zvána mainstreamová média, tzn. mezi televizemi a weby 

budou mít exkluzivní informace. 

Český rozhlas 

V současnosti rozvíjí velmi silně i své „webové aktivity“ a právě rozhlas nemá příliš vlastních možností, 

aby se dostal mimo Prahu. Ostatní rádia smysl pro TA ČR nemají (příliš malé a vytížené redakce). 

Český rozhlas popularizuje prostředí VaVaI a zaujme širokou cílovou skupinu. 

 

Časová náročnost 

Příprava 8 člověkohodin, press trip samotný 4 člověkohodiny. Vyhodnocení 4 člověkohodiny. 

3.2.3 Tiskové konference 

V TA ČR probíhají tiskové konference v průměru třikrát ročně. Vzhledem k charakteru organizace není 

třeba jejich četnost navyšovat. V následujícím textu je uveden základní postup organizace tiskové 

konference, kterého by se měl vždy hlavní organizátor držet. Organizaci tiskové konference by měl 

zajišťovat tiskový mluvčí jako hlavni komunikátor s médii spolu s pracovníky úseku vnějších vztahů. 

1. Hlavní body při organizování tiskové konference 

• rozpočet, 

• termín, 

• místo konání, 

• pozvánky, 

• tiskové zprávy, 



 

 

 
 

Strana 21/67 

• catering, 

• press kit, 

• moderátor, 

• něco navíc. 

2. Organizace tiskové konference 

2 týdny předem 

• letáky, bannery, vlajky, 

• seznam osob odpovědných za technické záležitosti, catering, hostesky atd., 

• seznam novinářů, 

• pozvánky + tisková zpráva. 

1 týden předem 

• zajištění technického zázemí, 

• odeslání pozvánek, 

• příprava prezentace a press kit. 

týden, ve kterém se koná tisková konference 

• připomenutí se pozvaným - potvrzení účasti, 

• poslání informace novinářům o adrese místa konání a možnostech parkování. 

3. Průběh tiskové konference 

• označení místa konference a umístění navigačních tabulí v budově k místu konání tiskové 

konference, 

• prezenční listina, 

• kontrola, že pro každého účastníka je připraven press kit a občerstvení, 

• označení účastníků jmenovkami, 

• osobní přivítání s každým novinářem, 

• seznámení novinářů s průběhem tiskové konference, 

• představení účastníků, 

• otázky, 

• poděkování za účast, 

• po tiskové konferenci zaslání zprávy všem (i těm, kteří se nedostavili). 

4. Hlavní atributy vyhodnocení úspěšnosti tiskové konference 

• kdy a kde byla zpráva zveřejněna, 

• zdroj/autor zprávy, 

• velikost článku, jeho umístění a tonalita, 

• další informace, reakce a komentáře. 

3.2.4 Semináře a workshopy 

TA ČR pořádá celoročně několik různorodých seminářů a workshopů. Tyto akce probíhají nahodile 

a nepravidelně převážně v sídle TA ČR. Níže jsou navrženy čtyři základní druhy těchto akcí, jejich 

obsah, četnost a místo pořádání. 
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Veškerá setkání tohoto typy je vhodné prezentovat v kalendáři akcí, alespoň 3 měsíce dopředu, pomocí 

oficiálních internetových stránek, newsletterů, sociálních sítí – události a také i osobních pozvánek. 

1. Seminář pro zástupce veřejné správy, svazů, asociací a komor 

 Účelem tohoto setkání je networking mezi organizacemi v oblasti VaVaI, sdílení zkušeností, 

vyjasnění postupů a aktivit v udávání budoucího směřování VaVaI. 

 Četnost: 2x ročně - Praha, Brno 

2. Konference pro odbornou veřejnost 

 Tento druh setkání nabízí propojení zástupců výzkumné a komerční oblasti, na kterém jsou 

prezentovány a diskutovány výsledky aplikovaného VaVaI. 

 Četnost: 1x ročně v regionech = 14 konferencí 

3. Seminář o zkušenostech a výsledcích z aplikovaného VaVaI 

 Hlavním cílem je setkání úspěšných realizátorů projektů a diskuse jejich zkušeností s čerpáním 

podpory z programů TA ČR a prezentace jejich výstupů v rámci těchto programů. 

 Četnost: 1x ročně Praha 

4. Seminář pro potenciální realizátory projektů 

 Hlavním cílem semináře je seznámení potenciálních realizátorů se správným postupem při 

podávání žádostí, seznámení s aktuálními programy a informování o možné spolupráci 

s výzkumnými kapacitami. 

 Četnost: 3x ročně - Praha, Brno, Ostrava 

5. Seminář pro ženy ve výzkumu a podnikání 

 Hlavní myšlenkou je setkání a propojení žen z výzkumné a komerční oblasti, kde jsou 

prezentovány a diskutovány výsledky aplikovaného výzkumu a jejich zkušenosti ze světa VaVaI. 

 Četnost: 3x ročně – Praha, Brno, Ostrava 

Interaktivita 

• K seminářům je možné vytvořit stránky (Shoowcase Page) na LinkedIn, které umožní diskusi 

(předání informací a materiálů) účastníků v relevantních diskusních skupinách. 

• V rámci seminářů je možné využít tzv. webináře, které umožňují online komunikaci 

prostřednictvím internetu. Komunikace probíhá oběma směry a umožňuje zapojení všech 

účastníků. Většina systémů pro pořádání webinářů dovolují přednášejícím a účastníkům sdílet 

prezentace, obrázky, videa, odkazy na webové stránky a jiné na jejich počítači. Také nabízí 

možnost vytvářet nahrávky v průběhu celého webináře. Nahrávka může být následně sdílena 

na YouTube. 

3.2.5 Ceny TA ČR 

Ceny TA ČR jsou pořádán v rámci celodenního programu Dne TA ČR, který je považován za 

nejvýznamnější událost v roce. Celý den je složen ze tří částí. Jedná se o zahájení dopolední konferencí, 

při níž významné osobnosti z oblasti VaVaI a státní správy diskutují o aktuálních tématech v oblastech 

VaVaI. Na něho navazuje vernisáž umělecký děl z výtvarné soutěže, pořádané TA ČR a celý den je 

završen slavnostním galavečerem Ceny TA ČR, v rámci které jsou ohodnoceny nejvýznamnější 
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projekty aplikovaného VaVaI, které byly podpořeny TA ČR. Tato událost je nejvýznamnější i pro 

setkání a komunikaci TA ČR se zástupci státní správy. Cena TA ČR již úspěšně proběhla v předchozích 

dvou ročnících. Doporučuje se zvážit založení samostatné webové stránky speciálně pro tuto událost. 

Nabízí se rovněž možnost navázání na seminář žen ve výzkumu a podnikání a tímto vytvořit novou 

kategorii ryze pro ženy - Cena pro ženy (1 z výzkumné oblasti a 1 z komerční oblasti), jejichž činnost 

byla užitečná pro společnost (podobně jako cena Pro ženy ve vědě The L'Oréal). 

Obrázek 2: Seminář Dne TA ČR 

 

Obrázek 3: Ceny TA ČR - galavečer 
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3.2.6 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 

TA ČR se každoročně prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který je veřejností 

považován za jednu z nejvýznamnějších veletržních událostí v České republice. TA ČR má na něm 

pronajat vlastní stánek, v rámci něhož poskytují odborníci z TA ČR poradenské služby v oblasti řešení 

projektů, které TA ČR finančně podporuje. V předchozích letech byl o tuto službu velký zájem. Mimo 

tuto činnost pořádá TA ČR na veletrhu rovněž konferenci k aktuálně diskutovaným tématům v oblasti 

VaVaI. Konferenci navštíví desítky v průběhu několika dní odborníci jak z oblasti VaVaI, státní správy, 

tak soukromého sektoru. Výstavní plocha se stává místem pro networking napříč všemi zúčastněnými. 

Zároveň mimo vlastní aktivity, se zaměstnanci TA ČR účastní dalších konferencí pořádaných 

významnými organizacemi ve VaVaI, díky čemuž jsou posíleny jak vztahy a komunikace se zástupci 

státní správy a výzkumných organizací, tak i komerční sféry. 

Obrázek 4: Seminář na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

 

3.2.7 Výtvarná soutěž 

Z analýzy vyplynulo, že výtvarná soutěž postrádá ucelený rámec. Proto jsou níže uvedena doporučení 

pro zefektivnění celé procesu soutěže. 

• Průběh: 1 x ročně - zadání na podzim (1. pololetí školního roku) a vyhodnocení na začátku 

června (2. pololetí školního roku, možná spjatost s dětským dnem). 

• Kategorie: základní školy, střední školy a vysoké školy - 2 subkategorie: umělecké a technické 

vysoké školy. 

• Opět se doporučuje vytvoření samostatné webové stránky TA ČR věnované soutěži. Odkaz 

soutěže na příslušných sociálních mediích s možností hlasování. 
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• Prezentace vybraných děl ze soutěže: v prostorách Techmania Science Center v Plzni, Svět 

techniky v Ostravě, vybrané vysoké školy, Národní galerie v Praze, Národní technické muzeum, 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, ministerstva apod. 

• Díla z kategorie vysokých škol předchozích ročníků mohou být vydraženy na benefiční aukci TA ČR 

v rámci vyhlášení aktuální výtvarné soutěže nebo Dne TA ČR. 

3.2.8 Časopis TA ČR 

V současnosti vychází v TA ČR odborový občasník určený pouze pro zaměstnance TA ČR. Podle studie 

APA Adventage study5 lidé čtou firemní magazín více než 25 minut. To je totožné jako například 

s délkou třiceti vteřinového spotu v televizi nebo s osmi sekundami, jež průměrně věnují billboardu. 

Z toho 4% čtenářů na firemní magazín zareagují. Proto se nabízí pro prezentaci TA ČR a výsledků 

aplikovaného VaVaI atraktivní médium tohoto typu. Časopis by měl být určen všem stakeholderům 

spolupracujícím s TA ČR. 

Doporučený postup 

1. Zvolit správný název časopisu 

Např. TA.. Nabízí se vytvořit anketu pro zaměstnance, aby sami navrhli nejvhodnější název. 

2. Frekvence 

Čtvrtletní + na konci roku výroční vydání v lepší-reprezentativním vzhledu. 

3. Obsah 

• vybrané významné tiskové zprávy TA ČR, 

• články a rozhovory relevantních zaměstnanců TA ČR odborníků z prostředí VaVaI, 

• informace o programech TA ČR, 

• příspěvky úspěšných žadatelů (jejich zkušenosti, přínos inovací, apod.), 

• kalendář akcí na příští čtvrtletí a vyhodnocení akcí z období předchozího, 

• pravidelný sloupek předsedy/-kyně TA ČR, 

• pravidelná rubrika z press tripů, 

• zajímavosti ze světa VaVaI, 

• pár stran věnovaných umění - obrázky z výtvarné soutěže + relevantní zajímavosti ze 

světa, 

• vytvořit vtipný a zajímavý příběh nebo rubriku, na kterou se bude čtenář těšit a který bude 

v jednotlivých vydáních na sebe navazovat (1/2 strany), 

• možnost prezentace partnerů TA ČR nebo jiných relevantních subjektů v rámci PR článků 

(placená reklama - snížení nákladů). 

4. Distribuce 

Stojan na recepci TA ČR, při osobním jednání, na seminářích, workshopech, eventech, 

veletrzích, Den TA ČR, Mezinárodní strojírenský veletrh apod. 

  

                                                             
5 http://www.the-cma.com/uploads/apa_documents/advantage_exsum-mar-05.pdf 
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5. Organizace a časová náročnost 

Organizační struktura prací: 

 náplň – pracovníci úseku vnějších vztahů, 

 grafické ztvárnění – externí grafik, 

 distribuce – tisková mluvčí TA ČR, 

 ekonomika – vedoucí úseku vnějších vztahů, 

 zodpovědnost za celý časopis – vedoucí úseku vnějších vztahů, 

Na celkové přípravě projektu se podílí minimálně 5 osob, časová náročnost je velmi těžko 

odhadnutelná. Ta závisí na obsahu časopisu a předešlých zkušenostech členů pracovního týmu. 

3.2.9 Eventy 

TA ČR se účastní každoročně fotbalových zápasů a pořádá volejbalový turnaj pro své zaměstnance. Je 

dobré zorganizovat sportovní aktivitu pro své partnery – organizace, se kterými má TA ČR uzavřená 

memoranda o spolupráci, členy veřejné správy, spřátelené organizace. Pomůže to k prohloubení 

vztahů a otevření komunikačních kanálů mezi jednotlivými subjekty zainteresovanými v oblasti VaVaI. 

Ze sportovních aktivit je doporučeno: 

 běžecký maraton 

dvě možné varianty: 

- vlastní závod TA ČR - pod názvem TA.5ka (TA.10ka) - napříč všemi cílovými 

skupinami, 

- účast na již existujících maratonech. 

 Beach-volejbalový turnaj (odpolední letní setkání) - zaměstnanci, partneři, příjemci. 

 Fotbalový zápas se spřátelenými institucemi, partnery. 

Organizace a časová náročnost 

K organizaci bude nutný jeden zkušený pracovník z úseku vnějších vztahů. Příprava obdobných akcí je 

odvislá od počtu účastníků. Průměrný odhad časové náročnosti se pohybuje okolo 1 pracovního týdne. 

Dále se nabízí možnost mimo sportovních aktivit, které jsou u zástupců státní správy oblíbeny 

a mohou posílit vzájemné vztahy a spolupráci s nimi, s ohledem na činnost TA ČR, jako jsou:  

 Buffet lunch, Buffet diner. 

 Koktejl. 

 Pracovní oběd. 
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4 Komunikace s jednotlivými cílovými skupinami 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé cílové skupiny, na které by se měla zaměřit komunikace TA ČR 

a jsou v ní uvedeny způsoby komunikace s vybranými cílovými skupinami. 

4.1 Státní správa 

Úředníci jsou pracovníci, kteří hodně času tráví u počítačů. Tímto směrem by měla směřovat 

i podstatná část prezentace TA ČR. 

Přímá komunikace 

Vhodné je vytvořit graficky i obsahově atraktivní a přehledného elektronický newsletter, který by byl 

tvořen krátkými zprávami se zaměřením na ty cíle, které udává strategie TA ČR. Tedy zajímavosti 

z oblasti VaVaI, které se dotýkají každodenního života, a které se uplatnily s přímou podporou TA ČR. 

Ten může být umístěn na webových stránkách TA ČR a bylo by vhodné, aby si mohl kdokoliv 

prostřednictvím registrace zajistit jeho pravidelné odebírání. Podoba newsletteru je uvedena v Příloze 

4, jež vytvořil projektový tým. 

Dále se nabízí vytvoření krátkých, jednoduchých a názorných videospotů. Jejich tématem mohou být 

informace o výsledcích zajímavých projektů nebo průběhu realizace takových projektů z oblasti VaVaI. 

Dále rozhovory se zajímavými představiteli VaVaI a státní správy. Tyto spoty se mohou distribuovat 

i samostatně pracovníkům/organizacím, na která TA ČR cílí. 

Další možností je distribuce velmi krátkých novinek například pod jednotným názvem „To jste možná 

nečekali“ aneb „Žhavé aktuality z TA ČR?“. 

Stejným způsobem se dají rozesílat i „Kuriozity z výzkumu a vývoje“. 

Nepřímá komunikace 

Paralelně s přímou komunikací je vhodné nastavení a zintenzivnění zprostředkované komunikace přes 

média. I úředníci státní správy získávají informace z tradičních médií. V pracovní době hledají 

informace nejčastěji v online médiích typu Novinky.cz, iDNES.cz, Blesk.cz nebo iHNed.cz a zároveň 

z tištěné verze nejčtenějších deníků a odborných magazínů v České republice. Z TA ČR by proto měly 

odcházet populárně zpracované informace i tímto směrem. Úředník by měl obdržet z TA ČR informace 

přímo a zároveň o nich být informován i z médií. Dostane se tak pod „dvojí“ a „soustředěnou palbu“. 

V rámci projektu byl proto vytvořen aktualizovaný medialist cílený právě na oblast státní správy, spolu 

s mailing listem s kontakty na představitele z této oblasti. 

Hlavní komunikační kanály: 

Oficiální internetové stránky TA ČR, Cena TA ČR, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, newsletter, 

snídaně s novináři, tiskové konference, semináře/konference, relevantní tištěná média, eventy, časopis 

TA ČR, výtvarná soutěž. 
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Komunikační témata: 

Informace o existenci a činnostech TA ČR, informace o projektech/výsledcích projektů/vyhodnocení 

výsledků aplikovaného VaVaI v rámci organizací veřejné správy, prezentace dobré praxe ze zahraničí, 

novinky a vzdělávání v oblasti VaVaI, spolupráce jejich relevantních členů na workshopech, press 

tripech a snídaních pořádaných TA ČR. 

4.2 Předkladatelé projektových záměrů (žadatelé) 

Hlavní komunikační kanály: 

Oficiální internetové stránky TA ČR, semináře pro žadatele, LinkedIn, Twitter, YouTube, Newsletter, 

tiskové konference, cena TA ČR, články v relevantních tištěných médiích, časopis TA ČR, eventy. 

Komunikační témata: 

Informace o existenci a činnostech TA ČR, informace o projektech TA ČR, výsledky projektů 

aplikovaného VaVaI podpořených z programů TA ČR, informace právního a legislativního charakteru, 

poradenství pro žadatele a realizátory projektů, přehled výzkumných kapacit. 

4.3 Realizátoři výsledků výzkumu 

Hlavní komunikační kanály: 

Oficiální internetové stránky TA ČR, LinkedIn, Twitter, YouTube, Snídaně s novináři, Press trip, 

semináře a setkání příjemců a odborníků v oblasti aplikovaného VaVaI, Ceny TA ČR, tiskové 

konference, eventy, časopis TA ČR. 

Komunikační témata: 

Informace o existenci a činnostech TA ČR, informace o projektech TA ČR, výsledky projektů 

aplikovaného VaVaI podpořených z programů TA ČR, informace právního a legislativního charakteru, 

poradenství pro žadatele a realizátory projektů, přehled výzkumných kapacit. 

4.4 Partnerské organizace 

Hlavní komunikační kanály:  

Oficiální internetové stránky TA ČR, LinkedIn, YouTube, Newsletter, Snídaně s novináři, Press trip, 

semináře, cena TA ČR, tiskové konference, eventy, časopis TA ČR. 

Komunikační témata: 

Informace o existenci a činnostech TA ČR, informace o projektech TA ČR, výsledky projektů 

aplikovaného výzkumu a vzniklých inovacích podpořených TA ČR, právní, legislativní a 

administrativní informace a podpora při realizaci projektů, přehled firem poptávajících výzkumné 

kapacity. 
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4.5 Zaměstnanci TA ČR 

Hlavní komunikační kanály: 

Oficiální internetové stránky TA ČR, intranet - ankety/názory/nápady zaměstnanců, LinkedIn, 

Facebook, Google+, Newsletter, umělecká soutěž TA ČR, eventy, časopis TA ČR. 

Komunikační témata: 

Informace o činnostech TA ČR, informace o projektech TA ČR, výsledky/vyhodnocení projektů 

aplikovaného VaVaI podpořených z programů TA ČR, další pracovně právní informace. 

4.6 Média 

Hlavní komunikační kanály: 

Oficiální internetové stránky TA ČR, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snídaně s novináři, Press trip, tiskové 

konference, cena TA ČR, umělecká soutěž TA ČR, event. 

Komunikační témata: 

Informace o existenci a činnostech TA ČR, informace o projektech/výsledcích projektů/vyhodnocení 

výsledků aplikovaného VaVaI v organizacích veřejné správy, prezentace dobré praxe ze zahraničí, 

novinky a vzdělávání v oblasti VaVaI. 

4.7 Široká veřejnost, studenti, mládež, děti 

Hlavní komunikační kanály: 

Oficiální internetové stránky TA ČR, výtvarná soutěž TA ČR, Cena TA ČR, Facebook, Twitter, YouTube, 

články v tištěných médiích, Techmania Science Center, Svět techniky Ostrava, eventy, časopis TA ČR. 

Komunikační témata: 

Zvýšení podvědomí o TA ČR a jejich aktivitách, projekty podpořené TA ČR = užitečná řešení pro 

veřejnost, informace/novinky/zajímavosti ze světa VaVaI. 
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5 Pilotní ověření navržených komunikačních nástrojů 

V této kapitole jsou shrnuty výsledky pilotního ověřování navržených komunikačních nástrojů a z nich 

vyplývající doporučení. 

5.1 PR controlling 

V současnosti neexistuje strukturovaná databáze stakeholders TA ČR spolu s databází komunikačních 

témat a aktualizovaný medialist. Monitoring médií je zajištěn společností Newton Media. Avšak 

k dalšímu zpracování a analýze monitoringu průběžně nedochází. 

Doporučení: 

• Vytvoření pravidelně aktualizované databáze všech stakeholders a její rozčlenění podle 

jednotlivých druhů cílových skupin - jméno, instituce, pozice v ní, kontakt telefon + email. 

• Vytvoření pravidelně aktualizované databáze mediálních kontaktů (novin, časopisů, 

televize, rádia) - jméno, název společnosti, pozice, kontakt - telefon + email. 

V obou případech je nutné zaznamenávat pravidelně, kdy a co bylo komunikováno. Vznikne tedy 

ucelený systém informací o komunikaci s médii a o komunikaci se stakeholders. Tento systém zajistí 

vyšší efektivitu budoucí komunikace, navázání kvalitnějších vztahů s cílovými skupinami a zjednoduší 

práci pracovníkům úseku vnějších vztahů. 

V rámci zefektivnění komunikačních aktivit TA ČR je třeba vytvořit přehledný reporting 

komunikačních aktivit jehož součástí bude systém komunikace s cílovými skupinami a médii. 

Nejlepší jeho formou je přehledná tabulka v rámci Microsoft Excel. Na počátku každého měsíce bude 

pomocí ní vytvářen měsíční komunikační plán a na závěr měsíce jeho vyhodnocení. 

V příloze č. 3 je uveden přehled použití komunikačních kanálů pro jednotlivé cílové skupiny, ze 

kterého je i vycházeno při reportingu komunikačních aktivit. 

5.2 Hodnocení pilotního ověření komunikačních nástrojů  

Komunikační nástroje, jejichž využití bylo doporučeno, byly od 1. ledna 2015 pilotně ověřovány 

v rámci aktivit členů KA 7.1. V níže uvedeném textu a grafech je zobrazena jejich změna za období od 

1. ledna 2015 do 30. září 2015. 

5.2.1 Online komunikace 

V následující tabulce jsou vyjmenovány jednotlivé online nástroje, které byly v rámci metodik nově 

nastaveny, a grafy vývoje používaných online médií. 
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Tabulka 1: Online komunikace 

Nástroj Četnost jeho využití 

LinkedIn 2 x týdně 

Facebook 4 x týdně 

Twitter 2 x týdně 

Youtube 2 x měsíčně 

Newsletter 1 x měsíčně 

SlideShare  Dle množství prezentací 

Wikipedia 2 x ročně aktualizace 

Graf 1 vizualizuje růst zájmu uživatelů online médií o informace z TA ČR. Tempo růstu bylo lineární 

a vzhledem k plánovaným aktivitám úseku vnějších vztahů je predikce stejného tempa růstu 

i v následujícím období. 

Graf 1: Vývoj online médií 

 

Dosah příspěvků zveřejněných na online médiích úměrně roste s počtem nových zájmových uživatelů 

TA ČR, viz graf 2. Pozitivní lineární růst lze predikovat i v dalších měsících. Počet příspěvků je 

optimální a zajišťuje požadovaný růst komunikace online medií. Doporučuje se jejich množství 

a periodu zachovat. Nejmenší růst zaznamenává YouTube. Lze doporučit, aby se v rámci tohoto online 

media sdílela vlastní i cizí videa s atraktivním obsahem. Nicméně úsekem vnějších vztahů bylo toto 

doporučení zamítnuto z důvodu finanční a časové náročnosti přípravy videí a zároveň je YouTube 

považován, s ohledem na aktivity TA ČR, jako doplňkový nástroj a ne stěžejním komunikačním 

kanálem. 
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Graf 2: Práce s online médii 

Za nejatraktivnější témata příspěvků napříč všemi online medii lze, podle jejich dosahu a aktivity mezi 

uživateli, určit novinky z dění v TA ČR, akcí TA ČR, informace o předsedovi/-kyni TA ČR a aktuality 

o úspěšných projektech podpořených TA ČR. 

V dubnu 2014 byl poslán první newsletter TA ČR určený pro zaměstnance státní správy. Informace 

v něm obsažené se týkaly všeobecně aktivit TA ČR s reflexí na státní správu a pořádaných události 

určené opět cílové skupině. To vše bylo doplněno a souhrnné informace o programech TA ČR 

a videoblog předsedkyně TA ČR. Průměrné otevření newsletteru činí za sledované období 29,2 %. Za 

velmi úspěšnou kampaň se pokládá otevřenost 30%. Tudíž je možné vyhodnotit úspěšnost zasílání 

newsletteru za velmi pozitivní. Z grafu 3 lze dovodit v měsíci květnu a červnu 2015 pokles zájmu cílové 

skupiny, což je obvyklým jevem u newsletterů následujících po prvním odeslání. V červenci 2015 je 

zaznamenám růst zájmu cílové skupiny. Na následující období je naplánováno rozšíření mailing listu 

pro tento newsletter. Déle se doporučuje zahrnout do jeho obsahu vzdělávací okénko vycházející ze 

vzdělávacích modulů KA 7.2 projektu Zefektivnění činností TA ČR, což pomůže k nárůstu jeho čtenosti. 

Návazně na tyto změny lze predikovat na následující období lineární růst zájmu cílové skupiny státní 

správy. 
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Graf 3: Vývoj čtenosti newsletterů pro veřejnou správu 

 

5.2.2 Off-line komunikace 

V rámci metodiky byly navrženy a pilotně ověřovány převážně online nástroje, s ohledem na trendy 

v PR a komunikacích. Stěžejní činnosti v off-line komunikaci tvořily tiskové zprávy propagující 

úspěšné projekty aplikovaného VaVaI, které byly podpořeny TA ČR. Dále bylo navrženo měsíční 

pořádání snídaní s novináři. Tato akce byla prováděna po dohodě s úsekem vnějších vztahů v rámci 

dalšího interního projektu TA ČR s názvem Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend 

TA České republiky (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B600010). 

V rámci pilotního ověření off-line informačních nástrojů byly rozesílány na relevantní celorepubliková 

média tiskové zprávy o výsledcích úspěšných projektů, které podpořila TA ČR. Tato činnost výrazně 

podpořila spolu s probíhajícími snídaněmi s novináři pozitivní ohlas TA ČR v médiích, což je 

ilustrováno v grafu 4. Zároveň se díky tomu zvýšil i zájem médií o TA ČR a její aktivity, a byl 

prohloubena pozitivní spolupráce s novináři. 

Zbývající off-line nástroje nebyly doporučeny (Press tripy a Tiskové konference), převážně 

z finančních důvodů nebyly realizovány eventy nebo byly prováděny přímo úsekem vnějších vztahů 

TA ČR, na nichž se pracovníci KA 7.1 spolupodíleli (výtvarná soutěž, Mezinárodní strojírenský veletrh 

v Brně, Ceny TA ČR, Časopis, Semináře a workshopy). 
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Graf 4: Vývoj mediální tonality TA ČR 

 
 

5.3 Optimální kombinace a frekvence použití informačních nástrojů 

Online komunikace: 

 Web: pravidelná aktualizace české (3-5 aktualit týdně) i anglické verze (1 aktualita za 2 týdny). 

 Newsletter: pravidelné rozesílání na 2 cílové skupiny (veřejná správa a příjemci projektů 

TA ČR) s frekvencí 1x newsletter měsíčně pro každou cílovou skupinu. 

 LinkedIn: pravidelné vkládání příspěvků s frekvencí 3-5 týdně. 

 Twitter: pravidelné vkládání příspěvků s frekvencí 3-5 týdně. 

 Facebook: pravidelné vkládání příspěvků s frekvencí 5-7 týdně. 

 YouTube: pravidelné vkládání videí s frekvencí minimálně 1x měsíčně. 

 Google+: nevyužívat. 

 SlideShare: pravidelné vkládání prezentací s frekvencí minimálně 1x měsíčně. 

 Wikipedia: revize informací minimálně 1x za půl roku. 

Offline komunikace: 

 TAsnídaně: uspořádat minimálně 4x do roka. 

 Press tripy: nevyužívat. 

 Tiskové konference: pouze k vhodným tématům (cca 2x ročně). 

 Semináře a workshopy: v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu a Dne TA ČR, semináře 

pro žadatele a pro příjemce (maximálně využívat video pro další využití). 

 Ceny TA ČR: pravidelně 1x ročně v říjnu. 

 Mezinárodní strojírenský veletrh: uspořádat seminář, zvážit nutnost stánku. 
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 Výtvarná soutěž: pravidelné vyhlašování soutěže na začátku roku, vyhlašování výsledků na 

podzim. 

 Časopis TA.Di: vydávat pravidelně 2x ročně – na jaře pouze elektronicky a na podzim (před 

Cenami TA ČR) i v tištěné podobě. 

 Eventy: pořádat dle časového vytížení zaměstnanců a dle nároků na rozpočet. 
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6 Závěr 

Výše zmíněné informační nástroje byly zvoleny návazně na Identifikaci a analýzu informačních 

nástrojů, která vychází z vyhodnocení analýzy stávající situace informovanosti veřejné správy. Veškeré 

nástroje jsou výše charakterizovány a je uveden postup, návod a doporučení pro práci s nimi tak, aby 

bylo dosaženo požadovaného zacílení na veřejnou správu a zvýšení informovanosti jejich zástupců. 

V rámci metodiky byly navrženy a pilotně ověřovány převážně online nástroje, s ohledem na trendy 

v PR a komunikacích. Navržené informační nástroje byly od 1. ledna 2015 pilotně ověřovány členy 

KA 7.1 a pravidelně konzultovány s pracovníky úseku vnějších vztahů TA ČR. Z online nástrojů byly 

nastaveny a pilotně ověřeny tyto nástroje: webové stránky TA ČR, LinkedIn, Facebook, Twitter, 

YouTube, SlideShare, MailChimp – newsletter a Wikipedia. Stěžejní činnosti v off-line komunikaci 

tvořily tiskové zprávy propagující úspěšné projekty aplikovaného VaVaI, které byly podpořeny 

z programů TA ČR. Návazně na návrh vytvoření časopisu TA ČR, jež je uveden v této metodice, byl 

vytvořen časopis TA.Di, který popularizuje výsledky aplikovaného VaVaI a byl distribuován v rámci 

cílové skupiny veřejné správy. Dále bylo navrženo měsíčně pořádání snídaní s novináři. Tato akce byla 

prováděna po dohodě s úsekem vnějších vztahů TA ČR v rámci dalšího interního projektu TA ČR 

s názvem Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend TA České republiky 

(reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B600010). 

Z vyhodnocení pilotního ověřování informačních nástrojů vyplynulo, že komunikace s cílovou 

skupinou byla nastavena efektivně a zájem cílových skupin o TA ČR roste. V rámci výstupního 

semináře KA 7.1 a vzdělávacích seminářů KA 7.2 byly vedeny neformální rozhovory se zástupci 

veřejné správy na téma hodnocení nastavení nového komunikačního rámce TA ČR. Z rozhovorů 

vyplynulo, že strategie informování veřejné správy byla zvolena správně a mix informačních nástrojů 

je plně vyhovující. Pro další práci s informačními nástroji je doporučeno úseku vnějších vztahů TA ČR 

pokračovat v nastaveném sytému komunikace. 
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7 Seznam použitých zkratek 

KA Klíčová aktivita 

NL Newsletter 

PR Public relations 

SEO Optimalizace pro vyhledavače (z angl. Search Engine Optimalization) 

SM Sociální média 

TA ČR Technologická agentura ČR 

VaVaI Výzkum, vývoj a inovace 
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8 Seznam použitých zdrojů 

Právní předpisy ČR 

 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění [online]. In: Portál veřejné správy  

[https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=130~2F2002&rpp=15#seznam] 

Internetové zdroje 

 www.robertnemec.com 

 http://www.the-cma.com/uploads/apa_documents/advantage_exsum-mar-05.pdf 

Ostatní 

 Uryč, M., Wolf, K., Sýkorová, J., Kabátová, B., Luňáková, M., Daňková, L., Klein, O.: Komunikační strategie pro 

Technologickou agenturu České republiky, TAKTIQ. 2015 

 Marketing a „prodej“ vědy a výzkumu (po 2 letech) [online]. In.: Portál Datamar. 2015 

[http://www.inovace.utb.cz/files/Marketing_a_prodej_vdy_a_vzkumu.pdf] 

 Pavlíčková, R.: Marketing ve vědě a výzkumu, Moravská vysoká škola Olomouc [online]. In: Portál Moravské vysoké 

školy Olomouc. 2010 

[http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/12MarketingveVaV.pdf] 

 Návrh PR strategie TA ČR. TA ČR. 2015 

 Strategie Technologické agentury ČR - STRATA 2020. 2011 

 Grafický manuál TA ČR. TA ČR 2014 

 Komunikace 2015 - hlavní cíle TA ČR pro rok 2015. 2014 
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Příloha č. 1: Analýza stávající situace v oblasti informovanosti veřejné správy 

V průběhu zpracování situační analýzy informovanosti veřejné správy byly primárně využity 

dokumenty Technologické agentury (dále TA ČR), které mají funkci pilíře vnějších komunikačních 

aktivit TA ČR. Jedná se o následující dokumenty: 

● Návrh PR strategie TA ČR, 

● Komunikace 2015 - hlavní cíle TA ČR pro rok 2015, 

● Strategie Technologické agentury ČR - STRATA 2020, 

● Komunikační strategie pro Technologickou agenturu České republiky, 

● Grafický manuál TA ČR. 

Podle analýzy uvedené v Komunikační strategii pro Technologickou agenturu České republiky, 

dosavadní externí komunikace TA ČR často opomíjela oblast veřejné správy a byla zaměřena zejména 

na příjemce a odbornou veřejnost. Celková prezentace TA ČR byla považovaná za nedostatečnou 

a roztříštěnou. 

V rámci situační analýzy komunikace TA ČR byl současný stav PR a komunikačních aktivit směrem 

k veřejné správě rozdělen na relevantní komunikační kanály, uvedené v tabulce 1 a seřazeny dle 

intenzity využívání od nejčastěji využívaného po nejméně využívaný. 

Tabulka 2: Komunikační kanály TA ČR 

Komunikační kanály TA ČR 

KOMUNIKACE 

oficiální webové stránky TA ČR 

tiskové zprávy a publikace 

média - online, tištěná 

PR 

workshopy a semináře 

soutěže, výstavy 

společenské události 

 

Stav komunikačních aktivit 

1. On-line komunikace 

A. Oficiální webové stránky TA ČR 

TA ČR má od roku 2009 založeny oficiální webové stránky, které jsou spravovány Úsekem 

informačních a komunikačních technologií a pracovníkem Úseku vnějších vztahů. Za sledované období 

roku 2014 bylo na webu TA ČR v sekci hlavních novinek, které mají funkci hlavního informačního 

kanálu, zveřejněno celkem 121 aktualit, což činí v průměru 2 až 3 zveřejněných zpráv týdně. Aktuality 

byly ve složení, které jsou popsány v následujícím grafu 1. 
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Graf 5: Struktura zpráv na webových stránkách TA ČR za rok 2014 

 

Webové stránky jsou zaplněny nepříliš dobře tříděnými informacemi, „rozklikávací“ menu se nachází 

v záhlaví, na levé i na pravé straně. Je nutné webové stránky zjednodušit a jejich vzhled a funkčnost 

přizpůsobit mobilním zařízením. Informace cílovým skupinám jsou zobrazeny především v sekci 

novinky a v sekci tiskové zprávy. Nedostatečná je především propagace výsledků projektů 

aplikovaného VaVaI podpořených TA ČR. Na webových stránkách partnerských institucí chybí odkaz 

na webové stránky TA ČR. Zároveň je opomenuta optimalizace SEO, která by cílovým skupinám 

usnadnila vyhledávání potřebných informací. Další slabinou webových stránek byla jejich anglická 

mutace. V anglické verzi byly zobrazovány informace v českém jazyce a hlavní aktuality byly 

překládány do anglického jazyka minimálně. 

B. Sociální média 

Prezentace TA ČR v sociálních médiích je zaměřena pouze na Facebook (založen v červenci 2014) 

a LinkedIn. Pro instituci typu TA ČR má hlavní roli v komunikaci kromě Facebooku také LinkedIn 

a Twitter a to doplněno o YouTube a SlideShare, na kterém TA ČR své profily založeny nemá. 

Komunikace pomocí sociálních médií postrádá rámec a jasnou komunikační strategii. 

C. LinkedIn 

Profil na této sociální síti je chybně založen jako profil osoby a ne instituce, což na prezentaci nemá 

pozitivní efekt. Komunikace v rámci toho sociálního média neprobíhala a na profilu nebyla 

zaznamenaná žádná aktivita. 

D. Facebook 

Stránka je chybně založena jako místo. Příspěvky vkládá tiskový mluvčí cca jednou týdně. Komunikaci 

TA ČR na Facebooku v roce 2014 popisuje tabulka 2. 
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Tabulka 3: Komunikace Facebook 

MĚSÍC FANOUŠCI POČET 
PŘÍSPĚVKŮ 

DOSAH 
PŘÍSPĚVKŮ 

ZAMĚŘENÍ NA 
PROJEKTY APLIK. 

VAVAI 

ZAMĚŘENÍ NA 
“HIGH-TECH” 

NOVINKY VAVAI 

ZAMĚŘENÍ NA 
TA ČR 

ČERVENEC 16 4 2,8 2 1 2 

SRPEN 25 13 12,7 0 12 1 

ZÁŘÍ 35 14 23,2 0 11 3 

ŘÍJEN 38 10 35,28 0 7 3 

LISTOPAD 50 18 29,7 1 15 2 

PROSINEC 62 14 58,4 0 13 1 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že komunikace na sociálním médiu postrádá témata se zaměřením na 

prezentaci projektů aplikovaného VaVaI, o TA ČR a jejím dění. Jednotlivé novinky z high tech inovací 

a VaVaI jsou na stránkách tohoto typu nedůležité pro celistvost komunikace, ale pokud jejich množství 

výrazně převyšuje četnost výše zmíněných témat, postrádá existence těchto stránek jasný smysl 

a nepřinese požadovanou sledovanost a tím informovanost fanoušků o aplikovaném VaVaI v České 

republice a jeho výsledcích. 

2. Off-line komunikace 

A. Tiskové zprávy a publikace 

Tiskové zprávy zveřejňované TA ČR se týkají především programů, výzev, konferencí a společenských 

akcí pořádaných TA ČR. Tiskové zprávy byly doposud psané „úřednickým jazykem”, ne vždy pro 

veřejnost srozumitelné. Tiskové zprávy jsou rozesílány úzkému okruhu novinářů bez ohledu na druh 

tiskové zprávy a zaměření novináře. 

V tabulce 2 je uvedeno množství tiskových zpráv za rok 2012, 2013 a 2014. Zároveň uvádí, kolik 

z tiskových zpráv bylo zaměřeno na informace o programech TA ČR a projektech aplikovaného VaVaI. 

Z uvedených dat vyplývá, že informovanost o projektech byla doposud nízká. 

Tabulka 4: Četnost tiskových zpráv TA ČR (2012-2014) 

ROK 
CELKOVÝ POČET 

TISKOVÝCH ZPRÁV 
TÉMATIKA PROGRAMY 

 
TÉMATIKA PROJEKTY 

 

2012 18 10 1 

2013 24 6 1 

2014 10 3 2 

TA ČR každoročně vydává Výroční zprávu a přehled programů TA ČR. Jejich struktura a obsah je na 

vysoké úrovni v souladu s nároky na takovýto druh publikace. 
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Podle Komunikační strategie pro Technologickou agenturu České republiky jsou články o TA ČR 

v tištěných médiích zveřejňovány minimálně. Což je zřejmé i z analýzy tiskových zpráv. Úsek vnějších 

vztahů postrádá seznam tiskovin a médií, která jsou pro prezentaci TA ČR stěžejní a ve kterých je 

důležité posílit intenzitu tiskových zpráv a jejich informovanosti o výsledcích projektů podpořených 

TA ČR. 

Prezentace a účast na konferencích, seminářích a podobných akcích probíhá aktivně s pozitivním 

výsledkem, jako je navazování nové spolupráce se zájmovými subjekty a zvyšování povědomí 

o projektech aplikovaného VaVaI a TA ČR samotné. Což vyplynulo z rozhovorů s vybranými subjekty 

veřejné správy prováděných členy týmu KA 7.1. 

B. Televize a rozhlas 

Spolupráce s těmito médii neprobíhá. Za sledované období proběhl v rozhlase 1 rozhovor 

s předsedkyní TA ČR. 

C. Workshopy, semináře a konference 

TA ČR se každoročně prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde mimo 

poradenskou činnost žadatelům o podporu, organizuje odbornou konferenci za účasti významných 

osobností z oblasti VaVaI. Současně se pořádají informačních workshopy k vyhlášeným veřejným 

soutěžím TA ČR, které jsou ale zaměřeny na jinou cílovou skupinu než je oblast veřejné správy. 

D. Soutěže, výstavy 

TA ČR každoročně pořádá výtvarnou soutěž pro studenty vysokých škol a žáky základních a středních 

škol. Tato soutěž je vhodným prostředek pro navazování komunikace a vztahů se zaměstnanci veřejné 

správy. 

E. Společenské události 

Významnou událostí je Den TA ČR, v rámci kterého je pořádaná konference na aktuální téma z oblasti 

VaVaI a vystupují na ní významné osobnosti z dané oblasti. Na ni navazuje tisková konference a na 

závěr dne je pořádaný slavnostní večer spojený s vyhlašováním Cen TA ČR řešitelům nejúspěšnějších 

projektů podpořených z programů TA ČR. Tento Den je velmi významný pro komunikaci TA ČR 

s účastníky veřejné správy. 

 

Průzkum informovanosti veřejné správy 

V rámci analýzy stávající situace informovanosti veřejné správy probíhalo dotazování relevantně 

vybraných zaměstnanců veřejné správy. Dotazování prováděli členové týmu KA 7.1 formou osobních 

pohovorů a dotazníků. Dotazovaným byly kladeny otázky ohledně jejich přehledu v oblasti VaVaI, 

činnosti TA ČR, výsledcích aplikovaného VaVaI a možnostech využití aplikovaného VaVaI pro potřeby 

resortů. 

Vyhodnocení a závěry dotazování: 

● zástupci veřejné správy mají povědomí o TA ČR, ale nízkou informovanost o její činnosti 

a úloze v oblasti VaVaI, 
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● zástupci veřejné správy neznají konkrétní výsledky aplikovaného VaVaI a chybí jim informace 

o podpořených projektech, 

● zástupci veřejné správy mají základní přehled o oblasti VaVaI, ale uvítali by více informací. 

V rozhovoru s dotazovanými zástupci veřejné správy uvedli pro ně nejpřijatelnější formu poskytování 

informací formou newsletteru, sociálních médií a tištěnou prezentaci. 

 

Shrnutí analýzy 

Následující informace o využívání komunikačních nástrojů byly zpracovány k 31. prosinci 2014. 

A. Online komunikace 

Tabulka 5: Stav online médií k 31. prosinci 2014 

ONLINE KOMUNIKACE AKTUÁLNÍ STAV 

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ 
STRÁNKY 

zastaralé, nedostatečná 
aktualizace AJ verze, 

nepřehledné 

NEWSLETTER nepoužíván 

LINKEDIN špatně založená stránka 

TWITTER nepoužíván 

FACEBOOK špatně založená stránka 

YOUTUBE nepoužíván 

SLIDESHARE nepoužíván 

WIKIPEDIA stránky nejsou založeny 
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B. Off-line komunikace 

Tabulka 6: Stav off-line médií k 31. prosinci 2014 

OFF-LINE 
KOMUNIKACE 

NÁSTROJ AKTUÁLNÍ STAV 

Prezentace v 
tištěných 
médiích 

Tiskové zprávy nedostatečná popularizace podpořených projektů 

Tiskové konference 1 x ročně – Den TA ČR 

Setkání s novináři neprobíhá 

Press tripy neprobíhají 

Časopis TA ČR nevydává se  

PR 

Semináře a workshopy průběh nahodilý, potřeba systematizace a včasné oznámení 

Cena TA ČR chybí větší pokrytí v médiích 

Umělecká soutěž postrádá ucelený rámec a vyšší propagaci 

Eventy nekonají se kromě vernisáže umělecké soutěže 
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Příloha č. 2: Identifikace a analýza informačních nástrojů/zdrojů 

Identifikace informačních nástrojů 

Pro potřeby informovanosti veřejné správy projektový tým na základě zkušeností rozdělil informační 

nástroje do 2 kategorií: 

 online, 

 offline. 

Identifikované online informační nástroje: 

 Webové stránky. 

 Microsite. 

 Newslettery. 

 Blogy. 

 Wikipedia. 

 Sociální média 

- Facebook. 

- Twitter. 

- LinkedIn. 

- YouTube. 

- Google +. 

- SlideShare. 

- Tumblr. 

- Instagram. 

- Pinterest. 

Identifikované off-line informační nástroje: 

 tiskové zprávy, 

 tiskové konference, 

 kulaté stoly, přednášky a semináře, 

 společenské události - eventy, 

 press tripy, 

 publikace (noviny, časopisy). 

 

Analýza informačních nástrojů/zdrojů 

1. Online informační nástroje 

A. Oficiální webové stránky 

Webové stránky jsou v dnešní době hlavním komunikačním kanálem. To platí i pro TA ČR, která 

prostřednictvím webových stránek komunikuje s odbornou i laickou veřejností. 

Z toho důvodu je třeba, aby stránky byly uživatelsky přívětivé, přístupné ze všech zařízení (stolní 

zařízení, tablety, mobily) a pravidelně aktualizované. 
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Optimálním počtem hlavních informací na webových stránkách je 3 – 5 aktualit týdně, pro zachování 

aktuálnosti a atraktivity stránek. Zároveň je třeba dbát na pravidelnou aktualizaci sekcí Tiskové 

zprávy a Napsali o nás, které jsou obě v kategorii Média. 

B. Microsite 

Microsite6, rovněž nazývaná minisite či weblet, je webdesignerským názvem pro speciální malý web, 

fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Rovněž ji lze označit za prostředek marketingu. 

Hlavní stránka microsite má zpravidla také svou vlastní URL adresu nebo doménu. Ve většině případů 

jsou používány k prezentování specifického okruhu informací – ať již článků (nekomerčně) či 

společností nebo produktů (komerčně). Na microsite může odkazovat hlavní prezentace anebo může 

být microsite od hlavní prezentace úplně oddělena – např. odlišným grafickým provedením, 

ovládáním, záměrem, cílovou skupinou atp. Hlavní rozdíl microsite oproti hlavní prezentaci je její účel 

a soudržnost skupiny informací oproti širokému rozsahu hlavní prezentace (např. firemního webu). 

Microsites zveřejňující textový obsah mohou sloužit např. jako stránky či skupiny stránek obsahující 

informace o dovolených, událostech, svátcích nebo podobných záležitostech. Jejich účelem je uvést více 

detailních informací, než by mohlo být uvedeno na hlavní webové prezentaci. Namísto strukturování 

všech dat do jedné prezentace, jsou mnohdy vytvářeny dočasné, oddělené microsites – menší weby, 

informující o dílčích aktivitách, událostech, aspektech jistých tematických celků atp. 

Pro použití v rámci propagace aplikovaného VaVaI lze Microsite využít například pro informační 

kampaň pro širokou veřejnost. 

C. Newsletter 

Newsletter7 je anglický termín označující elektronický zpravodaj (news = novinky, letter = dopis). 

Jedna se o emaily, obvykle ve formátu HTML, pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům. 

Newsletter patří k moderním, levným a účinným marketingovým nástrojům. 

Newsletter však lze s výhodou uplatnit i při dalších speciálních příležitostech, např. při budování 

komunity. Důležité je, aby newsletter poskytoval užitečné informace. Jen tak může plnit marketingové 

cíle. V opačném případě si lidé rychle newsletter odhlásí, případně se sníží důvěra ve značku. 

Velký význam má i samotné provedení newsletteru, jeho kreativita, velikost, sémantika a další 

vlastnosti samotného emailu. Značnou roli hraje i čas odeslání newsletteru, vyhodnocování 

jednotlivých kampaní a další technologické aspekty. 

TA ČR nedistribuuje newsletter žádnému ze svých stakeholders, ani veřejné správě, přitom disponuje 

početným seznamem příjemců i partnerů. 

D. Blog 

Blog je webová aplikace obsahující příspěvky ve většině případů jednoho editora na jedné webové 

stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, 

(tj. nejnovější nahoře). 

                                                             

6 https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsite 

7 http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/newsletter/ 
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Slovo blog vzniklo stažením anglického web log, což v češtině volně v překladu znamená webový 

zápisník, a zkrácením slova weblog. 

Weblogy tvoří nesmírně široké a diferencované pole, takže pokusy o stručnou vyčerpávající definici 

nějakými formálními kritérii bývají neúspěšné: spektrum sahá od osobních „deníčků“ po oficiální 

zpravodajství firem, sdělovacích prostředků a politických kampaní; do weblogu může přispívat stejně 

tak jediný autor, malá skupina přátel nebo široká komunita. Mnoho weblogů umožňuje přidávat 

komentáře k jednotlivým příspěvkům, takže kolem nich vzniká čtenářská komunita; jiné jsou 

neinteraktivní. 

Různí se i formát weblogů, od prostého seznamu odkazů na webové stránky po dlouhé původní texty. 

Jednotlivé příspěvky jsou téměř vždy označeny datem a časem; jelikož odkazy jsou pro weblogy 

důležité, většina má způsob, jak archivovat starší příspěvky a určit jim stabilní URL adresu; ta se 

nazývá permalink. Stále častější a dnes už de facto standard je nabízet přehled nejnovějších příspěvků 

ve formátu RSS. 

TA ČR vlastní blog nemá. Blog má založený předsedkyně TA ČR na serveru Aktualne.cz, avšak 

nevyužívá jej (pouze dva příspěvky z roku 2013). 

E. Wikipedia 

Wikipedia je internetová encyklopedie. Je hojně využívaná veřejností. Stránky na Wikipedii jsou 

významné pro online komunikaci a optimalizaci ve vyhledávačích. Zápis organizace na Wikipedii 

vypovídá o spolehlivosti a důvěryhodnosti u partnerů a novinářů.  

TA ČR nemá profil na wikipedii vytvořen. 

 F. Sociální média 

Sociální média musí tvořit ucelený a propojený systém komunikace ve světě internetu spolu 

s oficiálními webovými stránkami TA ČR. Tudíž, veškeré sociální sítě spolu s obsahem webových 

stránek (tiskové zprávy, novinky, kalendář akcí apod.) by měly být spravovány v jednotném duchu, 

aby nedošlo k roztříštěnosti informací a prezentace, ale aby vznikl na internetu jednotný systém 

prezentace informací pocházejících z TA ČR.  

i. Facebook 

Facebook8 je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci 

mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svojí 1,5 miliardy aktivních 

uživatelů (únor 2015) je jednou z největších společenských sítí na světě. Je plně přeložen do osmdesáti 

čtyř světových jazyků. Jméno serveru vzniklo z papírových letáků zvaných Facebooks, které se 

rozdávají studentům prvního ročníku na amerických univerzitách. Tyto letáky slouží k bližšímu 

seznámení studentů mezi sebou. 

Po registraci v systému a odsouhlasení licence používání má uživatel možnost vyplnit svůj detailní 

profil a může se připojovat k různým skupinám uživatelů a získávat nové kontakty. Pokud jiný uživatel 

souhlasí s tím, že je váš přítel, můžete vidět také jeho profil. Někteří uživatelé ovšem svoje profily 

                                                             

8 https://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook 
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pomocí nastavení práv uživatelů zveřejňují i lidem, kteří jsou zapsáni pod stejnou skupinou nebo 

i celému internetu. Systém umožňuje komunikaci mezi uživateli pomocí zpráv, diskusních fór nebo 

diskusemi na uživatelských profilech (anglicky The Wall). Další funkce obstarávají externí i interní 

aplikace. Ty nejpoužívanější pocházejí přímo z dílen Facebooku. Facebook ale také poskytuje otevřené 

API, které může kdokoli využít a napsat si vlastní rozšiřující aplikaci. Hlavní síla Facebooku je 

v propojenosti jednotlivých komponent, většina textu může sloužit jako hypertextové odkazy 

k dalšímu obsahu. 

Hlavní myšlenkou Facebook page by mělo být šíření povědomí o TA ČR a její popularizaci mezi širokou 

veřejností, nicméně hlavní fokus by se měl zaměřit na informace a zajímavosti ze světa VaVaI. Zejména 

vkládání odkazů na zajímavé články, fotografie a videa s vlastním komentářem (stručný, jasný, 

originální) o délce max. 3 řádky. Facebookovou stránku lze použít pro výtvarnou soutěž - zveřejnění 

děl a hlasování. 

ii. LinkedIn 

LinkedIn je profesní sociální síť, jejíž hlavním cílem je sdružování profesionálů ze všech různých 

oblastí. Na LinkedIn mají své účty společnosti, státní organizace, manažeři, konzultanti a odborníci 

z nejrůznějších oborů. Profil TA ČR je chybně založen, neboť je založen jako profil osoby a ne instituce. 

LinkedIn nabízí řadu užitečných nástrojů pro zefektivnění činností uživatelů. Jednou z nich jsou 

oborové/profesní skupiny, v rámci nichž je možné přidávat diskuzní témata, novinky, ale i volné 

pracovní pozice. Pokud je skupina správně používána, jedná se o jakousi podsíť, která žije vlastním 

životem a kterou je možné utvářet tak, aby nenásilně zvyšovala pozitivní PR a public affairs TA ČR. 

Dalším takovým nástrojem jsou Showcase Pages. Ty fungují jako podstránky k samostatnému 

tématu/službě/produktu, které chce uživatel komunikovat. Nabízí se. např. vytvoření takových 

podstránek k jednotlivým programům TA ČR, na nichž by bylo možné komunikovat veškeré informace 

a akce z TA ČR probíhajících v rámci jednotlivých programů a zkušenosti řešitelů.  

iii. Twitter 

Twitter slouží jako mikroblog pro krátké příspěvky o maximální délce 140 znaků. Pro vysokou 

koncentraci novinářů je jedním z hlavních nástrojů pro komunikaci s médii. 

Profil na twitteru nemá TA ČR založen - doporučujeme založit profil organizace i profily hlavních 

osobností TA ČR. 

iv. YouTube 

V současnosti je komunikace prostřednictvím videí hlavním trendem přinášejícím požadovaný efekt 

s propojením na ostatní online média. Profil na YouTube nemá TA ČR založen. 

v. Google+ 

Google+ (také Google Plus nebo zkr. G+) je internetová sociální síť provozovaná společností Google. 

Provoz sítě byl zahájen 28. června 2011. Google+ je po nepříliš úspěšném Orkutu další pokus Googlu 

proniknout na pole sociálních sítí a je dosud asi největší přímou konkurencí Facebooku a v mnoha 

ohledech i Twitteru. Google+ zahrnuje stávající sociální služby jako Google Profiles, a +1, přidává k nim 

navíc některé nové prvky, např. kruhy, témata či setkání. 
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Tato sociální síť není TA ČR plně využívána. Jelikož TA ČR využívá služby Gmail, má každý ze 

zaměstnanců již předem vytvořen účet na tomto médiu. Pro účely informovanosti veřejné správy 

o inovacích se však tato sociální síť nehodí a proto ji nedoporučujeme využívat. 

vi. SlideShare 

SlideShare umožňuje nahrávat prezentace, letáky, návody, brožury a jiné materiály, a zpřístupnit je 

nejširšímu okolí na profesionální úrovni. Spolu s YouTube doplňují základní online média (LinkedIn, 

Twitter, Facebook) a pomáhají vytvořit ucelený koncept online komunikace. SlideShare nebyl doposud 

TA ČR využíván a může usnadnit sdílení a zasílání prezentovaných materiálů pomocí mnoha online 

kanálů cílovým uživatelům. 

vii. Tumblr 

Tumblr9 je sociální síť, takzvaná "Microblogging" stránka, kterou vytvořil David Karp. Od roku 2013 ji 

vlastní společnost Yahoo! Inc. Tumblr umožňuje snadné sdílení čehokoliv. V roce 2014 síť měla přes 

184 milionů blogů (včetně těch neaktivních). Tumblr je rok od roku populárnější a blogy si zde 

zakládají novinové společnosti, známí spisovatelé, umělci, herci a i zpěváci. Důkazem je i blog 

samotného Baracka Obamy, současného prezidenta Spojených států amerických. 

viii. Instagram 

Instagram10 je volně dostupná aplikace pro platformu iOS (Apple), Android a Windows Phone 8, která 

svým uživatelům umožňuje sdílení fotografií. K tomu je určena řada filtrů, které lze na pořízenou 

fotografii aplikovat. Také formát fotografie je odlišný a jako odkaz na fotoaparáty značky Kodak 

a Polaroid jsou výsledné snímky ve čtvercovém formátu, zatímco kamery zařízení se systémem iOS 

používají poměr stran 3:2. Aplikace se nesnaží konkurovat jiným sociálním službám, ba naopak 

umožňuje snadné sdílení fotografií na další sociální sítě jako je Facebook, Twitter, Flickr, případně na 

publikační služby Posterous a Tumblr. 

ix. Pinterest 

Pinterest11 je webová stránka, která svým uživatelům umožňuje zdarma vytvářet tematické kolekce 

obrázků či fotografií, které najdou online nebo je nahrají z vlastního počítače. Jedná se tedy o službu, 

která umožňuje online bookmarking (záložkování) obrázků. Takto vytvořené kolekce (či nástěnky) 

mohou procházet ostatní uživatelé a jednotlivé obrázky z nich komentovat, označovat tlačítkem „Like“ 

nebo si je rovnou přidat do své vlastní online nástěnky. Zároveň se jedná o sociální síť, jelikož všichni 

uživatelé spolu mohou interagovat, komunikovat a vytvářet obsah společně. Používání Pinterestu je 

zcela zdarma, neexistuje ani žádná placená verze. 

  

                                                             

9 https://cs.wikipedia.org/wiki/Tumblr 

10 https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram 

11 https://cs.wikipedia.org/wiki/Pinterest 
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2. Off-line informační nástroje 

A. Tiskové zprávy 

Tisková zpráva12 je obsáhlejší textové sdělení určené médiím, které vydává obchodní společnost, 

politická strana či jiná organizace v okamžiku, kdy potřebuje sdělit něco důležitého veřejnosti. Má, 

stejně jako novinová zpráva, strukturu obrácené pyramidy – nejdůležitější informace jsou v úvodním 

odstavci, další vysvětlující informace následují. To umožňuje redaktorovi krátit zprávu od konce, aniž 

by došlo k vypuštění klíčového sdělení. Obvyklý rozsah se pohybuje mezi jednou a dvěma stranami. 

Zpráva obecně patří mezi historicky nejstarší žurnalistické útvary. Nekomentuje ani neanalyzuje. 

Odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, jak a proč. Mezi její základní znaky patří jasnost, 

přesnost, věcnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a jednota místa, času a děje. V těchto bodech se od ní 

zpráva tisková zásadně nikterak neliší. 

Tiskovou zprávou rozumíme textové sdělení rozsáhlejšího obsahu určené především médiím (televize, 

internet, noviny, rádio), které vydává obchodní společnost, politická strana či jiná organizace 

(případně i jednotlivec) v okamžiku, kdy potřebuje sdělit nové skutečnosti, události nebo fakta 

veřejnosti. 

B. Tiskové konference 

Tisková konference13 je setkáním jednotlivců či představitelů firem nebo jiných organizací se zástupci 

médií. Pořádá se buď pravidelně (např. pravidelné tiskové konference představitelů vlády) nebo ve 

chvíli, kdy je nutné sdělit důležité informace veřejnosti. V drtivé většině případů umožňuje novinářům 

okamžitě klást otázky. 

C. Press tripy 

Cíl a program cesty musí být koncipován jako zážitek, na kterém se komfortní cestou novinář dozví, co 

potřebuje a co očekává (informace k němu takříkajíc doputují samy) a přitom získá pocit, že jeho práce 

díky této akci není jen sezení u počítače a že mu to „k něčemu je“. Novinář musí mít možnost získat 

dopředu jistotu rozhovoru na konkrétní téma s konkrétní osobou (přes PR, domlouvající press trip). 

Takový press trip v něm vzbudí pocit, že příště chce jet znovu (ví co čeká a že mu to k něčemu je). 

Z press tripů lze nabízet například: seriál o inovujících firmách a podnikatelích; Retro: tehdy to bylo 

takhle a koukejte, jak to vypadá nyní, atd. 

D. Semináře a workshopy 

TA ČR pořádá celoročně několik různorodých seminářů a workshopů. Tyto akce probíhají nahodile 

a nepravidelně převážně v sídle TA ČR. Níže je navrženo pět základních druhů těchto akcí, jejich obsah, 

četnost a místo pořádání. 

E. Publikace - Časopis TA ČR 

V současnosti vychází v TA ČR odborový občasník určený pouze pro zaměstnance TA ČR. Podle studie 

APA Adventage study lidé čtou firemní magazín více než 25 minut to je totožné, jako například 

                                                             

12 https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiskov%C3%A1_zpr%C3%A1va 

13 https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiskov%C3%A1_konference 
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s délkou třiceti vteřinového spotu v televizi nebo s osmi sekundami, jež průměrně věnují billboardu. 

Z toho 4% čtenářů na firemní magazín zareagují. 

F. Eventy 

TA ČR se účastní každoročně fotbalových zápasů a pořádá volejbalový turnaj pro své zaměstnance. 

Obdobné sportovní aktivity pro své partnery nepořádá. 

Závěr 

V dokumentu jsou identifikovány a analyzovány informační nástroje/zdroje, pomocí kterých se mohou 

cílovým skupinám distrubuovat informace z oblasti aplikovaného VaVaI a úspěšných projektech. 
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Příloha č. 3: Newsletter 
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Newsletter – MailChimp analytics 
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Příloha č. 4: LinkedIn 

Vzor stránky 

 

 

LinkedIn - analytics 

 



 
 

 
 

Strana 58/67 

Příloha č. 5: Twitter 

Příklad příspěvku  

 

 

 

Twitter - analytics 
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Příloha č. 6: Facebook 

Nevhodný typ příspěvku 

 

 

Vhodný typ příspěvku 
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Facebook - Insigts 
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Příloha č. 7: YouTube 

Vzor stránky 

 

 

YouTube - analytics 
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Příloha č. 8: SlideShare 

Podoba stránky  
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Příloha č. 9: Obsah Wikipedia česká verze 
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Příloha č. 10: Obsah Wikipedia anglická verze 
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