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Základní pravidla komunikace škol a školských zařízení s médii a veřejností1 
 
Anotace 
 
Příspěvek je koncipovaný jednak jako dílčí manuál, jednak jako monitoring tisku 
k eventualitám lepší či horší praxe, týkající se komunikace škol a jejich představitelů s médii 
během určitých mimořádných2 (zátěžových) situací. Přitom je zdůrazněno, že komunikace 
koncipovaná ex post je již sama o sobě nezvládnutá. Komunikovat s médii i s veřejností je 
třeba průběžně, při "klasickém provozu" i v případě mimořádných událostí. 
 
Klíčová slova 
 
Školy a školská zařízení, komunikace, média, doporučení. 
 
Summary 
 
A brief article is conceived both as a some kind of manual, as well as monitoring of the press 
articles, related to the topic of better or worse practices regarding communication of the 
schools and their representatives with the media during certain stressful situations. It is 
emphasized that communication conceived ex post is, in itself, unmanaged. It is necessary to 
communicate continually, even during "quiet" periods. 
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1
 Příspěvek byl vytvořen v rámci výzkumného projektu „Potencionální hrozba růstu rizik vzniku konfliktních 

situací popřípadě teroristických aktů ve školním prostředí inspirovaných v zahraničí pod vlivem informací 
v médiích“, č. VF20152016042. 
2
 Nejedná se o obvykle o mimořádné události podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, v platném znění (§2: škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 
člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení záchranných a likvidačních prací). 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Zbyněk Koukolík; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.; Mgr. Berill Mascheková 

Základní pravidla komunikace škol a školských zařízení s médii a veřejností (2016_C_06) 
 

 
2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII A VEŘEJNOSTÍ 
 
Správně vedená komunikace s médii nebo veřejností úspěšná prevence či zvládání celé řady 
zátěžových, mimořádných nebo krizových situací, včetně záchrany životů a materiálních 
hodnot. Nesprávně vedená komunikace pak může situaci zkomplikovat. 
 

 
Krizová komunikace a její cíle 
 

 Krizová komunikace není jen komunikování v době mimořádné události či krizové 
situace, ale i taková specifická forma komunikace, která samotnému vzniku krizové 
situace zabrání nebo jí předchází. Jakákoli „mimořádná událost“ či „krize“ přitahuje 
zájmy sdělovacích prostředků, veřejnosti, zainteresovaných orgánů, ale i prostých 
přihlížejících. S tím je třeba předem počítat.  

 Cílem (nejenom krizové) komunikace je šířit správné, včasné, hodnotné, důvěryhodné  
a přesvědčivé informace ve správný čas a na správném místě a tím redukovat nejistotu, 
zabránit panice, uvést věci na pravou míru a pomoci chránit dobré jméno školy 
a školského zařízení – dále jen „školy“). 

 Vždy je dobré předem pečlivě připravit, jaké informace budou zveřejňovány a kdo je 
bude sdělovat. Špatnou interpretací může dojít k nedorozumění a chaosu, může nastat 
prohloubení a prodloužení nežádoucí situace. 

 Budování důvěry a empatie mezi školou, veřejností (včetně žáků a jejich rodin) a médii je 
polovinou úspěchu. Druhou polovinu pak představuje otevřenost, angažovanost  
a odbornost vedení školy. 

 
Tiskový mluvčí, tiskové oddělení nebo pověřený zaměstnanec (nejenom v době mimořádné 
události či zvýšeného zájmu médií) vykonává zejména následující činnosti: 
 

 spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky a médii; 

 zabezpečuje informování veřejnosti o činnosti školy; 

 zabezpečuje pravidelný monitoring zpravodajství, které se týká činnosti školy; 

 aktualizuje internetové stránky školy. 
 
Zásady pro roli tiskového mluvčího (pokud je zřízena) lze shrnout do následujících pouček: 
 

 Je třeba v předstihu vhodně nastavit komunikační kanály, a to nejen pro potřeby interní 
komunikace (v rámci úřadu a jeho příspěvkových organizací), ale také co se týče přenosu 
informací směrem k veřejnosti, respektive médiím. 

 Je třeba přenášet informace rychle – všechny informace musí být k dispozici v reálném 
čase. Pokud nebude informaci aktivně šířit sama škola, bude ji šířit někdo jiný a může ji 
dezinterpretovat. 

 Je třeba mluvit pravdu. Lež a fabulace se po čase obvykle vymstí. To ovšem neznamená, 
že nelze, pokud možno, přednostně hovořit o pozitivních stránkách věci (zaměřovat se na 
úspěchy, ne na to, co se aktuálně nedaří). 
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 Je třeba držet se faktů, a nepřipustit žádné spekulace či dohady. Na spekulativní otázky je 
třeba odpovídat opatrně, například ve smyslu „nechceme zmařit probíhající vyšetřo 
-vání …“. 

 Nepoužívejte výrazy typu „bez komentáře“, v krizové situaci to stav věcí jen zkomplikuje. 

 Je třeba se předem připravit na problematické okruhy. „Nabrífovaní“ musí být nejenom 
určení mluvčí, ale i další představitelé školy, aby je případný dotazy nezaskočily. 

 

 
Role školy ve sledované oblasti 
 

 Je třeba sledovat mediální zájem o určité téma, které může způsobit „napětí“ ve škole). 
Řada složitých situací začínala jako „nevýznamné výkřiky“ místních obyvatel. Proto je 
potřeba tyto záležitosti analyzovat, dříve než mohou přerůst v závažný problém a 
s veřejností otevřeně komunikovat. Obecně platí, že daleko méně komplikací postihuje ty 
školy, které provozují aktivní komunikační politiku a dokázaly již v předstihu vytvořit 
formální  
i neformální vazby se zástupci lokálních či dokonce celostátních médií. 

 Zdaleka ne všechny školy zřizují pozici tiskového mluvčího. Vždy je však třeba, aby 
představitelé školy (ředitel, jiný určený zaměstnanec) znali alespoň základy komunikace 
s médii, včetně komunikace krizové. Tyto dovednosti se hodí nejenom v „krizi“, ale i při 
běžné proaktivní komunikaci navenek. 

 V případě, že v týmu může s médii hovořit více osob, je třeba zabránit tomu, aby jejich 
vyjádření byla protichůdná.3 Žádné mediální vystoupení nesmí, například, obsahovat 
osobní údaje o žácích, tak jak jsou definovány souvisejícími právními předpisy (zákon  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 

 

                                                           
3
 V kontextu dosavadního vývoje v České republiky se takový model komunikace zatím týká spíše mezilidských 

vztahů na pracovišti, kdy „proto sobě“ komunikuje vedení (ředitel) školy a jednotliví učitelé (často skrze média 
nebo sociální sítě anonymně). Příkladem může být napětí v rámci Gymnázia Kroměříž na začátku roku 2012, 
situace na Středním odborném učilišti služeb v Praze 9, březen 2016 nebo vývoj na základní škole v Čerčanech, 
červen 2016. 
TOMAN, Karel. Kroměřížské gymnázium začíná připomínat sicilské Palermo. Kroměřížan.cz. 25. leden 2012. 
http://www.kromerizan.cz/clanky/view/14/kromerizske-gymnazium-zacina-pripominat-sicilske-palermo 
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Specificky (a na základě zahraničních zkušeností4) je sledováno téma dopadu “kritického 
incidentu”, respektive situace po krizi. Tyto rady není od věci zde uvést: 
 
Opatření přijatá po závažných násilných činech, stejně jako související komunikace, mohou 
zásadně ovlivnit to, zda a jak se přes ně žáci i komunita dokáže přenést. Po závažném činu 
násilí ve škole zaměstnanci, poradci, studenti, policie a další zasahující, svědci a rodiny 
stresovými onemocněními, jako jsou nespavost, deprese, hněv, bolesti hlavy a další 
psychosomatické potíže. Mnoho utrpení lze „zvládnout“ lépe, pokud postižení jedinci 
dostanou pomoc od zkušených psychologických poradců do 24 až 72 hodin po traumatické 
události: 
 
 Používejte profesionály vyškolené a zkušené v oblasti duševního zdraví pro krizovou  

a posttraumatickou intervencí. 
 Při poskytování informací a poradenství je třeba brát v úvahu vícejazyčné potřeby žáků  

a jejich rodin (děti cizinců). 
 Pokud je to možné, vytvořte informační linky a speciální telefonní čísla pro oběti a jejich 

rodiny, kdykoli jsou postiženy velké skupiny studentů. 
 Informujte rodiče, zaměstnance a studenty o tom, jaké informace je možné uvolnit 

médiím, protože většina lidí si není vědoma toho, co v této souvislosti může a nemůže 
dělat. 

 Uspořádejte setkání se zaměstnanci, které pomůže eliminovat nedorozumění, 
informujte je o dalších krocích, a poraďte jim, jak téma dále probírat se žáky. 

 Ujistěte se, že všechny známky násilí byly odstraněny (ideálně externími silami) před 
návratem učitelů, žáků a dalšího personálu do školy. 

 Řešte problémy se stoly a skříňkami studentů, kteří zahynuli. V případě prázdného stolu 
je doporučováno přesunout stůl do zadní řady a pak ho v tichosti zcela odstranit. 

 Pokud je to vhodné, odeberte jména zesnulých studentů z formulářů, plakátů, seznamů, 
záznamů absence a jiných výkazů. 

 Poskytněte volno pro všechny studenty, učitele a zaměstnance, kteří se chtějí zúčastnit 
pohřbů nebo navštěvovat zraněné v nemocničních zařízeních. 

 Spolupracujte s rodinami, které chystají památníky a aktivity k uctění obětí. 
 Posuďte vhodnost vytvoření památníku obětem v prostorách školy. Pokud takové řešení 

není vhodné, navrhněte alternativní lokality v okolí školy. 
 Uspořádejte veřejný obřad, který symbolizuje ukončení období smutku. 
 
Jedním z možných mediálních výstupů škol je tisková zpráva. Při její tvorbě platí tato 
pravidla: 
 

 Je třeba se řídit pravidlem tzv. „obrácené pyramidy“. Hned v prvním odstavci je třeba 
odpovědět na stěžejní otázky: „Kdo?“, „Co?“, „Kdy?“, „Kde?“, případně „Jak a proč?“. 

 V prvním odstavci musí být vše podstatné, ve zbytku zprávy jsou tato fakta rozepsána. 

                                                           
4
 Guide for Preventing and Responding to School Violence (second Edition). International Association of Chiefs 

of Police; Bureau of Justice Assistance; United States Department of Justice. 2007. 
http://www.theiacp.org/portals/0/pdfs/schoolviolence2.pdf 
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 Informace je třeba řadit od nejvíce důležitých po méně podstatné. Vyjadřujte se 
v krátkých, srozumitelných větách. Žádné souvětí by pokud možno nemělo přesáhnout tři 
řádky. 

 Každému dílčímu jevu či faktu je vhodné věnovat samostatný odstavec. 

 Zpráva jako celek by neměla přesáhnout jednu stranu A4. 

 Pro členění textu neškodí krátký titulek, nejlépe jednoduchá a faktická věta. 

 Kvůli případným dotazům je třeba uvést kontaktní osobu a spojení na ni. 
 

 

V případě velkého zájmu médií je pro školu jednodušší připravit tiskovou konferenci, než 
odpovídat na dotazy jednotlivě. Určený mluvčí nejprve přivítá účastníky, představí řečníky  
a sdělí téma konference. Případné podklady se rozdají na začátku akce. Po skončení tiskové 
konference někdy probíhají individuální rozhovory (pro televizi často před zajímavým 
pozadím jako je třeba knihovna, skleněná vitrina nebo nástěnka s oceněními dosažených 
výsledků školy a jejích žáků). 
 
Při poskytování rozhovoru na kameru je třeba nepodcenit tyto problematické aspekty: 
 

 Je třeba odpovídat stručně a jasně – sníží se tím možnost „sestříhání“ odpovědi. 

 Je třeba dělat jasnou tečku za větou klesnutím hlasu. 

 Je třeba vyvarovat se odborných slov, kterým by nemuseli všichni rozumět. 

 Je třeba dívat se na redaktora, ne do kamery. 

 Je třeba vyvarovat se neverbálních projevů nejistoty (uhýbání očima), které divák citlivě 
vnímá. 

 
Délka obvyklé televizní či rozhlasové reportáže je 60 až 90 vteřin. Z toho na jednoho řečníka 
může vyjít třeba jenom 10 vteřin, tedy tři až čtyři věty. Z tohoto důvodu je doporučováno: 
 

 Udržet sdělení krátká (nanejvýš 12 slov). V rozhovoru lze poskytovat jen omezené 
množství co nejjasněji formulovaných informací, nanejvýš tři klíčová sdělení. 

 Klíčová sdělení opakovat (co se chystáme sdělit; vlastní sdělení; rekapitulace toho, co 
jsme sdělili). Tím se zvýší pravděpodobnost, že i po sestříhání informace doputuje 
k divákovi. 

 K vyvážení jedné negativní informace je třeba využít tři pozitivní. Pokuste se redaktorům 
„ulehčit práci“ s hledáním mediálně přitažlivé části vašeho vyjádření. „Naservírujte“ jim 
nějaký zjednodušující bonmot či novinářskou zkratku, korespondující s vašimi zájmy. 

 Své vystoupení si raději předem připravte „nanečisto“ a odzkoušejte ho spolu s kolegy. 

 Naprosto nespoléhejte na obecnou etiku či autorizaci vystoupení. Počítat je třeba i se 
skrytou kamerou. „Sestříhání“ nebo dezinterpretaci může škola alespoň částečně řešit 
tím, že sama pořizuje alespoň zvukové záznamy rozhovorů svých představitelů s novináři 
a umisťuje je na své internetové stránky nebo je použije v případě jakýchkoli sporů  
o jejich autenticitu. 
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Mýty spojené s krizovou komunikací 
 

Mýtus Realita 

Sdělování špatných zpráv bude zvyšovat strach a 
paniku 

Pravda působí proti panice. 
Panika je jev výjimečný! 

Dokud nejsou k dispozici všechny informace, je lepší 
mlčet 

Uznání nejistoty veřejnost (paradoxně) stabilizuje. 

Je lepší nevystupovat na veřejnosti, dokud není známo 
řešení situace. 

Informace veřejnosti o vývoji situace zvyšují důvěru  
a podporují pořádek. 

Veřejnost nebude problematice rozumět. Krizová komunikace musí být koncipována tak, aby jí 
většina veřejnosti rozuměla. 

Komunikace není důležitá, dokud se řeší krize. Na 
komunikaci bude čas „potom“. 

Špatná nebo žádná komunikace může krizovou situaci 
ještě vyhrotit, případně způsobit další komplikace. 

Krizová komunikace je věcí tiskového mluvčího nebo 
jiných profesionálů. 

Krizová komunikace může být někdy záležitostí mnoha 
osob, zapojených do zvládání určité zátěžové situace. 

 

 
Kde hledat další informace 
 

 Miroslav Hřebecký. Komunikační strategie školy. Řízení školy: odborný měsíčník pro 
ředitele škol. 6/2014, s. 14-15. http://katalog.npmk.cz/documents/428244 

 Strategie komunikace vysokých škol s veřejností. IPN Kredo. Slideshare.net, 2. III. 2015. 
http://www.slideshare.net/ipnkredo/kredo-strategie-komunikacevssverejnosti 

 Návrh komunikační strategie Fakulty sociálních studií. Slideshare.net, 8. VIII. 2012. 
http://www.slideshare.net/pavelsima1/nvrh-komunikan-strategie-fakulty-socilnch-
studi 

 Výsledky soutěže „Tiskový mluvčí roku“: http://www.komorapr.cz/tiskovy-mluvci-roku 

 Marie Šťastná. Komunikace s rodiči a veřejností. Ostrava 2010. http://www.vyzkum-
mladez.cz/zprava/1405764315.pdf 
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http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1405764315.pdf
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Relativně bezproblémové pokrytí předání sponzorského daru konkrétní škole.5 
 

 
 
Daleko problematičtější témata jsou někdy tak ožehavá, že školu pak v komunikaci s médii 
„supluje“ úroveň Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.6 
 

 

                                                           
5
 Informace z médií. Gymnázium Pardubice, 23. červen 2016. 

http://www.gypce.cz/category/informace-z-medii/ 
6
 Škola šikanující žáky nevyhodila. Chyběla odvaha. Deník.cz, 23. únor 2016. http://www.denik.cz/z_domova/ 

valachova-sikana-ucitelky-na-trebesine-byla-v-teto-skole-vyjimka-20160223.html 
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PŘÍKLADY MONITORINGU TISKU K TÉMATU 
 
Školu ovládl smutek. Mladá fronta DNES, 9. duben 2009. 
 
Pardubická střední škola chemická se včera probrala do truchlivého rána. Přes noc se ke všem 
studentům dostala smutná zpráva. Jejich dva spolužáci zemřeli při zemětřesení v italské 
Aquile. V troskách budovy zemřel chlapec a dívka. Další student i ředitelka školy Miroslava 
Katzerová, kteří se studentské stáže ve střední Itálii také účastnili, ničivé zemětřesení  
v regionu Abruzzo přežili.  
 
„Žáci jeli do Itálie za odměnu. Byli to vzorní studenti. Chlapec, který přežil, je v české 
nemocnici. Nebudeme říkat, ve které,“ uvedl Ladislav Forman, šéf odboru školství 
Pardubického kraje.  
 
Těla mrtvých studentů našli teprve v úterý italští záchranáři. Totožnost studentů musela určit 
až ředitelka školy. „Jak paní ředitelka, tak přeživší student se podle našeho konzula chovali 
skvěle,“ řekl hejtman kraje Radko Martínek.  
 
Střední průmyslová škola chemická včera připomínala opuštěnou pevnost. Tu hlídal jen 
školník, který dbal na to, aby se do budovy nedostali žádní novináři. Ti by však stejně téměř 
nikoho nepotkali. Kvůli tragédii dostaly první, druhé i třetí ročníky volno. Do tříd nakonec 
museli jen čtvrťáci, které čekaly maturitní písemné práce.  
 
„Většina studentů dostala ředitelské volno. Maturanti do školy museli, protože termín 
zkoušek stanovuje zákon. Navíc se studenti na maturitu připravovali, takže by nebylo férové 
je odkládat. I když chápeme, že to pro ně musí být těžké,“ řekl Forman.  
 
Ten stejně jako ostatní zaměstnanci školy nebo kraje odmítli médiím poskytnout jakékoliv 
další podrobnosti. Na tragédii tak upozorňovala pouze černá vlajka na stožáru a občas do 
školy šel někdo s květinami ... Kraj nabídne rodinám zesnulých dvou studentů i finanční 
pomoc. Tu slíbil hejtman kraje Radko Martínek. „Budete to okamžitá pomoc postiženým 
rodinám. Její výši ale nebudeme zveřejňovat,“ řekl šéf kraje ...  
 
Paní ředitelka se právě vrací z Itálie. Jsme s ní v kontaktu. Do školy chodí situaci uklidňovat 
její manžel. Je to pro všechny velká rána,“ uvedla mluvčí Pardubického kraje Magdalena 
Navrátilová. Ředitelka Katzerová nakonec přiletěla do Prahy včera po šestnácté hodině. 
Ovšem stejně jako předtím po telefonu odmítla novinářům cokoliv říct. „Nebudu se k ničemu 
vyjadřovat. Vše důležité je na webu ministerstva zahraničí,“ řekla reportérům ředitelka 
průmyslové školy.  
 
Oficiální informace je však poměrně kusá. „V úterý vpodvečer byla v Aquile identifikována 
těla dvou Čechů. Ta byla předtím nalezena v troskách budovy, ve které byli studenti 
ubytováni. Jde o chlapce a dívku z Pardubic ve věku kolem sedmnácti let, kteří byli v Itálii na 
krátkodobé studijní stáži,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Opletalová.  
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Studenty šikanovaná učitelka zemřela. Škola souvislost odmítá. Týden. 14. únor 2016.  
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/studenty-sikanovana-ucitelka-zemrela-
skola-souvislost-odmita_372461.html7 
 
Vedení střední průmyslové školy v Praze 10 se ohradilo proti tvrzení některých médií, že na 
následky šikany ze strany jejích žáků zemřela učitelka. Zástupkyně ředitele školy Taťjana 
Kubíková řekla, že příčinná souvislost mezi šikanou a úmrtím jejich kolegyně nebyla, na vině 
byly její zdravotní problémy. Případ šikany na škole policie ale řeší. Mluvčí pražské policie Jan 
Daněk sdělil, že kriminalisté se jím zabývají na základě podnětu z médií ...  
 
Pětapadesátiletou učitelku utýrala zřejmě trojice studentů, kteří na ni prý řadu týdnů útočili, 
omezovali ji a ponižovali ...  
 
[Vedení školy] současně očekává, že pokud policie prošetřuje případ šikany na škole, prošetří i 
zdravotní dokumentaci učitelky a zjistí, zda a případně do jaké míry bylo jednání žáků v 
příčinné souvislosti s jejím úmrtím.  
 
Podle Kubíkové se policie zabývá šikanou na základě videozáznamů, které se k vedení školy 
ale nedostaly. Informace o šikaně škola však měla, a to od poloviny ledna. Žáci jí pak poskytli 
videozáznamy zachycující "nepřípustné jednání jiných žáků". Vedení to prošetřilo a viníky 
podmíněně vyloučilo ze školy a udělilo jim trojku z chování.  
 
"Videozáznamy, které mělo vedení školy k dispozici, nezachycovaly žádné jednání, které by 
mělo vést k předání informací policejním orgánům, podání trestního oznámení apod.," uvedla 
Kubíková. Podotkla, že podle videozáznamů, které dostala policie, byly některé projevy šikany 
ještě horší ...  
 
Vzhledem k zákonům o soudnictví ve věcech mládeže a o ochraně osobních údajů se vedení 
školy nesmí podle policie k případu vyšetřování šikany vyjadřovat. "Instrukci dodržujeme,  
a ohrazujeme se proto proti tvrzení médií, že žáky zastrašujeme, aby nikomu nic neříkali," 
zdůraznila zástupkyně ředitele školy.  
 

                                                           
7
 Potenciální pravopisné nedokonalosti byly ponechány v původní podobě – jedná se o citaci. 
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Škola před problémy nezavírá oči. Je hanušovická škola nechvalně proslulá? Mladá fronta 
DNES, 3. listopad 2004. 8 
 
V souvislosti s tragickým případem, který se stal v pondělí 25. října [2004], se na přetřes 
dostalo téma šikany na škole v Hanušovicích. V médiích se objevily zprávy, že škola je 
nechvalně proslulá šikanou největšího rozsahu v kraji, že rodiče se bojí pouštět děti do školy a 
že s tím škola nic nedělá. Opravdu s tím škola nic nedělá? Tak jak by mohl být případ šikany 
na škole odhalen?  
 
Nebudu se zabývat tím, proč a za jakých okolností se šikana na škole objevila, ale dovolil bych 
si malé zamyšlení. Každý sociolog a psycholog vám potvrdí, že problém šikany je 
celospolečenský. Na většině škol šikana existovala, existuje a bohužel i existovat bude. 
Prohlašování některých vedoucích pracovníků škol, že v jejich zařízení šikana není, je spíše jen 
fikce či spíše před tímto problémem "strkají hlavu do písku" a náznaky šikany nebo zjištěné 
případy přehlížejí, popřípadě bagatelizují.  
 
Hanušovická škola se stala "nechvalně" známou svým odhaleným případem šikany. Není na 
tomto místě lépe říci chvalně známou? To, že šikana byla na hanušovické škole odhalena, 
přece vypovídá o tom, že před tímto problémem škola neutíká k alibismu, ale aktivně se snaží 
tento společenský problém vyhledávat a potírat ...  
 
Takže, je hanušovická škola nechvalně známá svým případem šikany? Není! Nebo spíše  
– neměla by být! Právě naopak. Měla by se stát chvalně známá svou prevencí a tvrdými 
postihy viníků. Také by se měla stát chvalně známou tím, že měla odvahu se k tomuto 
problému postavit čelem a i přes scestné názory společnosti a médií neustoupila ze svého cíle 
vymýtit šikanu ve škole. A nestoupí ze svého cíle ani před záplavou jedovatých poznámek  
a útoků ostatních, protože pro pracovníky školy je důležité to, aby se žáci učili v prostředí, do 
kterého se nebudou bát přijít kvůli tomu, že je někdo zbije, okrade, bude omezovat jejich 
osobní svobodu, nebo je bude jiným způsobem šikanovat.  

                                                           
8
 Potenciální pravopisné nedokonalosti byly ponechány v původní podobě – jedná se o citaci. 
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BAJTLER, Martin. Šikana na škole. Neodstoupím, odmítl ředitel. Mladá fronta DNES, 
18. únor 2016. 
 
Lidé žádají konec ředitele školy, kde studenti šikanovali učitelku. On sám odpovědnost necítí  
a rezignovat nehodlá ... Vedení školy se ale výtkám brání. Veškeré náznaky šikany prý  
v minulosti dokázalo řešit už v zárodku. „Máme celou řadu opatření, která například 
studentům umožňují, aby podobné případy mohli anonymně hlásit,“ říká zástupkyně 
Kubíková.  
 
Zda bude nakonec ředitel odvolán, není vůbec jisté. Ve většině více či méně podobných 
případů k něčemu takovému nedochází. Častější je, že ředitelé rezignují sami. K tomuto kroku 
se po politickém tlaku odhodlal například ředitel školy v Praze 8 Miroslav Koranda, který dal 
jednomu z žáků facku. „Úředníci mají spíše tendenci odvolávat ředitele kvůli různým 
formálním a procesním nedostatkům, jako jsou třeba chyby v účetnictví, než na základě 
nějakých morálních záležitostí. Ty se totiž mnohem hůře posuzují,“ konstatuje Hřebecký.  
 
Další možností, jak ředitele školy odvolat, je výsledek kontroly České školní inspekce, která tak 
může rozhodnout i bez pokynu zřizovatele. Tedy zmiňovaného magistrátu. Poslední kontrola, 
kterou inspekce ve škole provedla v květnu loňského roku, na žádné závažné nedostatky 
neupozornila.  
 
Názor, že vedení školy ve věci šikany pochybilo, však zaznívá i z magistrátu. „Pokud ani  
v situaci, kdy po škole běhá dva dny novinář, nás škola jako zřizovatele neinformuje, udělá si 
člověk nějaký obrázek i o tom, jak asi mohla probíhat komunikace uvnitř toho subjektu,“ 
uvádí předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Patrik Nacher (ANO).  
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Škola dává od šikany učitelky ruce pryč, ředitel by měl skončit, žádá přes tisíc lidí v petici.  
Lidovky.cz, 20. únor. 2016. http://www.lidovky.cz/tisicovka-lidi-zada-odvolani-reditele-
skoly-kde-zaci-sikanovali-ucitelku-1q9-/zpravy-
domov.aspx?c=A160220_110606_ln_domov_sk9  
 
„Není možné, aby se nyní ve světle nejnovějších událostí pan ředitel vzdával odpovědnosti 
tím, že dle sdělení sekretariátu je nemocný,“ píše autor petice, která začátkem dalšího týdne 
poputuje k pražskému magistrátu. Ředitel ale ve středu nakonec vystoupil na mimořádné 
tiskové konferenci, kde čelil nepříjemným dotazům novinářů. Odstoupit ale nehodlá …  
 
„Cílem je podpořit žáky a učitele, setkat se s nimi se všemi, komunikovat s nimi závažnost 
případu a říci jim, že je potřeba pracovat na nápravě klimatu. Musíme vidět, že na té škole 
nejsou jenom agresoři. Domnívám se, že ta škola je pod velkým tlakem,“ dodala ministryně  
[školství, mládeže a tělovýchovy] k tématu.  
 
Týrání patří mezi takzvanou skrytou kriminalitu – probíhá za zavřenými dveřmi domovů a děti 
se s trápením ve většině případů nikomu nesvěří. „Dlouho to vnímají jako normální; poté, co 
si uvědomí, že u sousedů se nic podobného neděje, se hluboce stydí. V sobě pak řeší otázku, 
proč je na ně máma taková. A malé dítě nevymyslí jiný důvod než ten, že si za to může samo, 
protože je špatné a zaslouží si to,“ přibližuje pochody dětské duše doktorka Vaníčková.  
 
A okolí? I když existuje takzvaná oznamovací povinnost, jsou prý Češi dost laxní. „Nechce se 
jim do toho, chápou to jako udání,“ vysvětluje ředitel odboru rodiny a dávkových systémů  
z ministerstva práce a sociálních věcí Miloslav Macela. Resort proto chystá kampaň, která by 
povědomí lidí změnila. Aktivnější než před lety jsou alespoň školy. Loni nahlásily téměř třetinu 
ze všech registrovaných případů týrání.  
 

                                                           
9
 Potenciální pravopisné nedokonalosti byly ponechány v původní podobě – jedná se o citaci. 
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Mlčení o drogách se vymstí. Mladá fronta DNES, 7. březen 2001.10 
 
Gymnázium v českobudějovické České ulici se v posledních dvou měsících dostalo pod zorné 
pole novinářů i policistů v souvislosti s drogami a výtržnostmi na ulici. Na neutěšenou situaci 
poukázal počátkem roku ředitel školy Miroslav Chalupský. Dostal se však do pozice, kdy mu 
magistrát města radí, co má v tomto směru udělat, přestože ve stejné ulici je budova radnice 
a poslanecká kancelář ministra školství. "Nelituji toho, že jsem o těchto skutečnostech začal 
mluvit na veřejnosti. I když to někteří lidé nepochopili a naši školu vzali jako problémovou, což 
není vůbec pravda. Když budu o těchto věcech mlčet, v budoucnosti se to vymstí," přemýšlí 
ředitel ...  
 
Ukázal jste prstem na ulici, kterou zlobí drogy a výtržnosti, a vysloužil si poučení 'shora'. 
Reakce na vaše varování byla podrážděná. Jak se cítíte?  
 
Každopádně to beru i tak jako klad. Jednak díky větší aktivitě policie mohu jako uživatel České 
ulice konstatovat, že se situace zlepšila. Mám na mysli omezení vandalismu či sprejerství. 
Zmizely zatím jevy, které jsou předmětem veřejného pohoršení a které do centra města 
nepatří ...  
 
Strkat hlavu do písku se nevyplatí. Vrátí se to dříve či později a možná v nepříjemnějších 
podobách. U nás došlo bohužel díky všem následných aktivitám a možná i médiím k velmi 
zjednodušenému pohledu lidí na školu. Mám na mysli nepravdivé publikované informace. 
Rodiče uchazečů o naše gymnázium to může i odradit. Každopádně je chci uklidnit, že i podle 
posledního průzkumu se něčeho podobného nemusí obávat ...  
 
Znám školy, kde ředitel brání učitelům zahrnout do vyučování protidrogovou prevenci. Přitom 
právě na těchto školách se drogy hodně zkoušejí ...  
 
Od chvíle, kdy kameru zavedla protilehlá radnice, je před její budovou pořádek. Neviděl jsem 
od té doby na chodníku ani nikoho z těch, o kterých si myslím, že patří mezi drogové dealery. 
Kameru připravujeme a bude stát okolo padesáti tisíc.  
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Překročili jsme Rubikon. Právo, 11. březen 2004.11 
 
Kolem desáté hodiny 1. března tohoto roku dostaly naše dějiny kvalitativně nový impuls. Na 
jedné české střední škole byl zavražděn člověk! Byl to učitel. Ano, a to je zřejmě přitěžující 
okolnost! Pro pachatele? Pro vraha? Ale prosím vás, buďte dnešní. Pro oběť! O zavražděném 
učiteli se v lepším případě píše a hovoří tak, jako by byl jen jakýmsi chmurným hrdinou  
z akčního filmu, který po stu ranách zasazených nožem se opět zdvihne z tratoliště krve, aby 
se odplazil pro další život.  
 
Šetření o vraždě zůstává zatím jen v plenkách, ale novináři a odborníci, psychologové, 
psychiatři i politici už vědí, jak se to stalo, a jako jeden tým píší obžalobu, obžalobu na české 
školství, na tyrany za katedrou, na učitelskou šikanu vůči bezbrannému obecenstvu v lavicích, 
na pedagogy, kteří jsou přece překážkou pro třídní zástupy vzdělání chtivé, citlivé a zranitelné 
mládeže, a tak se z oběti téměř přes noc stává pachatel.  
 
Zamýšlel se někdo nad tím, že i pedagog je také jen člověk? Že může být dnes a denně 
vystavován šikaně různých forem a podob? Že možná i pedagog touží být odborníkem ve 
svém oboru? Že se chce opravdu vzdělávat i přes poněkud drsné pracovní podmínky? Že se 
chce leckdy i donkichotsky podílet na vzdělávání a výchově mládeže, když ví, že rodina 
selhává? Že i on může být citlivý a zranitelný?  
 
Ano, mládež není viníkem. Je jen zrcadlem starších generací. Mládež je ve skutečnosti také 
obětí, a nejen konzervativních pedagogů, ale především svých rodičů, různých odborníků, 
politiků, médií či krvavých audiovizuálních a elektronických slátanin. Vražda pedagoga to je 
"jen" první kapitola dramatického příběhu. Další kapitoly píší naše média. Média? Lidé. Lidé 
většinou postpubertálně zaujatí vůči škole, vůči pedagogům.  
 
V tomto příběhu nezbývá ani milimetr prostoru pro lítost a soucit. Ale vlastně ano. Litujeme 
viníka a jeho čin mezi řádky téměř považujeme za spravedlivou odplatu. Za co? No přeci za 
všechno! Jako odstrašující memento nechť poslouží paranoidní článek s názvem Mnoho 
učitelů beztrestně psychicky týrá své žáky, který 4. března otiskly Lidové noviny.  
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RYCHLÍK, Martin. Public relations vysokých škol není podbízení. Euro, 13. duben 2010.12 
 
Umí české vysoké školy jednat s veřejností? A dokážou nabídnout novinářům nosná témata? 
Budují strategicky a dlouhodobě svůj image? Tak znějí otázky, které si jak univerzity, tak  
i veřejnost samotná kladou dosti zřídka... Bohužel. A že v České republice existuje prostor pro 
zlepšování vzájemné komunikace, je nabíledni. „České univerzity by měly ve vnější, ale 
i vnitřní komunikaci rozhodně přidat,“ říká Denisa Kasl Kollmannová, jež byla do března 
proděkankou Fakulty sociálních věd University Karlovy pro vnější vztahy, kde i vyučuje. 
Většina škol, ať už soukromých či veřejných, by měla používat řízenou komunikaci v souladu  
s předem vytvořenou komunikační strategií a s určitým rozpočtem ji i používat. V Česku je 
však public relations a marketingová komunikace klíčová zejména pro mladé a soukromé 
školy, které budují nejen svou pověst, ale i klientelu.  
 
A veřejné školy? Ty naopak mívají za sebou dlouhou tradici vědecké práce, z níž těží svou 
pověst, ale často opomíjejí jak externí komunikaci – tedy média, veřejnost či uchazeče, tak 
zejména interní komunikaci se studenty, učiteli a zaměstnanci. Navíc mnoho pedagogů 
veřejných vysokých škol považuje komunikaci s veřejností a médii nejen za „ztrátu času“, ale 
dokonce za cosi nepatřičného. Za bulvarizaci a podbízení se. Leckdy panuje názor, že by se 
univerzita měla prezentovat pouze vědeckými výsledky a měla by oslovovat jen odbornou 
veřejnost.  
 
Myšlenka jistě vznešená, ale je to správně? Domnívám se, že není. Obecné trendy  
v komunikaci jdou k větší otevřenosti. Zejména veřejné školy jsou placeny z daní občanů,  
a proto by měly rovněž komunikovat s veřejností. Nehledě na to, že univerzity budou 
pokračovat v rozvoji celoživotního vzdělávání a kurzů, kde se cílová skupina uchazečů bude 
stále rozšiřovat. Nebudou to „jen“ maturanti.  
 
Nehrozí ale u soukromých škol, že své studium přechválí, že je jejich promo „vylhané“? 
Rozhodně nelze říci, že prodávají vylhaný produkt, vždyť mnohdy tam učí stejní pedagogové 
jako na veřejných školách. Rozdíly jsou kromě nároků zejména v tom, že soukromé vysoké 
školy mají efektivnější komunikaci a dokážou se lépe prezentovat. Kladou na znalost cílové 
skupiny větší důraz; pojímají studenty jako klienty a program je produktem, za nějž si 
stanovují i cenu. To je základem marketingu. Student si pak „kupuje“ nejen znalosti, ale také 
značku školy. Když dojde k její devalvaci, poškodí to i jeho. To se ale může stát i u veřejné 
školy, zejména té s nižším odborným kreditem, jako tomu bylo v případě Západočeské 
univerzity v Plzni.  
 
Mají vlastně veřejné školy nějaký důvod komunikaci zlepšovat? Některé zatím argumentují 
tím, že nemají nouzi o studenty. Ale už za pět let se podle demografických prognóz propadne 
počet uchazečů až o třetinu, navíc počet vysokých škol se enormně zvýšil – v Česku jich je přes 
sedmdesát, z toho 26 veřejných.  
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Technické školy se už ale potýkají s odlivem zájemců. Co říkáte velké náborové kampani 
ČVUT s komiksovými samolepkami?  
 
To je dobrý příklad; na ČVUT mají patrně nejkreativnější kampaně v Česku. Na propagaci se 
hodně podílejí jejich studenti, využívají sociální sítě i známé tváře – loni to byl například raper 
Orion. Velmi dobrá je také jejich interní komunikace, například studentské kluby. Vědkyně  
z ČVUT dokonce vytvořily pěkný kalendář na podporu fakultní školky.  
 
Ovšem některým profesorům se kampaň nelíbila, prý byla „bulvarizující“, když zobrazovala 
šíleného jaderného fyzika, jak odpaluje atomovku ...  
 
Počty uchazečů o propagované obory vzrostly po uvedení kampaně o čtvrtinu! Na školu se 
pak logicky dostanou studenti, kteří u přijímacích zkoušek obstojí jako nejlepší, a nikoliv ti, 
kteří projdou „s odřenýma ušima“. Lepší studenti pak mají větší potenciál zvýšit i vědecké 
výsledky školy a její prestiž. Je to obousměrný vztah. Problém bývá v tom, že kampaň hodnotí 
i ti, pro něž není určena, a často se jim pocitově nelíbí. O její efektivitě či zacílení nepřemýšlejí. 
U vysokých škol je to ještě složitější, protože emoční vztah ke značce vnímají lidé velmi silně. 
Ale jen proto, že student poslouchá hip hop, nemusí hůře umět matematiku ...  
 
Vysoké školy jsou zde považovány za továrny na tituly, jejichž cílem je zajistit absolventům co 
nejlepší plat. Univerzita by však měla fungovat jako skutečná komunita, která kromě přípravy 
na praxi reprezentuje i určité hodnoty. Nejprve se musí zlepšit tento vztah, teprve poté lze 
prodávat mikiny. Vždyť v ČR často na školách ani neexistují prostory, kde by se lidé mohli 
přirozeně setkávat, debatovat a vytvářet si osobní vztah ke své alma mater ... Cílem mediální 
komunikace univerzity je zprostředkování vědeckých výsledků široké veřejnosti tak, aby jim 
rozuměla, aby lidé věděli, co se na vysoké škole děje a jaké přináší poznatky pro společnost. 
Na tomto základě se pomalu a postupně buduje mimo jiné také dobré jméno a prestiž. Jinak 
je tomu u soukromých vysokých škol, které upřednostňují kvantitu studentů nad kvalitou ...  
 
Zvládají české školy krizový management?  
 
Většinou na to nejsou připraveny. A nelze ani mluvit o krizové komunikaci jako v případě 
komerčních firem, kde komunikace striktně podléhá struktuře firmy a je řízená PR oddělením 
či konzultovaná s odborníky. U vysoké školy však hraje velkou roli důvěryhodnost, prestiž  
i morální kvalita a všechny tyto hodnoty lze snadno diskreditovat i s jen minimálními, či 
dokonce žádnými podklady. V mediálním světě se dobré jméno buduje velmi pomalu, ale ničí 
rychle. Například od kauzy plzeňských práv se v médiích začaly objevovat další „případy“, jež 
vůbec nelze mírou závažnosti či pravdivosti s Plzní srovnávat. Velmi se poškodil obraz českého 
vysokého školství, s čímž teď budou muset bojovat všechny školy. 


