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doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Koukolík 
 
Zásady komunikace s médii – nejen během zátěžových situací1 
 
Anotace 
 
Příspěvek je koncipovaný jednak jako dílčí manuál, 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 
 
Manuál, komunikace, média, doporučení. 
 
Summary 
 
The paper is conceived as a partial manual, to the possible better or worse practice, 
concerning the communication of schools and their representatives with the media during 
certain extraordinary (stressful) situations. At the same time, it is emphasized that 
communication conceived ex post is already unmanageable in itself. It is necessary to 
communicate with the media and the public on an ongoing basis, during "classic operation" 
even in the event of emergencies. 
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1
 Text navazuje na starší výstupyy:  

KOUKOLÍK, Zbyněk; Oldřich KRULÍK; Štěpán VYMĚTAL a Beril l  MASCHEKOVÁ. Základní pravidla komunikace škol 
a školských zařízení s  médii a veřejností. Ochrana & Bezpečnost – 2016, č. 3. 
http://ochab.ezin.cz/O-a-B_2016_C/2016_OaB_C_06_koukolik-krulik-vymetal-maschekova_vol2.pdf 
KRULÍK, Oldřich; Zbyněk KOUKOLÍK a Štěpán VYMĚTAL. Příručka pro obce využitelná při vzdělávání pracovníků 
krizového řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2015. 
http://www.mvcr.cz/soubor/prirucka-pro-obce-final-pdf.aspx 
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 si l  a jevů vyvolaných činností 
člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 
provedení záchranných a l ikvidačních prací). 

http://www.mvcr.cz/soubor/prirucka-pro-obce-final-pdf.aspx
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Zpracování článků pro sdělovací prostředky, zásady komunikace s médii  
 
Cílem textu (podkladu) je seznámit čtenáře se zásadami tvorby odborných textů se 
zaměřením na články do tiskových sdělovacích prostředků. 
 
Výsledkem by následně mohlo být větší ujasnění zásad tvorby některých písemných 
materiálů zpracovávaných pro širší odbornou a laickou veřejnost, respektive co se týče zásad 
komunikace s médii a prezentace určitých informací před veřejností (tisk, televize, rozhlas, 
internet a podobně). 
 
„Co je psáno, to je dáno.“ Ze slovní komunikace se je možné nějakým způsobem  vyvléci. 
Chyby v písemné informaci jsou daleko závažnější. 
 
Základním druhem písemné informace je zpráva.  
 
Odborná zpráva je v ideálním stavu stručná, aktuální, objektivní a neexpresivní (věcná, 
svým způsobem strohá, stereotypní). Nejedná se o žádnou „beletrii“, krásnou literaturu. 
 
Odbornou zprávu chápeme jako informaci, kterou chceme čtenářům sdělit, předat:  
 
1) Informace o určité události (činnosti, ději), která proběhla nebo proběhne. Například 

výsledky kontrolní činnosti, příčiny vzniku požáru, nebezpečnost vypalování porostů, 
preventivně-výchovné poselství pro mládež. 

2) Informace o určité skutečnosti (zařízení, instituci, jevu, problému). Například nové 
normativní dokumenty v oblasti plynových zařízení, hasicí zařízení, požární bezpečnost 
staveb, odborně způsobilé osoby. 
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Co se děje s poznatky? Co se děje s informacemi? 
 
1) Poznatek je získán – empiricky (například kontrolní činností) nebo teoreticky (z právních 

dokumentů, služebních předpisů, z odborné literatury, překladem, z jiných zdrojů). 
2) Poznatek je zpracováván. 
3) Poznatek je předáván – a to verbálně nebo písemně. 
 
Základem verbální informace je písemné sdělení.  
 

Zprávu je třeba koncipovat tak, aby v obecné formě odpověděla na otázky. Kdo? Co? Kdy? 
Kde? případně S kým? Jak? Proč? 
 

Druhy zpráv: 
 

 Stručné (zestručnělé), managerské shrnutí.  
 Rozšířené – obsahují doprovodné prvky. 

 informační články. 
 

Podle obsahu sdělení zprávy rozdělujeme na zprávy hodnotící a na zprávy s prvky popisnými 
nebo naučnými. 
 
Zpráva především informuje:  
 
1) O něčem, co se stalo nebo nestalo, stane nebo nestane. 
2) O změně vůči dosavadnímu stavu. 
 
Zpráva přitom obvykle:  
 

 Konstatuje fakt nebo fakta. 
 Zachycuje určitý děj. 
 Musí operovat, podle možností, jen s  pravdivými a přesnými údaji. 
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Odborný text musí být jasný a srozumitelný. 
 

Je třeba si ujasnit: 
 

 o čem chceme psát (téma); 
 proč to chceme psát; 
 pro koho budeme psát (politik, úředník, jiný odborník, laik atd.); 
 jak chceme napsat (osnova, obsahová struktura, rozsah, vyjadřovací styl, grafika). 
 
Konkrétní časopisy ostatně obvykle uvádí „Informace pro autory“. 
 
Odborný text obvykle vykazuje určitou, více či méně pevně stanovenou strukturu:  
 

 Název (ideálně takový, který vystihuje esenci příběhu). 
 Autor (včetně instituce, kterou zastupuje) 

 Úvod, anotace, klíčová slova (význam, cíl, účel a ambice příspěvku, proč příspěvek vůbec 
vznikl, proč je jeho sama existence důležitá a přínosná; tyto údaje se většinou objeví 
v relevantních databázích a navigují další případné zájemce o přečtení). 

 Popis (řešení) problému, děje procesu nebo jevu (charakteristika). Klady a zápory 
možných řešení. Geneze tématu v čase. 

 Managerské shrnutí, určené pro činitele s  rozhodovací pravomocí. 
 Stále více je důležitý i „vědecký rozměr“, zda příspěvek rezonuje nebo polemizuje 

s určitou zavedenou vědeckou školou či teorií – případně zda dokonce sám chce nastolit 
určitý vědecký ambiciózní pohled na situaci. 

 Závěr (který neobsahuje nové informace, toliko shrnuje informace dosavadní, které 
v textu již zazněly). 

 Zdroje (použité podklady, které se vztahují i ke konkrétním částem textu – poznámkový 
aparát). 

 
Je třeba promyslet a sestavit obsah sdělení a vytvořit pořadí, v jakém chcete čtenáři 
(příjemci, což může být i místní, regionální nebo celostátní politik či jiný č initel, odborník 
atd.) své myšlenky prezentovat. 
 
Piště strukturovaně a současně pracujte na co nejsrozumitelnější formě včetně dobrého 
slohu.  
 

Upřednostňujte krátké věty před složitými souvětími! 
 
Odborný text je třeba řešit i po stránce slohové a gramat ické. 
 
Uvědomit si, že to, co je jasné vám, nemusí být jasné čtenářům. 
 
Pokud si nejste jisti, využívejte elektronické encyklopedie, slovníky, automatické opravy  
a další pomůcky (Gramarly.com). 
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Doporučovaný postup: 
 

 Ctěte zásadu srozumitelnosti! Odborná terminologie se vyvíjí a mění. 
 Omezte zkratky, slang nebo příliš odborné výrazy. 
 Dávejte pozor na matematické výrazy – například procenta, indexy. 
 Delší text dělte na kratší odstavce. 
 Používejte odrážky nebo mezititulky. 
 Nejdůležitější části textu zvýrazněte. 

 Podle možností používejte ilustrace, fotografie, tabulky, schémata a a grafy.  
 
Doporučovaný postup při komunikaci s novináři: 
 

 Zejména při publikování v novinách nebo časopisech respektujte výslednou úpravu textu. 
V případě zalomení textu do několika sloupců může nastat problém. 

 Záleží na tom, zda jste nebo nejste omezeni v rozsahu. 
 Jedna normostrana = 1 800 znaků, tedy 60 znaků na 30 řádcích, řádkování 1,5.  
 Není od věci se novináře zeptat, kolik textu přesně potřebuje. Když ho dodáte mnoho, 

bude se krátit. Pokud málo, bude doplněn o laické pasáže. 
 Novinář uvítá i Vaše mezititulky. Pokud je nedodáte, doplní je redakce – a třeba 

způsobem, který se Vám nebude líbit. 
 Titulek a mezititulek musí být krátký, ideálně bonmot, do kterého se dá poselství článku 

nebo odstavce shrnout. 
 , Rukopis nikdy neodevzdávejte hned po zpracování. Čtěte text stále znovu, pokud je to 

možné i třeba minimálně po jednodenní přestávce. 
 Snažte se nechat text také přečíst někomu jinému. 
 Pokud bude, například, nějaká redakce chtít text krátit nebo zásadním způsobem 

upravovat, požadujte autorizaci. To se Vám ale zdaleka ne vždy podaří uskutečnit. Často 
redakce Váš text změní (upraví, zkrátí) těsně před vydáním, aniž by to s  Vámi kdokoli 
konzultoval. 

       
Obvyklé „chyby“ ve vztahu k odborné terminologii. 
 
Problémem jsou zkratky. Například: ZPP = zjišťování příčin požárů; VTOS = výkon trestu 
odnětí svobody. 
 
Někdy je přesná terminologie kontraproduktivní. Třeba pojem „bojové úseky“, přestože je 
při hasičském zásahu odborně korektní,  veřejnost mate a vytváří různé zbytečné otázky, 
úplně tedy stačí „úseky“. 
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KOMUNIKACE S MÉDII A VEŘEJNOSTÍ 
 
Na náležitě vedené komunikaci s  médii nebo veřejností může záviset úspěšná prevence či 
zvládání celé řady mimořádných událostí nebo krizových situací, včetně záchrany životů  
a materiálních hodnot. Naopak podcenění tohoto aspektu může situaci zkomplikovat  
a vyhrotit. 
 

 

 
Příklad z praxe: Česká televize, 24. října 2007: Tragikomedie. Tak se dá jedním slovem popsat 
snímek, který natočil štáb České televize v Třebíči. Figurují v něm starosta, místostarosta  
a zastupitelka, která je zároveň starostovou přítelkyní. Když televize odvysílala v pořadu 
Reportéři České televize záběry z třebíčského zastupitelstva, zdejší lidi polil pot. Viděli své  

politiky, kterak vyhazují štáb, nadávají novinářům do „rypáků“, odstrkují neurvale kameru, 

volají na štáb strážníky. Politici se hájili po odvysílání tím, že publicisté umně sestříhali 
natočený materiál tak, aby je zostudili. Televize nabídla veřejnosti i  hlavním aktérům 
promítnutí nesestřihaného záznamu.  
  

 

 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 dotčeného 
subjektu (obce). 

 Vždy je dobré 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 obcí, veřejností a médii je polovinou úspěchu. Druhou 
polovinu pak představuje otevřenost, angažovanost a odbornost osob v čele obce. 
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Role obce ve sledované oblasti 
 

 Je třeba sledovat mediální zájem o určité téma (napětí v obci). 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 obce, které provozují 
aktivní komunikační politiku a dokázaly již v předstihu vytvořit formální i neformální 
vazby se zástupci lokálních či dokonce celostátních médií. 

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

 V případě, že v týmu může s médii hovořit více osob, je třeba zabránit tomu, aby jejich 
vyjádření byla protichůdná. 

 Žádné mediální vystoupení nesmí obsahovat utajované informace, tak jak jsou 
definovány zákonem o ochraně utajovaných informací či dalšími souvisejícími právními 
předpisy. 

 

 
Tiskový mluvčí, tiskové oddělení nebo pověřený zastupitel či zaměstnanec (nejenom v době 
mimořádné události či krizové situace) vykonává zejména následující činnosti: 
 

 spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky a médii; 
 zabezpečuje informování veřejnosti o činnosti obecního úřadu; 
 připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference obecního úřadu; 
 zabezpečuje pravidelný monitoring zpravodajství, které se týká činnosti úřadu (obce); 
 v souladu s výše uvedeným někdy také přímo aktualizuje internetové stránky obce. 
 
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 obec, 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 to, co se aktuálně nedaří). 

 Je třeba držet se faktů, a nepřipustit žádné spekulace či dohady. Na spekulativní otázky je 
třeba odpovídat opatrně, například ve smyslu „nechceme zmařit probíhající vyšetřování“. 

 Nepoužívejte výrazy typu „bez komentáře“, v krizové situaci to situaci jen zkomplikuje. 
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 Je třeba se předem připravit na problematické okruhy. „Nabrífovaní“ musí být nejenom 
určení mluvčí, ale i další představitelé obce, aby je případný dotaz nezaskočil. 

 
Jedním z možných mediálních výstupů obce je tisková zpráva. Při jejich tvorbě platí tato 
pravidla: 
 

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

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

 Informace je třeba řadit od nejvíce důležitých po méně podstatná. 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 obec 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 mapa). 
 
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. 
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 Své vystoupení si raději předem připravte „nanečisto“ a odzkoušejte ho spolu s  kolegy. 
 Naprosto nelze spoléhat na obecnou etiku či autorizaci vystoupení. Počítat je třeba i se 

skrytou kamerou. „Sestříhání“ nebo dezinterpretaci může obec 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. 

 

 

Příklad dobré praxe: 
 
Svoboda, 5. ledna 2001, Starosta jako mediální hvězda: První muž radnice v Mikulovicích je 
ideálem sdílného starosty a úředníka, po kterém touží každý novinář. Zatímco mnoho jeho 
kolegů se snaží novinářům spíše vyhýbat, nechávají se zapírat, či odpovídají vyhýbavě, pan 
starosta stráví někdy i několik hodin denně tím, že odpovídá na dotazy novinářů. Zjevně 
pochopil, že čím více je ke sdělovacím prostředkům otevřený, tím více stoupá i jeho 
popularita, i frekvence článků o obci v tisku, rozhlase a televizi. Skutečnost, že informace, 
které novinářům poskytuje, vždy také podrobně vysvětluje, mu zpětně pomáhá. Díky svému 
přístupu si na Jesenicku před časem vysloužil přezdívku Mediální hvězda, protože se stal 
nejčastěji citovaným starostou okresu.  

 

 
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 postupu zasahujících 
složek 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 

krizi. 

Krizová komunikace je věcí velitele zásahu  
a tiskového mluvčího. 

Krizová komunikace může být někdy záležitostí 
mnoha osob, zapojených do zvládání 

mimořádné události nebo krizové situace. 
 

Kde hledat další informace 

 Příklad aktivního přístupu: Kabelová televize města Kopřivnice a archiv nesestříhaných 
reportáží: http://www.ktkstudio.cz/ 

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

http://www.ktkstudio.cz/
http://www.komorapr.cz/tiskovy-mluvci-roku
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