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Kdo informuje/komunikuje 

• Státní orgány. 

• Média. 

• Nevládní sektor. 

• Nadšenci (pozitivně respektive neutrálně motivovaní). 

• Nedůvěryhodné zdroje. 

 



Komu je informace určena 

• „Průměrný“ občan prakticky neexistuje. 

• Jazykové bariéry (cizinci, imigranti). 

• Komunikace s dětmi. 
• Informování seniorů. 

• Informování duševně a tělesně postižených. 

• Specifické skupiny osob na okraji společnosti. 
• Komunikace se sluchově postiženými. 



Jak informovat – zvolená forma 

• Suchopárný text. 

• Graficky lepší podklad. 

• Předmět užitné hodnoty (kalendář, hrnek). 

• Instruktážní film, video, virální video (nemyslíš, zaplatíš). 
• Plakáty. 

• Komiks. 

• Internetová stránka. 

• Snaha nabídnout příběh. 

• SMS, MMS. 

• Sociální sítě. 











Zvolený scénář 

• Snaha informovat o všem. 

• Snaha informovat o něčem. 

• Vyjímatelné listy. 



Média nejsou nepřátelé 

• Média nejsou ani přátelé ani nepřátelé. Jsou součástí naší 
společnosti a proměňují se tak, jak se mění společnost.  

• Mnoho nedorozumění při práci s médii spočívá v tom, že 

podléháme iluzi, k čemu média vlastně slouží a jak pracují.  

• Často panuje představa, že média jsou povinna plnit ve společnosti 
úlohu jakéhosi hlídacího psa. Že musí informovat o věcech, které 

nám připadají důležité, že jsou zavázána říkat vždy pravdu, že musí 

chránit slabé a bezmocné.  

• Ano, to je ideál - kéž by tomu tak bylo. Drtivou většinu médií však 

tvoří média komerční. A ty nic takového dělat nemusí. Jediné, co 

dělat opravdu musí, je vytvářet zisk pro svého majitele. A právě 

tomu musí většinou přizpůsobit vše ostatní.  

 



Zásady komunikace s médii 

• 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. 

• Podcenění tohoto aspektu může situaci zkomplikovat a vyhrotit. 

 



Zásady komunikace s médii 

• Jakákoli „mimořádná událost“ či „krize“ přitahuje zájmy sdělovacích 

prostředků, veřejnosti, zainteresovaných orgánů, ale i prostých 

přihlí-žejících. 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. 



Jak jednat s médii 

v krizové situaci typu živelní pohroma? 

• Připravte si odpovědi na otázky: Proč?, Co?, Kdo?, Kdy?, Kde?, Jak?   

• Nespekulujte o příčinách, motivech, vývoji. 

• Nebojte se říct: „V tuto chvíli neznáme všechna fakta“. 
• Nepoužívejte odpovědi typu: „No comment“. 
• V předstihu si vhodné 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 zapotřebí přenášet informace rychle – všechny informace musí 

být k dispozici v reálném čase. 

 

• Pokud nebude informaci aktivně šířit stát, kraj či obec, bude ji šířit 
někdo jiný a může ji dezinterpretovat. 

 



Tiskový mluvčí 

 Oddělení vnějších vztahů, tiskové oddělení, tiskový mluvčí (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. 

 



Tisková zpráva 

 Jeden z možných mediálních výstupů. 
 
• 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. 



Role televizního vysílání … 

• 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. 
 



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. 



Děkujeme za pozornost 


