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Anotace
Bakalářská práce „Spolupráce médií a tiskových mluvčích“ pojednává o vzájemné kooperaci
tiskových mluvčích na straně organizací poskytujících informace o své činnosti a novinářů,
kteří tato sdělení zprostředkovávají široké veřejnosti.
Bakalářská práce je členěna do několika částí. První část představuje samotné téma a jeho
charakteristiku. Druhá část se zabývá teoretickým představením tématu včetně definic pojmů,
které jsou následně v dalších kapitolách rozpracovány. Třetí část popisuje na základě
teoretických předpokladů pracovní postupy tiskových mluvčích a novinářů při vzájemné
spolupráci. Popis kooperace je rozdělen na aktivní a pasivní složku komunikace a podle typů
komunikačního kanálu, kterým je sdělení prezentováno.
Praktická část práce je založena na souboru odpovědí na otázky k tématu, které byly zaslány
40 tiskovým mluvčím a 40 novinářům. V textu jsou interpretovány výsledky získané
z dotazníků.
Poslední kapitola je vztažena k porovnání teoretických předpokladů s dosažnými výsledky
z empirického pozorování.
Závěr se věnuje shrnutí celé práce a zodpovězení otázek položených v úvodu bakalářské
práce.

Annotation
This bachelor thesis „Cooperation of the media and spokespersons“ deals with mutual
cooperation of spokespersons on the part of the organisations providing information on their
activities, and journalists whothen provide this information to the public.
The bachelor thesis is divided into five particular parts. The first part presents the topic and its
characteristic. The second part concerns with theoretical presentation of the topic including

definitions, which are elaborated in following chapters. Based on theoretical assumptions, the
third part describes work routines of spokespersons and journalists in their mutual
cooperation. Cooperation is divided to the active and pasive parts of communication and by
the type of communication channel, that presents the message.
The practical part is based on the enquiry which involved 40 spokespersons and
40 journalists. Outcomes resulting from the questionaries are interpreted in the text.
The last part compares the theoretical presumptions with outcomes ofempirical enquiries.
The thesis concludes with a summary which

gives answers to questions posedin the

introduction.
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Úvod
Téměř všechny státní instituce a významné obchodní společnosti mají ve své organizační
struktuře začleněnu pozici tiskového mluvčího1. Tato osoba je primárně zodpovědná za
kontakt svého zaměstnavatele s médii2, popřípadě s laickou veřejností. Při předpokladu médií
jako „sedmé velmoci3“ má vztah s novináři4 pro firmu či instituci podstatný význam.
Prostřednictvím médií mohou společnosti nebo úřady vhodnou a účelnou komunikací5
ovlivňovat vnímání své entity u veřejnosti, čímž získávají komparativní výhodu ve svém
oboru.
Pro novináře je funkce tiskových mluvčích často jedinou možností, jak se společností či
orgánem mohou komunikovat. Pokud chce organizace sjednotit výstupy své komunikace
a předejít tak případným rozporům ve výpovědích svých reprezentantů, obvykle svěří
kooperaci s žurnalisty jednomu útvaru, v jehož čele je tiskový mluvčí. Tato forma styku
s veřejností prostřednictvím médii zajišťuje nejen efektivnější komunikaci nad aktuálním
problémem, ale také kontinuitu v obsahu poskytovaných informací. Jestliže hlavní náplní
mluvčího je poskytovat informace médiím, je především v jeho zájmu nabízet stále stejné
podklady, data a vyjádření na dané téma. V krátkém časovém období by změna obsahu
komentářů6, nepodložená skutečnou změnou v postoji organizace, ale jen interpretací

1

Osoba pověřená institucí, organizací nebo politickou stranou tlumočit veřejnosti oficiální stanoviska. Mluvčí
zastupuje organizaci ve vztahu s médii, poskytuje informace přímo nebo prostřednictvím agentur, bývá někdy
členem vedení, připravuje materiály ke zveřejnění, svolává a vede tiskové konference. Osvaldová, Barbara;
Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : 2007.
120 s. ISBN 978-80-7277-266-7
2
Hromadné sdělovací prostředky, technický prostředek, komunikační kanál, sociální instituce. Osvaldová,
Barbara; Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha :
2007. 104 s. ISBN 978-80-7277-266-7
3
Označení tisku, které má vyjadřovat moc novin a jejich vliv na společnost. Termín pravděpodobně vznikl
v době Napoleona Bonaparta. Hromadné sdělovací prostředky, technický prostředek, komunikační kanál,
sociální instituce. Osvaldová, Barbara; Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a
marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : 2007. 169 s. ISBN 978-80-7277-266-7
4
Tvůrčí pracovník zaměstnaný v médiích. Hromadné sdělovací prostředky, technický prostředek, komunikační
kanál, sociální instituce. Osvaldová, Barbara; Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a
marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : 2007. 114 s. ISBN 978-80-7277-266-7
5
Proces přenosu a výměny sdělení – informací mezi různými systémy nebo subsystémy v rámci daného
systému. Hromadné sdělovací prostředky, technický prostředek, komunikační kanál, sociální instituce.
Osvaldová, Barbara; Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace.
3. vyd. Praha : 2007. 93 s. ISBN 978-80-7277-266-7
6
Základní žánr publicistiky, jehož cílem je zhodnotit, vysvětlit z různých úhlů pohledů aktuální problém,
zaujmout k němu stanovisko, eventuelně získat publikum pro nějaký názor. Hromadné sdělovací prostředky,
technický prostředek, komunikační kanál, sociální instituce. Osvaldová, Barbara; Halada, Jan a kolektiv.
Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : 2007. 91s. ISBN 978-80-7277266-7
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mluvčího, působila nevěrohodně a i pozitivní zpráva z hlediska organizace by způsobila
negativní interpretaci.
Novináři jsou zvyklí od mluvčích dostávat srozumitelné informace, které jsou upraveny do
takové podoby, aby s nimi měl žurnalista7 při zpracování co nejsnazší práci. Pokud mluvčí
poskytne novináři srozumitelné, jednoduché a jasné informace, činí tak především kvůli
snížení možnosti nesprávné interpretace informace.
Požadavky novinářů jsou odlišné na mluvčí ze státní a soukromé sféry. Tomu odpovídá
i způsob práce tiskových mluvčích z obou sfér. Zatímco mluvčí ve službách státní správy
poskytují komentáře k parciálním tématům, mluvčí soukromé firmy musí často poskytovat
informace, které mají skutečně informovat, nejen vysvětlovat.
V bakalářské práci se budu věnovat pracovním postupům novinářů ve vztahu k mluvčím
a pracovním postupům mluvčích ve vztahu k novinářům. Vznikne ucelený přehled požadavků
a možností obou komunikujících stran, který bude sloužit ke snazšímu pochopení způsobů
práce dvou zmíněných kooperujících skupin.
Téma bakalářské práce jsem si zvolil kvůli svému dlouhodobému univerzitnímu zaměření na
oblast mezilidské profesionální komunikace. Důležitou roli při volbě tématu představovala
náplň mého současného zaměstnání na tiskovém oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu.

7

Osoba původně pracující v tištěných periodikách, dnes i v dalších médiích. Hromadné sdělovací prostředky,
technický prostředek, komunikační kanál, sociální instituce. Osvaldová, Barbara; Halada, Jan a kolektiv.
Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : 2007. 218 s. ISBN 978-807277-266-7
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1 Charakteristika tématu
Dnešní doba je charakteristická nárůstem elektronických médií. Vzhledem k poskytování
a přijímání informací se faktory, jako jsou čas a místo staly irelevantními ve smyslu
aktuálnosti8 podání zprávy. Jestliže se v konkrétní části světa stane událost, která má svým
charakterem zásadní význam i pro ostatní části světa, informace o činu se prostřednictvím
internetu9 rozšíří okamžitě. Místní obyvatel bez přijímačů informací, jako jsou rozhlas10,
televize11 a internet, se tak o události může dozvědět mnohem později, než stejně sociálně
zařazený jedinec, ovšem s přístupem k informacím skrze zmíněná média, ve vzdálené části
světa.

Tiskový mluvčí má za úkol, vzhledem k výše popsanému způsobu šíření informací, podávat
informace tak, aby byly srozumitelné a jednoznačně interpretovatelné. Tento úkol s sebou
přináší značná rizika a pouze vhodně zvolený způsob komunikace zajistí organizaci, kterou
mluvčí zastupuje, požadovaný výsledek práce ve formě žádoucí interpretace poskytnuté
informace.

Tiskový mluvčí se ve své práci snaží, aby jím podávané informace vyzněly ve prospěch jeho
zaměstnavatele. Novinář se naopak při komunikaci s mluvčím snaží od podané informace
odstranit irelevantní teze, které mají zakrýt eventuální problémy organizace. Jeho prací je
objektivně podat svým recipientům takový podklad, který jim umožní utvořit si vlastní názor
na danou věc na základě předložených faktů.

8

Schulz, Winfred. Zpravodajské hodnoty, 1974
Celosvětový systém propojení počítačových sítí, jenž finguje na základě jednotného komunikačního protokolu.
Hromadné sdělovací prostředky, technický prostředek, komunikační kanál, sociální instituce. Osvaldová,
Barbara; Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha :
2007. 81 s. ISBN 978-80-7277-266-7
10
Prostředek masové komunikace založený na akusticko-auditivním principu. Hromadné sdělovací prostředky,
technický prostředek, komunikační kanál, sociální instituce. Osvaldová, Barbara; Halada, Jan a kolektiv.
Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : 2007. 160 s. ISBN 978-807277-266-7
11
Audiovizuální masové médium umožňující přenos obrazové a zvukové informace. Hromadné sdělovací
prostředky, technický prostředek, komunikační kanál, sociální instituce. Osvaldová, Barbara; Halada, Jan a
kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : 2007. 187 s. ISBN
978-80-7277-266-7
9

3

Při komunikaci novinářů a mluvčích dochází ke střetu dvou zájmů. Mluvčí se snaží hájit
zájmy svého zaměstnavatele. Žurnalistovým cílem je získat pravdivé informace, na základě
kterých bude moci vytvořit seriózní mediální výstup.

Cílem bakalářské práce je poskytnout pohled na práci tiskových mluvčích a novinářů při
vzájemné spolupráci z pohledu jich samotných. Důraz bude kladen na požadavky novinářů na
tiskové mluvčí a na požadavky mluvčích na novináře. Zohledněny budou také předpokládané
rozdíly práce mluvčích ve státní a soukromé sféře.

1.1 Konkrétní zkoumaná témata
Popis pracovních postupů tiskových mluvčích při různých způsobech komunikace, od issue
managementu12 po krizový management13. Pracovní rutiny mluvčích, způsob ovlivňování
charakteru mediálních výstupů o firmě či orgánu.

Popis pracovních postupů novinářů při komunikaci vlastních i získaných témat, od získání
prvotního impulsu až po finální mediální výstup. Jak probíhá komunikace s mluvčími od
prvotního kontaktu kvůli danému tématu, kdo je jeho iniciátorem a jaká je poslední fáze
komunikace tématu.

Technické parametry spolupráce novinářů a tiskových mluvčích. Jakým způsobem
komunikují mluvčí svá sdělení směrem k zástupcům médií, jaké volí komunikační kanály14,
jaké je časové zařazení jejich komunikace, jaké doprovodné, případně podpůrné atributy
mluvčí používají při komunikaci sděleni, jaká je jejich pozice v organizaci, pro kterou pracují.

Jakými komunikačními kanály publikují své mediální výstupy novináři, jaké komunikační
faktory na straně vstupů preferují a jaký je jejich ideální výstup z hlediska obsahu i formy.

Jaké chyby podle novinářů dělají ve vzájemné komunikaci mluvčí a jak by měli postupovat,
aby efektivita jejich výstupů byl větší.

12

Management řešící prevenci záležitosti tak, aby v záležitosti nenastal problém
Management řešící ad hoc problémy, často ustavený jen na dobu řešení problému
14
Metody a cesty informací od poskytovatele k příjemci
13
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Jaké chyby podle mluvčích dělají ve vzájemné komunikaci novináři a jak by měli postupovat,
aby jimi podávané informace byly přesnější a srozumitelnější.

1.2 Konkrétní otázky, na které bakalářská práce poskytne odpovědi
Jaké jsou pracovní postupy mluvčích a novinářů při vzájemné spolupráci?
Jaké jsou technické prvky komunikace na straně mluvčích a novinářů při vzájemné
spolupráci?
Jaká doporučení dávají v rámci vzájemné spolupráce mluvčí novinářům a novináři mluvčím?

5

2 Metodika
První část bakalářské práce je věnována teoretickému popisu vzájemné spolupráce novinářů
a tiskových mluvčích. Popis forem kooperace je vztažen ke komunikačním kanálům, na nichž
je spolupráce založena. Jeden komunikační kanál je popsán vždy z hlediska přístupu novináře
a z hlediska přístupu mluvčího. Jedná se o ucelený komplex doporučení nastiňujících
pracovní postup při řešení jednotlivých metod vzájemné spolupráce.
Praktická část práce vychází z kvantitativní analýzy činnosti tiskových mluvčích z jejich
pohledu a z pohledu novinářů. Analýza je tvořena soubory odpovědí tiskových mluvčích
a novinářů na soubor otázek, které se vztahují k jejich spolupráci. Celkem je do kvantitativní
analýzy zahrnuto 40 tiskových mluvčích ze státní a soukromé sféry a 40 novinářů
z veřejnoprávních a soukromých médií. Viz Příloha č. 1.
Na kvantitativní analýzu navazuje kvalitativní analýza. Na vzorku osmi tiskových mluvčích
a osmi novinářů byly formou rozhovorů rozpracovány teze získané z kvantitativní analýzy.
Z rozhovorů plynou teze určující optimum spolupráce tiskových mluvčích a novinářů. Na
jejich základě a na základě porovnání s teorií jsou zodpovězeny hlavní otázky bakalářské
práce.
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3 Teoretické představení tématu

3.1 Definice tiskového mluvčího ve státní a soukromé organizaci

3.1.1 Státní orgán
Mluvčí je ve státní správě obvykle členem vedení orgánu. V praxi to znamená, že z hlediska
vnitřních kompetencí a odpovědnosti je na úrovni vyššího managementu, náměstků, vrchních
ředitelů a nejbližších spolupracovníků nejvýše postaveného reprezentanta organizace. Důvodů
pro toto hierarchické zařazení je několik.
Mluvčí musí mít vzhledem ke své roli ve struktuře organizace přístup k nezprostředkovaným
informacím. Tím se snižuje riziko jejich desinterpretace a komplikované transakce
k mluvčímu. Mluvčí vzhledem ke svému častému kontaktu se zástupci médií dokáže
rozpoznat, jaký typ informace novináře zaujme, co konkrétně lze s ohledem na citlivost
některých informací zpřístupnit veřejnosti a jaké by mělo být načasování poskytnutí
informace.

Mluvčí musí mít rámcový přehled o všech aktivitách společnosti, o všech problémech
a návrzích jejich řešení. Pokud je mu tato komplexní informovanost umožněna, dokáže
mluvčí zasazovat separátně pro média neatraktivní informace do souvislostí, které v celku
svým obsahem dokáží žurnalisty zaujmout do té míry, aby jim věnovali pozornost
a publikovali je.

Pozice tiskového mluvčího je vnitřně částečně v opozici vůči ostatním útvarům organizace.
Důvod je ten, že mluvčí informace produkované organizací vnímá z hlediska potencionálních
podkladů, které by mohl poskytnout médiím. V těchto případech může nastat střet mezi
mluvčím a vedením příslušného útvaru organizace, která informaci vyprodukovala. Zájmem
útvaru je informaci novinářům neposkytovat. Mluvčí, v případě atraktivity informace,
požaduje její zveřejnění. I z tohoto důvodu je důležité, aby byl mluvčí součástí vedení
organizace a jeho pozice při vyjednávání uvnitř organizace byla podpořena formálním
zařazením v jejím vedení.
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Praktickým důvodem, proč je pozice mluvčího postavena mimo klasickou strukturu
organizace15, je nutnost jejího vyčlenění z dennodenních pracovních rutin, které se často
skládají z byrokratických úkonů, které nemají pro praktickou práci mluvčího význam. Pokud
má mluvčí komunikovat s novináři na jejich pracovní i komunikační úrovni, nemůže být
rigidně svázán s formální rutinou své organizace.

3.1.2 Privátní organizace
Mluvčí je v soukromé společnosti buď součástí top managementu16, nebo firma využívá jeho
služeb ve formě out-sourcingu17.

Pokud je mluvčí kmenovým zaměstnancem firmy, je obvykle součástí top managementu.
Důvod pro toto zařazení je stejný jako u mluvčího státního orgánu. Mluvčí musí mít přímý
přístup k informacím, které jsou know-how společnosti. Jakýkoli další mezičlánek zvyšuje
pravděpodobnost zkreslení informace či její zneužití zaměstnanci, kteří k nim mají přístup
a mají pravomoc předat ji mluvčímu. Informovanost mluvčího o procesech, aktivitách
a personální zodpovědnosti za jednotlivé agendy společnosti zefektivňují komunikaci vůči
veřejnosti v časové, faktické a formální rovině. Pokud má mluvčí přehled o agendě
a zaměstnancích společnosti, dokáže, po obdržení požadavku novináře, komunikovat
s pracovníkem či útvarem, který má danou agendu na starosti. Ve spolupráci s ním vytvoří
rámec zprávy, kterou společnost směrem k médiím následně komunikuje. Mluvčí také může
připravit pracovníka na možnost, že bude sám ve spolupráci s mluvčím komunikovat pro
média dané téma. Tato forma spolupráce uvnitř firmy vyžaduje mediální gramotnost
pracovníka a schopnost mluvčího připravit zaměstnance, který komunikuje faktickou
problematiku agendy, na možná úskalí této činnosti. Možnými riziky tohoto způsobu práce
jsou lapsus pracovníka při komunikaci s médii v tom smyslu, že psychicky nezvládne náhle
získanou zodpovědnost. Bonusem při kvalitně odvedené komunikaci je pak komentář
firemního odborníka příslušné problematiky v médiích.

Společnost, která nekomunikuje s médii tak často, aby musela zaměstnávat mluvčího jako
kmenového pracovníka, si obvykle při partikulárních příležitostech najímá na určitou akci
profesionálního mluvčího, který pod jménem společnosti spolupracuje s médii. Pro společnost
15

Viz Organizační schéma Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument58996.html
Vedení společnosti
17
Najmutí externího pracovníka na určitou práci
16
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je tato forma komunikace s médii levnější, platí pouze za odvedené služby. Je také
efektivnější, jestliže svěří komunikaci s médii profesionálnímu mluvčímu. V takovém případě
si firma pronajímá nejen know-how mluvčího, ale i jeho tvář a jméno18.

Existují dva typy událostí, na kterou si společnost najímá externího mluvčího.
Jednorázové akce, jako jsou nepravidelné tiskové konference, prezentace na konferencích či
veletrzích. Slouží k aktivní komunikaci témat společnosti a pro firmu představují přidanou
hodnotu jejich good-will19 v podobě pozitivního mediálního obrazu. To platí při kvalitně
zvládnuté komunikaci. Tu má za úkol zajistit externí tiskový mluvčí, u kterého existuje vyšší
pravděpodobnost, že stanovený úkol zvládne lépe, než zaměstnanec firmy, který má sice
praktické znalosti komunikované agendy, ale minimální zkušenosti s prací s médii.
Náročnějším a nákladnějším typem spolupráce s médii je krizová komunikace20. V případě
neočekávaně vzniklých událostí, jako jsou havárie při výrobě, které by mohly ohrozit
veřejnost v okolí objektu, ve kterém situace nastala, nehoda dopravního prostředku, při
kterém došlo ke zranění osob, nebo obecně událost, která zapříčinila zvýšený zájem médií o
entitu, jíž se událost týká, společnost najímá tiskového mluvčího na krizovou komunikaci.
Důvodem je minimalizace negativního vnímání společnosti veřejností, která vnímá pouze
finální událost a nezná konkrétní příčiny nastalého stavu. Najatý tiskový mluvčí má za úkol
komunikovat se zástupci firmy, kteří mu jsou schopni objasnit situaci, zorientovat se v ní,
navrhnout optimální řešení komunikace problému a toto řešení realizovat v praxi. Mluvčí
jedná jako zástupce společnosti. Veřejnost v případě dobře nastaveného způsobu komunikace
dostává informace, které popisují nastalý problém tak, aniž by společnost nebo osoba, jichž se
záležitost týká, byly vnímány negativně. Při krizové komunikace často není hlavním zájmem
utajit vzniklý problém, či jej bagatelizovat, ale zabránit z dlouhodobého hlediska negativnímu
ohlasu veřejnosti tím, že problém je prezentován srozumitelně a pravdivě.

3.2 Popis pracovních postupů mluvčích při různých způsobech komunikace
Tiskový mluvčí komunikuje svá sdělení dvěma způsoby. Aktivně nabízí témata svého
zaměstnavatele zástupcům médií a pasivně přijímá žádosti novinářů o poskytnutí informací
a odpovídá na ně.
18

http://reality.ihned.cz/1-10005670-26318280-K00000_d-78
Dobré jméno firmy
20
Komunikace problému v časově omezeném prostoru
19
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3.2.1 Aktivní komunikace
Tiskový mluvčí získá nebo zjistí informaci, že určitý útvar jeho organizace plánuje událost
nebo začátek či konec své specifické činnosti. U státních orgánů se může jednat o vyhlášení
dotačního programu, výměnu významných členů vedení organizace, nebo o vydání vyhlášky
k zákonu. Soukromá firma může ukončit výrobu svého produktu a nahradit ho inovací. Může
oznámit akvizici nebo fúzi, změnu sídla výrobny, nebo propouštění.

V obou případech musí mluvčí zjistit dostupné podrobnosti o celém procesu. Jeho primárním
zájmem je zjistit např. skutečný důvod vyhlášení dotačního programu, získat o něm všechny
informace, které budou novináře zajímat a na které se budou dotazovat. V zájmu
spolupracovníků mluvčího je poskytnout mu všechny informace, o které žádá. Pokud tak
neučiní, vystavují svého zaměstnavatele riziku, že výsledná informace, která bude podávána
novinářům, bude nepřesná a dojde k mediální desinterpretaci celého procesu. Veřejnost pak
bude negativně vnímat celý proces a organizace, která ji špatně informovala, se pro ni stane
nedůvěryhodnou.

Pokud mluvčí dostane veškeré informace, dokáže z nich vybrat ty, které jsou nejasné a které
by mohly být na popsání novináři, kteří se v dané problematice neorientují, složité.
V takovém případě musí mluvčí informaci zjednodušit a vysvětlit tak, aby byl zřejmý jejich
obsah a nehrozilo jejich nepřesné vyložení.

Poté, co mluvčí získá potřebné informace a upraví je do podoby, kdy budou veřejnosti
srozumitelné, musí zajistit distribuci finálního výstupu. Podle charakteru zprávy zvolí
nejvhodnější distribuční kanál. Jedná-li se o zprávu zásadního charakteru, nebo se složitým
obsahem, svolá mluvčí tiskovou konferenci. V případě, že chce organizace komunikovat
obsahově neutrální zprávu s jasným významem, použije jako distribuční kanál tiskovou
zprávu. V případě nutnosti uveřejnit informaci v médiích mluvčí kontaktuje vybrané médium,
případně vybraného novináře. Sdělení je na bázi exkluzivní informace, kterou má v daném
momentě jako první pouze oslovené médium. Použitím tohoto distribučního kanálu se zvyšuje
pravděpodobnost, že informace bude publikována. Záleží také na čase, kdy je zpráva
zveřejněna. V závislosti na čase a rozsahu mohou informaci přebrat ostatní média. I tyto
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faktory ovlivňují vydání zprávy. U vydání tiskové zprávy např. v pátek v 19 hodin mluvčí
předpokládá, že do sobotního vydání tisku či do pátečních večerních televizních
zpravodajských pořadů nebude informace z časového důvodu zařazena. Pondělní vydání tisku
ji z důvodu neaktuálnosti také nebude obsahovat.
Využití znalostí zpravodajských hodnot může ovlivnit četnost vydání negativní zprávy.
V případě pro společnost pozitivní informace pak vhodným načasováním vydání lze
proniknout do zpravodajství i s méně atraktivní zprávou.

V okamžiku, kdy tiskový mluvčí médiím poskytne informaci, ztrácí kontrolu nad jejím dalším
směřováním a interpretací. Výjimkou je autorizovaný rozhovor, nebo autorizovaná reportáž.
Před vydáním zprávy se mluvčí může snažit alespoň částečně usměrnit zprávu jejím
zatraktivněním titulkem zprávy, citací významného člena organizace, nebo přílohou, která
tiskovou zprávu doplňuje.

3.2.2 Pasivní komunikace
Častějším způsobem komunikace je situace, kdy iniciativu projeví novinář a po mluvčím žádá
konkrétní informaci, komentář k určitému problému nebo určité situaci.

Příčinou iniciativy novináře může být informace z jiného zdroje o chystané události uvnitř
organizace. Novinář má podrobnější informace o dané záležitosti a potřebuje je doplnit,
případně se zeptat na oficiální stanovisko organizace. V takovém případě musí mluvčí podle
charakteru otázek předem zvážit možné souvislosti a dopady s uveřejněním zprávy. Podle
toho volí formu i obsah informace, které novináři sdělí. Prioritním zájmem, stejně jako
v případě krizové komunikace, je minimalizace negativních následků vydání zprávy, případně
poskytnutí informací v takové podobě, aby v kontextu celé zprávy bylo vnímání organizace,
či jejího člena, podle toho, na koho je dotaz novináře cílen, pozitivní. Mluvčí samozřejmě
nezná zprávu v té podobě, v jaké bude uveřejněna v médiu. Pouze může odhadovat tendenci
obsahového vyjádření textu. Pokud již z minulosti má pracovní zkušenost s novinářem,
pomůže mu to v estimaci dalšího vývoje komunikace. Charakter vznikající zprávy novináře se
dá také odvodit z dřívějších publikovaných textů autora.

Dalším důvodem zájmu novináře o informaci či stanovisko je potřeba umístit do
připravovaného textu vyjádření organizace vzhledem k předpokládané vyváženosti zprávy.
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V takovém případě je charakter výstupu nastavený novinářem a poskytnutí informace na její
vyznění nemá vliv. I přes jasnou informaci novinář charakter zprávy nastaví tak, že jej ani
případné stanovisko nezmění. Viz Příloha č. 2 a č. 3. Mluvčí by se měl snažit o poskytnutí
stručné informace, případně si připravit rozsáhlejší vysvětlovací argumentaci k celé záležitosti
pro případ, že by zprávu přejala ostatní média a požadovala komplexnější vyjádření pro
vlastní zpracování informace.
Třetím zásadním důvodem je čistý zájem novináře o informaci, na jejímž základě vytvoří
objektivní zprávu. Novinář může požadovat tvrdá data, jako jsou statistiky, finanční zprávy,
výroční zprávy. Nebo žádá vysvětlení určitého problému, výrobního procesu21 či potvrzení
informace, kterou získal z jiného zdroje. Tento typ žádostí o poskytnutí informace je pro
tiskového mluvčího nejméně rizikový a představuje možnost prezentovat informace o firmě
v médiích tak, aby vyzněly pozitivně, nebo neutrálně.

Ve všech třech případech musí dát mluvčí novináři pravdivé informace, i kdyby byly
negativní a měly znamenat záporné vnímání organizace veřejností. Horší následky pro entitu
by nastaly v případě, že by se poskytnuté informace ukázaly jako nepravdivé. Společnost by
pak byla vnímána negativně zejména kvůli svému přístupu k poskytování informací. Na každé
její další vyjádření by laická veřejnost i média pohlížely s nedůvěrou a informace by
považovaly za irelevantní.

3.3 Definice novináře v pracovním vztahu k tiskovému mluvčímu
Cílem novináře je získávat informace z různých zdrojů tak, aby je mohl zasadit do souvislého,
srozumitelného a relevantního komplexu a ten následně prezentovat prostřednictvím média,
pro které pracuje, veřejnosti. V dnešní době elektronických médií, kdy se tvorba i konzumace
zpravodajství zrychluje, jsou novináři nuceni se alespoň částečně specializovat na určité téma,
které souvisle zpracovávají. Dobu, kdy novinář psal prakticky o všech tématech, která se
v místě jeho působení udála, nahradily specializované části jednotlivých redakcí od útvarů
zpracovávajících agendu domácí, zahraniční, sportovní, ekonomickou, nebo kulturní.

21

http://ekonomika.idnes.cz/video-podivejte-se-jak-se-vyrabeji-chipsy-f1k/ekonomika.asp?c=A090212_150035_ekonomika_fih
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3.4 Získávání informací
Novinář informace získává obdobným způsobem, kterým mluvčí komunikuje svoji agendu.
Na pravidelné poradě redakce představuje své téma, které by chtěl zpracovat a které je vhodné
pro recipienty produktu média. Nebo je mu téma přiděleno vedením redakce. Poté novinář
začne s vyhledáváním a sběrem informací. Pokud se obrací na tiskového mluvčího, je to
obvykle ve fázi přípravy zprávy, kdy již o daném tématu žurnalista ví takové informace, které
mu umožní klást konkrétní otázky na dané téma.

Existuje více způsobů, jak kontaktovat mluvčího. V případě nedostatku času na zpracování
tématu novinář mluvčímu volá telefonem, případně mu posílá e-mail s dotazy, na které
potřebuje odpovědět. Důležité je, aby novinář správně formuloval dotazy. Pokud pošle
mluvčímu obecné otázky, dá tím najevo, že tématu příliš nerozumí. V tom případě mluvčí
odpoví pro něho výhodným způsobem a tak, aby novinář neměl podezření, že mluvčí
v odpovědích akcentuje pro něho pozitivní část problematiky. Novináři do svých e-mailových
žádostí obvykle dávají datum a čas, do kdy odpověď potřebují. Pokud je pro mluvčího téma
rizikové, počká s odpověďmi přesně na termín, do kdy novinář odpověď požadoval. Cíl je
zabránit novináři zeptat se na doplňující informace, které z dodaných odpovědí nevyplývají.
Mluvčí také obvykle vědí, kdy jsou uzávěrky22 v jednotlivých redakcích a podle toho
přizpůsobují čas odeslání odpovědí.

Má-li novinář na vytvoření zprávy více času, může požádat mluvčího o osobní setkání.
V takovém případě mluvčímu posílá okruhy tématu, na které se chce dotazovat, případně
navrhuje setkání s mluvčím a odborníkem, které by mu dané téma vysvětlil.

Novinář může o téma projevit zájem na základě tiskové konference, kterou organizace
pořádá. V tom případě informace zjišťuje přímo v průběhu tiskové konference a po jejím
skončení často klade jejím účastníkům přímé dotazy na komunikované téma tak, aby získal
informace, které potřebuje, pouze pro svoji potřebu.
V případě, že novinář zpracovává téma, které se týká více entit, porovnává získané informace
a konfrontuje jednotlivé mluvčí s daty získanými z jiných zdrojů. V rámci vyváženosti pak

22

Konečná lhůta pro odevzdání příspěvku v podobě, ve které může být publikován. Osvaldová, Barbara; Halada,
Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : 2007. 223 s.
ISBN 978-80-7277-266-7
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v reportáži obvykle novinář zmiňuje více zdrojů, čímž nejen že zvyšuje důvěryhodnost
zprávy, ale také ji zatraktivňuje.
Ucelený materiál předává novinář editorovi23, který ji buď přijme, upraví, nebo kompletně
odmítne. Pro novináře a příjemce je atraktivnější zpráva, ve které jsou citováni odborníci,
nejen mluvčí. Záleží ovšem na charakteru organizace, se kterou novinář komunikuje, a na
jejím způsobu komunikace, zda žurnalistovi umožní kontakt s odborníky.
Při práci novináře záleží kromě jím zpracovávané agendy na typu média, pro které novinář
pracuje.

3.5 Formy spolupráce novinářů a tiskových mluvčích vzhledem k typu média

3.5.1 Televizní reportér
Pro televizního reportéra je vedle získání informací nutné přesvědčit lidi, kteří mu informace
poskytují, aby mu je sdělili tak, aby mohli být zaznamenáni kamerou a poté ve výsledné
reportáži prezentováni veřejnosti. Reportér v reportáži funguje jako vysvětlovač pojmů
a souvislostí a dějově spojuje vyjádření jednotlivých aktérů reportáže. Jeho práce ve vztahu
k tiskovým mluvčím spočívá v žádosti o poskytnutí informací a o jejich stručnou
a srozumitelnou interpretaci. Tiskový mluvčí je často jedinou možností, jak od organizace
získat potřebné vyjádření. V atraktivitě účastníků reportáže je mluvčí vždy až za hlavními
reprezentanty organizace, kterými jsou generální ředitel, ostatní ředitelé, ministr, náměstci.
Jejich zájmem ale často není jejich přímá medializace, proto pro finální výstup do reportáže
preferují účast mluvčího.

3.5.2 Rozhlasový reportér
Cílem rozhlasového reportéra je získat od mluvčího vyjádření, které sám vlastním hlasem
řekne na záznamové zařízení reportéra. Vzhledem k časovým nárokům na aktuálnost
publikace zprávy není příliš časté, aby kvůli každému vyjádření docházelo k osobnímu
setkání novináře a mluvčího. Komunikace probíhá telefonem. Novinář zavolá mluvčímu,
seznámí ho se zpracovávaným tématem a sdělí mu buď konkrétní dotazy, nebo alespoň okruh,
na který se bude ptát. Podle vysílacího schématu pak mluvčímu navrhne termín, kdy by mohl
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zavolat kvůli natočení vyjádření. Vzhledem k faktu, že rozhlas je poslechové médium a záleží
tedy na správném přednesu mluvčího, dávají novináři obvykle k dispozici konkrétní dotazy,
které pak při natáčení pokládají. Není v jejich zájmu, aby zpráva obsahovala přeřeky,
nesrozumitelné výrazy a dlouhé přemýšlení nad odpovědí.

3.5.3 Agenturní novinář
Pracovník tiskové agentury musí zprávu produkovat co nejdříve, aby ji mohl nabídnout jako
hotový produkt ostatním médiím, která si ji kupují. Jeho důraz je tedy nejvíce kladen na
rychlost poskytnuté informace. Agenturní zprávy mohou být prosté statistiky, profily
jednotlivých vedoucích pracovníků významných firem a institucí, avíza pořádaných akcí, jako
jsou tiskové konference apod., nebo neutrální zprávy o jednotlivých událostech. Komunikace
s mluvčím nejčastěji probíhá prostřednictvím e-mailu a telefonu. Vzhledem k tomu, že
agentury vydávají své zprávy v několika verzích s tím, že každá další je doplněna o nové
informace, stačí novináři v prvním momentu pouze stručné vyjádření mluvčího, které umístí
do první verze zprávy. Pokud žádá novinář podrobnější informaci, má na její získání
a poskytnutí mluvčí více času než na první komentář. Její obsah se objeví v některé z dalších
verzí zprávy s ohledem na časové možnosti mluvčího. V jeho zájmu je podat informaci bez
zbytečného odkladu, protože ostatní média často přebírají z agentury jednu z prvních verzí
zprávy a nečekají až na poslední úpravu.

U agenturního způsobu zpracování informací často neexistují uzávěrky, protože vydat lze
zprávu vzhledem k časové a prostorové flexibilitě internetu kdykoli.

3.5.4 Redaktor internetového zpravodajského portálu
Podobný styl práce z hlediska časových nároků na tiskové mluvčí mají redaktoři
internetových zpravodajských portálů. Často publikují jednu zprávu ve více verzích.
Aktualizace probíhá podle přísunu relevantních informací, tj. nově zjištěných skutečností,
komentářů, zveřejnění očekávaných výsledků. Pro redaktory je efektivnější komunikace
prostřednictvím e-mailu, jelikož takto získaná vyjádření a obdržené informace mohou
s minimálními úpravami použít přímo do svého textu.
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Stejně jako u agenturního zpravodajství neexistuje u zpravodajských portálů uzávěrka. Pokud
se stane událost, jejíž společenský, politický, nebo sociální dopad má takový význam, že
zdržení publikace informace by ji výrazně poškodilo, vydávají ji portály s minimálním
zpožděním.
Dalším důvodem rychlosti expedice zprávy je samozřejmě konkurenční výhoda oproti
ostatním portálům. Portály, jejichž zprávy může příjemce odebírat zdarma, jsou financovány
reklamou, která je tím výnosnější, čím více je koncovým uživatelům zobrazena. Pokud tedy
zpravodajský portál získá exkluzivní informaci a včas ji publikuje, zvýší tím zájem o svoji
webovou stránku a může být citován ostatními médii, která zprávu postupně přebírají. Tím se
zvyšuje počet odkazů na původní web a roste počet zobrazení reklamy. Zpravodajský portál
tak vydělává finance na svůj provoz a další rozvoj na exkluzivním zprostředkování informace.

3.5.5 Denní tisk
Pokud redaktor zpracovává téma, které se neváže ke konkrétnímu datu, kdy by muselo být
publikováno v denním tisku, obvykle zasílá mluvčímu dotazy s časovým předstihem několika
dnů. Otázky nesměřují pouze k jednotlivým problémům. Redaktor nežádá jen stručný
komentář, ale obsáhlejší informaci k danému tématu. Dotazy proto nemusí být konkrétní, ale
mohou se v obecném rámci dotýkat problematiky.
Spolupráce novináře s mluvčím probíhá v tomto případě v několika krocích, kdy novinář po
obdržení odpovědí žádá jejich upřesnění. Poskytnuté informace jej také mohou přimět
k položení dalších, navazujících otázek.
Otázky k aktuálnímu problému pokládá redaktor obvykle v den, kdy chce znát odpovědi.
Jedná se o konkrétní dotazy, jejichž následné případné upřesnění ze strany mluvčího je pouze
faktické. Vyjádření žádá novinář v odpoledních hodinách, aby mohl informace zakomponovat
do svého textu. V případě příliš brzké odpovědi se mluvčí vystavuje riziku, že jeho odpovědi
budou konfrontovány s dalšími stranami, jichž se téma týká, a mluvčí nebude moci na jejich
slova reagovat.

3.5.6 Týdenní a měsíční tisk
Spolupráce redaktora týdeníku a měsíčníku, případně periodik s nižší frekvencí vydání,
s tiskovým mluvčím má charakter podobný tomu, kdy redaktor deníku zpracovává nadčasové
téma a není striktně limitován uzávěrkou.
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Spolupráce je navázána telefonicky či e-mailem a následně probíhá buď elektronicky, nebo
osobním setkáním redaktora s mluvčím, v některých specifických případech i s odborníkem,
který téma redaktorovi vysvětlí přesněji, než by toho byl schopen tiskový mluvčí.
Týdeníky svým čtenářům podávají informace z jiného, obecnějšího pohledu, jak je tomu
u deníků. Důvody jsou časová zastaralost informací, rozsah periodika a jeho specifičtější
odborné zaměření. Týdeníky produkují informace zasazené do širšího kontextu událostí,
věnují se tématům hlouběji a zabývají se záležitostmi, které lze z uvedených důvodů nelze
publikovat v deníku.

3.6 Platformy vzájemné spolupráce

3.6.1 Tisková konference
Tisková konference je jednou z příležitostí, jak novinářům efektivně na jednom místě
prezentovat téma, které organizátor považuje vhledem k veřejnosti za důležité. Na tiskové
konferenci se obvykle představují a komentují témata, která jsou informačně obsáhlá, složitě
vysvětlitelná a která vyžadují přímou komunikaci mezi poskytovatelem informace a jejím
příjemcem. Děje se tak bez časových a prostorových bariér. Tento způsob komunikace má
přispět ke kvalitnější informovanosti novinářů a tím i k přesnějšímu zpracování tématu.
Tisková konference se obvykle koná v sídle organizace, nebo v neutrálním prostoru, jakým je
hotelová restaurace nebo salonek. Na tiskovou konferenci zve organizátor několik dní před
samotnou akcí.
Pozvánka by měla obsahovat místo a čas konání tiskové konference, její hlavní účastníky
a téma, o kterém budou hovořit. Pro lepší organizaci, přehled o novinářích a z kapacitních
důvodů by novináři měli svoji účast potvrdit.
Pozvánku zasílá mluvčí na e-mailové adresy novinářů, která má ve svém seznamu. Pozvánku
ve většině případů dostává i ČTK, která ji zveřejní ve svých upozorněních na nastávající akce.
Pokud mluvčí chce pozvat exkluzivně pouze některé novináře na uzavřenou tiskovou
konferenci, pracovní snídani apod., nebo pokud je chce osobně pozvat, používá k tomu
nejčastěji telefonický hovor, nebo sms. V těchto případech záleží vždy na pracovním vztahu
mezi mluvčím a novinářem. Efektivní tisková konference by se měla konat v místě s dobrou
dopravní dostupností, čas a v pracovní den mimo pátek. Tisková konference se pořádá proto,
aby z ní byl v médiích publikován určitý výstup. Je nutné se tedy přizpůsobit pracovnímu
harmonogramu novinářů tak, aby jim tisková konference nezasahovala do ranní porady
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redakce a do času před uzávěrkou. Včasné pozvání také zajistí vyšší účast, protože novináři si
mohou tiskovou konferenci zanést do svého týdenního programu. Z databanky ČTK lze také
zjistit, zda se ve stejný den a čas nekoná tisková konference, která by svým významem
a obsahem mohla akci poškodit z hlediska zájmu médií.
Pro novináře je nutné na tiskovou konferenci připravit relevantní informace, řečníky, kteří
dokážou novináře zaujmout a srozumitelně jim podat informace, tiskovou zprávu, malé
občerstvení a eventuelně press kit24.
Po příchodu novinářů na tiskovou konferenci musí mít novináři čas se připravit na její průběh.
Televizní štáby musí mít v místě konání zabezpečené technické zázemí tak, aby mohly pořídit
kvalitní záznam z akce. Ještě před začátkem tiskové konference je vhodné nabídnout
novinářům kávu či jiný nápoj, aby jeho servis během akce nerušil její průběh.
Tiskový mluvčí, který tiskovou konferenci moderuje, přivede její hlavní účastníky dvě minuty
po oficiálním začátku akce k předsednickému stolu. Na něm je jmenovka každého účastníka
spolu s jeho funkcí v organizaci.
Tiskový mluvčí na začátku tiskové konference přivítá novináře, představí hlavní řečníky
a předá slovo zpravidla v hierarchii nejvýše postavenému reprezentantovi organizace.
Ten seznámí auditorium s daným tématem, vysvětlí k tématu jeho důvody, následky,
zvažované alternativy apod. Mluvčí poté předá slovo dalším řečníkům, s nimiž se při přípravě
tiskové konference dohodl, že budou o tématu referovat. Po skončení úvodní části tiskové
konference mluvčí poděkuje svým kolegům za poskytnuté informace a vyzve novináře
k položení dotazů.
Mluvčí musí rozlišit dva typy dotazů. Jedna skupina otázek se týká přímo obsahu tiskové
konference. Druhá oblast otázek míří na témata, která by mohla hlavní motiv tiskové
konference zastínit a odpoutat od něho pozornost. V takovém případě mluvčí odkládá dotaz
na setkání po tiskové konferenci. Zde je prostor přímo s novinářem a konkrétním odborníkem,
který se zúčastnil tiskové konference, probrat dané téma. Důvodem, proč mluvčí přímo před
auditoriem nenechá rozebírat téma, je jeho kontroverze a možnost, že se stane hlavním bodem
tiskové konference.
Novináři se v rámci volného pokládání otázek často neptají na body tématu, které je přímo
zajímají. Jednají tak z důvodu exkluzivity svých informací, kterou by mohli otázkou narušit.
V praxi proto novináři po oficiálním ukončení tiskové konference požádají mluvčího, nebo
přímo některého z účastníků tiskové konference, zda by mohli uskutečnit rozhovor. Při něm
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zodpovídanému položí i své exkluzivní otázky. Při pořádání tiskové konference je potřeba
vést v patrnosti i čas, kdy budou novináři po účastnících vyžadovat exkluzivní rozhovory.
Během tiskové konference nebo před jejím zahájením rozdají asistenti tiskového mluvčího
novinářům tiskové zprávy, které obsahují stručné shrnutí informací, které zazní přímo na akci.
Vhodné je umístit do zprávy přímou citaci účastníků, aby s jejím formulováním neměli
později novináři komplikace. Mluvčí si tímto může zajistit, že citace bude následně využita
při publikaci v médiích přesně. Novinářům nabídne prefabrikovaný dokument, který je
základem pro tvorbu výstupu z tiskové konference.
Pořadatel akce může nabídnout novinářům press kit, čímž jim poděkuje za jejich účast.
Balíček obvykle obsahuje informační materiály o organizaci, dokumenty vztahující se
k prezentovanému tématu a doplňující tiskovou zprávu. V rámci PR společnosti lze do press
kitu vložit drobné upomínkové předměty s logem či názvem entity nebo akce. Samozřejmostí
by mělo být nabídnutí vody a kávy. Při honosněji pojaté tiskové konferenci následuje po jejím
skončení občerstvení.

3.6.2 Tisková zpráva
Efektivní způsob, jak oslovit širokou novinářskou veřejnost, jejímiž kontakty tiskový mluvčí
ve své databázi disponuje, je tisková zpráva. Vydání tiskové zprávy předchází nutnost
informovat veřejnost o události, která nastala, nebo která je očekávaná.
Tiskový mluvčí vzhledem k informacím o procesech uvnitř organizace je schopen určit
událost, která by měla být publikována prostřednictvím tiskové zprávy. Na záležitost, která je
z pohledu organizace zásadní, může mluvčího upozornit i řadový pracovník. Tiskový mluvčí
se po prvotním kontaktu spojí s útvarem, který má danou záležitost v kompetenci, a s jeho
pracovníky se poradí o obsahových možnostech komunikace. Útvar předá mluvčímu
požadované podklady a je mu k dispozici pro případné doplnění informací. Mluvčí
dokumenty zpracuje do podoby, která je srozumitelná i těm, kteří s komunikovanou agendou
nejsou detailně obeznámeni. Vhodným doplněním tiskové zprávy jsou přímé citace
odborníků, kteří se problematikou zabývají. Tento postup zvyšuje atraktivitu zprávy
a usnadňuje novinářům jejich zpracování tiskové zprávy do výstupu, který můžou svým
recipientům představit.
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V případě soukromé společnosti by měl tiskový mluvčí do tiskové zprávy uvést relevantní
data, např. hospodářský výsledek firmy, předpokládaný zisk, výši vyplácených dividend25,
aby dodal novinářům jednoznačná fakta, která budou moci ve svých výstupech použít.
Mluvčí organizace, která je svojí podstatou pro novináře atraktivní, může tiskovou zprávu
sestavit pouze z citací jejích významných reprezentantů, u nichž je pravděpodobnost, že se
jejich citace k tématu promítnout do kontextu události, která je v daný moment pro média
prioritní.
Tisková zpráva musí obsahovat i kontakt na mluvčího, který je v případě žádosti novináře
připraven dodat komentář, nebo doplnit informace.
Pro novináře je tisková zpráva podkladem, díky kterému získávají informace o dění
v organizacích a na jehož základě se rozhodují, zda budou téma, kterého se tisková zpráva
týká, zpracovávat. Pokud vydavatelé tiskových zpráv chtějí, aby jimi poskytované informace
byly médii rozvíjeny a šířeny, měli by produkovat stručné, jasné a srozumitelné texty
s obsahem zásadního charakteru. Četnost vydávání tiskových zpráv by měla být úměrná
důležitosti komunikované agendy. Novinář v případě často vydávaných, informačně
neatraktivních zpráv přestává klást na komunikaci organizace důraz a důležité informace mu
mohou uniknout.

3.6.3 Rozhovor s odborníkem
Pokud redaktoři chtějí příjemcům svých sdělení poskytnout širší pohled na určitou
problematiku, nespokojí se s rozhovorem s tiskovým mluvčím. Ten může sdělovat dílčí
informace, ale relevance jeho přesvědčivosti vzhledem k odbornému tématu je nižší, než je
relevance pracovníka, který se problematikou zabývá na podstatně vyšší úrovni.
Redaktor prostřednictvím tiskového mluvčího osloví příslušnou instituci s žádostí
o zprostředkování kontaktu s odborníkem na zpracovávané téma. Mluvčímu navrhne termíny
schůzky a sdělí mu okruhy tématu, o kterých plánuje vést s odborníkem rozhovor. Tiskový
mluvčí podle tématu osloví odborníka své organizace s tím, že redaktor určitého média
požaduje po instituci informace o tématu a že požadovaná forma jejich sdělení je rozhovor
s odborníkem. V tento moment záleží na konkrétní hierarchii společnosti. Mluvčí může přímo
oslovit konkrétního specialistu, nebo vedoucího útvaru, který se agendou zabývá. Podle
interních předpisů mluvčí kontaktuje pracovníka, který se kterým bude redaktor vést
rozhovor. Po vzájemné domluvě si stanoví termín a místo rozhovoru a okruhy, které budou
25
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hlavním tématem rozhovoru. V případě potřeby mluvčí sdělí novináři, že určitou část agendy
nebude organizace komentovat, ani vysvětlovat. Důvody tohoto kroku mohou být časové, kdy
společnost nechce ve svém vlastním zájmu sdělovat určitá fakta, taktické, aby zveřejnění
určité informace nevedlo k ohrožení procesu, kterého se informace týká. Důvodem neochoty
komentovat určitou oblast své agendy může být fakt, že daná skutečnost, např. prodejnost
určitého výrobku, hospodářské výsledky, nebo personální změny, nevyznívají pro organizaci
pozitivně a ve vnímání veřejností by publikovaná informace mohla mít negativní dopad na
společnost, např. pokles cen akcií, zmaření obchodního kontraktu, nebo ovlivnění
předvolebních preferencí v případě politické strany. Obchodní politika, respektive politické
zájmy jsou nejčastějším důvodem k odmítnutí poskytnutí požadované informace.
Po vnitřní domluvě mluvčí kontaktuje redaktora a sdělí mu rozhodnutí o zprostředkování
rozhovoru. V rámci dohody o uskutečnění interview si obě strany vyjasní podmínky jeho
realizace, jako jsou délka rozhovoru, okruhy diskutovaného tématu, místo, kde se rozhovor
uskuteční, případně následnou autorizaci rozhovoru ze strany mluvčího a odborníka.
Pokud redaktor požaduje detailní informace o tématu, poskytne předem otázky, které bude
během rozhovoru klást. Umožní tím specialistovi kvalitnější přípravu na interview a tím
pádem si zajistí konkrétnější data a fakta do svého výstupu. V opačném případě může nastat
situace, že odborník nebude v době rozhovoru schopen zodpovědět určité otázky. Tato situace
může být vyřešena tím, že mluvčí na základě podkladů odborníka předá redaktorovi
informace až po uskutečnění rozhovoru.
Jedná-li se o rozhovor pro tištěné médium, odborník může být požádán, zda by mohl být
během rozhovoru fotografován. Fotografie je poté umístěna do článku v periodiku. Spolu se
stručným životopisem či medailonkem odborníka jeho fotografie zvyšuje atraktivitu interview
tím, že je prezentována exkluzivita rozhovoru. Druhým důvodem fotografie a medailonku
v textu rozhovoru je prostorové vyplnění místa v periodiku, na kterém je interview
publikováno.
Na rozhovor si odborník může obléci kravatu s logem své společnosti či jednorázové akce,
kterou reprezentuje. Alternativou je odznak ve tvaru loga organizace, který si specialista
umístí do klopy svého saka. Viz Příloha č. 4. Na fotografii v textu článku tím nepřímo
podporuje corporate identity26 své společnosti.

Pokud je rozhovor určen pro televizní vysílání, musí mluvčí kromě odbornosti pracovníka,
který bude redaktorovým respondentem, zvažovat i jeho interpretační schopnosti. Odborník
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na dané téma by organizaci mohl mediálně poškodit svým veřejným vystoupením, které může
být ovlivněno mírou zkušeností prezentace před televizní kamerou, trémou či vizuální
stránkou specialisty. Z tohoto důvodu je i v zájmu mluvčího, aby organizace vyškolila
pracovníky pro jejich případný výstup v médiích. Kvalitní práce a dobré výsledky společnosti
mohou být ve vnímání veřejnosti výrazně ovlivněny jejich nekvalitní prezentací.
V případě pozice redaktora je jeho zájem stejný jako u rozhovoru pro tištěné médium.
Divákům svého pořadu předá relevantní informace o tématu, pokud mu bude jeho respondent
schopen odpovědět. Synchronie redaktora a specialisty se docílí včasným poskytnutím otázek
zpovídanému. Pokud téma není konfrontační, je tento postup v zájmu obou stran rozhovoru.
V případě politických debat dostávají jejich účastníci předem pouze stručné tématické okruhy.
V pořadu tohoto konfrontačního formátu jsou případná nepřipravenost či rozpor
v prohlášeních politika žádanější, než je jeho případný bezchybný, faktický projev.
Třetí možností, kdy odborník komunikuje přímo s médii, je on-line rozhovor s příjemci
internetové platformy médií. Ten nevyžaduje podrobnější přípravu, protože účastníci diskuse
se mohou zeptat prakticky na cokoli. Moderátor této diskuse, existuje-li nějaký, pouze třídí
vulgární a zcela nevhodné dotazy.

U všech zmíněných typů rozhovorů s odborníkem, jehož primární rolí není komunikace
s médii, by fyzicky měl být přítomen tiskový mluvčí. Důvody pro jeho doprovod specialistovi
je kolegiální podpora a komunikace s redaktorem před zahájením rozhovoru a utvrzení se
o platnosti podmínek rozhovoru.

3.7 Přímý kontakt
Tiskový mluvčí při komentování témat své organizace televizním a rozhlasovým redaktorům
prezentuje stanoviska a komentáře na záznamová zařízení, kterými obě média zprostředkují
jeho vyjádření svým recipientům. Z toho důvodu je nutné dodržet určité zásady, aby výsledný
výstup byl reprezentativní a relevantní.

3.7.1 Televize
Redaktor

televizní

stanice

kontaktuje

mluvčího

s požadavkem

o

vyjádření

ke

zpracovávanému tématu. Mluvčí se jej musí zeptat na čas, místo a formu předání informace
a také na téma, které redaktor zpracovává.
26

Jednotný vizuální styl firmy

22

Pokud není redaktor v časové tísni a vytváří klasickou reportáž do zpravodajského pořadu,
obvykle se se svým štábem, jehož členy jsou kromě jeho samotného i kameraman, eventuelně
pracovník média zodpovídající za zvukovou kvalitu zaznamenaného příspěvku, dostaví na
místo, které určí mluvčí. Vzhledem k časovému rozsahu reportáže požaduje redaktor stručné
a výstižné vyjádření. Mluvčí, který si mezi žádostí o poskytnutí informací a samotným
natáčením na kameru zpracoval ve spolupráci se svými kolegy podklady pro svůj příspěvek
do reportáže, se musí snažit odpovídat na otázky redaktora stručně a v takové větné
konstrukci, aby minimalizoval možnou desinterpretaci svého vyjádření.
Samozřejmost pro prezentaci na záznam, jehož výstup je obrazový materiál, je reprezentativní
non-verbální vystupování, jako jsou kravata či odznak s logem společnosti. Stejně jako na
fotografii podporuje tímto způsobem corporate identity.
Při rozhovoru, který je zaznamenáván televizní kamerou, musí mluvčí mluvit přímo na
redaktora, nikoli směrem ke kameře. Jeho vyjadřování by mělo být ekvivalentní k publiku,
pro které bude reportáž určena. Pokud se jedná o příspěvek do pořadu, který je určený
odborně profilovaným recipientům, může mluvčí hovořit v termínech ve složitějších
konstrukcích vět. Je-li reportáž určena do zpravodajství určeného masovému publiku, měl by
mluvčí obsah svého vyjádření zestručnit, abstrahovat od cizích či příliš odborných vyjádření.
Pro snazší podání problému lze použít příměru konkrétního příkladu, který téma ilustruje lépe
než teoretická definice.
Redaktorův pracovní postup při zpracování tématu do zpravodajské podoby začíná
vyhledáváním dostupných informací o problematice z vlastních a veřejných zdrojů. Poté na
základě zjištěných skutečností redaktor vytvoří strukturu reportáže, do které zasazuje
informace, které podává sám, a vyjádření aktérů, kteří jsou z hlediska své pozice kompetentní
k poskytnutí stanoviska. Vyjádření, která redaktor získá, upraví tak, aby v kontextu celé
reportáže byly relevantní a tvořily ucelený komplex informací.

3.7.2 Rozhlas
Obdobný postup jako při zprostředkování stanoviska televiznímu redaktorovi postupuje
mluvčí při komunikaci s žurnalistou rozhlasu. Rozdíl oproti televiznímu pojetí reportáže je
ten, že záznam příspěvku není uskutečňován při přímém fyzickém setkání redaktora
a mluvčího, ale prostřednictvím telefonu. Redaktor kontaktuje mluvčího, sdělí mu požadavek
na stanovisko a zároveň časový rámec spolupráce. Samotná komunikace výstupu mluvčího
probíhá prostřednictvím telefonu, kdy je příspěvek mluvčího redaktorem zaznamenán

23

a následně buď zapracován do reportáže, nebo, jedná-li se o přímý přenos, je stanovisko ihned
poskytováno posluchačům pořadu.
V rámci rozhlasového vysílání nemůže mluvčí vizuálně propagovat svoji organizaci. Může
však, zejména v přímém přenosu, zmínit adresu internetového portálu instituce s odkazem na
podrobnější informace o komentované problematice. Tímto způsobem může oslovit
potencionální klienty, respektive voliče jím prosazované entity.

3.8 Nepřímý kontakt
Redaktoři pracující v tištěných médiích kontaktují mluvčí s žádostí o informace s tím, že
následná komunikace tématu je realizována nepřímo, nejčastěji prostřednictvím e-mailové
korespondence.
Organizační schéma spolupráce je stejné jako v případě způsobu práce zástupců
elektronických médií. Redaktor zašle mluvčímu dotazy, uvede důvod, proč dané informace
potřebuje, může zmínit i celkové téma výstupu, který zpracovává, a určí i termín, do kterého
informace potřebuje. Mluvčí má poté prostor zadat vypracování otázek odborníkovi. Po
obdržení odpovědí je upraví do srozumitelné formy, případně přeformuluje z hlediska
organizace sporná vyjádření a fakta. Finální výstup zašle redaktorovi. Je možné, že v průběhu
komunikace mluvčí s novinářem nepřijdou do přímého kontaktu a jsou pouze v nepřímém
spojení prostřednictvím e-mailové korespondence.

3.9 Neformální setkání
Mluvčí mohou s novináři udržovat neformální pracovní vztahy, které jsou nad rámcem běžné
agendy. Důvod této podoby pracovního vztahu je ten, že následná profesionální komunikace
probíhá bez zbytečných formalit a pro obě strany představuje možnost dohodnout se na
společném, nekonfrontačním postupu při zpracovávání jednotlivých témat. Úskalím
neformálního pracovního vztahu mluvčího a novináře jsou následné nároky novináře na
exkluzivní informace z organizace, kterou mluvčí zastupuje.
Tiskový mluvčí může po novináři požadovat vylepšení mediálního obrazu organizace pouze
na základě neformálního pracovního vztahu, který není nijak spjatý se společností mluvčího.
Je potřeba nastavit hranice mezi neformálním a formálním pracovním vztahem tak, aby při
komunikaci nedocházelo k zaujetí redaktora a jeho případné nevyváženosti a nestrannosti.
Neformální setkání mluvčích s novináři probíhá formou společných večeří, kdy jsou na akci
pozváni ti redaktoři, kteří často komunikují s mluvčím. Pozváni mohou být i kolegové
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mluvčího, kteří rovněž, byť v omezené míře komunikují s novináři. Cílem setkání je
konzultovat o vzájemné spolupráci a o zpracovávaných tématech. Při dennodenní komunikaci
na obecnější rozpravu o agendě organizace a zájmu novinářů není časový prostor. Ten je
vytvořen právě při neformálních setkáních.
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4 Praktická část bakalářské práce

4.1 Kvantitativní analýza spolupráce novinářů a tiskových mluvčích
Praktická část bakalářské práce je založena na kvantitativní analýze práce tiskových mluvčích
z jejich pohledu a z pohledu novinářů. Analýza byla vypracována na základě 28 otázek
určených tiskovým mluvčím a na základě 27 otázek, které zodpovídali novináři. Viz Příloha
č. 1. Struktura dotazníku byla nastavena tak, aby každá otázka pro tiskového mluvčího byla
ekvivalentně zodpověditelná i novinářem. Tím vznikly páry odpovědí vztahující se k jedné
oblasti. Odpovědi jsou porovnatelné a slouží jako doporučení pro zkvalitnění a zefektivnění
vzájemné spolupráce.
Otázky dotazníku směřovaly na dennodenní pracovní rutinu mluvčích a novinářů.
Respondenti odpovídali v rámci nabídnutých odpovědí, dvě otázky byly otevřené bez
nabídnutých možností odpovědi.
Celkem dotazník zodpovědělo 40 tiskových mluvčích, dvacet ze státní a 20 ze soukromé
sféry, a 40 novinářů, dvacet z veřejnoprávních a dvacet ze soukromých médií. Osloveni byli
e-mailem s žádostí o poskytnutí informací o své činnosti. Jako poděkování jim bylo přislíbeno
zaslání výsledné bakalářské práce jako možnost pro zkvalitnění jejich práce.

Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, hlavní pracovní náplní tiskového mluvčího
je poskytování informací o činnosti organizace, kterou zastupuje. Viz Příloha č. 1, Graf č. 1.
Jako komplement ke své základní funkci vykonávají mluvčí funkci koordinátora a iniciátora
interní komunikace.

Hlavní pracovní náplň novináře nelze jednoznačně charakterizovat, protože žádný typ činnosti
není dominantní. Viz Příloha č. 1., Graf č. 2. Přesto se novináři, kteří odpovídali na soubor
otázek, nejčastěji zabývají vyhledáváním a zpracováváním vlastních témat a komunikací
s vybraným okruhem společností nebo institucí. Jimi podávané informace pak zpracovávají
a publikují.
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Samotná komunikace již zpracovaných informací probíhá ze strany mluvčích nejčastěji
prostřednictvím telefonického a e-mailového kontaktu. Viz Příloha č. 1., Graf č. 3. Druhým
nejčastějším komunikačním kanálem je vydání tiskové zprávy, která je efektivní v tom
smyslu, že zasáhne širokou cílovou skupinu novinářů. Její obsah a kvalita zpracování pak
určují intenzitu finálního výstupu informace v médiích.

Tiskoví mluvčí se snaží zvýšit atraktivitu tiskové zprávy, a tím i pravděpodobnost jejího
využití při tvorbě výsledného produktu novináři, několika způsoby. Nejčastější variantou je
shrnutí obsahu tiskové zprávy do nadpisu. Druhým používaným způsobem je pak vložení
citace hlavního aktéra tiskové zprávy do nadpisu. Třetí varianta vedoucí k větší atraktivitě
zprávy počítá s bulvárním nadpisem. Viz Příloha č. 1., Graf č. 7.

Podle stejného schématu postupují také novináři, kteří se snaží recipienty svého média
upozornit na produkt, který vytvořili. Viz Příloha č. 1., Graf č. 8. Nejčastěji k tomu používají
shrnutí obsahu výstupu do nadpisu, případně jej formulují bulvárně, či do něho zasadí citaci
hlavní osoby, která v produktu vystupuje.

Obsah tiskových zpráv je nejčastěji zaměřen na popis události, nebo projektu, který
organizace potřebuje komunikovat. Viz Příloha č. 1., Graf č. 5. Tiskové zprávy jsou vydávány
kvůli avízu k události, na kterou potřebuje organizace novináře upozornit. Třetím důvodem
tiskové zprávy je přímá citace člena vedení orgánu nebo společnosti. V rámci této
komunikace je často komentována krizová událost nebo náhle nastalá skutečnost. Novináři ve
svých odpovědích potvrzují nejčastější motivace k vydání tiskových zpráv, které jim tiskoví
mluvčí zasílají.

S obsahem tiskových zpráv úzce souvisí i četnost jejich vydání. Viz Příloha č. 1., Graf č. 9.
Pokud tiskový mluvčí zasílá novináři tiskové zprávy s obsahy, které nejsou pro finální
výstupy do médií relevantní, přestane novinář tyto zprávy považovat za kvalitní zdroj
informací. Při vydání tiskové zprávy s důležitým sdělením pak novinář nemusí zaslanou
informaci zaregistrovat jako prioritní. Začne se jí zabývat až po zpracování jiných zdrojů a
sdělení tiskové zprávy tak může minout svoji cílovou skupinu. Proto se tiskoví mluvčí snaží
vydávat tiskové zprávy jen v situacích, kdy je obsah tiskové zprávy kvalitnější než její forma.

27

Dalším komunikačním kanálem, kterým lze oslovit veřejnost prostřednictvím médií, je
tisková konference (TK). Nejčastěji ji organizace pořádá ve svém sídle, případně na neutrální
půdě v hotelu nebo restauraci. Viz Příloha č. 1., Graf č. 11. Vzhledem k uzávěrkám redakcí se
tiskové konference pořádají v dopoledních hodinách, případně do 15. hodiny odpolední. Viz
Příloha č. 1., Graf č. 13. V pracovním týdnu se TK pořádají od pondělí do středy. Viz Příloha
č. 1., Graf č. 15. Důvody jsou ty, že v tomto časovém rozmezí je nejvíce prostoru na aktuální
témata. Koncem týdne se připravuje materiál na víkendová vydání zpravodajství, v pondělí se
zpracovávají události ze soboty a neděle.
Důvodem, proč pořádat TK, je informování o činnosti organizace, případně jednorázové
prohlášení k aktuálnímu problému. Viz Příloha č. 1., Graf č. 17.
Novináři tiskové konference navštěvují kvůli možnosti zeptat se účastníků na jakékoli téma.
Druhou motivací pro návštěvu TK je pak obsah tiskové konference, tedy příležitost získat
aktuální, nezprostředkované informace o komunikované agendě. Viz Příloha č. 1., Graf č. 18.
Součástí TK bývají i podklady, případně občerstvení. Nejčastěji je novinářům poskytována
tisková zpráva (TZ) se shrnutým obsahem TK a občerstvení ve formě kávy a vody. Viz
Příloha č. 1., Graf č. 19. Drahé dary by ze strany novinářů byly vnímány jako pokus o
ovlivnění, a proto novináři některých redakcích si na TK smějí brát pouze podkladové
materiály ve formě TZ nebo ve formě informačních balíčků.
Stejně jako TZ lze zvýšit atraktivitu TK. Novináři nejvíce ocení, pokud na TK vystoupí
nejvýše postavený pracovník organizace nebo jeho zástupce. Viz Příloha č. 1., Graf č. 22.
Jejich stanoviska a komentáře totiž jsou logicky z hlediska postoje a politiky organizace
nejrelevantnější.

Vysoce postaveným členem organizace je také tiskový mluvčí. Vzhledem k nutnosti být
informován o veškeré agendě zaměstnavatele musí mít ze své pozice přístup k podkladům, na
jejichž faktickém základě poskytuje informace médiím. Nejčastěji je tiskový mluvčí součástí
vedení organizace. Viz Příloha č. 1., Graf č. 23.

Pro novináře existuje několik způsobů, jak získat informace ze společnosti nebo orgánu. Viz
Příloha č. 1., Graf č. 24. Kvůli exkluzivitě informací z možností, jak získat data, preferují
žurnalisté rozhovor s pracovníkem, který je kompetentní k danému tématu, případně tiskovou
konferenci, na které se mohou zeptat přímo jejích účastníků. V rámci dennodenní komunikace
běžné agendy jsou ovšem novináři nejčastěji v kontaktu s tiskovými mluvčími. Ti, pokud
neznají odpovědi na otázky okamžitě, se nejčastěji radí s pracovníkem, o němž se domnívají,
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že zná odpověď, případně svým nadřízeným. Viz Příloha č. 1., Graf č. 27. S tím nejčastěji
konzultují strategii komunikace, nikoli problematiku, na kterou se žurnalisté ptají. Novinářům
ovšem mluvčí informace poté zprostředkují sami bez účasti dalších, byť k tématu
kompetentnějších osob. Doba mezi zadáním otázky a odpovědí mluvčího se pohybuje od
jedné hodiny do jednoho dne. Viz Příloha č. 1., Graf č. 31. Vždy záleží na komplikovanosti
dotazu a na znalosti mluvčího.

Zvláštním typem komunikace jsou konfrontační dotazy, kdy se novinář na jednu agendu ptá
více stran a snaží se najít rozpor ve výpovědích. Tiskoví mluvčí tento typ dotazů řeší tak, že
se spojí s druhou konfrontovanou stranou a společně se domluví na podobném znění
odpovědí. Viz Příloha č. 1., Graf č. 29. Zabrání tím dalším otázkám i negativnímu
mediálnímu obrazu v médiích.

V rámci jednotné komunikace může za organizaci často do médií hovořit pouze tiskový
mluvčí, nebo pracovník pouze po svolení tiskového mluvčího. Viz Příloha č. 1., Graf č. 37.
Jeho vyjádření pak mají kontinuitu, novináři vědí, na koho se v případě dotazu mají obracet a
řadoví pracovníci nebo členové vedení se nemusí zabývat komunikací s médii. Jejich
nepřesné vyjádření způsobené neznalostí nebo nedomyšleností důsledků by mohlo způsobit
závažné škody v image organizace, v případě akciové společnosti by panika mezi akcionáři
mohla přivodit dramatický pokles hodnoty cenných papírů společnosti.

Tiskoví mluvčí a novináři musí mezi sebou udržovat standardní kontakty, protože se
vzájemně ke své práci potřebují. Viz Příloha č. 1., Graf č. 38. Mluvčí se snaží ke všem
novinářům přistupovat stejně a poskytovat jim standardní servis. Novináři ovšem v dotazníku
uvedli, že někteří tiskoví mluvčí dávají vybraným médiím lepší pracovní servis. Souvisí to
s důležitostí média a jeho vlivem na cílové skupiny organizace. Mluvčí, pokud s novináři mají
nadstandardní vztahy, se scházejí na neformálních setkáních, kde debatují nad obecnými
tématy.

Intenzita komunikace, její forma a úroveň záleží na především na zpracovávaném tématu. Viz
Příloha č. 1., Graf č. 40. Důležitým faktorem komunikace ze strany novináře je také osoba
mluvčího. Viz Příloha č. 1., Graf č. 41.
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Vzhledem ke složitosti komunikace s médii musí mít tiskový mluvčí spolupracovníky. Viz
Příloha č. 1., Graf č. 42. Nejčastěji jich mívá 7-9 a jejich práce je tematicky rozdělena od
psaní tiskových zpráv přes správu webových stránek až po přípravu pokladů. Finální
komunikace a schvalování výstupů tiskového útvaru organizace je v kompetenci tiskového
mluvčího. Zpětnou vazbu k mediálním výstupům vytvořených na základě aktivity a podkladů
mluvčího mají organizace nejčastěji v podobě elektronického monitoringu. Viz Příloha č. 1.,
Graf č. 46. Novinářova zpětná vazba na jeho produkty je v tomto smyslu odlišná a spočívá
v reakcích nadřízených na poradách redakce. Viz Příloha č. 1., Graf č. 47.

Za ideální mediální výstup považují tiskoví mluvčí průběžné citace členů vedení organizace
k tématům, které se týkají organizace. Viz Příloha č. 1., Graf č. 48. Druhou možností, jak
prezentovat organizaci v médiích, spatřují mluvčí v autorizovaném rozhovoru člena vedení
organizace v médiích.

Novinář v rámci konkurence shledává ideálním výstupem stav, kdy ostatní média přebírají,
samozřejmě s uvedením zdroje, do svých zpravodajství informaci publikovanou v redaktorem
v jeho domovském médiu27. Viz Příloha č. 1., Graf č. 49.

Dalším požadovaným mediálním výstupem je exkluzivní rozhovor s významnou osobností.
Tiskoví mluvčí i novináři se shodují, že nejnáročnějším faktorem v jejich práci je skutečnost,
že musí znát, alespoň okrajově, různorodá témata, která buď komentují, nebo vysvětlují, nebo
v případě novinářů o nich srozumitelně referují.

27

http://www.lidovky.cz/ceska-televize-krade-0ls-/ln_noviny.asp?c=A090110_000010_ln_noviny_sko&klic=229436&mes=090110_0
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5 Řízené rozhovory s vybranými novináři a tiskovými mluvčími
Na základě výsledků dotazníků, které byly zaměřeny na pohledy novinářů a tiskových
mluvčích na vzájemnou spolupráci, byly oběma skupinám položeny následující otázky.
Jaká je, z hlediska vaší pracovní pozice, ideální forma výstupu spolupracující strany?
Většinové stanovisko novinářů na tuto otázku bylo, že ideálním výstupem tiskových mluvčích
je jasné a rychlé zodpovězení zaslaných otázek. Rovněž možnost exkluzivního interview
s vysoce postaveným specialistou byla novináři hodnocena kladně.
Tiskoví mluvčí se shodli v názoru, že ideálním výstupem novinářů je každá citace člena
vedení organizace, která vyznívá pozitivně a vytváří dojem, že pracovník je odborníkem na
danou problematiku nejen ve své organizaci, ale obecně v celém sektoru. Tato forma
prezentace souvisí s PR organizace a z dlouhodobého hlediska je žádanější než jednorázové
zmínky o organizaci v médiích.

Co byste změnili na práci spolupracující strany?
Novináři na tuto otázku odpověděli, že mluvčí jsou ve své práci příliš opatrní, tíhnou
k obecným vyjádřením a mají tendenci si veškeré informace ověřovat. Důsledkem pak je nižší
citovanost a zmínky o organizaci v médiích, než by to bylo v případě jasněji formulovaných
odpovědí.
Tiskoví mluvčí by uvítali, pokud by novináři požadovali pouze komentáře či krátká vyjádření
k aktuálním problémům. Novináři se podle tiskových mluvčích často ptají na záležitosti, které
je možné dohledat z veřejných zdrojů. To snižuje odborný kredit novináře u mluvčího, který
má pak menší snahu konkrétně odpovědět.

Čím vám protistrana nejvíce přidělává práci?
Nejvíce si novináři stěžovali na mluvčí, kteří se jim snaží podsunout nedůležité a marginální
informace v přesvědčení o jejich důležitosti. Pokud se takto shromáždí více informačních
zdrojů najednou, je pro novináře velmi obtížné zjistit, co je relevantní informace k tématu a co
je snaha infiltrovat do výstupu zájmy mluvčích.
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Tiskoví mluvčí za největší problém u novinářů označili malý poměr publikovaných informací,
které novinářům dávají, vzhledem k celkovému objemu podkladů, které od nich novináři
získávají. Nízká efektivita práce mluvčích, zapříčiněná podle nich médii, vede k demotivaci
stále poskytovat kvalitní a úplné informace. Naopak v případech, kdy je zřejmé, že novinář
podklady od mluvčího využil v široké míře, je tendence poskytovat požadované informace co
nejrychleji a nejkomplexněji.
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6 Srovnání předpokladů a výsledků empirického zjišťování
Ve své práci jsem porovnával předpoklady práce tiskových mluvčí, které jsem získal
z literatury a ze své praxe ze zaměstnání na tiskovém oddělení Ministerstva průmyslu a
obchodu, s výpověďmi novinářů a tiskových mluvčích.
Praktická část bakalářské práce přinesla výsledky v podobě konkrétních odpovědí na otázky
týkajících se spolupráce novinářů a tiskových mluvčích.
Ve srovnání se potvrdila úloha tiskového mluvčího v podobě hlavního poskytovatele
informací veřejnosti prostřednictvím médií. Zároveň praktická část práce ukázala, že pozice
tiskového mluvčího musí být mimo klasickou strukturu organizace, jíž zastupuje. A to
z důvodu přístupu k informacím, které by z pozice řadového pracovníka získával obtížně.
Potvrdily se předpoklady o způsobech komunikace tiskových mluvčí směrem k novinářské
veřejnosti. V praxi je z pohledu novinářů nejžádanějším výstupem za strany mluvčích
exkluzivní informace ve formě rozhovoru s členem vedení společnosti, či možnost zeptat se
na určitou problematiku přímo vedoucího pracovníka, např. po tiskové konferenci.
Novináři naopak oceňují informačně hodnotné tiskové zprávy oproti často zasílaným
výstupům bez relevantního obsahu.
Na tiskové konferenci novináři očekávají, kromě informací, pouze podklady, které jim
umožní vytvořit komplexní informaci o sledované záležitosti. Naopak s agendou nesouvisející
dary a pozornosti berou jako ovlivňování jejich práce.
Tiskoví mluvčí a novináři rovněž příliš nevyhledávají nepracovní kontakty. Pokud má novinář
s tiskovým mluvčím nadstandardní pracovní vztahy, je to obvykle na bázi poskytování
kvalitnějších informací. Důležité z toho pohledu je ale také médium, pro které novinář
pracuje. Ze strany žurnalisty je kromě komunikovaného tématu rozhodující osoba tiskového
mluvčího. S tím se novinář při získávání informací setkává nejčastěji a je tedy logické, že
tento zdroj informací je pro novináře při komunikaci nejdůležitější.
Po srovnání předpokladů vzájemné spolupráce s reálnými ohlasy kooperace je zřejmé, že
teoretická východiska bakalářské práce odpovídají reálným výsledkům empirického
zjišťování.
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Závěr
Bakalářská práce se věnovala tématu Spolupráce médií a tiskových mluvčích. V úvodu byly
položeny otázky, na které práce přinesla odpovědi.

1. Jaké jsou pracovní postupy mluvčích a novinářů při vzájemné spolupráci?
Hlavní pracovní náplní tiskového mluvčího je poskytovat informace médiím, která je dále
reprodukují široké veřejnosti. Další úlohou tiskového mluvčího je koordinace komunikace
uvnitř organizace.
Tiskový mluvčí se snaží zvýšit atraktivitu výstupů organizace, pro kterou pracuje. Při psaní
tiskových zpráv se snaží do nadpisu shrnout obsah sdělení, případně celý text uvádí citací
pracovníka, který se v materiálu vyjadřuje ke komunikované problematice, nebo bulvárním
názvem zprávy.
Tiskový mluvčí se při komunikaci s novinářem snaží na jeho dotazy odpovídat v nejkratší
možné době. Pokud zná odpověď na položenou otázku, odpovídá ihned, pokud musí
informaci zjišťovat, snaží se odpovědět ve stejný den, kdy byl dotaz přednesen. Důležitým
faktorem pro tento postup jsou uzávěrky vydání v redakcích.
Tiskoví mluvčí se snaží novinářům podávat relevantní informace, které v objemu podkladů
přijímaných novináři vyniknou svojí informační vahou.
Tiskové konference jsou pořádány s ohledem na rozložení pracovního týdne novinářů, kdy
ideálními dny pro setkání organizací s tiskem jsou úterý, středa a čtvrtek.
Novináři mluvčí kontaktují při získávání informací od nich samotných, nebo od odborníků, se
kterými je mohou spojit právě mediální zástupci společností nebo orgánů.
Za ideální projev spolupráce považují novináři sjednání exkluzivního rozhovoru s vysoce
postaveným odborníkem organizace.

2. Jaké jsou technické prvky komunikace na straně mluvčích a novinářů při
vzájemné spolupráci?
Novináři nejčastěji kontaktují mluvčí se svými požadavky e-mailem nebo telefonicky. Mluvčí
nejčastěji poskytují informace telefonicky, nebo elektronicky e-mailem. Komunikační kanály,
kterými se informace dostane od tiskových mluvčích přes média k veřejnosti, jsou tiskové
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zprávy, tiskové konference a osobní kontakt na základě e-mailových nebo telefonických
rozhovorů.
Tiskové zprávy jsou postaveny na bázi informace o činnosti nebo jednorázové události
organizace. Obsah zprávy kromě dat a faktických informací často obsahuje také citace
vedoucích pracovníků organizace.
Tiskové konference jsou pořádány v sídle firmy, nebo na neurální půdě v hotelu nebo
v restauraci. Novinářům je nabídnuta tisková zpráva se shrnutím konference a občerstvení.
Tisková konference je pro novináře atraktivní ze dvou důvodů. Mohou se zeptat přímo
účastníků tiskové konference na dotazy k tématu a samotnou prezentaci problematiky
získávají bez prostředníka.
Osobní kontakt na základě telefonátů a e-mailů slouží k dennodenní komunikaci běžné
agendy. Její úroveň závisí na vzájemném profesionálním vztahu obou komunikujících stran.

3. Jaká doporučení dávají v rámci vzájemné spolupráce mluvčí novinářům
a novináři mluvčím?
Novináři doporučují, aby mluvčí ve své práci nebyli bázliví a aby se neuchylovali k obecným
vyjádřením.
Tiskoví mluvčí v rámci optimálního stavu spolupráce novinářům doporučují, aby požadovali
pouze komentáře či krátká vyjádření k aktuálním problémům. Novináři zdržují od jiné práce
sebe i mluvčí tím, že se často ptají na záležitosti, které je možné dohledat ve veřejných
zdrojích. Tento přístup snižuje odborný kredit novináře u mluvčího, který má pak menší
snahu konkrétně odpovědět.
Novináři by také uvítali efektivnější výstupy tiskových mluvčích. Ti by měli prezentovat
pouze důležité informace, které skýtají při množství v současné době vyprodukovaných
informačních materiálů pravděpodobnost stát se relevantními zdroji mediálních výstupů
novinářů.
Tiskoví mluvčí doporučují novinářům, aby více využívali podklady, které si od mluvčích
vyžádají. Míra použití informací neodpovídá celkovému objemu podkladů, které novináři
získávají. Tiskový mluvčí, jehož práce je pak z jeho pohledu směrem ke konkrétnímu novináři
neefektivní, ztrácí motivaci poskytovat žurnalistovi kvalitní informace.

35

7 Resumé
V bakalářské práci jsem se zabýval spoluprací médií a tiskových mluvčích. V úvodu jsem po
teoretickém představení tématu vymezil oblasti zkoumání. Těmi byly definice tiskového
mluvčího a jeho každodenní pracovní činnost ve vztahu k médiím a typy distribučních kanálů,
kterými mluvčí komunikuje svá sdělení prostřednictvím médií směrem k veřejnosti.
V každé části definice byl na problematiku pohled z pozice mluvčího a z pozice novináře.
Touto interakcí jsem přednastavil okruhy tématu, na které jsem se zaměřil v praktické části
bakalářské práce. Ta se skládala z dotazníku, který byl určen 40 tiskovým mluvčím
a 40 novinářům. Po jejich vyhodnocení jsem vedl individuální rozhovory s osmi tiskovými
mluvčími a s osmi novináři na obecná témata, která vyplynula z teoretické a praktické části.
Výsledkem je popis jednotlivých druhů spolupráce novinářů a tiskových mluvčích
a doporučení k efektivnější vzájemné spolupráci.

8 Summary
I my bachelor thesis, I dealt with cooperation of the media and spokespersons. I defined areas
of enquiry after defining theoretical background of this topic in the introduction of the thesis.
The areas of enquiryconcern with definining role of a spokesperson and his or hers daily
routines towards the media. Types of distribution channels, which spokespersons use in the
course of communication with the public through the media, were also defined here.
In each part of the definition, the journalist´s and the spokeperson´s points of view were
considered. By this interaction, I aimed to preset of the topic, which were emphasized in the
practical part of the thesis. This was based on an enquiry

into daily routines of

40 spokespersons and 40 journalists. After evaluating this enquiry, I held individual
interviews with 8 spokespersons and 8 journalitsts on general topics resulting from the
teoretical and practical findings of my thesis.
Results of the thesis characterizesparticular kinds of cooperation between journalists and
spokespersons. The thesis also brings recommendations formore efficient mutual cooperation.
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Příloha č. 1
Odpovědi tiskových mluvčích na položené otázky. Otázky kladené tiskovým mluvčím
a novinářům
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otázky.
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Dementi informací o společnosti/orgánu
v médiích

20

3.
4.

3

Otázka a graf č. 6

Jak zatraktivňujete vaše tiskové zprávy?
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2.

2

2

3

4

Otázka a graf č. 8

Atraktivním až bulvárním názvem zprávy
Citací hlavní osoby tiskové zprávy hned
v názvu zprávy
Nadpisem, který shrnuje obsah zprávy
Fotografií osoby, výrobku nebo místa
relevantní k obsahu zprávy
Výběrem editora, který zprávu s větší
pravděpodobností zařadí do vydání

1.
2.
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4.
5.

4

Atraktivním až bulvárním názvem zprávy
Citací hlavní osoby zprávy hned v názvu
zprávy/úvodu reportáže
Nadpisem/názvem, který shrnuje obsah
zprávy/reportáže
Fotografií/natočením osoby, výrobku nebo
místa relevantní k obsahu zprávy
Výběrem editora, který zprávu s větší
pravděpodobností zařadí do vydání

5

Průměrný počet vámi vyprodukovaných
zpráv/reportáží měsíčně:

20

Četnost odpovědí

Četnost odpo vědí

Průměrný počet vydávaných tiskových zpráv vaší
společností/orgánem měsíčně:
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Otázka a graf č. 9
1.
2.
3.
4.
5.
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Otázka a graf č. 10

0-2
3-6
7-10
11-14
15+

1.
2.
3.
4.
5.

0-5
6-10
11-15
16-20
21+

Tiskové konference nejčastěji pořádáte:

Tiskové konference, na které chodíte, se
nejčastěji pořádají:
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Četnost odpo vědí

Četnost odpo vědí
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Otázka a graf č. 11
1.
2.
3.
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2

Otázka a graf č. 12

V sídle vaší společnosti
Na neutrální půdě (hotel, restaurace)
Kde určí agentura, která vám zajišťuje
media relations

1.
2.

5

V sídle společnosti/úřadu, která/ý TK
pořádá
Na neutrální půdě (hotel, restaurace)

Tiskové konference nejčastěji pořádáte:

Tiskové konference, na které chodíte, se
nejčastěji pořádají:
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Četnost odpo vědí

Četnost odpo vědí
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Otázka a graf č. 13
1.
2.
3.

25
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9-12 hodin
12-15 hodin
15-18 hodin

Tiskové konference, na které chodíte, se
nejčastěji pořádají:
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Četnost odpo vědí

Četnost odpo vědí

Tiskové konference nejčastěji pořádáte:
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Otázka a graf č. 15
1.
2.
3.
4.
5.

3

Otázka a graf č. 14

9-12 hodin
12-15 hodin
15-18 hodin

1

2

Otázka a graf č. 16

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

1.
2.
3.
4.
5.

6

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

2

3

4

5

Proč pořádáte TK?

Proè chodíte na TK?

Četnost odpovědí

Četnost odpo vědí
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Četnost odpo vědí

Četnost odpo vědí

4

Na tiskové konferenci nejčastěji dostáváte (seřadit
od nejčastějšího k nejméně častému):
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Otázka a graf č. 19

2.
3.
4.
5.

3

Kvůli
informacím
o
činnosti
organizace/úřadu, která/ý TK pořádá
Kvůli možnosti zeptat se přímo na téměř
jakékoli téma účastníků TK
Kvůli udržování vztahů s pořadateli TK
Kvůli press kitu, občerstvení, odreagování
od práce, setkání s ostatními kolegy
novináři, získání nových kontaktů

Na tiskové konferenci novinářům nabízíte (seřadit
od nejčastějšího k nejméně častému):

1.

2

Otázka a graf č. 18

Kvůli informování médií o činnosti vaší
organizace
Kvůli ad hoc vyjádření k aktuálnímu
problému vaší organizace
Kvůli udržování vztahů s novináři (forma
TK je důležitější než její obsah)
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3

Otázka a graf č. 17
1.
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Otázka a graf č. 20

Press kit (obsáhlejší podklady
a propagační předměty)
Tiskovou zprávu
Občerstvení (forma rautu, snídaně)
Pouze kávu a vodu
Možnost prohlédnout si zajímavý objekt
(budovu úřadu, továrny), vyzkoušet si
výrobek (půjčení auta, ochutnávka nových
potravin)

1.
2.
3.
4.
5.

7

Press kit (obsáhlejší podklady
a propagační předměty)
Tiskovou zprávu
Občerstvení (forma rautu, snídaně)
Pouze kávu a vodu
Možnost prohlédnout si zajímavý objekt
(budovu úřadu, továrny), vyzkoušet si
výrobek (půjčení auta, ochutnávka nových
potravin)
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Otázka a graf č. 21
1.
2.

Na tiskových konferencích, kterých se účastníte,
oceníte, pokud se jich spolu s tiskovým mluvčím
zúčastňují (seřadit od nejatraktivnějšího k
nejméně atraktivnímu):

Četnost odpovědí

Četnost odpovědí

Tiskové konference se nejčastěji spolu s
tiskovým mluvčím zúčastní (seřadit od
nejčastějšího k nejméně častému):
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Otázka a graf č. 22

Generální ředitel/ministr/šéf úřadu
Manager pro právě komunikovanou
oblast/náměstek
Pouze tiskový mluvčí
Řadový pracovník zodpovědný za danou
agendu
Pracovníci napříč organizací, od top
managementu až po řadové pracovníky

1.
2.
3.
4.
5.

Generální ředitel/ministr/šéf úřadu
Manager pro právě komunikovanou
oblast/náměstek
Pouze tiskový mluvčí
Řadový pracovník zodpovědný za danou
agendu
Pracovníci napříč organizací, od top
managementu až po řadové pracovníky

Jaké je vaše postavení ve společno sti:

Jaká forma komunikace ze strany
organizace/úřadu směrem k vám je pro vás
ideální:

20

Četnost odpovědí

Četnost odpo vědí
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Otázka a graf č. 23
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2.
3.
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Otázka a graf č. 24

Součást top managementu
Řadový pracovník
Mimo standardní strukturu firmy
(samostatná jednotka zodpovídající se
pouze představenstvu/předsedovi
představenstva)

1.
2.
3.
4.
5.

8

Tisková zpráva
Rozhovor s kompetentním pracovníkem na
dané téma
Tisková konference
Souhrnný materiál na dané téma
Napsání článku ze strany organizace podle
vašich požadavků

5

Jak nejčastěji získáváte informace z
organizací/úřadů?
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Četnost odpovědí

Četnost odpovědí

Jak získáváte informace z vaší organizace?
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V p øípadì dotazu na tiskového ml uvèího, na který
mluvèí nezná odpovì ï :
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Otázka a graf č. 27

4.

0

Přímo od řadových pracovníků
Od šéfů jednotky (marketing, sales, odbor)
Z materiálů organizace/úřadu určených
médiím (tisková zpráva, souhrnný
materiál)
Od tiskových mluvčích
Z kruhů stojících mimo organizaci, ale
seznámených s její vnitřní situací

Četnost odpovědí

Četnost odpo vědí

V případě dotazu novináře, na který neznáte
odpověď, se radíte :

3.

5

Otázka a graf č. 26

4.
5.

1.
2.

10

1

Přímo od pracovníků zodpovědných za
danou problematiku
Od šéfa jednotky (marketing, sales, odbor)
Z materiálů určených top managementu,
máte-li k nim oficiální přístup

1

15

3

Otázka a graf č. 25
1.

20
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Otázka a graf č. 28

Se svým nadřízeným
S pracovníkem, o němž se domníváte, že
bude vědět odpověď
S generálním ředitelem/ministrem/šéfem
úřadu
S agenturou, která vám zajišťuje media
relations
S nikým, otázku nezodpovíte

1.
2.
3.

4.

5.

9

Vám mluvčí odpověď zjistí sám
Vám mluvčí zajistí kontakt na pracovníka,
který ví odpověď
Vám mluvčí zajistí kontakt na generální
ředitele/ministra/šéfa úřadu, který se vám
obecně vyjádří na dané téma
Vám mluvčí zajistí kontakt na agenturu,
která společnosti/úřadu zajišťuje media
relations a která vám otázku zodpoví
Odpovědi se nedočkáte

5

V případě konfrontačního dotazu:

V případě konfrontačního dotazu:
25
Četnost odpo vědí

Četnost odpo vědí
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Otázka a graf č. 29

2.
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1.
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2.
3.

4.
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Četnost odpovědí

Četnost odpovědí

Jak dlouho průměrně trvá doba mezi vaším
zadáním otázky a odpovědí mluvčího?
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Otázka a graf č. 31

5.

4

Dáte oběma stranám stejnou otázku a
stejný čas na odpověď
Druhé straně dáváte otázku až poté a na
základě toho, co odpoví první strana
Od ostatních a z veřejných zdrojů se
snažíte získat více informací o daném
tématu, oběma stranám zájmu dáte otázku
jen kvůli faktu, aby měly obligátní prostor
k vyjádření
Snažíte se jen o popis tématu,
nekonfrontujete zúčastněné strany

Jak dlouho průměrně trvá doba mezi zadáním
otázky novinářem a vaší odpovědí?

1.
2.
3.
4.

3

Otázka a graf č. 30

Odpovíte novináři podle pravdy bez
ohledu na další vývoj kauzy
Spojíte se s druhou konfrontovanou
stranou a sjednotíte komunikaci
Od ostatních mluvčích a z veřejných
zdrojů se snažíte získat více informací
o záměru novináře
Otázku nekomentujete
Podáte velmi obecnou, nic neříkající
odpověď
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2

2

3

4

Otázka a graf č. 32

Odpovídáte okamžitě
Odpovídáte do jedné hodiny
Odpovídáte do 5 hodin
Odpovídáte ten samý den, co jste dostali
otázku
Odpovídáte po několika dnech, až když
máte 100% ověřenou správnost odpovědi

1.
2.
3.
4.
5.

10

Mluvčí odpovídá okamžitě
Mluvčí odpovídá do jedné hodiny
Mluvčí odpovídá do 5 hodin
Mluvčí odpovídá ten samý den, co jste
vznesli otázku
Mluvčí odpovídá vždy po několika dnech,
když už pro vás odpověď není aktuální

5

Novináři se vás nejčastěji ptají:

Nejčastěji se mluvčích ptáte:
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Četnost odpovědí

Četnost odpovědí
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Otázka a graf č. 33
1.
2.
3.
4.
5.
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E-mailem
Telefonem
Osobním setkáním
Po skončení TK
Novináři se téměř neptají, iniciativu
v komunikaci musíte vždy projevit vy

1.
2.
3.
4.

4

E-mailem
Telefonem
Osobním setkáním
Po skončení TK

Kolik dotazů na mluvčí vznesete týdně?
20
Četnost odpovědí

20
Četnost odpovědí
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Otázka a graf č. 34

Kolik dotazů novinářů dostanete týdně?
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Otázka a graf č. 35
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2.
3.
4.
5.
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Otázka a graf č. 36

0-5
6-10
11-15
16-20
21+
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4.
5.
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Četnost odpovědí

Kdo může za vaši organizaci mluvit do médií?
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Otázka a graf č. 37
1.
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3.
4.
5.

Mluvčí
Generální ředitel
Výše postavený pracovník než vy
Kdokoli, kdo si myslí, že má médiím co
říct
Kdokoli po vašem souhlasu

Jak s vámi mluvčí udržují kontakty:
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Četnost odpovědí

Četnost odpovědí

Jak udržujete kontakty s novináři:
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Otázka a graf č. 38
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Otázka a graf č. 39

Pouze pracovním servisem bez rozdílu
mezi novináři
Lepším servisem vybraným novinářům
Lepším servisem vybraným médiím
Neformálními nepracovními setkáními nad
obecnými tématy
Drobnými dárky na TK, při narozeninách
novinářů,…

1.

2.

3.

4.
5.

12

Někteří prokazatelně dávají lepší pracovní
servis vám než ostatním novinářům kvůli
vaší osobě
Od mluvčích si držíte odstup a oni/y si drží
odstup od vás, kontaktujete se jen na
pracovní úrovni
Někteří prokazatelně dávají lepší pracovní
servis vám než ostatním novinářům kvůli
médiu, pro které pracujete
Neformálními nepracovními setkáními nad
obecnými tématy
Drobnými dárky na TK, při vašich
narozeninách

5

Rozhodující faktor při komunikaci s médii je:

Rozhodující faktor při úrovni komunikace s
mluvčím je:
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Četnost odpovědí

Četnost odpovědí
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Kolik kolegů v redakci (ekonomické, domácí, atd.,
nikoli v celé organizaci) máte?
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Téma, které komunikují
Organizace, pro kterou pracují
Osoba mluvčího
Denní doba, kdy dané téma komunikují a
kdy jej vy požadujete
Spolupráce s mluvčími je problémová za
jakýchkoli okolností

5.

Četnost odpovědí

Četnost odpovědí
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Otázka a graf č. 41

Kolik podřízených máte?
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Otázka a graf č. 42
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4.
5.
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1

Téma, které komunikujete
Médium, kterému poskytujete informaci
Novinář, kterému dané téma komunikujete
Denní doba, kdy dané téma komunikujete
Postoj nadřízených ke komunikovanému
tématu
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Otázka a graf č. 40
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2.
3.
4.
5.
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Otázka a graf č. 43

0-3
4-6
7-9
10-12
13+
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Jak je mezi vaše podřízené rozdělena agenda?

Jak je mezi vás a vaše kolegy v redakci rozdělena
agenda?
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Četnost odpovědí

Četnost odpovědí
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Všichni dělají všechno podle potřeby
Jeden pracovník komunikuje jednu agendu
se všemi mluvčími
Jeden pracovník komunikuje všechno s
vybranými mluvčími
Tým připravuje pouze podklady a finální
podoba výstupu je na nadřízeném

25

Četnost odpovědí

Četnost odpovědí

3.

0

Jakou máte zpětnou vazbu vašich mediálních
výstupů?
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Otázka a graf č. 47

Otázka a graf č. 46
1.
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Otázka a graf č. 45

Jakou máte zpětnou vazbu vašich mediálních
výstupů?
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Všichni dělají všechno podle potřeby
Jeden pracovník komunikuje jednu agendu
se všemi novináři
Jeden pracovník komunikuje všechno s
vybranými novináři
Tým připravuje pouze podklady a finální
komunikace je na mluvčím

3.
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Otázka a graf č. 44
1.
2.
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1.
2.

Elektronický monitoring
Čtení tisku (článek s fotografiemi v
kontextu novin)
Veřejné mínění na základě zadání
průzkumu
Žádnou

3.
4.

14

Elektronický monitoring
Čtení tisku (článek s fotografiemi v
kontextu novin)
Porady redakce
Žádnou

4

Za ideální mediální výstup vzhledem ke strategii
vaší komunikace považujete:

Za ideální mediální výstup vaší práce považujete:

Četnost odpovědí

Četnost odpovědí
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Otázka a graf č. 49

Otázka a graf č. 48
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15

1.

Autorizovaný rozhovor člena top
managementu v tisku
Doslovný přetisk vaší tiskové zprávy
Celostránkovou inzerci vaší společnosti
v tisku
Průběžné citace člena top managementu
vaší společnosti v tisku k tématům
týkajícím se činnosti organizace
Nulové zmínky o vaší společnosti v tisku

2.

3.
4.
5.

Exkluzivní rozhovor člena top
managementu ve vašem médiu
Doslovný přetisk/odvysílání vaší
zprávy/reportáže bez zásahu
editora/šéfredaktora
Vaši fotografii u článku/vaši přímou účast
v reportáži
Pokud ostatní média váš výstup
převezmou
Pochvalu od čtenářů/diváků/posluchačů

Kolik e-mailů pošlete týdně (novinářům, kolegům,
ostatním mluvčím)?

Kolik tiskových zpráv týdně obdržíte?
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Četnost odpovědí
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Otázka a graf č. 50
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Otázka a graf č. 51
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Otázka a graf č. 55
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Množství témat, která musíte alespoň
rámcově znát
Čas, který musíte věnovat vaší práci
Spolupracovníky a nadřízené, se kterými
musíte jednat a jejichž averzi ke spolupráci
musíte překonat
Mluvčí, kteří jsou neinformovaní a zdržují
vaši práci

4

Příloha č. 2

Dopis poslaný panu redaktorovi Weikertovi na téma Kulový blesk
E-mail ze 14. listopadu 2008, ve kterém byly redaktorovi vysvětleny problémy týkající se stěhování úředníků
Ministerstva průmyslu a obchodu, na které se redaktor v e-mailu zeptal.
Dobrý den, pane Weikerte,

do akce Kulový blesk budou zahrnuty i České báňský úřad, Správa státních hmotných rezerv a Úřad
průmyslového vlastnictví. Se všemi organizacemi, kterých se akce Kulový blesk týká, MPO svůj postup
koordinovalo, organizace uvedly své požadavky na nové prostory, z jednání byl pořízen zápis. MPO provádí
akci Kulový blesk jako součást úkolu z usnesení vlády č. 746/08, kdy bylo ministru průmyslu a obchodu uloženo
předložit rámcové podmínky výběrového řízení. MPO je tedy koordinátorem akce, kterou schválila vláda. Z
tohoto důvodu můžou být do Kulového blesku zařazeny i vámi zmíněné organizace. Na jednání vlády dne
19.11.08 ministr průmyslu a obchodu předloží podle usnesení vlády č. 746/08 rámcové podmínky výběrového
řízení. Další postup se odvíjí od toho, zda vláda materiál schválí. Další informace ke Kulovému blesku poskytne
ministr Říman na své tiskové konferenci 20.11. v 11 hodin na MPO, Na Františku. Budeme se těšit.

Matyáš Vitík
Tiskové oddělení MPO

-----Original Message----From: Weikert, Petr [mailto:Petr.Weikert@economia.cz]
Sent: Friday, November 14, 2008 1:06 PM
To: PRESS
Subject: dotaz kulový blesk

Dobrý den.

Na základě našeho telefonátu posílám dotaz ohledně akce "Kulový blesk". V připomínkovém řízení totiž padly
argumenty, které by ji mohly ovlivnit, proto mězajímá, zda se tomu bude MPO přizpůsobovat.

1) Zahrnete do akce i Báňský úřad, Správu hmotných rezerv a Úřad průmyslového vlastnictví, u nichž je Vám
vytýkáno, že MPO nemá příslušnost hospodařit?
2) Z čeho polemika vyplývá?
3) V jaké fázi je příprava projektu?
4) Jaká bude úspora ze státního rozpočtu a kolik má stát nová budova?
5) Budou celkové úspory menší než ministerstvo předpoládalo, když nebude
moci sjednotit například účetnictví všech organizací?
Za zodpovězení dotazů díky
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Petr Weikert
Hospodářské noviny
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Příloha č. 3
Text publikovaný panem Weikertem na základě zjištěných informací

Zpráva o problémech stěhování úředníků Ministerstva průmyslu a obchodu publikovaná redaktorem, který
nezohlednil odpovědi, které problémy stěhování vyvracely.

Zdroj: Hospodářské noviny
Autor: Petr Weikert
Datum: 18.11.2008
Kulový blesk krachuje
Mělo to být největší stěhování ministerských budov v novodobé české historii. Ministr průmyslu Martin Říman
ho ale bude muset nyní zredukovat, možná zastavit. Jeho úřad totiž nemá právo hospodařit se třemi z třinácti
objektů, které chce sestěhovat do jedné obří budovy.
Zásadní výtka přišla ministerstvu už dvakrát od vládních legislativců. Poprvé vloni v červnu, podruhé nyní.
Ministerstvo svůj návrh upravilo, změny se ale netýkaly hlavních problémů. »Ani ve druhém materiálu se
předkladatel nevypořádal s faktem, že v rozporu s ustanoveními zákona předkládá návrhy na další nakládání s
majetkem státu, ke kterému nemá příslušnost hospodařit,« stojí doslova v připomínkách Úřadu vlády.
Hlavní problém je podle jejich autorů v tom, že Úřad průmyslového vlastnictví, Správa státních hmotných rezerv
a Český báňský úřad jsou ze svého statutu samostatné a nezávislé na ministerstvu. Tento byrokratický zádrhel
pro Římanův úřad znamená, že nemůže domy prodávat. Další úřady, které chce ministr stěhovat, tento problém
nemají, průmyslu a obchodu totiž přímo podléhají.
Ve velké stěhovací akci nazvané »Kulový blesk« přesto ministr Říman zpátečku nevzal. »Ministerstvo je
koordinátorem akce, kterou schválila vláda. Z tohoto důvodu můžou být do Kulového blesku zařazeny i zmíněné
organizace,« brání se Matyáš Vitík z tiskového odboru ministerstva.
Tři budovy jsou pro ministerské stěhování klíčové. Stojí totiž v lukrativních pražských lokalitách a za jejich
prodej se dají očekávat vysoké zisky. Ty by tekly do stavby nového společného paláce. Báňský úřad má sídlo v
první pražské městské části stejně jako Úřad průmyslového vlastnictví. Správa státních hmotných rezerv má
budovy na pražském Smíchově a druhou u stanice metra Budějovická.
Ministerstvo průmyslu se chce při stavbě nové budovy spojit s developerem. Původně chtělo domy směnit za již
postavenou administrativní budovu na kraji města, žádnou vhodnou ale nenašlo. Římanův superdům bude totiž
muset mít obří sejfy pro Správu rezerv či laboratoře a nádrže s argonem pro Puncovní úřad.
Jako hlavní důvody pro stěhování ministerstvo uvádí, že soustředěním úřadů na jedno místo ušetří státu peníze.
Roční náklady na provoz třinácti budov jsou sedmdesát milionů korun. Za posledních deset let stát na jejich
údržbu vynaložil celkem tři sta deset milionů korun. Navíc plánované rekonstrukce by stály dalších sto dvacet
milionů korun.
»Sestěhováním ministerstvo ušetří nejen tyto prostředky, ale také se zhruba o sto padesát milionů korun sníží
nároky na státní rozpočet díky úspoře až sto padesáti systemizovaných pracovních pozic,« uvedl mluvčí.
Ministerstvo se stěhováním počítá během roku 2010, termín je ale podmíněn tím, že nenastanou průtahy.
Naopak Úřad vlády se několika svých budov zřejmě zbaví s úspěchem. Hodlá totiž prodat své tři rekreační
objekty ve Slunečné v Krkonoších, v Praze u Ladronky a v Karlových Varech.
Po prodeji se už nebudou mít vládní úředníci kde rekreovat, úřadu už žádné podobné domy nezbudou. Vláda je
chce prodat v příštím roce, počítá s příjmem šedesát milionů korun. »Příjem převyšující tuto částku bude
odveden do státního rozpočtu,« uvedla vládní mluvčí Jana Bartošová.
Účetní hodnota objektu v Karlových Varech je zhruba šestadvacet milionů, ve Slunečné dvanáct milionů a na
Ladronce tři miliony.
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Příloha č. 4
Fotografie pana Topolánka s odznakem předsednictví ČR v Radě EU

Mirek Topolánek s logem EU2009.CZ během předsednictví ČR v Radě EU, nedatováno; Zdroj:
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090113PHT46087/pict_20090113PHT46087.jpg

21

