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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá online komunikací Evropského parlamentu a 

Evropské komise v letech 2014-2017. V jejím rámci je přiblíženo fungování dvou 

Evropských orgánů a jejich přístup k online komunikaci, možnosti využití online 

komunikace a definice a specifikace generačních skupin Mileniálů a Generace Z. 

Deskriptivní část bakalářské práce je zaměřena na orgány Evropské unie, jejich 

strukturu a strategický přístup k oblasti komunikace. Dále jsou v této části popsány média 

a formáty, které jsou využívané v rámci online komunikace. V práci jsou také představeny 

online platformy, pomocí kterých Evropský parlament a Evropská komise komunikují. 

Mezi ně patří jejich webové stránky, stránky na Facebooku a profily na sociálních sítích 

Instagram a Twitter. Prostor je zde věnován také cílovému publiku, kterým jsou 

Mileniálové a Generace Z. 

Praktická část bakalářské práce obsahuje kvantitativní výzkum provedený online 

dotazníkovým šetřením, a to mezi příslušníky zkoumaných generací. Účelem tohoto šetření 

bylo zjistit povědomí a efektivitu online komunikace Evropského parlamentu a Evropské 

komise. Výzkum se týkal také online chování Mileniálů a Generace Z s důrazem na jejich 

povědomí o online komunikaci orgánů EU v konkrétních online médiích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation 

 This bachelor thesis is focused on online communication of the European 

Parliament and the European Commission in 2014-2017. To provide essential information 

about this topic, there is a description of these two Europeans institutions and their 

approach to communication, possibilities of online communication and definition of 

generations of Millennials and Generation Z. 

 Descriptive part of this bachelor thesis is explaining the European Union 

institutions, their inner structure and strategic approach towards field of communication. 

Further in this chapter, there is a description of online platforms for communication used 

by the European Parliament and the European Commission. Namely: their official 

webpages, Facebook pages and profiles on Instagram and Twitter. In this part description 

and specifics of target audience – Millennial generation and Generation Z. 

 Practical part of this bachelor thesis is about quantitative research which is done by 

questionnaire online survey among members of target audience. This research aims to 

explore the awareness of online communication of the European Parliament and the 

European Commission and its effectivity. Survey was mainly focused on online behaviour 

of Millennials and Generation Z with a stress on their knowledge about online 

communication of those EU institutions.  
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Úvod 

Současná doba digitalizace a rozvoje online platforem skýtá příležitost pro rozvoj 

online komunikace v mnoha podobách. Kromě samotných uživatelů mohou totiž na 

webových stránkách či sociálních sítích komunikovat také komerční společnosti, či 

například politická uskupení, organizace či národní a nadnárodní politické orgány.  

Právě tento trend jsem se rozhodl zkoumat v mé bakalářské práci, a to na příkladu 

dvou stěžejních orgánů Evropské unie. Evropský parlament a Evropská komise mají na 

rozdíl od národních orgánů v členských zemích EU odlišnou a pravděpodobně 

komplikovanější situaci, a to zejména z důvodu potřeby komunikace konkrétních 

informací a fakt obyvatelům 28 členských zemí, kteří nepoužívají stejný jazyk a mají 

odlišný vztah k Evropské unii. Při takovém rozsahu a rozmanitosti recipientů je zapotřebí 

zvážit řadu faktorů, příležitostí a nástrah, jež mohou nastat v případě komunikace sdělení 

bez případné lokalizace obsahu či dostatečné znalosti cílové skupiny.  

Tato bakalářská práce je koncipována do dvou částí – teoretické a praktické. 

Teoretická část nejdříve definuje potřebné pojmy, které se týkají komunikace. Následně se 

zabývá přiblížením fungování a struktury zkoumaných evropských orgánů – Evropského 

parlamentu a Evropské komise, a to současně s deskripcí jejich komunikace na webových 

stránkách a sociálních sítích. Dále se tato část bakalářské práce zaměřuje na strategický 

přístup EU ke komunikaci a specifikací zkoumaných generačních skupin. 

Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu povědomí a zásahu online 

komunikace Evropského parlamentu a Evropské komise na zkoumanou část Mileniálů a 

generace Z.1 Výzkum byl proveden online za pomocí dotazníkové metody šetření a 

odpovídá na otázku, jaké povědomí o online komunikaci Evropského parlamentu a 

Evropské komise mají Mileniáové a Generace Z.  

 

 

 

 

                                                           
1 Část populace ve věku od 18 do 35 let 
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Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části práce pomocí deskripce přiblížit 

fungování Evropského parlamentu, Evropské komise, možnosti a nástroje online 

komunikace a popsat přístup zkoumaných generačních skupin k online komunikaci na 

základě jejich specifik. 

V praktické části pak za pomoci explorativního výzkumného plánu online 

komunikace přinést analýzu charakteru a dosahu online komunikace Evropského 

parlamentu a Evropské komise při komunikaci k Mileniálům a Generaci Z. Výsledky 

budou získány pomocí kontextu kvantitativního výzkumu dosahu a efektivity komunikace 

těchto dvou institucí. 

Díky analýze a výzkumu bude dosaženo konkrétních a měřitelných výsledků 

týkajících se povědomí a relevanci komunikace Evropského parlamentu a Evropské 

komise ve vztahu k těmto dvěma generačním skupinám.   



 

5 

1. Komunikace 

Komunikace je komplexní disciplínou, která je tvořena dalšími sub-disciplínami. 

Spojující definicí a hlavním účelem komunikace i všech sub-verzí komunikace je přenos a 

šíření informací. Samotný proces může být uskutečněn vědomě a záměrně, či naopak 

nevědomě a bez záměru. Komunikace jako taková má dva důležité funkční modely, na 

základě kterých může být zkoumána – první model, který je postaven na šíření informací a 

zpráv, a druhý, jenž se zaměřuje na šíření a oběh obsahového významu.2  

Komunikace slouží ke spojení, dorozumívání se, či k výměně informací mezi 

dvěma proměnnými. Samotný proces lze specifikovat jako poslání komunikátu 

komunikátorem prostřednictvím média (komunikačního kanálu) recipientovi. 3  

 

1.1 Definice politické a institucionální komunikace 

Politická komunikace je dle McNaira (2003: 4) komunikací politických aktérů, jenž  

probíhá mezi médii a publikem/veřejností a zároveň je rozvíjena na třech úrovních.4 „1. 

všechny formy komunikace realizované politiky a dalšími politickými aktéry pro dosažení 

určitých cílů; 2. komunikace adresovaná těmto politickým aktérům od aktérů nepolitických 

(např. komentátorů nebo voličů); 3. komunikace o těchto aktérech a jejich aktivitách 

(zejména ve zpravodajství, komentářích a jiných formách mediálních diskuzí o politice)“.5 

Institucionální komunikace jako taková je komunikací probíhající mezi zájmovými 

skupinami, týkající se především politických a mocenských otázek.6 „Důležitými nástroji 

institucionální komunikace jsou například vztahy k veřejnosti nebo sponzoring.“7 

 

                                                           
2 Definitions. BERTRAND, Inna a Peter HUGHES. Media Research Methods. Second edition. United 

Kingdom: PALGRAVE, 2018, s. 5. ISBN 978-1-137-55215-0. 
3 HORŇÁK, Pavel a Pavel. Komunikace. JURÁŠKOVÁ, Olga, Pavel HORŇÁK a a kolektiv. Velký slovník 

marketingových komunikací. Praha: Grada, 2012, s. 104. ISBN 978-80-247-4354-7. 
4 Definice politické komunikace. KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. 

Praha: Grada, 2013, s. 10. Politologie (Grada). ISBN 978-80-247-3536-8. 
5 Definice politické komunikace. KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. 

Praha: Grada, 2013, s. 10. Politologie (Grada). ISBN 978-80-247-3536-8. 
6 URBAN, Lukáš. Sociologie trochu jinak. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 178. Sociologie (Grada). 

ISBN 978-80-247-3562-7. 
7 Mezinárodní reklama. MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě  

3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, c2009, s. 170. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2986-2. 
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1.2 Definice online komunikace 

„Online komunikace je komunikace prostřednictvím tzv. nových médií, mezi něž 

patří například internet.“8 Tento druh komunikace vznikl v rámci rozvoje nových médií na 

konci 20. století, a od dosavadní komunikace se odlišuje možností použití zcela nových 

technik a způsobů kontaktu s recipientem, jako například dvou či vícestrannou komunikací 

či komunikací interaktivní. Nová, interaktivní média se vyznačují možností přenosu 

velkého množství informací, rychlostí a značnou flexibilitou.9  

„Online komunikace se vyznačuje řadou významných pozitivních charakteristik. 

Patří mezi ně zejména možnost přesného zacílení, personalizace, interaktivity, využitelnost 

multimediálních obsahů, jednoduchá měřitelnost účinnosti a relativně nízké náklady.10 

V internetovém prostředí můžeme narazit také na online média. Jsou to internetové či 

digitalizované verze klasických médií, které poskytují například zpravodajský obsah.11 

 

1.3 Platformy online komunikace 

K tvorbě a následné participaci na online komunikaci je zapotřebí platforem, na 

nichž se komunikace uskutečňuje. V rámci politické a institucionální komunikace je 

v případě evropských institucí využíváno platforem nejznámějších a co do počtu uživatelů 

nejpočetnějších. K tomuto výčtu patří zejména některá sociální média a webové stránky. 

 

1.3.1 Sociální média 

Ve své nejjednodušší formě jsou sociální média platformy, které jsou vystavěny v 

prostředí internetu a jenž jsou uživatelsky snadno ovladatelné. Jsou vytvořeny za účelem 

                                                           
8 POSTLER, Milan. On-line komunikace. HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: 

výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 69. ISBN 

978-80-246-3075-5. 
9 POSTLER, Milan. On-line komunikace. HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: 

výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 69. ISBN 

978-80-246-3075-5. 
10 KARLÍČEK, Miroslav a Václav STŘÍTESKÝ. Online Komunikace. KARLÍČEK, Miroslav a a kolektiv. 

Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Grada Publishing, 2016, s. 183. ISBN 978-80-247-5769-8. Cit. Podle ZAMAZALOVÁ, Markéta a kolektiv.: 

Marketing. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, s 432-434. ISBN 970-80-7400-115-4.  
11 KRAMOLIŠ, Jan. Media on-line. JURÁŠKOVÁ, Olga, Pavel HORŇÁK a a kolektiv. Velký slovník 

marketingových komunikací. Praha: Grada, 2012, s. 132. ISBN 978-80-247-4354-7. 
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tvoření, sdílení a výměny obsahu; jako například informací, názorů či zájmů.12 

Sociální média jsou definována jako dynamické nástroje v online prostředí, které 

umožňují shromažďování, komunikaci a spolupráci mezi jednotlivci i komunitami. 

Existuje více druhů sociálních médií lišících se specifickými funkcemi. Nejběžněji přichází 

populace do styku se sociálními sítěmi – Facebookem, Twitterem, LinkedInem, serverem 

ResearchGate, Youtube, Instagramem či WordPressem. Tyto sítě se liší dle svého hlavního 

zaměření – např. sítě zaměřené profesionálně (LinkedIn) či mediálně (Instagram).13 

Sociální sítě jsou služby nabízející komunitám a lidem v online prostředí možnost 

sdílení obsahu – tedy dat, názorů, komentářů a dalších forem obsahu. Jsou také nástrojem 

public relations, jelikož umožňují nastolování témat, ovlivňování názorů specifických 

skupin nebo budovat image.14  

Sociální média samy o sobě jako subjekt mají mnohostranné využití a od 

klasických médií typu televize či rozhlas se v mnohém zásadně liší. Právě na rozdíl od 

klasických médií jsou sociální média platformou komunikující na bázi šíření obsahu 

mnohými k mnohým – tedy na rozdíl od klasických médií není komunikátorů malý 

omezený počet, právě naopak. Každý příjemce může být také komunikátorem, nakolik jsou 

sociální média tzv. participačním médiem, na kterém je možné se projevovat mnoha 

způsoby, včetně bloggingu, networkingu či tvorby podcastů. Kromě toho jsou sociální 

média nositelem vztahů – ať už osobních nebo pracovních, a také jsou intuitivní v ovládání 

a jejich používání je převážně bezplatné.15 

 

1.3.1.2 Sociální média a politická rovina komunikace 

Přístup k digitálním zdrojům a médiím zažil v posledních 10 letech prudký vývoj, 

který změnil přístup nejen k získávání informací na internetu. Počítače jsou v připojení 

k síti postupem času stále častěji nahrazovány mobilními zařízeními, čehož v současnosti 

využívají i politické strany a jednotliví kandidáti. Kromě webových stránek totiž využívají 

i sociálních sítí.16 

S nástupem nových technologií se proměnila i forma politické komunikace, nakolik 

                                                           
12 Social Media. KHAN, Gohar F. Social Media for Government: A Practical Guide to Understanding, 

Implementing, and Managing Social Media Tools in the Public Sphere [online]. Springer, 2017, s. 3 [cit. 

2018-06-20]. ISBN 978-981-10-2924-4. 
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internetové prostředí a zejména nová média umožňují nové prvky a strategické možnosti. 

V posledních letech tento trend ovlivnil metody a dynamiku politické komunikace jako 

takové, a to zejména při politických kampaních.17 

Komunikace politicky orientovaných subjektů na sociálních sítích je založena na 

komplexnější formě sdělování informací spíše než na psaní jednotlivých statusů, sdílení, 

lajkování, či jen založení profilu na konkrétní sociální síti. Jejich publikování a přístup 

musí být založen na sdílení, transparentnosti, otevřenosti a spolupráci s uživateli. Bez 

těchto hodnot nelze dosáhnout cíle prezentace na sociálních sítích – tedy komunikace 

transparentnosti, otevřenosti, antikorupčního prostředí a podpory občanů k vytváření 

veřejných služeb.18 

 

1.3.1.3 Facebook 

Facebook je sociální sítí s více než 2 miliardami aktivních uživatelů, díky čemuž je 

celosvětově největší sociální sítí vůbec.19  

V České republice se na Facebook měsíčně přihlásí přes 5,2 milionu lidí, přičemž 

více než 4 miliony z nich (tedy 77 %) je na Facebooku každý den. Na tuto sociální síť se 

navíc připojuje měsíčně 4,4 milionu (a z nich více než 3,5 milionu každodenně) českých 

                                                                                                                                                                                
13 TUTELMAN, Perri R., Justine DOL, Michelle E. TOUGAS a Christine T. CHAMBERS. Navigating your 

social media presence: Opportunities and challenges. Clinical Practice in Pediatric Psychology [online]. 

2018, s. 2 [cit. 2018-06-04]. DOI: 10.1037/cpp0000228. ISSN 21694826. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds 
14 JURÁŠKOVÁ, Olga. Sítě sociální. JURÁŠKOVÁ, Olga, Pavel HORŇÁK a a kolektiv. Velký slovník 

marketingových komunikací: revue littéraire mensuelle. Praha: Grada, 2012, s. 210. ISBN 978-80-247-4354-

7. ISSN 0014-2751. 
15 Core characteristic of Social Media. KHAN, Gohar F. Social Media for Government: A Practical Guide to 

Understanding, Implementing, and Managing Social Media Tools in the Public Sphere [online]. Springer, 

2017, s. 3 [cit. 2018-06-20]. ISBN 978-981-10-2924-4. 
16 DROBEK-OSTROWSKA, Boguslawa a Jan GARLICKI. The impact of new technologies on political 

communication. Western patterns and the case of Poland. DROBEK-OSTROWSKA, Boguslawa a Jan 

GARLICKI. Political communication in the era of new technologies. Frankfurt am Main: Peter Lang, [2013], 

s. 11. ISBN 978-3-631-64411-9. 
17 DROBEK-OSTROWSKA, Boguslawa a Jan GARLICKI. New technologies-the nature of changes in 

political communication. DROBEK-OSTROWSKA, Boguslawa a Jan GARLICKI. Political communication 

in the era of new technologies. Frankfurt am Main: Peter Lang, [2013], s. 19-20. ISBN 978-3-631-64411-9. 
18 Social-Media-Based Government: It´s all about the culture, 2017. KHAN, Gohar F. Social Media for 

Government: A Practical Guide to Understanding, Implementing, and Managing Social Media Tools in the 

Public Sphere [online]. Springer, s. 7 [cit. 2018-06-20]. ISBN 978-981-10-2924-4. 
19 CONSTINE, Josh. Facebook now has 2 billion monthly users… and responsibility. Techcrunch.com 

[online]. 2017 [cit. 2018-06-06]. Dostupné z: http://tcrn.ch/2uejnZy 
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uživatelů za pomocí mobilního zařízení – tedy například přes telefon nebo tablet.20 

V současnosti je tedy Facebook platforma, na které se vyskytuje každý měsíc téměř 

polovina české populace.21 Díky těmto skutečnostem je to sociální síť, na které je možné 

komunikovat k lidem či komunitám v online prostředí, které reálně dobrovolně aktivně 

navštěvují.  

 

1.3.1.4 Instagram 

Instagram je bezplatná aplikace pro sdílení fotek a videí, která je dostupná pro 

operační systému Apple iOS, Android a Windows Phone.22 Tato platforma umožňuje 

lidem nahrávat fotky a videa a následně je sdílet s jejich sledujícími či vybranými příteli. 

Tyto vizuální příspěvky je možné komentovat, lajkovat či pouze prohlížet.23 

Instagram v současnosti měsíčně používá přes jednu miliardu aktivních uživatelů 

po celém světě,24,25 a to včetně českých a slovenských uživatelů. Instagram je proto 

z hlediska počtu uživatelů jednou z nejvýznamnějších a největších sociálních sítí světa.  

 

1.3.1.5 Snapchat 

Snapchat je sociální sítí určenou zejména ke sdílení fotografií či videí se svými přáteli, lze 

na něm však také sledovat a přijímat nejnovější zprávy či trendy přes Discovery sekci, 

v níž dostávají prostor právě média a jejich obsah. Konceptuálně je Snapchat platformou 

pro instantní komunikaci aktuálních informací a zážitků.26 Tato sociální síť funguje na 

rozdíl od Facebooku nebo Instagramu pouze prostřednictvím aplikace, která je dostupná 

                                                           
20 HUŠKOVÁ, Lucie. Facebook v ČR hlásí přes 5,2 milionů uživatelů. Newsfeed.cz [online]. 2018 [cit. 

2018-06-06]. Dostupné z: https://newsfeed.cz/facebook-v-cr-hlasi-pres-52-milionu-uzivatelu/ 
21 Obyvatelstvo. Czso.cz: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-06-06]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide 
22 Co je to Instagram?. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: 

https://help.instagram.com/424737657584573 
23 Tamtéž 
24 Informace aktuální k 20. červnu 2018 
25 CONSTINE, Josh. Instagram hits 1 billion monthly users, up from 800M in September. Techcrunch.com 

[online]. 20. 6. 2018 [cit. 2018-06-25]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-

users/ 
26 BETTERS, Elyse. What is Snapchat, how does it work and what is it used for?: What’s the point of 

Snapchat?. Pocket-lint.com [online]. 2018 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: https://www.pocket-

lint.com/apps/news/snapchat/131313-what-is-snapchat-how-does-it-work-and-what-is-it-used-for 
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pro mobilní zařízení s operačním systémem Android či iOS.27 Pokud jde o statistiky 

používaní a dostupnosti, po celém světe používá Snapchat každý měsíc více než 191 

milionů uživatelů.28  

 

1.3.1.6 Youtube 

Youtube je webovou stránkou umožňující sdílení videí. V současnosti jej používá 

více než 1 miliarda uživatelů, přičemž každý den je na něm shlédnuto více, než 1 miliarda 

hodin videa. Tato webová stránka je přístupná internetové populaci ve více, než 88 zemích 

světa, přičemž je přeložena do 76 světových jazyků.29 

 

1.3.1.7 Twitter 

Twitter je sociální sítí umožňující jednotlivcům či skupinám komunikovat a spojit 

se pomocí rychlých zpráv (tzv. tweetů) obsahujících text, fotografie, videa či hypertextové 

odkazy. Tyto zprávy lze zobrazit na profilu či vyhledat mezi tweety ostatních uživatelů.30 

V současnosti se Twitter používá ke komunikaci i k zobrazování a sledování zpráv po 

celém světě. 

 

1.1.2 Webové stránky 

Webové stránky jsou digitálním dokumentem ve formě hypertextového formátu, 

jenž je většinou volně dostupný na internetu pomocí předpony www. v internetové síti. 

Kromě soukromých webových stránek se na internetu vyskytují i informační a oborové 

stránky.31 

 

                                                           
27 What is Snapchat?: Try it for yourself. WhatIs.Snapchat.com [online]. [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: 

https://whatis.snapchat.com/ 
28 CONSTINE, Josh. Snapchat slips in Q1 to its slowest user growth rate ever, shares fall 15%. 

Techcrunch.com [online]. 2018 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2018/05/01/snapchat-

q1-2018-earnings/ 
29 About: Youtube in numbers. Youtube.com [online]. [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/press/ 
30 What is Twitter?. Twitter.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-08]. Dostupné z: 

https://help.twitter.com/en/new-user-faq 
31 ŠMÍD, Milan a Pavel KASÍK. Slovník žurnalistiky. HALADA, Jan, OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Slovník 

žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 268. 

ISBN 978-80-246-3752-5. 
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2. Evropské orgány a instituce 

Evropská unie je založena na strukturovaném rozdělení pravomocí a zaměření. To 

je možné díky orgánům a institucím, které fungují ať už ve vzájemné kooperaci, nebo 

separátně. Mezi nejdůležitější orgány EU patří Evropský parlament, Evropská rada, Rada 

Evropské Unie, Evropská komise. Dále mezi ně patří také Soudní dvůr Evropské unie, 

Evropská centrální banka, Evropský účetní dvůr, Evropská služba pro vnější bezpečnost, 

Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů, Evropská investiční 

banka, Evropský veřejný ochránce práv, Evropský inspektor ochrany údajů a další 

interinstitucionální orgány.32 Pro potřeby této bakalářské práce se zaměříme pouze na 

hlavní čtveřici, potažmo zejména na Evropskou komisi a Evropský parlament. 

Legislativní proces mají v kompetenci tří instituce – Evropský parlament, Rada 

Evropské unie a Evropská komise.33 Evropská rada, jejímž předsedou je v současnosti 

Donald Tusk, je tvořena hlavami států a představiteli vlád členských států EU. Tato 

instituce, na rozdíl od předchozích tří, zasedá pouze několikrát ročně a určuje politické 

směřování Evropské unie, avšak pozbývá pravomoci přijímaní právních předpisů.34 

 

2.1 Komunikace Evropského parlamentu a Evropské komise 

Evropská unie a její dílčí orgány mají společný přístup ke komunikační politice. 

Ten vznikl na základě opatření reagujících na roky 2005-2008, na základě negativních 

výsledků referend ve Francii, Nizozemí a Irsku. Tento přístup, který se zaměřuje na 

posilování důvěry v tzv. evropský projekt, je pro orgány EU dlouhodobě primárním 

zájmem.35 

„Komunikační politika nepodléhá zvláštním ustanovením ve Smlouvách, ale 

vyplývá přirozeně z povinnosti EU vysvětlovat veřejnosti své fungování a politiku a obecně 

                                                           
32 Orgány, instituce a ostatní subjekty EU. Evropská unie [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs#orgány_a_instituce_eu_–

_základní_informace 
33 Orgány, instituce a ostatní subjekty EU: Struktura orgánů EU. Evropská unie [online]. [cit. 2018-05-24]. 

Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs#orgány_a_instituce_eu_–

_základní_informace 
34 Orgány, instituce a ostatní subjekty EU: Směr politiky. Evropská unie [online]. [cit. 2018-05-24]. 

Dostupné z: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs#orgány_a_instituce_eu_–

_základní_informace 
35 Politika v oblasti komunikace: Cíle. Europarl.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-07-23]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/144/communication-policy 
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veškerou problematiku evropské integrace. Nutnost efektivní komunikace má právní základ 

v Listině základních práv Evropské unie, která zaručuje všem občanům EU právo na 

informace o evropských záležitostech. Od jejího oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje 

evropská občanská iniciativa bezprostředněji zapojit občany do tvorby nových právních 

předpisů a do evropských záležitostí.“36  

Komunikaci Evropské unie má ve své kompetenci Generální ředitelství pro 

komunikaci, které funguje v rámci Evropské komise. Dělí se na 4 dílčí ředitelství s řazením 

A-D, přičemž každý z nich má na starosti specifickou agendu. Ředitelství A zodpovídá za 

Strategii a korporátní komunikaci, B za reprezentaci v každé z 28 zemí EU, C za 

komunikaci s občany a D za zdroje. Generálním ředitelem je Tomi Pesonen.37 

Obecně Generální ředitelství pro komunikaci zajišťuje obeznamování veřejnosti a 

vnějších subjektů s politikami Evropské unie, vytváří a monitoruje korporátní image 

Evropské komise, informuje o sdělovacích prostředcích či trendech ve veřejném mínění a 

koordinuje také interní komunikaci. Jeho úkolem je taktéž dbát o dobrou pověst Evropské 

komise v členských zemích EU, poskytovat know-how a nástroje v komunikační sféře 

dalším útvarům Evropské komise, podílet se na vyhodnocování komunikačních aktivit 

Evropské komise či také plnit službu útvaru mluvčího Evropské komise.38 

Každý rok má Generální ředitelství pro komunikaci daný pracovní plán Evropské 

komise, plán řízení a roční pracovní program. Tyto všechny dokumenty, včetně výroční 

zprávy, jsou volně přístupné na internetových stránkách EK.39 Kromě výše zmíněných 

dokumentů má Generální ředitelství pro komunikaci také pětiletý strategický plán. Nynější 

je vytvořen pro období let 2016-2020. Týká se různých přístupů a kanálů a je komplexním 

materiálem týkajícím se vize a strategických cílů komunikační politiky Evropské unie.40 

Hlavní misí je pro Generální ředitelství pro komunikaci přibližování Evropy blíže 

jejím občanům, a to na základě jejího vnitřního komunikačního systému – nakolik je 

korporátní komunikační službou. Heslem pro tyto roky je: poslouchat, radit a zapojovat 

                                                           
36 Politika v oblasti komunikace. Europarl.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-07-23]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/144/communication-policy 
37 European Commission: DG Communication. Ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-07-23]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/organisation_charts/organisation-chart_dg-comm_en.pdf 
38 Komunikace. Ec.europa.eu [online]. 2018. [cit. 2018-07-23]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/departments/communication_cs 
39 Komunikace: Plány a zprávy. Ec.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-23]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/departments/communication_cs 
40 Strategic plan 2016-2020 – Communication. Ec.europa.eu [online]. 2016 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-communication_cs 
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se.41 V oblasti sociálních médií je mezi cíle řazeno zvýšení aktivity na sociálních médiích 

s cílem komplementace politických a mediálních aktivit a rozsahu.42 Jako další cíl také 

brána výměna informací přímo s občany EU – právě díky oboustranné komunikaci na 

sociálních médiích má být stimulován zájem občanů o záležitosti EU, a tím přispět 

k obnovování důvěry v instituce a orgány EU.43 Stanovené cíle mají být měřeny 

konkrétními indikátory, které jsou založeny na datech poskytujících dlouhodobý přehled 

výkonu komunikace EU.44 

Výkonnost komunikace v online prostředí – konkrétně na sociálních sítích je 

měřena pomocí několika různých měřítek. Jedním z nich je tzv. „míra angažovanosti“45, 

tedy indikace toho, jak moc obsah a zprávy šířené EK rezonují jejich publikem. Obecně 

totiž platí to, že obsah, se kterým uživatelé více interagují má větší a dlouhodobější dosah 

napříč uživateli sociální sítě.  Tato míra je vypočítávána počtem interakci od obecenstva na 

konkrétní komunikačním kanál dělena počtem publikovaných příspěvků profilu za 365 dní 

před datem měření. Měření je naplánované po 3 letech, konkrétně v letech 2014 k 

počátečnímu stavu, 2017 pro měření v mezidobí a v roce 2020, kdy bude jasné, jestli se 

naplnily stanovené cíle. 46 

V průběžném plnění v roce 2017 byly hodnota míry angažovanosti stanoveny na 

200 pro Twitter, 250 pro Facebook, 110 pro Google+, 95 pro LinkedIn, 1.5 pro EUTube a 

67 pro Instagram. Výchozí hodnoty přitom byly v roce 2014 hodnoty 159 pro Twitter, 306 

pro Facebook, 138 u Google+, 96 na LinkedIn, 26 na Instagramu a na EUTube jsou tyto 

výchozí hodnoty nedostupné. Na sítích jako Facebook a Google+ tedy stačilo v letech 

2014-2017 udržovat standartní výkon, protože hodnoty pro měření průběžného stavu byly 

nižší než ty počáteční.47 

                                                           
41 Strategic Plan 2016–2020: Strategic vision for 2016-2020. Ec.europa.eu [online], s. 3. [cit. 2018-07-23]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-comm_april2016_en.pdf 
42 Strategic Plan 2016–2020: DG COMM Strategy 2016–2020. Ec.europa.eu [online], s.3. [cit. 2018-07-23]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-comm_april2016_en.pdf 
43 Strategic Plan 2016–2020: DG COMM Objectives 2016–2020. Ec.europa.eu [online], s. 12. [cit. 2018-07-

23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-

comm_april2016_en.pdf 
44 Strategic Plan 2016–2020: DG COMM Performance Tables 2016–2020. Ec.europa.eu [online], s. 14. [cit. 

2018-07-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-

comm_april2016_en.pdf 
45 Z anglického pojmu „engagement rate“ 
46 Strategic Plan 2016–2020: DG COMM as Communication Service. Ec.europa.eu [online], s. 19. [cit. 2018-

07-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-

comm_april2016_en.pdf 
47 Strategic Plan 2016–2020: DG COMM as Communication Service. Ec.europa.eu [online], s. 19. [cit. 2018-
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Částečným měřítkem pro sledování výkonu Evropské unie je také sledování počtu 

vyjádření se, zapojení se do diskuze a dalších typů interakce přímé komunikace s občany, 

která přímo stimuluje jejich zájem o záležitosti Evropské unie. Tento trend je sledován na 

více komunikačních kanálech, do kterých se počítají také sociální média. Počáteční 

hodnota těchto interakcí byla v roce 2015 10 000 000, přičemž mezisoučet v roce 2017 je 

stanoven na 15 000 000. Cílem pro rok 2020 je poté 18 000 000 interakcí.48 

Ve strategii také figuruje interní plán na integrovaný přístup k internímu vzdělávání 

a aplikace strategie pro sociální média pro lokální Zastoupení Evropské komise. Stanovuje 

například počet tréningů pro tzv. „digital leaders“ či také minimální míru spokojenosti 

s poskytovanými tréninkovými programy.49   

 

2.2 Evropský parlament 

Evropský parlament je jeden z nejdůležitějších orgánů Evropské Unie. Byl založen 

v roce 1952, přičemž v roce 1979 se uskutečnila historicky první přímá volba poslanců 

v tehdejších členských zemích.50 Historicky prošel hned několika fázemi, přičemž stěžejní 

smlouvy zásadně upravovaly a rozšiřovaly jeho pravomoci. Od roku 1957, kdy byl v rámci 

Římské smlouvy definován jako orgán s poradní úlohou, se přetransformoval do nynějšího 

stavu, ve kterém plní legislativní, rozpočtovou a kontrolní pravomoc. V mnoha oblastech 

má přitom stejnou váhu, jako Rada Evropské unie – například v ekonomických 

záležitostech, energetice či dopravě, a to na základě řádného legislativního postupu pro 

přijímání evropské legislativy.51 

V současnosti se jedná o jednu z nejrychleji se vyvíjejících a zvětšujících se 

institucí Evropské unie. Je jedinou institucí EU, jejíž zastupitelé jsou přímo voleni občany 

členských států ve volbách, což z něj dělá také jedinou mezinárodní legislativní přímo 

                                                                                                                                                                                

07-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-

comm_april2016_en.pdf 
48 Strategic Plan 2016–2020: DG COMM as Communication Service. Ec.europa.eu [online], s. 19. [cit. 2018-

07-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-

comm_april2016_en.pdf 
49 Strategic Plan 2016–2020: Other communication activities of DG COMM. Ec.europa.eu [online], s. 29. 

[cit. 2018-07-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-

comm_april2016_en.pdf 
50 Evropský parlament. FIALA, Petr a Marie PITROVÁ. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2003, s. 265. ISBN 8073250152. 
51 Evropský parlament: O Parlamentu: Pravomoci a postupy. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-05-23]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00004/Legislativní-pravomoci 
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volenou instituci na světe. V současnosti v EP zasedá 751 europoslanců, kteří jsou voleni 

na 5leté volební období, přičemž kandidáti jsou voleni ve všech členských zemích občany 

Evropské unie.52   

Poslanci Evropského parlamentu v současnosti zastupují okolo 200 politických 

stran, které působí v národních parlamentech v členských zemích.53 Právě oni tvoří tzv. 

politické skupiny, které jsou formovány bez ohledu na státní příslušnost. Tvoří je vždy 

nejméně 25 poslanců EP, kteří zároveň zastupují nejméně čtvrtinu členských států, a 

zároveň nejsou členy žádné další politické skupiny. V současnosti je takovýchto 

politických skupin v Evropském parlamentu 8.54Na základě výsledků voleb do EP v roce 

2014 byly utvořeny či zachovány tyto skupiny: Poslanecký klub Evropské lidové strany, 

Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, Evropská 

konzervativní a reformní skupina, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, Evropská 

sjednocená levice a Severská zelená levice, Zelení/Evropská svobodná aliance, Skupina 

„Evropa Svobody a Přímé Demokracie“, přičemž 52 poslanců zůstalo nezařazených. 55 

Kromě politických skupin jsou poslanci EP rozděleni také do 20 výborů, přičemž 

v každém z nich je 25 až 73 evropských poslanců. Každý z nich je specializován na jednu 

konkrétní problematiku, a to za účelem lepší proveditelnosti přípravných prací pro plenární 

zasedání Parlamentu. Výbory také zpracovávají legislativní návrhy, pozměňovací návrhy, 

projednávají návrhy Evropské Komise a Rady a další.56 V čele parlamentu je předseda, 

který zastává 2.5leté funkční období.57 V současnosti jím je Antonio Tajani.58 

                                                           
52 The European Parliament. MCCORMICK, John. Understanding the European Union. 7th edition. London: 

Palgrave, 2017, s. 87. ISBN 978-1-137-60776-8. 
53 CORBETT, Richard, Francis JACOBS a Michael SHACKLETON. The European Parliament / by Richard 

Corbett, Francis Jacobs and Michael Shackleton [online]. Eight edition. United Kingdom: John Harper 

Publishing, 2011, s. 2. [cit. 2018-05-20]. ISBN 9780957150157. Dostupné z: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=3317867. 
54 Organizace a činnost: Organizace. Evropský parlament: O parlamentu [online]. [cit. 2018-05-23]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00010/Organisation-and-rules 
55 Z dění v minulosti: Výsledky voleb do Evropského parlamentu - 2014 - Evropská unie. Evropský 

parlament: O parlamentu [online]. [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00021/Předchozí-volby 
56 Organizace: Výbory. Evropský parlament: O parlamentu [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00010/Organizace-a-činnost 
57 Evropský parlament: O Parlamentu: Organizace a činnost. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-05-23]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00010/Organisation-and-rules 
58 President Tajani. European Parliament: The President [online]. [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/ 
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2.2.1 Komunikační prostředky 

2.2.2 Webové stránky Evropského parlamentu 

Webové stránky Evropského parlamentu lze najít na webových stránkách 

www.europarl.europa.eu ve variantách pro všech 2459 oficiálních jazyků Evropské unie. 

Poskytují přehlednou navigaci pomocí horní lišty s menu, ve které lze vybrat ze sedmi 

sekcí a preferovaného jazyka.60 

 

Obrázek č. 1: Úvodní strana webových stránek Evropského parlamentu v českém jazyce. 

Zdroj: Europarl.europa.eu61 

 

Na úvodní straně najdeme aktuality a přímé video přenosy z Evropského 

parlamentu či základní informace o Poslancích, orgánech a činnosti EP. Hned na první 

straně se uživatelé snadno dozví jméno předsedy EP, mohou vyhledat svého poslance mezi 

dalšími 750, najít konkrétní politickou skupinu mezi 8 současnými, dozvědět se více o 

některém z 25 výborů či zjistit informace o některé ze 44 delegací EU s dalšími 

nečlenskými zeměmi.62 

Sekce zpravodajství nabízí přehled aktualit, tiskových výstupů, informace o 

agendách či záložku s nejčastěji se opakujícími dotazy. Obsah této sekce je v českém 

                                                           
59 CODREA-RADO, Anna. European parliament has 24 official languages, but MEPs prefer English. 

TheGuardian.com [online]. 2014 [cit. 2018-07-24]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/education/datablog/2014/may/21/european-parliament-english-language-

official-debates-data 
60 Evropský parlament. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 
61 Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 
62 Evropský parlament. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 

http://www.europarl.europa.eu/
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jazyce a je pravidelně aktualizován a doplňován. Zprávy a aktuality informují zejména o 

současně diskutovaných tématech na půdě Evropského parlamentu či o jednotlivých 

politikách EP.63 

 

Obrázek č. 2: Sekce zpráv a aktualit na webových stránkách Evropského parlamentu. 

Zdroj: Europarl.europa.eu64 

 

 

Speciální sekci mají poslanci EP. Ty lze dohledat na základě země, ze které jsou 

zvoleni do Evropského parlamentu, či na základě podrobného hledání pomocí příslušnosti 

k politické skupině či politickému orgánu. O samotných poslancích lze zjistit z jejich 

profilů velké množství informací. Veřejně dostupné jsou jejich životopisy, parlamentní 

činnost, prohlášení či přehled jejich aktivit a činnosti podle volebního období.65 

Podrobné informace jsou k dispozici také o jednotlivých plenárních zasedáních. Na 

webových stránkách jsou veřejně pořady jednání, texty přeložené do dalších jazyků, 

záznamy hlasování, zápisy z plenárních zasedání či videa rozprav poslanců a dalších 

činitelů. Stránka také informuje o praktických a aktuálních záležitostech – jako je 

například datum dalšího zasedání či zasedací pořádek Evropského parlamentu.66 

Obrázek č. 3: Informace o plenárních zasedáních Evropského parlamentu. Zdroj: 

                                                           
63 Zpravodajství: Evropský parlament. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/news/cs 
64 Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/news/cs 
65 Evropský parlament: Poslanci EP. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html 
66 Evropský parlament: Plenární zasedání. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/home.html 
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Europarl.europa.eu67 

 

 

Organizační i faktické informace o výborech Evropského parlamentu poskytuje 

sekce zaměřená jak na jejich celkovou probíhající činnost, tak také na jejich jednotlivé 

schůze a konkrétní činnost. Na stránkách se lze dozvědět o nejbližší schůzi konkrétního 

výboru, dohledat dokumenty všech výborů (jako například rozpočtové pozměňovací 

návrhy, zápisy ze schůzí, stanoviska aj.) či zjistit datum nejbližšího slyšení či semináře. 

Tato sekce také poskytuje komplexní informace o strukturách, činnosti a fungování 

výborů.68 

Obrázek č. 4: Sekce zaměřená na výbory Evropského parlamentu. Europarl.europa.eu69 

 

Sekce delegace je zaměřena na šíření povědomí o tom, co delegace Evropského 

parlamentu jsou, jaké jsou jejich druhy, nabízí kalendář zasedání a také nabízí veřejně 

přístupné dokumenty o delegaci s konkrétními světovými zeměmi.70 

                                                           
67 Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/home.html 
68 Evropský parlament: Výbory. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

www.europarl.europa.eu/committees/cs/home.html 
69 Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/home.html 
70 Evropský parlament: Delegace. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/cs/home 
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Obrázek č. 5: Informace o delegacích s dalšími zeměmi světa. Zdroj: Europarl.europa.eu71

 

 

2.2.3 Facebookový účet Evropského parlamentu 

Stránka Evropského parlamentu je hlavním komunikačním kanálem tohoto 

evropského orgánu na Facebooku. Z informací na stránce se dozvíme, že ji lajkuje přes 

2 460 000 uživatelů72 a sleduje ji o pár desítek tisíc uživatelů méně.73 Stránka také aktivně 

reaguje na zprávy uživatelů, což znamená, že využívá obousměrné komunikace.74 

 

Obrázek č. 6: Úvodní strana facebookové centrální facebookové stránky Evropského 

parlamentu. Zdroj: Facebook.com75 

 

Při zkoumání starších materiálu, které byly v rámci stránky používány, lze stejně 

jako u většiny stránek vidět posun v komunikaci, a také možnostech formátů obsahu. 

                                                           
71 Dostupné z: www.europarl.europa.eu/delegations/cs/home 
72 Údaje k 1. 7. 2018 
73 Údaje k 1. 7: 2018 
74 European Parliament. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament 
75 Dostupné z: https://www.facebook.com/europeanparliament/ 
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Kupříkladu v roce 2015 nebyly komunikovány odlišná témata, avšak fotky byly dalece 

vzdáleny standartu, jenž stránku udržoval například v roce 2017. 

 

Obrázek č. 7: Komunikace se měnila v letech. Takto například vypadaly vizuály v roce 

2015. Zdroj: Facebook.com76 

 

Jedním z velmi povedených prvků facebookové stránky EP je také rozpracované 

menu, které nabízí uživatelům snadný a rychlý přístup k tématům, která jsou do levého 

panelu přidána speciálně pro tuto facebookovou stránku. Kromě zkratky k hlavní stránce 

nebo dříve zveřejněným postům se lze také rychle dostat na stránky EP, podrobné 

informace o politických skupinách, nebo také zobrazí nejnovější příspěvky 

z pinterestového účtu EP.77 

Jedním z nejčastěji se vyskytujících se témat facebookové komunikace jsou různé 

národní svátky, mezinárodní dny a celoevropské kulturně-náboženské svátky. Ty však 

nejsou komunikovány pouze běžnou cestou – například u příležitosti národních dnů 

vznikají informační příspěvky, které přibližují zemi dalším obyvatelům členských států. 

Mezinárodní dny zasvěcené určité události zase odráží témata a problematiku, která často 

odráží témata, jenž rezonují napříč členskými státy.78 

 

 

                                                           
76 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament/photos/a.188069385106.246713.178362315106/1015635979

6385107/?type=3&theater 
77 European Parliament. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament 
78 European Parliament. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament 
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Obrázek č. 8: Komunikace mezinárodních dnů na stránce Evropského parlamentu. Zdroj: 

Facebook.com79 

 

Evropský parlament používá svou facebookovou komunikaci nejen jako kanál pro 

publikování informací a sdělení, ale také jako platformu pro participaci uživatelů. 

Příkladem mohou být například živé live streamy, které byly v roce 2017 tvořeny velmi 

zajímavými rozhovory s evropskými osobnosti. Stránka Evropského parlamentu umožnila 

uživatelům pokládat otázky přímo hostům, a to prostřednictvím komentářů u příspěvků – a 

jejich následného dotázání během živého vysílání.80 

 

Obrázek č. 9: Facebookový post oznamující chystaný live stream s předsedou Evropského 

parlamentu Antonijem Tajanim. Zdroj: Facebook.com81 

                                                           
79 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament/photos/a.188069385106.246713.178362315106/1015677250

7940107 
80 European Parliament. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament 
81 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament/photos/a.188069385106.246713.178362315106/1015952828

9735107/ 
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Kromě aktualit a důležitých současných informací poskytuje stránka také základní 

informace o Evropském parlamentu jako instituci, a to v sekci About us (O nás). Stránka 

tedy plně využívá i těchto možností platformy pro stránky na Facebooku.82 

 

Obrázek č 10: Evropský parlament – O nás. Zdroj: Facebook.com83 

 

Mezi často komunikovaná témata patří ta, která jsou buďto dobře známá, anebo 

mají významný přesah do životů Evropanů. Jednou z takových kampaní je například 

loňská „Od Erasmu k Erasmu+“, jenž komunikovala třicetileté výročí tohoto programu a 

zároveň informovala potenciální uchazeče o jeho výhodách. Komunikace takovýchto 

kampaní samozřejmě přesahuje i do dalších online aktivit – jako například webové stránky 

etc., avšak komunikace na Facebooku je i bez ohledu na další aktivity velmi důrazná a 

zřetelná. Díky využití reálných účastníků tohoto programu je kampaň osobní a díky tomu 

má potenciál být kredibilní.84 

 

                                                           
82 European Parliament. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament 
83 Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/europeanparliament/about/ 
84 European Parliament. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament 
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Obrázek č. 11: Komunikace 30. let programu Erasmus. Zdroj: Facebook.com85 

Mimo klasických postů se na stránce často objevují také krátká videa. Nejčastěji 

shrnují aktuální informace a dění z evropských struktur, aktuálně projednávané návrhy či 

aktuální změny a novinky z Evropského parlamentu.86 Kromě hlavní stránky 

@EuropeanParliament má EP ještě facebookové stránky jednotlivých zastoupení 

v členských zemích. Na nich uživatelé mohou objevit lokální informace, zprávy týkající se 

konkrétní země, plán chystaných akcí a aktivit etc.. Na rozdíl od hlavní stránky, který se 

soustředí zejména na dění v Bruselu a Štrasburku, se na stránkách zastoupení uživatelé 

dozví konkrétní a specifické informace relevantní pro konkrétní členskou zemi.87 

 

Obrázek č. 12: Stránky národních informačních kanceláří Evropského parlamentu na 

Facebooku. Zdroj: Facebook.com88 

                                                           
85 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament/photos/a.10158420038665107.1073741975.178362315106/1

0158420038845107/ 
86 European Parliament. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/europeanparliament 
87 Informační kancelář Evropského parlamentu. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/epiopraha/ 
88 Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/europeanparliament/about/?ref=page_internal 
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2.2.4 Instagramový účet Evropského parlamentu 

Oficiální instagramový účet Evropského parlamentu lze na Instagramu najít pod 

jménem @Europeanparliament. Sleduje jej přes 139 tisíc uživatelů89. Od začátku jeho 

působení do současností90 na něm bylo zveřejněno přes 2 360 příspěvků a profil jako 

takový sleduje 1001 instagramových účtů.91 

 

Obrázek č. 13: Oficiální instagramový účet Evropského parlamentu. Zdroj: 

Instagram.com92 

 

Nakolik je používán jeden univerzální profil Evropského parlamentu pro 

obecenstvo z celé Evropské unie, příspěvky i vizuály jsou na něm publikovány 

v anglickém jazyce. Profil funguje od roku 2012, přičemž je na něm v současnosti 

publikováno více než 235093 příspěvků, Instagram Stories nepočítaje.94 

Obsah a jeho témata se stejně jako u dalších profilů EP měnila. V roce 2014 byly 

hlavní komunikační linií volby do Evropského parlamentu. Kampaň s oficiálním sloganem 

„Jednat. Ovlivňovat. Rozhodovat.“95 byla tak jako samotné evropské volby první po tom, 

co vešla v platnost Lisabonská smlouva, a měla příležitost posílit transparentnost voleb a 

                                                           
89 Údaj k 22. 6. 2018 
90 Údaj k 22. 6. 2018 
91 European Parliament. Instagram.com [online]. [cit. 2018-06-22]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
92 Dostupné z: https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
93 Údaj k 22. 6. 2018 
94 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
95 JEDNAT. OVLIVŇOVAT. ROZHODOVAT., 2013. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-26]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/eu-affairs/20130905STO18724/jednat-

ovlivnovat-rozhodovat 

https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.instagram.com/europeanparliament/
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posílit jejich celoevropskou dimenzi.96 

 

Obrázek č. 14: Kampaň k volbám do Evropského parlamentu v roce 2014. Zdroj: 

Instagram.com97 

 

Instagramový účet tako umožňoval nahlédnout do zákulisí Evropských voleb a 

ukazoval i samotné přípravy živého vysílání. Spíše, než hlavní komunikační kanál sloužil 

jako doplňkový prostor pro upozornění na primární média kampaně.98 

Velmi důležitou součástí komunikace tohoto profilu jsou také aktuální informace 

z parlamentu. Profil publikuje příspěvky, díky kterým přibližuje projednávanou 

problematiku, personální záležitosti EU – jako například schvalování komise Evropským 

parlamentem. Informoval také o sestavování Evropské komise nebo o změně předsedy 

Evropského parlamentu.99 

 

                                                           
96 The 2014 European election: campaign and turnout. VIOLA, Donatella M. Routledge handbook of 

European elections. London: Routledge, 2016, s. 702. Routledge handbooks. ISBN 978-0-415-59203-1. 
97 Dostupné z: https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
98 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
99 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
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Obrázek č. 15: Volba Junckerovy komise. Zdroj: Instagram.com100 

 

Profil také seznamuje sledující s více uvolněnými tématy, jako například s fotkami 

budov evropských orgánů či dalšími vizuálně zajímavými příspěvky, která jsou v mnoha 

případech doplněna o text v popisu fotky týkajícího se aktuálně pojednávaného tématu, či 

informace o plánech.101 

Profil EP také zmiňuje externí akce evropských leaderů a činitelů. Například roce 

2015 otevřela Evropská unie pavilon na výstavě EXPO 2015 v Miláně a otevíracího 

ceremoniálu se zúčastnil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz a vysoká 

představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini.102 

Kromě této příležitosti ale v letech 2014-2017 publikoval velké množství příspěvků 

z nejrůznějších setkáních se zahraničními osobnostmi a státníky.103 

Profil také informuje o hlasování poslanců o návrzích, legislativách a politických 

záležitostech projednávaných v evropském parlamentu. Často jsou jejich opodstatnění 

podložena hodnotami Evropské unie či základními právy a svobodami.104 

 

 

                                                           
100 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/udEef_rmzK/?taken-by=europeanparliament 
101 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
102 Federica Mogherini, Martin Schulz and Giuseppe Sala celebrate Europe Day and Inaugurate the European 

Union Pavilion in Expo Milano 20152015. Expo2015.org [online]. 2015 [cit. 2018-07-26]. Dostupné z: 

http://www.expo2015.org/archive/en/news/federica-mogherini--martin-schulz-and-giuseppe-sala-celebrate-

europe-day-and-inaugurate-the-european-union-pavilion-in-expo-milano-2015.html 
103 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
104 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
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Obrázky č. 16 a 17: Vztahy s veřejností a návštěvy v Evropském parlamentu. Zdroj: 

Instagram.com105106 

 

EP na svém profilu také reaguje na neštěstí, které zasáhly jednotlivé členské země 

Evropské unie. V reakci na teroristické útoky od roku 2015 byla v EP poslanci podniknuta 

řada kroků a opatření v rámci boje s terorismem a bezpečnostními hrozbami.107 Na 

instagramovém profilu lze k tomuto tématu najít příspěvky vyjadřující solidaritu i postoje 

EP a jeho vysokých představitelů.108 

Na profilu lze najít příspěvky, které mají jednotný vizuální styl a fungují jako 

informativní formáty. Nejčastěji komunikuje problematiku, která je celoevropského 

charakteru a Evropský parlament pracuje na návrzích řešení. V současnosti jsou to 

například výzvy a příležitosti v rámci jednotného digitálního trhu, či téma rovnosti 

pohlaví.109  

 

 

 

 

 

                                                           
105 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/2F-Fe4rm0v/?taken-by=europeanparliament 
106 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BKYOchnAGyq/?taken-by=europeanparliament 
107 Terrorism: How Parliament is addressing the threat. Europarl.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-28]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/infographic/europe-and-terrorism/index_en.html 
108 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
109 Tamtéž 

https://www.instagram.com/p/2F-Fe4rm0v/?taken-by=europeanparliament
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Obrázky č. 18, 19 a 20: Infografické video příspěvky. Zdroj: Instagram.com110 

 

Každý rok také pořádají evropské instituce a orgány Den otevřených dveří111, při 

jehož příležitosti mají možnost návštěvníci zblízka dozvědět se více o fungování EU, či 

navštívit prostory sídlících orgánů EU. Právě instagramový kanál je jedním z velmi 

výrazných informačních kanálů těchto událostí. Nejen, že je obsah týkající se této události 

oficiálně publikován na profilu EP, ale za použití hashtagu obsah ze dne přidávají i 

samotní instagramoví uživatelé. V roce 2017 byla událost komunikována i přes funkci 

Instagram Stories. Samotné publikované příspěvky na profilu tedy doplňovala krátká videa 

a fotky přímo z události, které zůstaly publikovány 24 hodin.112 

V minulém roce probíhaly oslavy 60. výročí podpisu Římských smluv, což bylo 

promítnuto také na sociálních sítích a webových stránkách orgánů EU. Vizuály 

komunikovali historické milníky Evropské unie, stejně jako její základní hodnoty a také 

                                                           
110 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BRvgSqgDahs/?taken-by=europeanparliament, 

https://www.instagram.com/p/BUuMuEpDI6t/?taken-by=europeanparliament,  

https://www.instagram.com/p/BZ5-zkajzBa/?taken-by=europeanparliament 
111 EU Open Day 2018. Iss.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://www.iss.europa.eu/content/eu-open-day-2018 
112 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 

https://www.instagram.com/p/BRvgSqgDahs/?taken-by=europeanparliament
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vizi do budoucnosti. 113 

 

Obrázek č. 21: Příspěvky, který byly publikovány k příležitosti výročí podpisu Římských 

smluv. Zdroj: Instagram.com114 

 

Pro zvýšení zapojení instagramových uživatelů a nejspíše také rozšíření povědomí 

o agendě EU a jejích orgánů využívá profil Evropské komise aktivačních praktik, jakými 

jsou například soutěže. Jedna z nich například probíhala pří příležitosti ukončení 

roamingových poplatků v Evropské unii.115 

                                                           
113 60 years of the Rome Treaties. Europa.eu [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://europa.eu/european-union/eu60_en 
114 Dostupné z: https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
115 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 

https://www.instagram.com/europeanparliament/
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Obrázek č. 22: Vyhlášení soutěže spojené s ukončením roamingových poplatků 

#ByeByeRoaming. Zdroj: Instagram.com116 

 

Instagramový profil Evropského parlamentu čelí hned několika komunikačním 

výzvám plynoucím z demografických a obsahových faktů. EP komunikuje na Instagramu 

pouze jedním profilem společným pro všechny země, a proto je veden v angličtině. Pokud 

tedy vezmeme do úvahy pouze na komunikaci k českým followerům, existuje reálná 

možnost, že obsahu část uživatelů neporozumí.117 

  Cílovou skupinou jsou tudíž uživatelé Instagramu ve všech zemích – čemuž musí 

být uzpůsoben obsah. Na profilu proto najdeme zejména obecné informace, výroky a fakta 

z půdy Evropského parlamentu, či například informace o státních svátcích či významných 

výročích odehrávajících se v jednotlivých členských státech.118 

 

2.2.5 Twitterový účet Evropského Parlamentu 

Evropský parlament má na Twitteru oficiální účet @Europarl, který má 2 326 

sledujících a 10 100 tweetů, avšak od června 2015 není aktivní.119 Místo něj jsou 

používány jazykové mutace twitterových účtů Evropského parlamentu, z nichž 

nejpočetnější jsou @europarl_it, tedy italský profil s více než 155 000 sledujícími a více 

                                                           
116 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BZN_TIIjIPJ/?taken-by=europeanparliament 
117 European Parliament. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeanparliament/ 
118 Tamtéž 
119 European Parliament. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: 

https://twitter.com/europarl/with_replies 
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než 10 100 tweety120, anglický profil @Europarl_en s více než 453 000 sledujícími a 

17 900 tweety121 a španělský profil s více než 122 000 sledujícími a 17 800 tweety.122 

V této bakalářské práci se budeme vzhledem k výzkumu a populačnímu vzorku zabývat 

zejména českou mutací twitterového účtu Evropského parlamentu, který má v současnosti 

(červen 2018) přes 13 300 sledujících a více než 14 600 zveřejněných tweetů123, což je při 

porovnání jazykových mutací účtů Evropského parlamentu profil s nadprůměrným počtem 

tweetů – z čehož lze vyvodit vysokou aktivitu profilu. 

 

Obrázek č. 23: Úvodní vizuál českého profilu EP. Zdroj: Twitter.com124 

 

Po obsahové stránce česká verze účtu kombinuje vícero druhů obsahu. Český 

twitterový účet EP, tak stejně jako další EP účty pro ostatní členské země zveřejňují 

nejdůležitější zprávy a informace pomocí centrálního obsahu, který je přeložen a 

lokalizován pro danou zemi. Občas však centrální obsah není využit, a je na některém z 

profilů nahrazen tweety s jinými sděleními.125 

 

 

 

 

                                                           
120 Parlamento europeo. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/europarl_it 
121 European Parliament. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/europarl_en 
122 Parlamento Europeo. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/europarl_es 
123 Evropský parlament. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_CS 
124 Dostupné z: https://twitter.com/europarl_cs 
125 Evropský parlament. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_CS 
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Obrázky č. 24, 25, 26, 27: Tweety komunikující totožné sdělení na jednotlivých profilech 

určených pro členské země. Zleva @Europarl_IT, @Europarl_DE, @Europarl_EN, 

@Europarl_ES. Na českém twitterovém profilu toto sdělení EP ze dne 3. října 2017 

chybělo. Zdroj: Twitter.com126 

 

Český profil stejně jako další národní účty využívá také lokálních postů, které se 

tematicky či fakticky týkají pouze České republiky. Tento obsah může zahrnovat jak 

důležitá a aktuální čísla např. z Eurobaromentru, tak také odlehčený obsah v podobě 

komunikace zábavných témat či zajímavostí. V rámci tohoto obsahu profil kromě 

twetování vlastního obsahu využívá také retweetování obsahu z jiných profilů.127 

 

                                                           
126 Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_IT/status/915219470980874240, 

https://twitter.com/Europarl_DE/status/915224362076254209, 

https://twitter.com/Europarl_EN/status/915189972923293696, 

https://twitter.com/Europarl_ES/status/915220750285574144 
127 Evropský parlament. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_CS 

 

https://twitter.com/Europarl_IT/status/915219470980874240
https://twitter.com/Europarl_DE/status/915224362076254209
https://twitter.com/Europarl_EN/status/915189972923293696
https://twitter.com/Europarl_ES/status/915220750285574144
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Obrázky č. 28 a 29: Lokální obsah české stránky Evropského parlamentu. Zdroj: 

Twitter.com128 

 

Na twitterovém účtě jsou také plošně komunikovány události Evropského 

parlamentu, které se uskutečňují například i na jiné sociální síti. Příkladem je například 

cross-channel komunikace Facebook Live streamu na téma plastový odpad pomocí tweetu 

s hypertextovým odkazem, který uživatele přesměrovával na hromadnou Facebookovou 

stránku Evropského parlamentu.129 

 

Obrázky č. 30 a 31: Informativní tweet upozorňující na začátek živého vysílaní na 

facebookové stránce Evropského parlamentu. Zdroj: Twitter.com130 

                                                           
128 Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_CS/status/588254225160798208 a 

https://twitter.com/Europarl_CS/status/436485931705831424 
129 Evropský parlament. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_CS 
130 Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_DE/status/940619779303444480,  

https://twitter.com/Europarl_CS/status/940621052257931265 

https://twitter.com/Europarl_CS/status/588254225160798208
https://twitter.com/Europarl_CS/status/436485931705831424
https://twitter.com/Europarl_DE/status/940619779303444480
https://twitter.com/Europarl_CS/status/940621052257931265
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V neposlední řade je kromě zmíněného centralizovaného obsahu informujících o 

dění přímo v Evropském parlamentu a lokálního obsahu jsou sledovatelům komunikovány 

i témata a události, které se týkají například jen jedné členské země, nebo určité skupiny 

zemí, a mají celounijní přesah.  

 

Obrázky 32, 33 a 34: Komunikace problematiky rozdílné kvality potravin napříč zeměmi 

EU (Zleva zhora @Europarl_EN, @Europarl_IT, Europarl_CS). Zdroj: Twitter.com131 

 

Pro vizuální komunikaci je na twitterovém účtu Evropského Parlamentu užíváno 

jednoduchých infografik a textových sdělení, drtivou část materiálů však tvoří pouze 

fotografie a také videa, které jsou občasně doplněny o vloženou textovou informaci. U 

některých tweetů doplněných o vizuál pak můžeme pozorovat logo Evropského parlamentu 

v dolním pravém rohu – to se ale nachází především u vizuálů distribuovaných na 

                                                           
131 Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_EN/status/918092217864028161, 

https://twitter.com/Europarl_IT/status/918401122540298241, 

https://twitter.com/Europarl_CS/status/918108003173363712 

 

https://twitter.com/Europarl_EN/status/918092217864028161
https://twitter.com/Europarl_CS/status/918108003173363712
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jednotlivé národní profily.132 

Twitterová komunikace Evroského parlamentu zprostředkovaná přes lokalizované 

účty určených pro jednotlivé členské státy tedy nabízí velké množství informací zejména 

z evropských struktur, avšak také nabízí i obsah, který spíše, než informativní charakter 

přibližuje Evropský parlament lidem za použití lifestylových prvků či mírně humorných 

komunikovaných situací. Profil hojně informuje o tématech diskutovaných v Evropském 

parlamentu, o záležitostech z členských zemí i o datech týkajících se jen dané země. Po 

vizuální stránce je profil EP pro Českou republiku spíše nesjednocený – nakolik jsou na 

něm publikovány centrální i lokalní tweety. Z tohoto důvodu jsou některé tweety na první 

pohled dobře rozpoznatelné a vysoce kredibilní, avšak další mohou zaostávat za vysokým 

standartem, který je nastolen centrálním obsahem komunikovaným napříč zeměmi 

Evropské unie.133 

 

2.3 Evropská komise 

Evropská komise je v současnosti orgán Evropské unie s exekutivní pravomocí. Od 

založení Evropského společenství uhlí a oceli, kdy plnila funkci nadnárodního orgánu, 

měla komise různá postavení vůči ostatním orgánům a institucím – a to zejména z důvodu 

postupně se vyvíjecím se vztahům jak uvnitř evropských institucionálních struktur, tak také 

mezi jednotlivými členskými státy.134 

V současnosti je „Evropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Je 

jediným orgánem Unie, který odpovídá za předkládání návrhů nové evropské legislativy, a 

je odpovědná za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU.135 

Evropská Komise je tedy orgánem, který prosazuje všeobecné zájmy Evropské unie 

a jejích občanů. Stanovuje spolu s Evropskou radou a Evropským parlamentem priority 

v rámci výdajů a rozpočtu, přičemž spolu s Účetním dvorem EU také kontroluje následné 

nakládání s finančními prostředky. Díky své legislativní funkci jako jediný orgán Evropské 

unie předkládá Evropskému parlamentu a Evropské radě návrhy právních předpisů. EK 

                                                           
132 Evropský parlament. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_CS 
133 Evropský parlament. Twitter.com [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://twitter.com/Europarl_CS 
134 Komise. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 2003, s. 217-218. ISBN 80-7325-015-2. 
135 Evropská komise. Europa.eu [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupné z: https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_cs 
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prosazuje, zajišťuje a odpovídá za uplatňování evropského práva ve členských státech EU. 

V neposlední řadě také reprezentuje Evropskou unii v zahraničí, a to zejména díky 

vystupování jménem členských států Evropské unie v mezinárodních organizacích a 

vyjednávání mezinárodních dohod pro EU.136 

EK je tvořena 28 komisaři (také eurokomisařů) a předsedy. V kolegiu komisařů je 

jeden komisař vždy vyslán jednou členskou zemí, avšak v rámci své agendy má 

problematiku či politiku týkající se celé Evropské unie. V současném, pětiletém funkčním 

období 2014-2019 je předsedou Evropské komise Jean-Claude Juncker a vysoká 

představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku místopředsedkyně EK 

Federica Mogherini. Komisařkou za Českou republiku je Věra Jourová, jejíž agenda je 

Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů.137 

 

2.3.1 Komunikační prostředky 

2.3.2 Webové stránky Evropské komise 

Webové stránky Evropské komise https://ec.europa.eu/commission/ jsou dostupné 

ve všech oficiálních jazycích Evropské unie a nabízí vcelku snadnou navigaci.138  

 

Stránky jsou rozděleny na dvě sekce, a to „Komise a její priority“ a „Oblasti 

politiky, informace a služby“. V první části lze najít podrobnosti o prioritách Evropské 

komise, jaké změny či plány má v rámci konkrétní priority, proč je pro další rozvoj 

Evropské unie a jejích členských států důležitá či také nahlédnout do doplňujících 

dokumentů. Dále se v rámci první části stránky lze také dozvědět všechny základní 

informace o instituci jaké takové – včetně vnitřní struktury orgánu, předsedovi a 

komisařích či také o činnosti samotné komise.139 

 

                                                           
136 Evropská komise: Úkoly Evropské komise. Europa.eu [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupné z: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_cs 
137 Komisaři: Politické vedení Evropské komise. Ec.Europa.eu [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019_cs 
138 Komise a její priority. Ec.europa.eu [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/index_cs 
139 Komise a její priority. Ec.europa.eu [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/index_cs 

https://ec.europa.eu/commission/
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Obrázek č. 35: Úvodní strana webových stránek Evropské komise v češtině. Zdroj: 

Ec.europa.eu/commision140 

 

 V neposlední řadě zde také lze najít kontaktní údaje na Evropskou komisi a její 

zastoupení v ČR, či také přečíst si nejnovější zprávy z půdy EK – to je však možné bohužel 

jen v anglickém jazyce.141  

Druhá část stránky se věnuje konktétním oblastem politiky, informacím a útvarům 

Evropské komise. Dohledat zde lze také snadno Aktuality z Evropské komise, 

připravované akce, tiskové zprávy a nebo také publikace EU.142 

 

Obrázek č. 36: Jednotlivé útvary a informace o oblastech, kterými se zabývá Evropská 

komise. Zdroj: Ec.europa.eu143 

 

 

Celkově tedy na oficiálních stránkách Evropské komise lze najít aktuální a vysoce 

relevantní informace. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a základní informace jsou 

                                                           
140 Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/index_cs 
141 Komise a její priority. Ec.europa.eu [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/index_cs 
142 Oblasti politiky, informace a služby. Ec.europa.eu [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/index_cs 
143 Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/index_cs 
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k dispozici v kterémkoliv jazyce EU.144 

Co na stránkách ovšem nalézt nelze, jsou aktuální informace o dílčích akcích 

pořádaných Zastoupením Evropské Komise v České republice, či aktuality týkající se 

pouze České republiky. Tento obsah lze najít na stránkách na Zastoupení v České 

republice, které spadají pod stejné stránky Ec.europa.eu a kromě výše jmenovaných aktivit 

nabízí také seznam kontaktních míst v České republice, osobní či telefonické poradenství 

týkajících se EU a evropského občanství a v neposlední řadě informace o veřejných 

zakázkách.145 

 

Obrázek č. 37: Úvodní strana webových stránek Zastoupení Evropské komise v češtině. 

Zdroj: Ec.europa.eu/czech-republic146 

 

 

2.3.3 Facebookový účet Evropské komise 

Plošnou komunikaci Evropské komise na Facebooku tvoří stejně, jako u stránky 

Evropského parlamentu, jednojazyčná anglická jazyková verze. Líbí se více, než 841 000 

uživatelů147, přičemž její sledování má zapnuto pouze o pár set uživatelů méně148. Stránka 

Evropské komise je velmi aktivní, nakolik během dne přidává často i více než jeden 

příspěvek. Obsahové formáty používá tato stránka adekvátně k nabídce, kterou Facebook 

                                                           
144 Oblasti politiky, informace a služby. Ec.europa.eu [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/index_cs 
145 Zastoupení v České republice. Ec.europa.eu/czech-republic [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs 
146 Dostupné z: https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs 
147 Data z 1. 7. 2018 
148 Data z 1. 7. 2018 
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v dané době umožnoval. V roce 2017 používal také video formáty, živé vysílání či 

například širokoúhlé fotky.149 

 

Obrázek č. 38: Stránka Evropské komise na Facebooku. Zdroj: Facebook.com150 

 

Po obsahové stránce se facebooková stránka Evropské komise vyjadřuje 

k širokému spektru témat, které se týkají nejen její politiky, ale také jednotlivých 

členských zemí. Komise tedy upozorňuje na národní svátky, historické okamžiky, volební 

výsledky či další důležité události pro členské státy.151 

 

Obrázek č. 39: Vyjádření komise k výsledku voleb v Německu. Zdroj: Facebook.com152 

 

Další velmi významnou komunikovanou kategorií jsou hodnoty a přesvědčení, 

které vychází z politik Evropské komise – zejména pak z pole působnosti jednotlivých 

                                                           
149 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 
150 https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 
151 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 
152 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/152

7290373985104/ 
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komisařů. V letech 2014-2017 byly komunikovány například lidská práva a důraz na ně 

v rámci principů fungování EU, solidarita při teroristických útocích v letech 2015-2017 či 

například odmítání trestu smrti jako trestu v rámci Mezinárodního dne proti trestu smrti.153  

 

Obrázek č. 40: Evropská komise komunikující hodnoty Evropské unie. Zdroj: 

Facebook.com154 

 

Dlouhodobě se objevujícím tématem příspěvků jsou také průběžné výsledky 

Eurobarometr výzkumů. Ty se do jisté míry týkají také Evropské komise a jejích 

pravomocí. Publikované příspěvky jsou majoritně orientovány na celoevropské otázky, 

jako jsou volný pohyb, pocit náležitosti k evropskému občanství, či například spokojenost 

s životem v rámci Evropské unie.155 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 
154 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/148

8059641241511/ 
155 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 
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Obrázek č. 41: Graf zobrazující výsledky Eurobarometr průzkumu týkajícího se volného 

pohybu. Zdroj: Facebook.com156 

 

Speciální místo v komunikaci Evropské komise pak patří konkrétním kampaním, 

které jsou zaměřeny na specifickou disciplínu či problematiku z pole působnosti Evropské 

unie.157 

Například kampaň #InvestEU, která vznikla stejně jako například komunikační 

kampaň k 60. výročí podepsání římských smluv za účelem přiblížení EU obyvatelům – obě 

však měly odlišný komunikační cíl.158 Komunikace #InvestEU se orientuje témata jako 

investování a podporu příležitostí. Kromě PR mixu a tradiční reklamní kampaně hojně 

využívá práce také digitální média.159 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Dostupné z: 

tps://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/12411

05459270265/ 
157 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 
158 DAJKA, Béla. What Europe does for Europeans. Eacd-online.eu [online]. 2017. [cit. 2018-07-19]. 

Dostupné z: https://www.eacd-online.eu/insights/blog/what-europe-does-europeans 
159 Tamtéž 
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Obrázek č. 42: Investiční záležitosti v Evropské unii. Zdroj: Facebook.com160

 

 

Facebookoví uživatelé jsou pomocí stránky Evropské komise také seznamováni 

s výsledky zejména takové práce, která je v jejich životech má šanci ovlivnit. 

Komunikovány jsou nejen úspěšná řešení a návrhy EK, ale také i společné iniciativy mezi 

samotnými orgány – například s Evropským parlamentem či Evropskou radou.161 

 

Obrázek č. 43: Komunikace celoevropské iniciativy. Zdroj: Facebook.com162 

 

                                                           
160 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/144

8284051885737/ 
161 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 
162 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/140

2298143150995/ 
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Společné hodnoty a zásady jsou dalším a zároveň velmi výrazným komunikačním 

tématem Evropské komise na Facebooku. V rámci nich vyjadřuje EK svůj postoj 

k tématům jako například volný pohyb osob, rovnost a rovné příležitosti či solidarita. 

Příspěvky týkající se těchto témat jsou často publikovány v rámci mezinárodních dnů 

týkajících se dané záležitosti, ale také například při změně politik některé ze zemí EU či 

například při příležitosti přednesení nového návrhu týkajícího se dané problematiky.163 

 

Obrázky č. 44 a 45: Komunikace jedné z politických výzev Evropské komise. Zdroj: 

Facebook.com164165 

 

V roce 2016 navíc stránka Evropské komise některá sdělení týkající se společných 

hodnot pronesených na nejdůležitějších setkáních či zasedáních, jakým je například 

každoroční Stav unie166, překládala také do nejčastěji používaných jazyků v EU.167 

 

 

 

 

                                                           
163 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 
164 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/129

6533963727414/ 
165 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/105

5663317814481/ 
166 The State of the Union. SOTEU.eu [online]. [cit. 2018-07-19]. 2017. Dostupné z: http://www.soteu.eu/ 
167 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 

http://www.soteu.eu/
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Obrázky č. 46, 47, 48 a 49: Vícejazyčná komunikace proslovu Jeana-Clauda Junckera 

během Stavu unie v roce 2016. Zdroj: Facebook.com168 

 

Facebooková stránka v některých případech slouží také jako odkaz na profil 

Evropské komise na jiné sociální platformě. Toto řešení může sloužit jak pro zlepšení 

pokrytí informačního dosahu ve vztahu k facebookovým uživatelům, tak také pro zvýšení 

počtu fanoušků či sledujících na konkrétních profilech.169 

 

 

 

 

                                                           
168 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/113

3327090048103/, 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/113

3327183381427/, 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/113

3327216714757/, 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/113

3327263381419/ 
169 European Commission. Facebook.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/ 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/1133327090048103/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/1133327090048103/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/1133327183381427/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/1133327183381427/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/1133327216714757/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/1133327216714757/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/1133327263381419/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/1133327263381419/
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Obrázek č. 50: Crosschanel komunikace dalších kanálů Evropské komise. Zdroj: 

Facebook.com170 

 

V neposlední řadě stránka Evropské komise informuje o nabídkách, které Evropská 

unie nabízí. To zahrnuje například komunikaci programu Erasmus+, jenž je zaměřený na 

edukativní a tréninkové příležitosti pro mladé občany napříč Evropskou unií171, či také 

například informace o programu Eures zaměřený na kvalifikaci a tutoring. 

 

2.3.4 Instagramový účet Evropské komise 

Instagramový účet Evropské komise poskytuje zprávy a informace o Evropské 

komisi. O účet s více než 121 000 sledujícími172 se dle úvodních informací stará tým 

zaměřený na sociální média, přičemž mezi cíli profilu se nachází prezentace výsledků EU a 

zapojení sledujících do priorit Junckerova týmu.173 

 

Obrázek č. 51: Úvodní stránka instagramového účtu Evropské komise. Zdroj: 

Instagram.com174 

 
                                                           
170 Dostupné z: 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/photos/a.169236379790517.34989.107898832590939/109

7889870258492/ 
171 About Erasmus+. Erasmusplus.org.uk [online]. [cit. 2018-07-19]. Dostupné z: 

https://www.erasmusplus.org.uk/about-erasmus 
172 Informace platná k 9. 7. 2018 
173 European Commision. Instagram.com [online]. 2018  [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 
174 Dostupné z: https://www.instagram.com/europeancommission/ 

https://www.instagram.com/europeancommission/
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Evropská komise během let 2014-2017 na svém profilu, na který byl první 

příspěvek publikován v únoru 2014 umisťovala příspěvky, fotky a videa nejrůznějšího 

charakteru. Na začátku působení tohoto profilu se obsah skládal zejména z repostování 

nejrůznějších příspěvků instagramových uživatelů, jenž byly pořízeny ve městech a na 

místech napříč Evropskou unií.175 

 

Obrázek č. 52: Repostování příspěvků dalších uživatelů na profilu Evropské komise v roce 

2014. Zdroj: Instagram.com176 

 

Profil prošel od roku 2014 výraznou vizuální proměnou, která s sebou nesla také 

přehlednější obsahové sdělení komunikace. Na konci roku 2014 se ale profil kromě 

lifestylových příspěvků začal věnovat také komunikaci politických a personálních 

záležitostech – například o nově zvolených komisařích v Evropské komisi, či o volbě 

předsedy Jeana Clauda Junckera.177  

 

 

 

 

 

                                                           
175 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 
176 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/kfRfzeujSJ/?taken-by=europeancommission 
177 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-09]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 

https://www.instagram.com/europeancommission/
https://www.instagram.com/p/kfRfzeujSJ/?taken-by=europeancommission
https://www.instagram.com/europeancommission/
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Obrázek č. 53: Představení nového složení Evropské komise v listopadu 2014. Zdroj: 

Instagram.com178 

 

 

Velmi významnou částí komunikace profilu představují jednotlivé kampaně, které 

jsou dlouhodobě komunikovány napříč médii. Jednou z nejvýraznějších kampaní je již 

dříve zmíněná #InvestEU. V roce 2016 bylo na rozdíl od roku 2017 využíváno Instagramu 

ve vztahu k této kampani spíše jako podpůrného prostředku při příležitosti eventů či online 

akcí, v následujícím roce ovšem dostalo větší prostor samotné sdělení kampaně a její cíl. 

179 

Obrázek č. 54: Fotografie z propagační akce k projektu #investEU ve Vídni. Zdroj: 

Instagram.com180 

 

Po vzoru facebookového profilu také Instagram komunikuje úspěšná řešení v rámci 

jednotlivých politik a cílů Evropské komise. Jedním z nejvíce komunikovaných tématem 

bylo snížení, a následné úplné zrušení roamingových poplatků pro občany Evropské unie, 

                                                           
178 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/u5F5AIujVG/?taken-by=europeancommission 
179 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 
180 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BJx50JFAh-Y/?taken-by=europeancommission 

https://www.instagram.com/p/u5F5AIujVG/?taken-by=europeancommission
https://www.instagram.com/p/BJx50JFAh-Y/?taken-by=europeancommission
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jenž nastalo v roce 2017.181 

Jedním z pravidelně objevujících se typů příspěvku je kromě oslav nejrůznějších 

mezinárodních dnů právě Den Evropy, jenž připadá na 9. 5.182 Samotné příspěvky ale spíše 

než historii a hlubší význam dne komunikují oslavy a případné eventy pořádané napříč 

členskými státy.183 

 

Obrázek č. 55: Repostování z oslav Dne Evropy po světě. Zdroj: Instagram.com184 

 

Obsah na instagramovém profilu EK také některými svými příspěvky následuje 

trendy v tvorbě vizuálů na sociálních sítích, čímž má možnost zaujmout i mladší 

obecenstvo. Tímto způsobem komunikovala například informace o programu Erasmus+, 

který je zaměřený na mladší část populace.185 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Změny v účtování roamingových poplatků od 15. června 2017. MPO.cz: Minitestvo průmyslu a obchodu 

[online]. 2017 [cit. 2018-07-19]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-

komunikace/evropska-unie/zmeny-v-uctovani-roamingovych-poplatku-od-15--cervna-2017--229456/ 
182 Den Evropy, 2017. Euroskop.cz [online]. [cit. 2018-07-19]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/54/sekce/den-evropy/ 
183 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 
184 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/2iXIHuujSq/?taken-by=europeancommission 
185 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 

https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/evropska-unie/zmeny-v-uctovani-roamingovych-poplatku-od-15--cervna-2017--229456/
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/evropska-unie/zmeny-v-uctovani-roamingovych-poplatku-od-15--cervna-2017--229456/
https://www.instagram.com/p/2iXIHuujSq/?taken-by=europeancommission
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Obrázek č. 56: Komunikace programu Erasmus+ formou populárního sloganu „Keep calm 

and“. Zdroj: Instagram.com186 

 

Profil Evropské komise také představuje jednotlivé evropské komisaře a často 

komunikuje i úspěchy či návrhy v jejich politikách. Často je také zmiňována komise jako 

celek, či Jean-Claude Juncker jakožto její předseda.187 

 

Obrázek č. 57: Příchod představitelů na zasedání Junckerovy komise. Zdroj: 

Instagram.com188 

 

Evropské unie spolupracuje či sama tvoří programy, které jsou zaměřeny na pomoc 

a spolupráci v mimo unijních zemích. EU je kolektivně největším poskytovatelem 

rozvojové pomoci na světě189 a zabývá se také programy na ochranu zvířat uvnitř i vně 

EU190. Tyto záležitosti jsou proto promítnuty v komunikaci také na instagramovém profilu, 

                                                           
186 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BBA186fujWz/?taken-by=europeancommission 
187 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 
188 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BAe3qQlujdH/?taken-by=europeancommission 
189 Evropská unie. Mvz.cz [online]. [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/eu/index.html 
190 The EU Approach to Combat Wildlife Trafficking. Ec.europa.eu [online]. 2017 [cit. 2018-07-27]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm 

https://www.instagram.com/p/BBA186fujWz/?taken-by=europeancommission
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kde tyto informace často nesou také vizuálně výraznou fotografii či grafiku.191 

 

Obrázek č. 58: Komunikace vnějších programů Evropské komise. Zdroj: Instagram.com192 

 

Podobně jako instagramový profil Evropského parlamentu, i Evropská komise 

komunikuje návštěvy a jednání s významnými evropskými i světovými osobnostmi, 

státníky či politiky na půdě evropských orgánů.193 

 

Obrázek č. 59: Návštěva papeže Františka na půdě Evropské unie. Zdroj: Instagram.com194 

 

Místo v online komunikaci na sociálních sítích EK mají také EU Solidarity corps, 

tedy iniciativa, které mladým lidem nabízí možnost dobrovolnictví či práce na projektech 

v či vně Evropské unie.195 Na obrázku níže je viditelné, že vizuální podoba iniciativy se 

odlišuje od ostatních publikovaných příspěvků EK, a to nejspíše právě kvůli specifické 

                                                           
191 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 
192 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BCP9eo0ujTe/?taken-by=europeancommission 
193 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 
194 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BE6WCskOjaP/?taken-by=europeancommission 
195 Previous Next European Solidarity Corps: What is the European Solidarity Corps?. Europa.eu [online]. 

[cit. 2018-07-27]. Dostupné z: https://europa.eu/youth/solidarity_en 

https://www.instagram.com/europeancommission/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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skupině obecenstva.196 

 

Obrázek č. 60: Komunikace činnosti a misí EU Solidarity Corps. Zdroj: Instagram.com197

 

Profil tak jako další profily EP komunikuje hodnoty, na kterých je postavena 

Evropské unie. Některé z příspěvků také blíže objasňují fungování, důležitost a podstatu 

Evropské unie a Evropské komise.  

 

Obrázek č. 61: Komunikace hodnot Evropské komise. Zdroj: Instagram.com198 

 

V neposlední řadě jsou komunikovány také odlehčená a populární témata. Občas 

lze na profilu najít oslavný či gratulační příspěvek k sportovní či kulturní události, který je 

většinou spjat s Evropou, či alespoň s některým ze členských států.199  

                                                           
196 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 
197 Dostupné z: https://www.instagram.com/europeancommission/ 
198 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BQfKJB6AVGv/?taken-by=europeancommission 
199 European Commision. Instagram.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/europeancommission/ 

https://www.instagram.com/europeancommission/
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://www.instagram.com/p/BQfKJB6AVGv/?taken-by=europeancommission
https://www.instagram.com/europeancommission/
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2.3.5 Twitterový účet Evropské komise 

Twitterový účet Evropské komise lze najít pod jménem @EU_Commission. 

Publikoval přes 30 000 tweetů200 a sleduje jej více než 960 000 sledujících.201 Sám profil 

sleduje 825 jiných uživatelů. Publikování probíhá několikrát denně, přičemž obsah je 

podobně jako instagramový profil Evropské komise převážně informativního charakteru.202 

 

Obrázek č. 62: Twitterový účet Evropské komise. Zdroj: Twitter.com203 

 

Obsah se stejně jako u dalších profilů postupem let měnil, podstata profilu ale 

zůstává s určitými změnami stále stejná. Taktéž twitterový profil Evropské komise 

komunikuje výsledky své činnosti.204 

 

Obrázek č. 63: Post oznamující report aktivit Evropské komise v roce 2015. Zdroj: 

Twitter.com205 

 

                                                           
200 Údaj platný k 30. 7. 2018 
201 Údaj platný k 30. 7. 2018 
202 European Commission. Twitter.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/eu_commission 
203 Dostupné z: https://twitter.com/eu_commission 
204 European Commission. Twitter.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/eu_commission 
205 Dostupné z: https://twitter.com/EU_Commission/status/707532672348905472 
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            V roce 2017 byla stejně, jako v přechozích letech na programu jednání také diskuze 

o migračních kvótách. Evropská komise, která tento problém řeší mimo jiné i pomocí 

postu evropského komisaře pro migraci, tuto oblast komunikuje také na svém Twitterovém 

profilu. 206 

 

Obrázek č. 64: Proslov evropského komise pro migraci. Zdroj: Twitter.com207 

 

            Twitterový profil Evropské komise publikuje mnoho zajímavých a užitečných 

informací. Kromě jednotlivých politik jsou na profilu zveřejňovány například i tiskové 

zprávy, tiskové konference, odkazy na dokumenty s prohlášeními či upozorňuje na 

funkčnost přijatých opatření.208 

 

Obrázek č. 65: Úspěchy EK v oblasti exportu. Zdroj: Twitter.com209

 

                                                           
206 European Commission. Twitter.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/eu_commission 
207 Dostupné z: https://twitter.com/EU_Commission/status/890168751219515392 
208 European Commission. Twitter.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/eu_commission 
209 Dostupné z: https://twitter.com/EU_Commission/status/836166420849377280 
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            V neposlední řadě lze na profilu nalézt také odpočinkovější témata. Kromě 

politických témat se tedy profil částečně věnuje například i záležitostem jako je kultura či 

sport. V příspěvcích lze také typicky najít odkaz na delší sdělení ohledně komunikovaného 

tématu příspěvkem.210 

Obrázek č. 66: Evropské zelené město 2016. Zdroj: Twitter.com211 

 

            Na tomto profilu jsou komunikována témata pro všechny země členské komise – 

obsah proto nepřináší českým sledujícím profilu žádnou přidanou hodnotu, jak je tomu 

například u twitterového profilu Evropského parlamentu.212 Informace o Evropské komisi 

přímo lokalizované a relevantní pro české sledující produkuje profil Zastoupení EK v 

České republice. Tento princip lokálních informací funguje tedy stejně, jako například na 

Facebooku.213 

Obrázek č. 67: Twitterový účet Zastoupení Evropské komise v Praze. Zdroj: 

Twitter.com214 

 
                                                           
210 European Commission. Twitter.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/eu_commission 
211 Dostupné z: https://twitter.com/EU_Commission/status/697017573699928065 
212 European Commission. Twitter.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/eu_commission 
213 Evropská komise v ČR. Twitter.com [online]. 2018 [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/ZEK_Praha 
214 Dostupné z: https://twitter.com/ZEK_Praha 
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3 Cílové publikum: Mileniálové a Generace Z 

3.1 Mileniálové 

Mileniálové, nazývání také Generace Y (jakožto abecední pokračování předchozí 

Generace X)215, jsou generace, jejíž příslušníci se narodili na začátku 80. let a až do druhé 

poloviny/konce 90. let 20. století.216 Tato generace se oproti ostatním vyznačuje vyšší 

erudovaností, je finančně aspirativnější, více etnicky různorodá a v neposlední řadě také 

více technologicky orientovaná. Tato generace v současnosti zahrnuje studenty terciálního 

vzdělávání a také mladší část pracující populace.217  

Pokud jde o konzumaci obsahu a zpráv, pro generaci Mileniálů je online 

komunikace velmi důležitou formou přijímání informací. To zejména proto, že až okolo 90 

% Milleniálů je aktivních v digitálním prostoru, přičemž 80 % z nich je aktivních na 

Facebooku.218 

 

3.2 Generace Z 

Generace Z časově navazuje na generaci Milleniálů. Jako nejčastější časové 

vymezení se uvádí roky 2000 a dále, či polovina 90. let 20. století. O přesném rozmezí se 

nicméně stále vede diskuze. Faktor determinující tuto generaci je ovšem na obou stranách 

diskuze totožný – je jím přístup k Internetu, a zároveň také k prostředkům které byly 

vytvořeny díky technologickému pokroku v 90. letech. Tato generace se od ostatních 

odlišuje tím, že vyrůstala již v době dostupného připojení k síti, což se odráží v jejích 

návycích.219  

                                                           
215 BLACK, Alison. Gen Y: Who They Are and How They Learn. Educational Horizons [online]. 2010, 

88(2), 92 [cit. 2018-05-28]. ISSN 0013175X. Dostupné z: https://eric.ed.gov/?id=EJ872487 
216 ALTER, Charlotte. When Millennials Rule. Time [online]. 2017, 190(16/17), 88-93 [cit. 2018-05-31]. 

ISSN 0040781X. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=asn&AN=125621

800&site=eds-live&scope=site&lang=cs 
217 HOWE, Neil, William STRAUS a R. J. MATSON. Millennials rising: the next great generation /by Neil 

Howe and Bill Strauss ; cartoons by R.J. Matson. Ilustrované vydání. New York: Vintage Books, 2000, s. 4-

5. ISBN 0-375-70719-0. 
218 LUNDIN, Laura L. Millennial Generation. Salem Press Encyclopedia [online]. 2013 [cit. 2018-07-30]. 

Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=ers&AN=895506

08&site=eds-live&scope=site&lang=cs 
219 COOPER, Patrick G. Generation Z. Salem Press Encyclopedia [online]. 2014 [cit. 2018-05-31]. Dostupné 

z:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=ers&AN=1000

39079&site=eds-live&scope=site&lang=cs 

https://eric.ed.gov/?id=EJ872487
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Pokud mluvíme o vnímání a zpracovávání obsahu Generací Z, oproti ostatním 

generacím jsou její příslušníci rychlejší ve zpracovávání informací, samostatnější220, denně 

používající sociální sítě, nejvzdělanější a na vědomosti a data nejbohatší generace vůbec. 

Tato specifika jsou jasným odrazem doby, v níž měli od dětství neomezený přístup 

k možnostem, zprávám a datům pomocí internetu. Generace Z totiž zaznamenává a čte 

zprávy na Instagramu (29 %), Youtube (22 %) a Facebooku (15 %). Méně, než čtvrtina 

mladých lidí pak konzumuje obsah přes tištěné (novinové) nebo televizní zprávy.221 

 

3.3 Specifika generací 

Každá z generací má specifické rysy a vyznačuje se určitými specifikami, které 

jsou ve srovnání s dalšími generaci výjimečné. Mileniálové a Generace Z k sobě mají blíže 

v otázce používání médií a konzumace obsahu v porovnání se staršími generacemi, 

v některých specifikací se ale jejich přístup a uvažování liší.  

Mileniálové jsou velmi otevřenou generací – jak ve svém životě, tak především na 

sociálních sítích. Tato generace má rada spojení s velkým počtem lidí – díky tomu má 

pocit, že je jejich život bohatší, a pokud nejsou na sociální síti, mají pocit, že o něco 

přicházejí.222 Všeobecně mají více přátel než přechozí generace, jsou zdatní v digitálních 

záležitostech, jsou značně ovlivněni svými vzory a jsou ochotni participovat na 

příležitostech.223 Jejich chování je navíc ovlivněno tím, zda jsou zapojení a jsou vyzváni k 

interakci, či nikoliv.224  

                                                                                                                                                                                

 
220 IGEL, Charles a Vicki URQUHART. Generation Z, Meet Cooperative Learning. Middle School Journal 

[online]. 2015, 43(4), 16 [cit. 2018-05-31]. DOI: 10.1080/00940771.2012.11461816. ISSN 0094-0771. 

Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00940771.2012.11461816 
221 MYERS, JACK. How Generation Z Gets their News. Ripon Forum [online]. 2018, 52(1), 24[cit. 2018-05-

31]. ISSN 00355526. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=poh&AN=12883

3693&site=eds-live&scope=site&lang=cs 
222 Who are they?. FROMM, Jeff a Christie GARTON. Marketing to millennials: reach the largest and most 

influential generation of consumers ever [online]. New York: AMACOM, American Management 

Association, [2013], s. 21-22 [cit. 2018-07-28]. ISBN 9780814433225. Dostupné z: https://ebookcentral-

proquest-com.ezproxy.is.cuni.cz/lib/cuni/detail.action?docID=1204652. 
223 Chapter 1: Key Takeaways. FROMM, Jeff a Christie GARTON. Marketing to millennials: reach the 

largest and most influential generation of consumers ever [online]. New York: AMACOM, American 

Management Association, [2013], s. 31[cit. 2018-07-28]. ISBN 9780814433225. Dostupné z: 

https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.is.cuni.cz/lib/cuni/detail.action?docID=1204652. 
224 Chapter 3: Key Takeaways. FROMM, Jeff a Christie GARTON. Marketing to millennials: reach the 

largest and most influential generation of consumers ever [online]. New York: AMACOM, American 

Management Association, [2013], s. 59[cit. 2018-07-28]. ISBN 9780814433225. Dostupné z: 
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Generace Z je na rozdíl od Mileniálů charakterizována jako netrpělivá a náročná. 

Tyto specifické vlastnosti jsou odrazem doby – díky komunikačním zařízením má tato 

generace neustálý přístup ke spojení s ostatními. Dalším faktorem jsou také očekávání 

rodičů týkajících se jejich prosperity v budoucnosti.225 Tato generace je také naučena 

pracovat na více rozdílných projektech najednou a vnímat zaráz více podnětů. Počítá také 

s tím, že když potřebují něco zjistit nebo se naučit, vyhledá si potřebné materiály online.226 

Chování v online prostředí má Generace Z také odlišné, než je zaznamenáno u 

generace Mileniálů. Místo nahrávání soukromých fotek a sdílení svých denních zážitků na 

Facebook totiž používají spíše alternativní sociální sítě. Své online soukromí si tato 

generace více střeží a více dbají na svojí image na sociálních sítích.227 

 

4. Výzkum 

4.1 Základní informace o výzkumu 

Obsah výzkumu: Výzkum online komunikace Evropského parlamentu a Evropské komise 

a její efektivity na příslušníky generace Mileniálů a Generace Z 

Téma výzkumu: Efektivita, povědomí a znalost online komunikace Evropského 

parlamentu a Evropské komise v letech 2014-2017 

Cíl výzkumu: Zjistit povědomí a znalost online komunikace Evropského parlamentu a 

Evropské komise mezi částí generace Mileniálů a Generace Z  

Zkoumaná cílová skupina: Muži i ženy ve věku 18-35 let (tzn. lidé rozeni v letech 1982–

2000)  

Počet členů zkoumané skupiny: 2 261 504228 

                                                                                                                                                                                

https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.is.cuni.cz/lib/cuni/detail.action?docID=1204652. 
225 Gen Z (Born between 1995 and 2010). ZARRA, III, Ernest J. Helping parents understand the minds and 

hearts of generation Z. Lanham: Rownman & Littlefield, [2017], s. 32. ISBN 9781475831894. 
226 STEINMETZ, Katy. Move Over, Millennials: How Generation Z Is Disrupting Work As We Know It. 

Time.com [online]. 2017, 20. 12. 2017 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: time.com/5066641/generation-z-

disruption/ 
227 WILLIAMS, Alex. Move Over, Millennials, Here Comes Generation Z. NYtimes.com [online]. 2015, 18. 

9. 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/09/20/fashion/move-over-millennials-

here-comes-generation-z.html 
228 Veřejná databáze: Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku k 31.12. 

 Vdb.cso.cz [online]. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-
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4.2 Metodika zkoumání 

Pro výzkum byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu, jelikož umožní pracovat 

se širokým vzorkem respondentů a díky tomu bude zjištěna míra zaznamenání výskytu 

informací a sdělení229 zkoumaných orgánů Evropské unie – Evropského parlamentu a 

Evropské komise. 

Sběr dat byl proveden pomocí online dotazníkového šetření, které je na základě 

zvoleném metody výzkumu koncipováno do formy deskriptivního dotazníku. Zkoumá totiž 

nynější stav230 Mileniálů a Generace Z ve vztahu k online komunikaci Evropského 

parlamentu a Evropské komise. 

Forma výzkumu je na základě metodologie a použitých nástrojů deskriptivní. 

Výzkum zkoumá data obdržená z dotazníku a na základě nich vyvozuje výsledky, ze 

kterých vycházejí celkové vzorce a trendy.231 

 

4.3 Cílová skupina 

Cílovou skupinou je v tomto výzkumu dospělá část Generace Z a Mileniálové, tedy 

konkrétně muži a ženy ve věku 18-35 let. Tato cílová skupina je vybrána záměrně, a to 

z důvodu tématu a předmětu zkoumání této bakalářské práce, jimž je online komunikace 

Evropského parlamentu a Evropské komise v letech 2014-2017 a jejího působení na 

generace Mileniálů a Generace Z. 

 

4.4 Struktura výzkumu 

Výzkum byl strukturován do celkem 6 hlavních sekcí, které měly ještě další 4 podsekce za 

                                                                                                                                                                                

vyhledavani&vyhltext=jednotek+v%C4%9Bku&bkvt=amVkbm90ZWsgdsSba3U.&katalog=all&pvo=DEM

D001 
229 KOZEL, Roman. Kvantitativní výzkum. KOZEL, Roman a a kol. Moderní marketingový výzkum: nové 

trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a 

možnosti. Praha: Grada, 2006, s. 119-120. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X. 
230 GUNTER, Barrie, 2002. Purpose of survey. JENSEN, Klaus Bruhn. A Handbook of Media and 

Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies. London: Routledge, s. 215. ISBN 0-

415-22588-4 
231 Descriptive versus Infernal Statistics, c2007. WELLINGTON, Jerry a Marcin SZCZERBINSKI. Research 

methods for the social sciences [online]. New York: Continuum International Pub. Group, s. 82 [cit. 2018-

07-25]. ISBN 9780826485663. Dostupné z: https://ebookcentral-proquest-

com.ezproxy.is.cuni.cz/lib/cuni/detail.action?docID=711013. 
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použití polytomických (výběrových i výčtových), dichotomických, trichotomických a 

filtračních otázek. První filtrační otázkou byl věk a vztah respondentů k ČR, díky čemuž 

jsem mohl vyřadit nerelevantní odpovědi. Dalšími třemi byly pak otázky na aktivitu na 

konkrétní sociální síti. Podsekce byly zpřístupněny respondentům právě na základě těchto 

filtračních otázek, díky čemuž bylo umožněno respondentům aktivních na konkrétní 

sociální síti odpovídat na rozvinuté otázky ohledně komunikace orgánů EU online. 

Respondenti, kteří profil na konkrétní sociální síti neměli, či na měli ale sociální síť 

nepoužívali, byli přesměrování na další sekci – kterou byl buďto dotaz na další sociální síť, 

anebo na část média a kampaně.  

Pro příklad: Respondent odpověděl, že nemá profil na Instagramu. Místo podsekce Orgány 

Evropské unie na Instagramu byl dále přesměrován na sekci Twitter a dotaz zda 

respondent má profil na této sociální síti.  

 

Po sobě jdoucí části byly seřazeny takto: 

1. Demografické údaje I. + Demografické údaje II. 

2. Online výskyt uživatele 

3. Facebook, orgány Evropské unie na Facebooku 

4. Instagram, orgány Evropské unie na Instagramu 

5. Twitter, orgány Evropské unie na Facebooku 

6. Média a kampaně 

 

4.5 Hypotézy 

1. Mileniálové a Generace Z jsou online komunikací Evropského parlamentu a Evropské 

komise pouze částečně zasaženi  

2. Online média jsou nejčastějším typem média, přes které se Mileniálové a Generace 

Z zaznamenávají informace o Evropském parlamentu a Evropské komisi 

 

4.6 Výzkumné otázky 

1. Jaké povědomí o online komunikaci Evropského parlamentu a Evropské komise mají 
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Mileniálové a Generace Z? 

2. Na jakém online platformě jsou Mileniálové a Generace Z nejvíce zasaženi online 

komunikací Evropského parlamentu a Evropské komise? 

3. Jaké je povědomí Mileniálů a Generace Z o komunikačních kampaních Evropského 

parlamentu a Evropské komise? 

 

4.7 Úvod do šetření 

Zkoumání probíhalo od 18. července 2018 do 26. července 2018 pomocí online 

formuláře. Distribuce dotazníku probíhala v online prostředí, konkrétně pomocí e-mailu a 

sociálních sítí. Celkem jsem nasbíral 301 respondentů, kvůli omezení výzkumu pouze na 

určitou část generací Mileniálů a Generace Z byly u první otázky na základě věku 

vyřazeny 3 odpovědi, jelikož respondenti byli buďto mladší 18 let, nebo ve věkové 

kategorii 36-70. Jedna odpověď byla nadále vyřazena z důvodu irelevantnosti 

dotazovaného – nakolik respondent/ka nebyl/a občanem/kou Česká republiky a ani zde 

nežil/a. Vyřazeny tedy byly celkem 4 odpovědi, což je 1,3 % z celkového počtu 

zodpovězených dotazníků. Celkově tedy výzkum čítá odpovědi a data od 297 respondentů 

(98,7 % z celkového počtu obdržených zodpovězených dotazníků). 

 

4.8 Data 

4.8.1 Demografické údaje 

První otázka byla otázkou filtrační. Dotazoval jsem se v ní na věk respondentů – a 

to z důvodu vyfiltrování těch, jenž nepatří do kategorie Mileniálů a dospělé části Generace 

Z. Otázka byla povinnou. 35,5 % dotazovaných spadá do kategorie 18-22 let, 55,1 % do 

kategorie mladších Mileniálů, 8.3 % respondentů pak patří do kategorie 28-35 let, tedy 

starší části Mileniálů. 1 respondent (0,3 %) měl mezi 10-17 lety a 2 respondenti (0,7 %) 

byli z kategorie 36-70 let. Tito respondenti proto byli z dotazníkového šetření vyřazeni. 

Celkový počet u respondentů této otázky byl 301. 
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Graf č. 1: Věk 

 

Další otázkou byl vztah respondentů k České republice. 286 respondentů (96 % 

dotázaných) uvedlo, že jsou občany České republiky. 10 respondentů (3,4 %) uvedlo, ze 

žije v České republice a pracuje/studuje zde, ovšem nejsou českými občany. 1 respondent 

(0,3 %) byl občanem České republiky, ovšem v ČR trvale nežil. 1 respondent (0,3 %) 

nebyl ani občanem ČR, a ani v České republice nežil. Tento respondent byl proto 

z výzkumu vyřazen, nakolik jsou v tomto šetření zkoumání pouze občané ČR či lidí 

studující či pracující v České republice, kteří touto komunikací mohou být zasaženi na 

základě lokace. Celkový počet respondentů této otázky byl 298. 

 

Graf č. 2: Vztah k ČR 

 
 

V následujícím dotazu týkajícího se národnosti uvedlo 284 respondentů (95,6 %) že 
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mají českou národnost. 8 (2,7 %) z dotázaných uvedlo, že jejich národnost je slovenská. 2 

respondenti (0,7 %) byli jiné národnosti členské země EU 28. Jinou národnost než 

některou patřící pod 28 zemí Evropské unie měli 3 respondenti (1 %). 

 

Graf č. 3: Národnost 

 

 

Při položení otázky, zda respondenti žijí ve městě s počtem obyvatel na 100 000, 

uvedlo 234 respondentů (78,8 %) odpověď ano, zatímco 63 (21,2 %) respondentů ve 

velkoměstě nežije. Značná část respondentů tedy pocházela z velkoměst. Tuto skutečnost 

lze vysvětlit trendem ve stěhování mladých lidí do 29 let do českých velkoměst.232 

 

Graf č. 4: Žijete ve městě nad 100 000 obyvatel? 

 

                                                           
232 Přírůstek/úbytek stěhováním obyvatel ve věku do 29 let podle SO ORP a krajů v letech 2011–2016: Zdroj: 

ČSÚ. Czso.cz [online]. 2017 [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 
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U dotazu zaměřeného na zjištění nejvyššího dosaženého vzdělání uvedlo 140 

dotázaných (47,1 %) sekundární vzdělání, tedy vzdělání středoškolské. 157 dotázaných 

(52, 9 %) poté uvedlo dosažené vysokoškolské (terciární) vzdělání. Žádný z respondentů 

neuvedl možnost základního vzdělání jako toho nejvýše dosaženého. 

 

Graf č. 5: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

Poslední otázkou této sekce byl dotaz na pohlaví respondentů. Dotazníkového šetření se 

zúčastnilo více žen, a to konkrétně 170 (57,2 %). Dále také 125 mužů (42,1 %) a 2 

respondenti (0,7 %), kteří si v průzkumu nepřáli uvést své pohlaví a vybrali možnost 

nechci uvést. 

Graf č. 6: Pohlaví 
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4.8.2 Online výskyt uživatele 

Tato sekce dotazníku se zaměřovala na online chování a návyky zkoumaných 

generačních skupin. Prvním dotazem byla frekvence používání internetu. 293 respondentů 

(98,7 %) uvedlo, že internet používá denně. 4 respondenti (1,3 %) uvedli, že jsou na 

internetu 4 – 6x do týdne.  

Graf č. 7: Frekvence používání internetu

 

 

Další otázka podrobněji zjišťovala, jak moc času na něm respondenti stráví ve dny, 

ve kterých jej používají. Z šetření vyplývá, že nejvíce respondentů stráví na internetu při 

jeho používání 4-6 hodin – tuto možnost vybralo 102 respondentů (34,3 %). 96 

respondentů (32,3 %) uvedlo, že na internetu tráví při jeho používání 2-3 hodiny denně, 85 

respondentů (28,6 %) uvedlo že používá internet 7 a více hodin denně. 12 respondentů (4 

%) používá internet zhruba hodin denně a 2 respondenti (0,7 %) uvedli, že na internetu 

stráví necelou hodinu denně.  

 

Graf č. 8: Doba používání internetu
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V následující otázce byli respondenti dotázáni na to, z jakého zařízení se nejčastěji 

připojují na internet. Nejvíce respondentů se na internet připojuje pomocí smartphonu – a 

to celkem 275 z nich (92,6 %). O něco méně se pak na internet připojuje pomocí počítače 

či laptopu. Tuto možnost zvolilo 268 respondentů (90,2 %). 53 respondentů (17,6 %) je na 

internetu za použití tabletu a 3 (1 %) respondenti zaznačili v možnostech jiné. V tomto 

výčtu se nacházela například zařízení jako smart TV či Play Station. 

Toto zjištění poukazuje na trend připojování se k internetu mobilně, který lze v největší 

míře pozorovat právě u mladých lidí.233 Právě to se projevilo i do dotazovaného vzorku 

Mileniálů a Generace Z, nakolik se nejvíce z nich připojuje k internetu právě za pomocí 

smartphonu.  

 

Graf č. 9: Přístupové zařízení k internetu 

 

 

4.8.3 Sociální sítě a orgány EU 
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233 Jednotlivci: Tab. C4 Jednotlivci v ČR používající internet v mobilu. Czsu.cz [online]. 2017 [cit. 2018-07-

29]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/46014808/061004-17_C.pdf/bc2d28dd-f584-4246-

86b8-b34469c91c6b?version=1.1 
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komise. Ti, kteří naopak profil na sociální síti nemají, čí mají, ale nepoužívají jej, byli 

přesměrováni do následující sekce dotazníku. 

 

4.8.4 Facebook, orgány Evropské unie na Facebooku 

Při dotazu na používání sociální sítě Facebook odpovědělo 286 respondentů (96,3 

%) kladně – tedy že Facebook používají. 9 respondentů (3 %) uvedlo, že Facebook 

nepoužívá. 2 respondenti (0,7 %) mají na Facebooku profil, samotný jej ale nepoužívají. 

Toto zjištění poukazuje na to, že mezi zkoumaným vzorkem Mileniálů a Generace 

Z používá Facebook drtivá většina z nich. 

11 respondentů (3,7 %) kteří uvedli, že Facebook nemají nebo jej mají ale 

nepoužívají, byly přesměrováni na otázku týkající se Instagramu. Na doplňující otázky na 

obsah komunikace orgánů EP na Facebooku bylo dále přesměrováno 286 (96,3 %) 

respondentů. 

Graf č. 10: Užívání Facebooku 

 

V následující otázce bylo 286 respondentů dotázáno na to, zda zaznamenali 

nějakou informací o Evropského parlamentu na Facebooku. 107 respondentů (37, 4 %) 

uvedlo, že ve svém feedu na Facebooku vidělo příspěvek o Evropském parlamentu ve 

formě zprávy od některého z novinářských médií. 80 respondentů (28 %) uvedlo, že 

příspěvek o Evropském parlamentu vidělo ve formě sdílení, a to od konkrétně od některého 

z přátel. 51 respondentů (17,8 %) vidělo ve feedu sponzorovaný příspěvek přímo od 

Evropského parlamentu. 30 respondentů (10,5 %) vidělo ve svém feedu příspěvek přímo 
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sleduje, 24 respondentů (8,4 %) stránku Evropského parlamentu lajkuje a 22 respondentů 

(7,7 %) někdy na Facebooku vyhledávalo stránku Evropského parlamentu. 6 respondentů 

(2,1 %) někdy příspěvek Evropského parlamentu samo sdílelo a 4 respondenti (1,4 %) 

příspěvek od Evropského parlamentu komentovali. Naopak 127 respondentů (44,4 %) 

uvedlo, že jsou si jistí, že žádnou informaci o EP na Facebooku nezaznamenali. 

Otázka byla nepovinná, nakolik jejím účelem bylo zjistit, kolik respondentů si 

pamatuje zaznamenání konkrétní formy komunikace na Facebooku, a kolik z nich si je 

naopak jistých, že nic takového se k nim nedostalo. Na tuto otázku odpovědělo 284 z 286 

respondentů. 

 

Graf č. 11: Evropský parlament na Facebooku 
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nepovinná. 

 

Graf č. 12: Forma příspěvků Evropského parlamentu na Facebooku 
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Graf č. 13: Evropská komise na Facebooku 
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Graf č. 14: Forma příspěvků Evropského komise na Facebooku 
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se Twitteru. Respondenti, kteří jsou uživateli Instagramu, byli přesměrování dále na 

doplňující otázky.  

Graf č. 15: Užívání Instagramu 
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V doplňující otázce byli respondenti dotazování na to, zda zaznamenali komunikaci 

Evropského parlamentu na Instagramu. Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří 

v předchozí otázce uvedli, že Instagram používají. Otázka byla nepovinná, přičemž z 238 

respondentů odpovědělo 233. Ze všech respondentů, kteří používají Instagram, jich 20 (8,4 

%) zaznamenalo ve svém feedu sponzorovaný příspěvek od Evropského parlamentu. 13 

(5,5 %) jich instagramový profil EP sleduje, 10 respondentů (4,2 %) vidělo na Stories 

sponzorovaný příspěvek od Evropského parlamentu, 6 respondentů (2,5 %) vidělo ve feedu 

příspěvek od Evropského parlamentu, 6 respondentů (2,5 %) vidělo příspěvek na Stories 

od EP a 6 respondentů (2,5 %) vidělo ve feedu příspěvek o Evropském parlamentu od 

přítele, kterého sledují. 4 respondenti (1,7 %) interagovali s příspěvkem od Evropského 

parlamentu udělením srdíčka (lajknutím), 3 respondenti (1,3 %) viděli ve feedu příspěvek o 

Evropském parlamentu pocházející od některého ze zpravodajských médií a 1 respondent 

(0,4 %) hledal profil Evropského parlamentu na Instagramu. Na druhou stranu, 190 

respodentů  (79,8 %) uvedlo, že na Instagramu určitě žádnou zmínku o Evropském 

parlamentu nezaznamenali. Žádný z respondentů neokomentoval příspěvek od Evropského 

parlamentu a také žádný z ních neviděl zmínku o Evropském parlamentu na Stories od 

jiného média poskytující zprávy a informace. 
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Graf č. 16: Evropský parlament na Instagramu 
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Evropské komisi od média a ani od Evropské komise. 

 

Graf č. 17: Evropská komise na Instagramu 
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Graf č. 18: Užívání Twitteru
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Graf č. 19: Evropský parlament na Twitteru 

 

 

Stejný počet respondentů, tedy 51 z 53 užívajících Twitter, odpovědělo i na otázku, 

která měla za cíl zjistit to, zda respondenti zaznamenali informace o Evropské komisi na 

této sociální síti. Otázka byla taktéž nepovinnou. 13 respondentů (24,5 %) uvedlo, že na 

hlavní stránce vidělo příspěvek o Evropské komisi publikovaný prostřednictvím některého 

z médií či díky žurnalistovi. 7 respondentů (13,2 %) Evropskou komisi na Twitteru 

followuje, 7 respondentů (13,2 %) lajkovalo tweet Evropskému parlamentu a taktéž 7 

respondentů (13,2 %) vidělo na hlavní stránce příspěvek o Evropské komisi od soukromé 

osoby, kterou sledují. 5 respondentů (9,4 %) určitým způsobem EK sleduje, 4 respondenti 

(7,5 %) někdy retweetovali tweet Evropské komise a taktéž 4 respondenti (7,5 %) někdy na 

Twitteru vyhledávalo profil EK. 3 respondenti (5,6 %) příspěvky Evropské komise na 

Twitteru aktivně retweetují a 2 respondenti (3,8 %) uvedli, že profilu EK už na některý 

z tweetů odpovídali. 28 respondentů (52,8 %), tedy většina respondentů používajících 

Twitter ovšem nikdy na Twitteru žádnou informaci o Evropské komisi nezaznamenala. 
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Graf č. 20: Evropská komise na Twitteru 

 

 

4.8.7 Média a kampaně 

V této části byli respondenti dotazováni na to, v jakém médiu zaznamenali 

v posledních 3 letech informace o orgánech EU, a také byla zjišťována znalost kampaní, 

které v těchto letech probíhaly.   

Na otázku z jakého zdroje respondenti zaznamenali za poslední 3 roky informace o 

Evropském parlamentu, kde bylo možné vybrat jednu a více odpovědí, uvedlo nejvíce 

respondentů – konkrétně 249 (83,8 %) zprávy na internetu. 213 z nich (71,7 %) 

zaznamenalo informace v TV v rámci zpráv či pořadů. 136 respondentů (45,8 %) se 

dozvědělo o Evropském parlamentu z Facebooku, 29 (9,7 %) uvedlo zaznamenání 
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pomocí billboardu, plakátu či jiného média ve veřejném prostoru a 26 respondentů (8,8 %) 

uvedlo možnost Twitter.  

10 respondentů (3,4 %) zaznamenalo informace o Evropském parlamentu na jiné 

sociální síti a 32 respondentů (10,8 %) se o něm dozvěděli jinak – například ve škole, 

v odborné literatuře, díky WOM či v tištěných médiích. 18 respondentů (6 %) 

nezaznamenalo v posledních 3 letech žádnou informaci o Evropském parlamentu.  

 

Graf č. 21: Zdroje informací o Evropském parlamentu 

 

Informace o Evropské komisi v posledních 3 letech nejvíce respondentů – tedy 234 

(78,8 %), zaznamenalo prostřednictvím zpráv na internetu. 206 respondentů (69,4 %) také 

zaznamenalo informace v TV v rámci zpráv či pořadů, 105 (35,4 %) uvedlo Facebook, 20 

(6,7 %) Twitter, 11 (3,7 %) Instagram a 3 (1 %) jinou sociální síť. 

22 respondentů (7,4 %) zaznamenalo informace o Evropské komisi na billboardu, 

plakátu či jiném médiu ve veřejném prostoru, 27 (9 %) pak jiné místo, kanál či médium – 

nejčastěji se o Evropské komisi v posledních 3 letech dozvěděli tito respondenti ve škole, 

pomocí WOM, díky odborné literatuře, novinám či zahraničnímu výjezdu. 34 respondentů 

(11,4 %) pak nezaznamenalo za poslední 3 roky žádnou informaci o Evropské komisi. 
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Graf č. 22: Zdroje informací o Evropské komisi 

 

V rámci zkoumání povědomí o kampaních a znalosti jejich komunikace byli 

respondenti dotázáni na povědomí o konkrétní kampani.  

Respondenti na otázku, zda zaznamenali kampaň k výročí 30. let programu 

Erasmus s motem „Od Erasmu k Erasmu+“234, odpověděli více než ze dvou třetin 

negativně. Pouze 89 respondentů (30 %) kampaň zaznamenalo. 208 respondentů (70 %) o 

kampani nevědělo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 Od Erasmu k Erasmu+. Ec.europa.eu [online]. [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_cs 
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Graf č. 23: Povědomí o kampani „Od Erasmus k Erasmu+“ 

 

Respondenti, kteří odpověděli na otázku o povědomí této kampaně kladně, měli 

možnost svou odpověď upřesnit pomocí zdroje, ze kterého se o ní dozvěděli. Tato otázka 

byla nepovinnou a bylo možné v ní zaznačit více odpovědí.  

53 respondentů (59,6 %) uvedlo, že kampaň zaznamenali na Facebooku, 31 

respondentů (34,8 %) se o ní dozvědělo z webových stránek Erasmu+ a 18 (20,2 %) 

respondentů se o ní dozvědělo z e-mailu od školy/univerzity. 14 respondentů (15,7 %) se o 

kampani dozvědělo z Instagramu a taktéž 14 respondentů (15,7 %) se o ni dozvěděli na 

některé z webových stránek institucí EU. 14 respondentů (15,7 %) na ni narazilo na 

webových stránkách školy. 13 respondentů (14,6 %) se o ní dozvědělo na přednášce či 

besedě i programu Erasmus+ ve škole či na univerzitě, 4 respondenti (4,5 %) se o ní 

dozvěděli z Twitteru a tak stejně 4 respondenti (4,5 %) ji zaznamenali díky e-mailu, který 

obdrželi od některé z institucí EU. 2 respondenti (2,2 %) se o ní dozvěděli na jiné sociální 

síti a jeden respondent uvedl, že o ní ví díky přednášce či besedě o Erasmu pořádané 

institucí či orgánem EU či besedě na školní/univerzitní půdě. 22 respondentů (24,7 %) 

uvedlo jinou možnost. 
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Graf č. 24: Zdroj informací o kampani „Od Erasmus k Erasmu+“ 
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Další komunikační kampaní, na kterou byli respondenti dotázáni, byla „investEU“. 

Tento plán Evropské komise má za úkol seznámit publikum s podporou Evropské unie pro 

různorodé projekty, nové pracovní příležitosti a další strategická řešení.235 

Z 297 respondentů pouze 19 (6,4 %) uvedlo, že kampaň „investEU“ zaznamenala. 

278 respondentů (93,6 %) naopak uvedlo, že komunikaci nezaznamenali.  

 

Graf č. 25: Povědomí o komunikaci „investEU“ 

 

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku na znalost kampaně byli 

respondenti požádáni o upřesnění zdroje, ze kterého pochází jejích znalost. Otázka byla 

nepovinná a respondenti si v ní mohli vybrat jednu čí více odpovědí). 10 respondentů (52,6 

%) uvedlo Facebook, 5 respondentů (26,3 %) webové stránky Evropské komise, 4 

respondenti (21 %) o ní věděli z jiných webových stránek a 2 respondenti (10,5 %) uvedli 

Twitter. Po jednom respondentovi (5,3 %) uvedlo jako zdroj jejich vědomí o kampani 

Instagram a e-mail z některé z institucí či orgánů EU. 13 respondentů (68,4 %) uvedlo 

jinou možnost. Žádný z respondentů se o ní nedozvěděl díky besedě či jiné sociální síti. 

 

 

                                                           
235 InvestEU: Join the campaign. Europa.eu [online]. [cit. 2018-07-29]. Dostupné z: 

https://europa.eu/investeu/content/materials-partners_de 
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Graf č. 26: Zdroje informací o komunikaci „investEU“ 

 

Poslední zkoumanou kampaní byla „This time is different: Act. React. Impact.“ 

Evropského parlamentu, která byla komunikována v roce 2014 za účelem zvýšení 

povědomí o volbách do Evropského parlamentu.236 Při dotazu na zaznamenání komunikace 

této kampaně odpovědělo kladně 52 respondentů (17,5 %). 245 respondentů (82,5 %) 

naopak tuto kampaň neznalo.  

 

 

 

 

                                                           
236 CMECIU, Camelia. Facebook Photographic Images: Political Tools of Self-presentation during the 2014 

European parliament elections in Romania. DEŽELAN, Tomaž a Igor VOBIČ, ed. (R)evolutionizing 

political communication through social media. Hershey: Information Science Reference, 2016, s. 229. ISBN 

9781466698802. 
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Graf č. 27: Povědomí o komunikaci kampaně „Act. React. Impact.“ 

 

V následující otázce byli ti, jenž odpověděli na znalost kampaně kladně, dotázáni 

na zdroj, odkud informace o ní získali. 28 respondentů (53,8 %) o kampani vědělo díky 

Facebooku, 18 respondentů (34,6 %) uvedlo jako jejich zdroj jiné webové stránky (nežli 

oficiální stránky orgánu EU). 5 respondentů se o ní dozvědělo právě z webových stránek 

Evropského parlamentu. 4 respondenti (7,7 %) ji znali díky besedě či setkání na toto téma 

pořádané organizací nespadající do struktur EU a 3 respondenti (5,8 %) se o ní dozvěděli 

díky besedě či setkání pořádané institucí či orgánem EU.  

3 respondenti (5,8 %) zjistili o kampani díky e-mailu od některé z institucí či 

orgánů EU, 2 respondenti (3,8 %) uvedli Twitter a po jednom respondentovi (1,9 %) 

označilo odpověd Instagram a jiná sociální síť. 11 respondentů (21,2 %) uvedlo možnost 

jiné – a doplnili jako zdroj například univerzitu či televizní debatu. 

Graf č. 28: Zdroje informací komunikaci kampaně „Act. React. Impact.“ 
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4.9 Výsledek výzkumu 

Na základě dat získaných v dotazníkovém šetření jsem zjistil, že zkoumaná část 

Mileniálů a Generace Z není online komunikací Evropského parlamentu a Evropské 

komise příliš zasažena, a to i přesto, že drtivá většina (98,7 %) dotázaných z těchto 

generačních skupin uvedlo, že používá internet každý den a Facebook používá 96,3 % 

respondentů. I přes tak velký počet aktivních uživatelů této sociální sítě ale 44,4 % z nich 

uvedlo, že na Facebooku nic o Evropském parlamentu nezaznamenalo. U dotazu na to, zda 

uživatelé Facebooku zaznamenali nějakou informaci o Evropské komise odpovědělo 

negativně dokonce 58,7 % respondentů. Na dalších sociálních sítí jsou pak tato čísla 

srovnatelná, či ještě vyšší.  

Nejčastější formou, se kterou přicházeli respondenti z řad Mileniálů a Generace Z do 

styku s informacemi o Evropském parlamentu a Evropské komisi, bylo prostřednictvím 

online zpravodajského média – a to jak na sociálních sítích, tak také v porovnání online a 

offline médií. Na sociálních sítích je nejčastější formou odkaz na článek, který je 
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publikovaný na externí webové stránce, a obdobně je tomu i při porovnání rozdílných 

médií. 83,8 % respondentů zaznamenalo v posledních 3 letech informace o Evropském 

parlamentu díky zprávám na internetu, 78,8 % respondentů pak stejným způsobem 

zaznamenalo informace o Evropském parlamentu.  

Ze tří komunikačních kampaní, za kterými stojí orgány EU, má mezi generací 

Mileniálů a Generací Z nejvyšší povědomí kampaň k 30. výročí programu Erasmus „Od 

Erasmu k Erasmu+“, kterou zaznamenalo 30 % respondentů zejména na Facebooku nebo 

na webových stránkách programu Erasmus+. Nejnižší povědomí má pak plán „investEU“, 

který zaznamenalo pouze 6,4 % respondentů. 

Data z výzkumu ukázaly, že online komunikace je velmi důležitým zdrojem informací 

o Evropském parlamentu a Evropské komisi pro Mileniály a Generaci Z. Je zde ale prostor 

pro posílení komunikace, jelikož respondenti měli informace o těchto orgánech Evropské 

unie z některého z médií, a ne přímo díky online komunikaci Evropského parlamentu s 

Evropské komise. 

Dotazníkové šetření mi také potvrdilo obě mé hypotézy. Mileniálové a Generace Z jsou 

online komunikací Evropského parlamentu a Evropské komise pouze částečně zasaženi, i 

přesto, že se na internetu pohybují denně. Online média jsou také nejčastějším typem 

média, díky kterým se Mileniálové a Generace Z dostávají k informacím o Evropském 

parlamentu a Evropské komisi. Nejčastěji o ní ale získávají informace zprostředkovaně, a 

to od zpravodajských médií. 
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5. Závěr 

Tato bakalářská práce má za cíl přiblížit strukturu Evropského parlamentu a 

Evropské komise a jejich online komunikaci v letech 2014-2017. Pomocí výzkumu 

zaměřeného na působení online komunikace na generaci Mileniálů a Generaci Z následně 

podává informace o jejím povědomí a efektivitě.  

V posledních letech je na vzestupu trend připojování se k internetu pomocí 

mobilních zařízení, což internetovým uživatelům umožňuje sledovat zprávy a přijímat 

informace prakticky odkudkoliv a kdykoliv. Díky tomu se v posledních letech otevřela 

možnost nového druhu komunikace také politickým, mezinárodním či nadnárodním 

subjektům. Evropský parlament a Evropská komise tuto možnost aktivně využívají – 

informace a zprávy publikují na vícero sociálních sítích, přičemž značná část jejich 

webové prezentace je přeložena také do jazyků členských zemí.  

V teoretické části jsem se proto věnoval cílům a strategickým plánům EU pro 

komunikaci s veřejností a také obsahovému složení komunikace na jejich webových 

stránkách a na sociálních sítích. Při výzkumu jsem se pak snažil zjistit, jak efektivní tato 

online komunikace Evropského parlamentu a Evropské komise je a jestli má mezi 

Mileniály a Generací Z příležitost pro to zasáhnout její příslušníky.  

Zajímavým zjištěním z teoretické části je, že twitterový profil Evropského 

parlamentu existuje v jednotlivých jazykových mutacích, na rozdíl od facebookové stránky 

Evropského parlamentu a jeho instagramového profilu, které jsou celoevropské jazykové 

mutaci spravovány v angličtině. Ostatní profily Evropkého parlamentu a Evropské komise 

jsou mezinárodní a v anglické jazykové mutaci. 

 Na základě dat z praktické části jsem zjistil, že Evropský parlament i Evropská 

komise kromě běžného publikování příspěvků na sociálních sítích také využívají jejich 

sponzorování, a tudíž šíří obsah na základě finanční mediální podpory. Zasáhnutí 

zkoumané části českých Mileniálů a Generace Z těmito sponzorovanými příspěvky se však 

pohybovalo pouze v jednotkách procent, a to na základě konkrétní sociální sítě a zdroje 

sdělení. Zjistil jsem také, že větší počet uživatelů profily evropských orgánů na Facebooku 

sleduje, než lajkuje.  

 Pokud jde o komunikaci na jednotlivých sociálních sítích, největší publikum 

českých Mileniálů a Generace Z mají instituce k dispozici na Facebooku, na Twitteru je 
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naopak nejméně početné. Profily jsou také rozdílně zaměřené. Na facebookových 

stránkách těchto dvou orgánů EU byly komunikovány například soutěže, na twitterových 

účtech jsou zveřejňovány spíše zprávy a faktický obsah. Instagramové profily těchto 

institucí byly dřívě spíše doplňkovým kanálem, v roce 2017 už na nich ovšem byli 

zveřejňované aktuální a důležité informace, inforgrafické videa či zajímavosti ze světa 

struktur EU. 

 Komunikace Evropského parlamentu a Evropské komise je tedy v online prostředí 

aktivní a pravidelná, přičemž opravu zasahuje část českých Mileniálů a Generace Z. 

Respondenti ovšem z největší části čerpají informace o těchto dvou orgánech EU ze 

zpravodajských médií a televizních zpráv a pořadů, a ne díky přímé komunikaci 

Evropského parlamentu a Evropské komise.  
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Summary 

 This bachelor thesis aims to explain the structure of the European parliament and 

European Commission and their online communication in 2014-2017. Furthermore, by 

using research focused on online communication performance towards Millennials and 

Generation Z this bachelor thesis provides reader with information about awareness and 

effectivity of online communication of European Parliament and European Commission. 

In the last few years there is a trend in connecting the internet by using mobile 

devices. This enables internet users to watch news and receive any information whenever 

and anytime. Thanks to this development a new way of communication opened for 

political, international and supra-national subjects. The European Parliament and the 

European Commission actively use this rather new opportunity – they publish information 

and news on multiple social networks. Part of its webpage presentation is translated into 

languages spoken in member countries as well.  

In theoretical part of this thesis I was describing goals and strategic plans of the EU 

for communication with public as well as content used for communication on their 

webpages and social networks. During the research I was searching for an answer to 

question how effective the communication of the European Parliament and the European 

Commission is and if there is a chance to target Millennials and Generation Z members. 

One of the very interesting finding from the theoretical part of this thesis is that the 

profile of European Parliament on Twitter has its own language mutation, apart from for 

example their Facebook, Instagram and all of the other profiles of the European Parliament 

and the European Commission on social networks examined. Those are in English version 

only and adapted to all the member countries. 

 What I found from the data collected from research is that the European Parliament 

and the European Commission are not only publish on social networks, they support their 

posts financially. Czech Millennials and Generation Z were little targeted by those posts as 

only low percentage of them saw those posts – and it varied based on the social network 

and content. I also found out that more people actually follow profiles of those European 

institutions examined than “like” them 

About communication of social networks – the largest audience of Czech 

Millennials and Generation Z is on the Facebook. Twitter, on the other hand, use the 
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smallest number of them. Profiles are also differently oriented. On the Facebook were 

found for example contests for prizes communicated in a post, whereas on twitter accounts 

of those EU institutions rather information and facts were found. Instagram profiles of 

examined EU institutions have been used rather as supplemental channels, but in the time, 

they evolved into very informative channels with infographics or interesting figures and 

facts connected to the EU structures. 

Communication of the European Parliament and the European Commission in the 

online environment is very active and regular and part of Czech Millennials and 

Generation Z is targeted by it. Respondents are accessing information about those two EU 

institutions from online news servers and TV broadcasted news and shows and not thanks 

to direct communication of the European Parliament and the European Commission. 
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