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Abstrakt 

Práce nabízí vhled do fungování komunikačních útvarů ministerstev a Úřadu vlády ČR 

(ÚV) a do jejich příprav na komunikaci za krizových situací. Důležitost tohoto tématu, dosud 

téměř neadresovaného odbornou literaturou, vyšla na povrch v průběhu pandemie nemoci 

COVID-19, kdy chaotická a nekonzistentní vládní komunikace negativně ovlivnila schopnost 

krizi efektivně řešit. Práce přináší nové informace ohledně toho, jak byly komunikační odbory 

vybraných ministerstev a ÚV v minulosti organizovány a strukturovány a jak byly připraveny 

a připravovány na komunikaci při nouzovém stavu. Zabývá se také otázkou potenciálního 

střetu mezi zájmy státu a politickými zájmy ministra/předsedy vlády, který může během 

krizových situací nastat. Výzkum probíhal formou rozhovorů s jedenácti bývalými tiskovými 

mluvčími vybraných ministerstev/ÚV, z nichž část funkci vykonávala během nouzových 

stavů. Základním závěrem výzkumu je zjištění, že situace na dotčených úřadech byla ve všech 

ohledech značně nejednotná a proměnlivá a že příprava na komunikaci během krizových 

stavů probíhala systematicky patrně jen na Ministerstvu vnitra, kde ji měl na starosti odbor 

krizového řízení, nikoli komunikační odbor. V ostatních zkoumaných případech se tento 

aspekt přípravy na krize zanedbával, nebo byl výsledkem individuálních iniciativ. Práce dále 

otevírá téma a/političnosti tiskových mluvčích a komunikačních útvarů ministerstev/ÚV 

jakožto aspektu ovlivňujícího možnosti a potřeby profesionalizace, koordinace i krizového 

plánování v komunikačních útvarech. Součástí práce jsou i doporučení a návrhy na možná 

zlepšení situace. 

Abstract 

The thesis offers an insight into the operation of various communication departments 

of Czech ministries and the Office of the Government (OG) and looks into their preparedness 

and preparations for to communicate crisis situations. This topic has not yet been sufficiently 

addressed by the literature. In the course of COVID-19 pandemic the chaotic and inconsistent 

communication of Czech government negatively influenced its ability to deal with the crisis 

effectively, thereby highlighting the importance of this topic. The study explores how various 

communication departments of selected ministries/OG were organized and structured in the 

past, as well as how they prepared for emergency communication. The study also addresses 



 

 

 

 

the question of whether conflicts of interests may occur during crisis situations, specifically 

between state interest and the political interests of the (Prime) Minister. It does so through 

semi-structured interviews with eleven former press secretaries, some of whom served in the 

office during states of emergency. The study concludes that the situation at the examined 

offices was, in all respects, very inconsistent and variable. It also concludes that preparation 

for communication during crisis situations was pursued systematically only at the Ministry of 

the Interior. In the other cases examined, this aspect of crisis preparedness was neglected or 

resulted from individual initiatives. The thesis also addresses the topic of a/politicism of 

communication departments at ministries/OG as an aspect that influences the possibilities and 

the necessity for professionalization, coordination and crisis planning in communication 

departments. Recommendations and suggestions for possible improvement of the situation are 

also included. 
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Úvod 

Pandemie nemoci COVID-19 přiměla v březnu 2020 vládu České republiky k 

vyhlášení nouzového stavu a přijetí bezprecedentních restriktivních opatření, která citelně 

zasáhla do života všech občanů ČR a na dlouhou dobu omezila jejich svobodu. Tato 

mimořádná událost odhalila zásadní nepřipravenost státních orgánů vhodně, efektivně a 

strategicky předávat informace v době krize, a to jak interně, v rámci státní správy, tak i 

externě směrem k médiím, firmám, institucím a občanům. Efektivní a strategicky vedená 

komunikace je přitom během krize pro státní správu klíčovým nástrojem k jejímu zvládnutí 

– pokud není komunikace správně nastavena a profesionálně vykonávána, může to mít 

negativní dopad na důvěryhodnost institucí, ochotu občanů spolupracovat a na celkovou 

schopnost nastalou krizi efektivně řešit. Nepřehledný informační terén je také živnou 

půdou pro dezinformace a s nimi spojené hrozby. 

Tématu krizové komunikace české státní správy se odborné publikace zatím spíše 

vyhýbaly. Věnují se jí některé práce studentské, ani ty ale neadresují aspekt krizové 

komunikace státní správy z empirického hlediska. V současné době literatura pokrývá 

teoretické postupy krizového řízení (např. Rektořík a kol.,2004; Vilášek a Antušák, 2016), 

teoretická východiska pro krizovou komunikaci (např. Tomandl et al., 2020; Vymětal, 

2009; Chalupa, 2012; Bednář, 2012) nebo případové studie komunikace státní správy v 

konkrétních krizích, kontrastované s teoretickými modely (např. Hájek, 2014; Flejšarová, 

2010; Trnečková, 2018; Bezdíčková, 2013; Selicharová, 2007)
1
. Zcela však chybí 

systematicky sbíraná data zachycující realitu procesů krizové komunikace státní správy – 

tedy interní pohled na problematiku, porovnávající teoretická východiska s empirií. Znalost 

reálných překážek a příležitostí pro efektivní předávání informací v krizových situacích je 

přitom nutnou podmínkou pro smysluplnou analýzu již proběhlých případů krizové 

komunikace i pro snahu tyto procesy optimalizovat do budoucna. Stejně významnou se 

v tomto kontextu jeví znalost organizačních struktur a procesů uvnitř komunikačních 

útvarů klíčových orgánů, což je téma, které literatura v současné době taktéž nepokrývá. 

Jak ukázala pandemie nemoci COVID-19, prostor a potřeba pro zlepšení komunikace 

                                                 
1
 Případové studie byly zpracovávány převážně studentskými pracemi, viz zde uvedené.  
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státní správy v krizových situacích zde je a spolu s ní i požadavek na informovanost a 

obeznámenost s dosavadním fungováním.  

Ambicí a cílem této práce je udělat první krok k zaplnění popsané mezery – tedy 

nabídnout vhled do fungování komunikačních útvarů vybraných orgánů státní správy 

zodpovědných za komunikaci během krizových stavů
2
, zjistit, jak byly v minulosti

3
 

připraveny a připravovány na strategickou komunikaci za krize a posléze identifikovat 

problematické aspekty a navrhnout možné prostředky zlepšení situace. Kromě 

ministerstev, na které výzkum cílil původně, byl do studie zahrnut i Úřad vlády ČR (ÚV), 

který jednotlivé rezorty svým způsobem zastřešuje a v krizové komunikaci tím pádem 

může hrát podstatnou roli
4
. 

Základní výzkumné otázky této práce jsou:  

1. Jak byly komunikační odbory vybraných ministerstev a ÚV v minulosti 

organizovány a strukturovány?
5
 

2. Jak byly komunikační odbory vybraných ministerstev a ÚV v minulosti 

připraveny na komunikaci při nouzovém stavu?  

3. Nastává, dle tiskových mluvčích, během krizových situací v oblasti 

komunikace konflikt mezi zájmy státu a politickými zájmy ministra či 

ministryně?
6
  

První otázka se zabývá zasazením komunikačních útvarů do organizačních struktur 

ministerstev/ÚV a jejich vnitřním uspořádáním a rozdělením rolí. Druhá otázka otevírá 

problematiku krizové komunikace a jejího plánování, zabývá se tím, zda se komunikační 

strategie ministerstev/ÚV při nouzovém stavu odvíjely od rozhodnutí jednotlivých 

                                                 
2
 Klíčovými orgány komunikace státní správy v krizových situacích jsou dle krizového zákona (viz kapitola 

1) věcně příslušná ministerstva, v rámci kterých typicky funguje samostatný komunikační útvar. Hlavními 

představiteli komunikace ministerstev jsou tiskoví mluvčí, kteří většinou stojí zároveň v čele komunikačních 

odborů. Ředitelé komunikačních odborů 
3
 Studie se zaměřuje do minulosti z důvodu potřeby dosáhnout co nejobjektivnějších výsledků. Poznatky, 

které z výzkumu plynou, jsou ale do veliké míry platné i pro současnou situaci.  
4
 Z tohoto důvodu došlo i ke změně v názvu práce oproti původnímu znění. 

5
 První výzkumná otázka v původním projektu spadala pod otázku druhou, nicméně byla vyčleněna jako 

samostatná, když vyšel najevo nedostatek jakýchkoliv veřejně dostupných informací k tomuto tématu.  
6
 Třetí výzkumná otázka byla oproti původnímu znění uvedenému v tezi práce pozměněna, aby více 

reflektovala roli mluvčích v tomto potenciálním konfliktu a neadresovala jen výskyt samotného konfliktu 

mezi státními a politickými zájmy. 
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mluvčích, nebo byly institucionalizovány v rámci úřadu, jakým způsobem probíhala 

mezirezortní spolupráce a také zda se zkušenosti z předešlých krizí v rámci úřadu 

zachovaly. Třetí otázka zkoumá konflikt, který může během krizových situací nastávat 

mezi politickými zájmy ministra či ministryně a zájmy státu, občanů či vlády. Otázka se 

dotýká potenciálně problematické pozice tiskových mluvčích
7
, kteří se, jakožto mediální 

zástupci konkrétního politika a zároveň apolitického úřadu, mohou v takových situacích 

ocitat ve střetu těchto zájmů. 

 Za účelem zodpovězení výzkumných otázek byly vedeny rozhovory s jedenácti 

bývalými mluvčími ministerstev a ÚV ČR, které umožnily problematiku nahlédnout 

“zevnitř” a porovnat teoretické poznatky s realitou. Výzkum byl veden metodou 

polostrukturovaného rozhovoru. Tato metoda je nejčastějším typem rozhovoru v 

kvalitativním výzkumu jelikož je flexibilní a všestranná, umožňuje kladení doplňujících 

otázek, přizpůsobení rozhovoru jednotlivým respondentům a reciproční výměnu mezi 

tazatelem a tázaným. Pro tento výzkum byla zvolena, jelikož je vhodná pro zachycení 

osobních zkušeností, vjemů a dojmů, dovoluje vést rozhovor do hloubky a zohlednit 

osobní zkušenosti jednotlivých respondentů, skrz které je možné zmapovat situaci v 

komunikačních odborech ministerstev a ÚV.  

V první části práce rozebírá teoretická východiska zkoumané problematiky, tedy 

nejprve procesy a právní úpravu krizového řízení a plánování v České republice (ČR), poté 

roli, kterou ve výše řečeném zastává komunikace a také teoretické zásady efektivní krizové 

komunikace. Teoretická kapitola se dále dotýká problematiky a/političnosti tiskových 

útvarů ministerstev a organizace komunikačních odborů. Druhá kapitola se věnuje 

metodologii výzkumu a detailněji popisuje postup výzkumu i proces výběru respondentů. 

Tělo práce pak tvoří kapitola třetí, zabývající se výsledky výzkumu, jež jsou strukturované 

podle tří výzkumných otázek, uvedených výše, V závěru jsou pak identifikované 

problematické aspekty současného systému a formulovány postřehy a doporučení k jeho 

zlepšování. 

                                                 
7
 V práci je pro lepší přehlednost textu využíváno generického maskulina pro označení určitých pozic 

(mluvčí, ministr, starosta, předseda vlády, …), autor však vyzývá čtenáře, aby si za takové pojmy dosadil i 

variantu v rodě ženském a doufá, že český jazyk v budoucnu objeví funkční způsob inkluzivnějšího 

vyjadřování. 
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1 Teorie 

Téma krizové komunikace státní správy ČR nebylo odbornými zdroji detailněji 

zpracováno; rešerše se tudíž zaměřila na několik podtémat, která se předmětu práce 

dotýkají. První podkapitola stručně popisuje procesy a nástroje krizového řízení v ČR, s 

důrazem jednak na rozdělení zodpovědností a právní úpravy a zadruhé na nástroje 

krizového plánování. Přehled zmíněných aspektů krizového řízení umožňuje kvalitnější 

provedení výzkumu, informovanější kladení otázek při interview a také zasazení odpovědí 

respondentů do širšího kontextu reality krizového řízení v ČR. 

Druhá podkapitola se zaměř na aspekt komunikace v krizovém řízení. Zabývá se 

alokací zodpovědnosti za komunikaci během krizových situací podle právního řádu ČR, v 

druhé řadě pak syntetizuje základní doporučení ohledně krizové komunikace, jak byly 

formulovány experty na tuto problematiku. Tato část kapitoly je klíčová pro lepší 

pochopení kontextu výpovědí respondentů, jelikož umožňuje kontrastovat realitu s 

teoretickým stavem rozložení zodpovědností. Syntéza základních doporučení ke krizové 

komunikaci poté umožňuje analyzovat, v jakých ohledech krizová komunikace státní 

správy nejvíce pokulhává a případně k jakým standardům by měla směřovat a jaké 

principy využívat. 

 Třetí podkapitola adresuje otázku a/političnosti tiskových mluvčích a 

komunikačních útvarů a její implikace pro komunikaci za krize. V závěru se teoretická 

kapitola dotýká tématu organizace komunikačních útvarů na ministerstvech a ÚV.  

1.1 Krizové řízení v ČR  

Řešení nevojenských krizových situací v ČR upravuje zákon č. 240/2000 Sb. o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů – tzv. krizový zákon
8
 (Rektořík a kol., 2004, 

s. 83; Vilášek a Antušák, 2016, s. 75). Krizový zákon upravuje procesy krizového řízení, 

které se sestává jednak z přípravné (plánovací) části a zadruhé z operativního řešení již 

                                                 
8
 Kromě krizového zákona je řešení krizových situací v ČR upraveno především ústavním zákonem č. 

110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

a zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 
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vzniklých krizových situací (Rektořík a kol., 2004, s. 83). Krizové řízení je krizovým 

zákonem definováno jako „souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených 

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a 

kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich 

řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury“ (Česko, 2000, § 2). 

Orgány krizového řízení (OKŘ) jsou orgány veřejné správy zákonem určené k 

řešení krizových situací, které mohou vznikat na území státu. V ČR jimi dle krizového 

zákona jsou: vláda ČR, ministerstva a jiné ústřední správní úřady
9
, Česká národní banka 

(ČNB), orgány kraje a orgány obce či obce s rozšířenou působností. Vláda má mezi OKŘ 

prominentní postavení, jelikož zřizuje Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) a zbylé OKŘ řídí, 

úkoluje a kontroluje, a také určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro 

koordinaci přípravy na řešení konkrétní krizové situace (Rektořík a kol., 2004, s. 83). 

Jednotlivé OKŘ vytváří vlastní prvky krizového řízení, zejm. pracoviště krizového řízení, 

bezpečnostní rady (na centrální úrovni jde o Bezpečnostní radu státu – BRS) a krizové 

štáby (Vilášek a Antušák, 2016, s. 71). 

Krizové řízení je zahájeno v reakci na krizovou situaci – tou je dle znění krizového 

zákona „mimořádná událost
10

(…), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při 

nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový 

stav“)” (Česko, 2000, § 2). Ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 

systému a z ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky vyplývá, že 

krizový stav může být vyhlášen jako neodkladné opatření v reakci na mimořádnou událost 

či ohrožení velkého rozsahu, které není možné odvrátit běžnou činností správních úřadů a 

složek integrovaného záchranného systému (Rektořík a kol, 2004, a. 83) a také „je-li 

bezprostředně ohrožena svrchovatost, územní celistvost, demokratické základy České 

republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, 

                                                 
9
 Zvláštní postavení v krizovém řízení mají obzvláště Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo zdravotnictví 

(MZ), Ministerstvo dopravy (MD) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) (Rektořík a kol., 2004, s. 83). 
10

 Mimořádná událost je definována zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému jako: 

„škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují 

život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“ (Česko, 

2000b, § 2) 
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majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o 

společné obraně (…)“ (Česko, 1998, čl. 2). 

Neodkladnou reakcí na vznik krizové situace je vyhlášení krizového stavu a 

vyhlášení krizového stavu je nutně doprovázeno přijetím příslušných krizových opatření 

(Rektořík a kol., 2004, s. 84). Právo vyhlašovat krizové stavy mají pouze OKŘ. Jde o 

oficiální potvrzení toho, že daná situace odpovídá kritériím pojmu krizová situace a o 

právní akt, kterým stát přebírá odpovědnost za řešení krize (Vilášek a Antušák, 2016, s. 68 

–69). 

Česká republika odlišuje čtyři typy krizových stavů: stav nebezpečí, stav nouze, 

stav ohrožení státu a válečný stav přičemž poslední kategorie je vyhrazena jen vojenským 

hrozbám. „Jednotlivé stavy se od sebe odlišují hodnotou, kterou chrání, intenzitou 

ohrožení, použitými prostředky, územím, pro které jsou vyhlášeny, subjektem, který je 

vyhlašuje, dobou, po kterou trvají, způsobem ukončení, kontrolními mechanismy, rozsahem 

omezení práv a svobod a mírou nově uložených povinností.“ (Stejskal, 2017, s. 21) 

K řešení vzniklých krizových situací jsou jako pracovní orgány (vlády, starosty, 

ministra,…) zakládány krizové štáby. Na centrální úrovni vzniká ÚKŠ, jehož předsedu 

jmenuje premiér podle charakteru situace a může jím být jakýkoliv z členů vlády nebo 

ÚKŠ.
11

 (Vláda České republiky, 2020, čl. 4) Povinnost zřídit krizový štáb je uložena v 

zákoně o krizovém řízení. Poradním orgánem ÚKŠ je BRS.  

1.1.1 Krizové plánování 

Krizové plánování je součástí přípravné fáze krizového řízení (Rektořík a kol., 

2004, s. 81) a stojí na dvou pilířích – plánování obrany a civilním nouzovém plánování 

(CNP). Hlavním produktem krizového plánování je krizový plán (Vilášek a Antušák, 2016, 

s. 78). Krizový plán je “souhrnným plánovacím dokumentem, který zpracovávají orgány 

                                                 
11

 Pravidlo obsazování postu předsedy ÚKŠ doznalo změny s aktualizací Statutu ÚKŠ v září 2020 - V 

původním znění z roku 2008 bylo uvedeno, že: “Předsedou Štábu jmenuje předseda vlády podle charakteru 

situace: a) ministra vnitra, kromě případů uvedených v bodě b), nebo b) ministra obrany v případě vyhlášení 

stavu ohrožení státu v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, za 

válečného stavu či za dalších situací vojenského charakteru, jež se významně dotýkají bezpečnostních zájmů 

České republiky.” (Vláda České republiky, 2008, čl. 4) 
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krizového řízení a jiné ústřední správní úřady, který obsahuje souhrn opatření a postup k 

řešení nevojenských krizových situací (…)“ (ibid., s. 75). Krizový plán zpracovávají 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady, ČNB a jiné státní orgány, kterým to ukládá 

krizový zákon (Rektořík a kol., 2004, s. 99). 

Podobu krizového plánu upravuje Metodika zpracování krizových plánů. Krizový 

plán se sestává ze základní části, operativní části a pomocné části.  

Základní část vymezuje charakteristiku dané OKŘ, přehled možných zdrojů rizik a 

analýzy ohrožení a přehled právnických i podnikajících fyzických osob, které zajišťují 

plnění opatření vyplývajících z krizového plánu. Operativní část poskytuje mmj. přehled 

krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení, plán nezbytných dodávek, přehled 

spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení, způsob 

plnění regulačních opatření, přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na 

krizové situace a jejich řešení či rozpracování typových plánů na postupy pro řešení 

konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení. 

Pomocná část dále uvádí např. geografické podklady, zásady manipulace s krizovým 

plánem či typový plán. (MV – GŘ HZS ČR, 2011) Typové plány, tedy plány postupu pro 

konkrétní druh krizové situace (např. záplavy) existují pro 24 vybraných krizových 

situací
12

. 

Klíčovou roli má v krizovém plánování Ministerstvo vnitra, které dle § 10 

krizového zákona koordinuje výkon státní správy v oblasti krizového řízení a to mmj. skrze 

sjednocování postupů v oblasti krizového řízení, kontrolu krizové připravenosti a 

krizových plánů ministerstev a krajů a vzdělávání zaměstnanců orgánů krizového řízení. 

Výrazným prvkem krizového plánování ČR je i BRS, která koordinuje a vyhodnocuje 

problematiku bezpečnosti ČR, připravuje vládě návrhy opatření k jejímu zajišťování a také 

zajišťuje meziresortní koordinaci plánovacích, přípravných a realizačních opatření. BRS je 

stálým pracovním orgánem vlády v oblasti bezpečnostní problematiky (Vláda České 

republiky, 2018). 

                                                 
12

 Všechny zpracované typové plány jsou uvedené v příloze č.1 k Metodickému pokynu ke zpracování 

typových plánů (MV – GŘ HZS ČR, 2016)) 
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1.2 Role krizové komunikace v krizovém plánování  

S aspektem komunikace se v českém systému krizové připravenosti příliš nepočítá, 

ačkoliv má v krizovém řízení nezastupitelné místo a pro řešení krizových situací je klíčový 

(viz např. Tomandl et al., 2020, s. 24; Vilášek a Antušák, 2016, s. 8; Liu, Iler a Herovic, 

2020, s. 129; Liu a Mehta, 2020, s. 13). Krizový zákon stanovuje, že povinnost vytvářet 

„podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, obcím, 

právnickým a fyzickým osobám“ (Česko, 2000, § 9) přísluší ministerstvům a jiným 

ústředním správním úřadům a také ČNB a dále, že starostové obcí a obcí s rozšířenou 

působností odpovídají „za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra“ (Česko, 2000, § 18, § 21). 

Zodpovědnost za řízení komunikace během krize je tedy právně delegována 

především na ministerstva, která by ji tudíž měla zohlednit ve svém krizovém plánu. 

Metodika tvorby krizového plánu nicméně říká pouze tolik, že v základní části krizového 

plánu má být uveden „způsob komunikace a předávání informací v rámci krizového 

řízení“ (MV – GŘ HZS, 2011). Dalšího upřesnění se nedočkáme ani v metodice ke 

zpracování typových plánů (MV – GŘ HZS, 2016). 

Při pohledu do současného statutu ÚKŠ (přijat 21. září 2020) zjistíme, že „veškeré 

pravomoci, které na základě právních předpisů náleží jednotlivým ministerstvům a jiným 

správním úřadům, zůstávají nedotčeny, tj. nejsou v působnosti Štábu. V případě zdravotní 

hrozby jsou veškerá zdravotní problematika a protiepidemická opatření a jejich 

komunikace ve vztahu k veřejnosti v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví“ (Vláda 

České republiky, 2020, čl. 2). V roce 2020 byl původní Statut ÚKŠ z roku 2008 několikrát 

upraven a v oblasti komunikace doznal několika změn: nově přibyl výše citovaný 

odstavec, dále byl odstraněn odstavec zmiňující vznik mediální skupiny při ÚKŠ. Mediální 

skupinu měli tvořit pověření zaměstnanci těch úřadů, které jsou členy ÚKŠ a předsedat jí 

měl pověřený zaměstnanec toho ministerstva, jehož ministr ÚKŠ předsedá – úkolem 

mediální skupiny bylo koordinovat výstupy jednotlivých resortů. (Ministerstvo vnitra ČR, 

2020) Zrušením tohoto orgánu se tedy zodpovědnost za komunikaci během krizových 

situací plně přesunula na bedra ministerstev, bez centrálně řízené koordinace či plánování. 
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Zodpovědnost za sjednocování postupů krizového řízení sice nadále přísluší MV, aspekt 

komunikace ale v tomto případě není výslovně zahrnut. 

Komunikace v krizi samozřejmě není vším – musí plynule navazovat na krizové 

řízení, které usiluje o eliminaci reálného, fyzicky přítomného zdroje krize a o její praktické 

řešení. Krizová komunikace by měla tyto snahy doplňovat a podporovat (Tomandl et al., 

2020, s. 49).
13

 

Suboptimální stav zapojení krizové komunikace do plánů krizové připravenosti 

reflektují i některé interní dokumenty, jako např. Koncepce krizové připravenosti 

zdravotnictví České republiky z roku 2007 (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2007, s. 8), 

která uvádí, že „Slabinou současného stavu (systému zdravotnictví, pozn. autora) je (…) 

absence systému spolupráce ministerstva se sdělovacími prostředky na bázi zásad „krizové 

komunikace“ orgánů krizového řízení se sdělovacími médii a občanskou veřejností.“ O 

jaké „zásady krizové komunikace“ se jedná, popisuje následující kapitola. 

1.2.1 Krizová komunikace 

Prvním krokem, který je nutný udělat pro popis zásad krizové komunikace je 

provést koncepční vymezení termínu. Termín „krizová komunikace“ se v odborné 

literatuře nevztahuje primárně ke komunikaci státní správy za krizového stavu či v krizové 

situaci, tak, jak bychom jej mohli chápat z pohledu bezpečnostního systému ČR. Za 

krizovou komunikaci je z hlediska public relations (PR) označována jakákoliv komunikace 

reagující na negativní mediální publicitu, kdy dochází k poškození image a prosperity dané 

firmy či organizace (Jurášková a kol., 2012, s. 534). Následující shrnutí ovšem vychází 

především z textů autorů, kteří se věnují krizové komunikaci přímo v kontextu státní 

správy (Boin, 2005; Rektořík, 2004; Liu a Mehta, 2020; Vymětal, 2009) či své poznatky 

zobecňují tak, aby byly použitelné pro soukromou i státní sféru (Tomandl et al., 2020; 

                                                 
13

Je ale důležité si připustit, že krize mají vedle své reálné podstaty i „mediální rovinu“ – tedy odraz krize ve 

zpravodajství, publicistice a na sociálních sítích (Tomandl et al., 2020, s. 18-19), který určuje, zda ve 

společnosti pocit „krize“ – tedy ohrožení a nenormality - přetrvává. Heath a O’Hair (2009, s. 99) tvrdí, že 

dokud média a zájmové skupiny vnímají krizi jako přítomnou a aktuální, krize trvá a to i tehdy, pokud je 

reálný problém již vyřešený. Řešení „mediální roviny“ krizí již nemusí být zásadní bezpečnostní otázkou 

nicméně pro hladké fungování státu a kontinuitu vlády je i tento aspekt krizí podstatný a neopominutelný 

(ibid.). 
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Vilášek a Antušák, 2016). S pojmem krizová komunikace je tedy operováno ve smyslu 

komunikace státu v souvislosti s krizovou situací či stavem. 

Předmětem krizové komunikace podle Viláška a Antušáka je předávání informací 

1. mezi orgány a prvky systému krizového řízení a uvnitř těchto systému a prvků, 

2. veřejnosti, médiím, odborníkům, soudním znalcům a jiným zainteresovaným 

právnickým i fyzickým osobám, (2016, s. 103) 

„o potenciální, blížící se, či již reálně existující hrozbě (mimořádné události) nebo již 

probíhající krizové situaci (krizi) a opatřeních, konaných orgány a prvky systému 

krizového řízení (…) k tomu, aby dopady krizové situace byly eliminovány, zmírněny nebo 

odstraněny.“ (ibid.) Jejím cílem je „uvolnit správné (včasné, hodnotné, důvěryhodné a 

přesvědčivé) informace ve správný čas a na správném místě a tím dosáhnout 

● včasné odborně plnohodnotné připravenosti orgánů a prvků krizového 

řízení k činnostem, které budou následovat, 

● redukovat nejistotu, přispět k zajištění „efektivního“ chování (veřejnosti, 

podřízených, (…) zabránit vzniku paniky a posilovat víru v budoucnost, 

● zabránit nebo alespoň zmírnit rozsah negativní publicity, poškozující 

integritu a dobré jméno (image) dotčeného orgánu či prvku systému 

krizového řízení (…) jež by mohla být označována jako původce nebo 

příčina krizové události.“ (ibid.) 

  Tyto cíle lze naplňovat pomocí nástrojů krizové komunikace, jimiž jsou předně 

tiskové zprávy, tiskové konference, krizový web, sociální sítě či krizová inzerce (Tomandl 

et al., 2020, s. 118–154). 

1.2.2 Zásady krizové komunikace 

Zásady a principy, kterými by se krizová komunikace měla řídit, formuluje a 

strukturuje každý z autorů (např. Vilášek a Antušák, 2016; Tomandl et al., 2020; Bednář, 

2012; Vymětal, 2009; Jurášková a kol., 2012) trochu jinak, čímž vzniká poněkud 
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nepřehledný soubor doporučení. Rozličně formulovaná doporučení a principy se ovšem 

točí kolem několika všudypřítomných témat. Tato kapitola tedy představuje syntézu 

základních doporučení k efektivní a funkční krizové komunikaci. Je dobré poznamenat, že 

jednotlivá zásady na sebe do určité míry navazují a protínají se 

Důvěryhodnost 

Autoři se většinově shodují na tom, že zcela klíčovou roli v efektivní krizové 

komunikaci hraje důvěra publika, kterou musí komunikátor budovat a udržovat (Liu a 

Mehta, 2020; Tomandl et al., 2020, s. 50–78; Vilášek a Antušák, 2016, s. 104–105; 

Vymětal, 2009, s. 56). Důvěryhodnosti v krizové komunikaci lze docílit lpěním na 

několika pravidlech, kterými jsou konzistentnost (např. Bednář, 2012; Tomandl et al., 

2020, s. 56–57 ), pravdivost (např.; Tomandl et al., 2020, s. 83; Vilášek a Antušák, 2016, s. 

105) a otevřenost (např. Vilášek a Antušák, 2016, s. 105; Tomandl et al., 2020, s. 69 –71). 

Konzistentnosti lze docílit dostatečnou koordinací komunikátorů za účelem 

sjednocení vypouštěných informací a také snahou o konzistentnost informací v čase. 

„Jednoduše řečeno, nemůžete dnes popřít, co jste říkali včera, pokud neexistuje 

srozumitelný důvod, typicky významný posun, či spíše zvrat v událostech“ (Tomandl et al., 

2020, s. 57). Chalupa (2012, S. 93) dodává, že musí být „jasně stanoveno, jaký okruh lidí 

bude za firmu (nebo jinou organizaci, pozn. autora) komunikovat a co budou říkat“ 

(Chalupa, 2012, s. 93). Nejjednodušší a široce doporučovanou (ačkoli ne vždy 

proveditelnou) metodou k udržení konzistentnosti je komunikace z jednoho zdroje – tedy 

určení jednoho člověka, který zajišťuje veškerou komunikaci s médii. V případě vládní 

komunikace pak k udržení důvěryhodnosti není potřebná konzistentní komunikace jen v 

rámci jednoho rezortu, ale napříč celou vládou.  

K zachování konzistentní komunikace napomáhá i pravidlo pravdivosti – pokud 

komunikátor vypouští pouze informace založené na ověřených faktech, snáz se vyvaruje 

zbytečných rozporů a protichůdných tvrzení. Zároveň platí, že jediná odhalená nepravda 

může „zhatit celé komunikační úsilí“, (Tomandl et al., 2020, s. 50) jelikož navždy 

diskredituje důvěryhodnost komunikátora. Antušák (2009, s. 309) poznamenává, že není 

třeba vždy říct vše, ale vše řečené musí být pravda. Poslední pravidlo – otevřenost – ukládá 
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maximalizovat transparentnost v komunikaci, poskytovat dostupné informace a data, 

bezdůvodně neskrývat informace a nevyhýbat se dotazům novinářů – je třeba s nimi 

naopak aktivně spolupracovat (Vilášek a Antušák, 2016, s. 105). 

Empatičnost 

Dalším široce přijímaným principem je empatičnost (Jurášková a kol., 2012, s. 534; 

Vymětal, 2009, s. 56; Tomandl et al., 2020, s. 74–76). V případě krizové komunikace je 

nutné monitorovat náladu a emoce veřejnosti, brát v potaz pocity lidí přímo zasažených 

krizí a přizpůsobovat komunikaci dané situaci. „Nejhorším základem jakékoliv krizové 

komunikace je arogance, přezíravost, nezájem o poškozené či nespokojené lidi. Naopak je 

vhodné projevit pochopení, případně také lítost, účast, úctu k poškozeným či obětem“ 

(Tomandl et al., 2020, s. 75). Důležité je také vzít v potaz specifika cílových skupin a 

přizpůsobit jim formu a styl komunikace, vč. volby komunikačních kanálů (ibid., s. 107). 

Srozumitelnost 

Nutnou podmínkou funkční krizové komunikaci je její srozumitelnost. „Text nesmí 

nastolovat otázky, které pak nechá nezodpovězené, nesmí být zavádějící, nesmí zbytečně 

ponechávat prostor k domýšlení“ (Tomandl et al., 2020, s. 55). Komunikovat by se mělo 

stručně a přesně, klíčová sdělení je vhodné opakovat. Vyhýbat by se naopak mělo 

odborným termínům a příliš košatým vyjádřením (Vymětal, 2009, s. 29, 54). 

Srozumitelnou komunikací lze do budoucna předejít dezinterpretacím či nedorozumění.  

Rychlost 

Z hlediska krizového řízení je rychlost reakce často zásadní kvalitou a totéž platí i 

pro krizovou komunikaci. Komunikátoři by měli být proaktivní, responzivní, vstřícní, 

rychle reagující a sami aktivně komunikující nové informace ohledně krize (Vymětal, 

2009, s. 136). Tomandl et al. (2020, s. 53–54) rychlost reakce a proaktivitu zdůrazňuje i z 

hlediska možnosti „uplatnit hned v první vlně publicity svůj vlastní postoj, své argumenty a 

vysvětlení“ a tím ovlivnit interpretaci či rámcování problému a vyhnout se potenciální 

negativní publicitě spojené se „zamlčováním“ informací. Zásadní je o krizi v první řadě 

informovat „interní veřejnost“ – tedy zaměstnance a klíčové partnery či další orgány 
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krizového řízení, kteří by se o krizi neměli dozvídali z médií, bez možnosti se připravit na 

zájem veřejnosti či jinak vhodně zareagovat (ibid., s. 62, 189). 

Systematičnost 

Poslední zásada se týká systematičnosti krizové komunikace. Autoři se shodují, že 

krizová komunikace by měla následovat předem daný plán (Bednář, 2012, s. 60; Jurášková 

a kol., 2012, s. 534; Vilášek a Antušák; s. 105–110; Vymětal, 2009, s. 136). V krizi by 

měli v rámci organizace (či např. komunikačního útvaru) být jasně určené role a 

zodpovědnosti aktérů a měl by existovat scénář komunikace. Existence jasného plánu 

umožní situaci řešit s větším klidem a vyvarovat se zbytečných chyb či prodlení. Klíčové 

osoby krizové komunikace by neměly být nezastupitelné – je nutné počítat s jejich 

indispozicí a s nutností předat kompetence a povinnosti náhradníkovi. Důraz je kladen i na 

vzdělávání a trénink komunikátorů. V krizi se ve středu pozornosti kromě tiskových 

mluvčích ocitají i vrcholní manažeři či politici, kteří na takovou situaci nemusí být 

dostatečně připraveni a je proto vhodné je na takové scénáře systematicky připravovat 

(Tomandl et al., 2020, s. 84). 

1.2.3 Plánování krizové komunikace 

Jak vyplývá z předchozí podkapitoly, pro schopnost efektivně komunikovat v krizi 

je důsledné plánování životně důležité. Plán krizové komunikace organizaci umožňuje vzít 

v potaz výše popsané nároky, které jsou na komunikaci během krize kladeny, a připravit se 

na krizové situace tak, aby byly co nejlépe naplněny.  

Funkční plán krizové komunikace umožňuje dosáhnout důvěryhodnosti skrz jasné 

vymezení okruhu lidí, kteří budou za ministerstvo či Úřad vlády (ÚV) komunikovat a 

jejich pečlivou koordinaci, umožňuje zvolit vhodné komunikační kanály dle cílové skupiny 

a vymezit v postupu jasný prostor na informování interní veřejnosti či pro přípravu 

komunikačních výstupů tak, aby byly precizně formulované a srozumitelné. V neposlední 

řadě umožňuje reagovat rychle a flexibilně. Plán krizové komunikace by měl dbát i na 

preventivní aspekt přípravy a vzdělávání klíčových aktérů – tedy nejen mluvčích, ale i 

vrcholného managementu: v případě ministerstev to znamená přípravu jednotlivých členů 
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vlády a jejich náměstků, skrz např. nácvik reakce v krizových situacích pomocí simulací či 

pomocí průběžné vzdělávání. 

Plán krizové komunikace by měl být součástí krizového plánu ministerstva (viz 

kap. 1. 2.) a měl by být pravidelně revidován (Vilášek a Antušák, 2016, s. 106) na základě 

zkušeností z proběhlých krizí. 

1.3 A/političnost komunikačních útvarů 

Stejně jako je v odborné literatuře nedostatečně zpracované téma krizové 

komunikace státní správy či organizace a fungování komunikačních útvarů, také otázka 

toho, zda se mají komunikační útvary ministerstev pohybovat v politické, či úřednické 

rovině ministerstva, není dostatečně adresována. Problematika se dotýká toho, zda jsou 

mluvčí ministerstev primárně tiskovými mluvčími ministra, tedy politické figury s 

politickými zájmy, nebo jsou součástí ministerstva jakožto státní instituce a fluktuujícím 

ministrům poskytují pouze servis a komunikační oporu oproštěnou od politické roviny.  

V prvním případě je legitimní se ptát, zda mohou být tiskoví mluvčí během 

krizových situací ve střetu zájmů, pokud komunikace mediálně nejvýhodnější pro politika, 

kterého zastupují, se neslučuje s komunikací nejvýhodnější pro stát. Teoretickým 

příkladem by mohlo být např. rozhodnutí nezveřejnit veškeré dostupné informace o 

probíhající krizi, pokud to vyhovuje politickým záměrům ministra.  

V době před přijetím zákona o státní službě byla otázka a/političnosti tiskových 

útvarů skutečně spíše teoretická a závisela na konkrétním personálním obsazení a domluvě 

aktérů. Od roku 2015 by však tato otázka měla být určena tím, zda je komunikační útvar 

ministerstva zařazen pod služební zákon, nebo nikoli. Dle § 2 zákona č. 234/2014 Sb. se 

zákon o státní službě nevztahuje mmj. na: 

“a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro 

člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády, 

b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance, 

který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády, 
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c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka 

člena vlády” (Česko, 2014) 

a to, zda jsou zaměstnanci komunikačního útvaru zaměstnanci státními, by tedy mělo být 

určeno zařazením útvaru do struktury ministerstva. To je ovšem, jak ukazuje následující 

podkapitola, velmi různorodé. 

1.4 Organizace komunikačních útvarů na ministerstvech  

Pro zařazení komunikačních útvarů do struktur ministerstva/ÚV i pro jejich vnitřní 

organizaci neplatí žádná jasně daná pravidla a v této oblasti tudíž panuje značná 

rozmanitost. Nejednotná jsou i pojmenování útvarů (odborů či oddělení) která se v rámci 

ministerstev komunikaci věnují. I proto je napříč prací pro jejich označování využíván 

obecný termín “komunikační odbor” či “komunikační útvar”. 

Veřejně dostupné zdroje nepopisují vývoj organizačních struktur ministerstev a ÚV 

v čase a zmapovat tudíž lze jen aktuální stav. Pro účely této bakalářské práce byla na 

webových stránkách úřadů, na kterých působili mluvčí, kteří se zapojili do výzkumu, 

vyhledána jejich aktuální organizační schémata. Z rešerše vyplynula následující zjištění: 

Na ÚV spadá Odbor komunikace do sekce kabinetu předsedy vlády ČR a vnitřně se 

dělí na odd. tiskové, odd. styku s veřejností a odd. PR a marketing (Úřad vlády ČR, 2021). 

Na MŽP
14

 funguje pouze samostatné oddělení tiskové a PR, které spadá do sekce 

politiky a mezinárodních vztahů (Ministerstvo životního prostředí ČR, 2021). 

Na MZ spadá Odbor komunikace s veřejností přímo pod ministra a vnitřně se dělí 

na odd. tiskové a odd. styku s veřejností (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2021). 

Na MPO spadá Odbor komunikace pod sekci hospodářské politiky a podnikání 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2020). 

Na MV spadá Odbor tisku a PR přímo pod ministra a vnitřně se dělí na odd. 

redakce a odd. koncepce, strategie a produkce (Ministerstvo vnitra ČR, 2021). 
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 MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
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 Přetrvávající absence jednotné podoby organizace komunikačních útvarů je 

z tohoto krátkého přehledu zjevná. Pod zákon o státní službě patrně spadají pouze dva 

z pěti komunikačních útvarů, zbytek se pohybuje v „politické“ části úřadů.  

2 Metodologie 

Pro účely zodpovězení výzkumných otázek byla zvolena metoda 

polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly vedeny s jedenácti bývalými mluvčími 

ministerstev a ÚV. Tato kapitola v úvodu shrne teoretická východiska zvolené metody, 

poté popíše postup výzkumu strukturovaný do pěti fází podle Kallio et al. (2016) a v 

závěru budou detailněji rozebrána kritéria a postup při výběru respondentů a možné limity 

výzkumu. Přílohou této kapitoly (příloha č.1) je ucelený interview guide, který byl 

používaný během rozhovorů. 

Hlavním metodologickým zdrojem této práce je metodologický přehled Kallio et 

al. (2016), kteří ve své studii syntetizují deset rozdílných prací zabývajících se metodologií 

polostrukturovaných rozhovorů a tvorbou tzv. interview guide. Na základě této syntézy pak 

tvoří vlastní ucelenou metodologii, kterou následuje i tato studie. Doplňujícím zdrojem je 

pak text Silvie E. Rabionet (2011), který oproti první zmíněné metodologii zdůrazňuje 

etické aspekty výzkumu
15

, a kniha Kapitoly metodologie sociálních výzkumů od Jiřího 

Reichla (2009).  

2.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor, neboli semi-structured interview (SSI) je 

nejpoužívanějším typem rozhovoru v kvalitativním výzkumu (Kallio et al., 2016, s. 2955). 

Předem formulované otázky v něm poskytují základní strukturu interview a vymezují 

témata, kterých by se rozhovor měl držet. Tazatel ale může měnit pořadí či upravovat znění 

otázek, pokládat otázky doplňující nebo reagovat na již řečené, a tím přizpůsobovat 

rozhovor konkrétní situaci a respondentovi. SSI umožňuje získat od jednotlivých 

respondentů informace a odpovědi podobného typu a tak systematicky prozkoumat oblast 
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 Zároveň je důležité dodat, že je tento text jedním z deseti, na jejichž základě je metodologie Kallio et al. 

(2016) postavena. 
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zájmu studie.  

Klíčovým prvkem SSI je tzv. „interview guide“
16

, tedy seznam hlavních, potažmo i 

doplňujících otázek, které navigují rozhovor a drží jej v mantinelech výzkumného tématu 

(ibid.). Interview guide může obsahovat i standardizované zadání k tomu, jak rozhovor 

uvádět a nastavit tak srovnatelné prostředí a podmínky pro jednotlivé respondenty 

(Rabionet, 2011, s. 564). Právě kvalitně sestavený interview guide je klíčem k 

důvěryhodnosti a vědeckému přínosu SSI (Kallio et al., 2016, s. 2961). 

Tvorba interview guide by se měla řídit následujícími principy. Otázky mají 

motivovat k popisné a informačně co nejbohatší odpovědi, nesmí být navádějící, musí být 

jasně formulované, jednoznačné a otevřené. K dosažení popisných a informačně bohatých 

odpovědí autoři doporučují otázky uvádět slovy jako co, kdo, kde, kdy, jak nebo proč 

(ibid., s. 2960). 

SSI se sestává z hlavních a doplňujících otázek, přičemž hlavní otázky, které jsou 

pro všechny respondenty stejné, pokrývají základní obsah výzkumu, zatímco doplňující 

otázky operativně reagují na již řečené a slouží k docílení lepšího porozumění, získání 

akurátních a optimálních informací a k udržení flow rozhovoru. Doplňující otázky mohou 

být spontánní nebo předpřipravené. Předpřipravené doplňující otázky umožňují větší 

konzistenci odpovědí a typu sebraných dat napříč účastníky (Kallio et al., 2016, s. 2960), 

avšak pro účely této studie byla zvolena varianta spontánních doplňujících otázek, jež 

umožňují prozkoumat více do hloubky specifické zkušenosti respondentů (ibid.). 

Pořadí otázek je flexibilní a může být tazatelem měněno. Obecně ale platí, že by 

rozhovor měl začínat otázkami, které jsou „lehčí“ a věnují se tématu se kterým je 

respondent dobře seznámen, a postupovat směrem k „hlubším“, tedy více názorovým a 

emočním otázkám. Zakončit by se mělo opět „zlehka“ (ibid. s. 2960). Jiří Reichel (2009, s. 

107) hovoří o metodě „zeptej se a uteč“, založené na opačném principu, kdy se potenciálně 

kontroverzní otázka zařadí na samý závěr interview tak, aby případné rozladění 

respondenta neohrozilo celý zbytek výzkumu. Tuto metodu využívá i tato studie. 
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Interview guide se
 
někdy označuje také jako interview framework, interview schedule či interview protocol 

(Kallio et al., 2016, s. 2959)
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2.2 Metodologický postup 

Na základě postupu představeného Kallio et al. (2016) výzkum postupoval v pěti 

fázích: 

V první fázi bylo zhodnoceno, zda je SSI pro tuto studii vhodnou výzkumnou 

metodou. Metoda polostrukturovaného rozhovoru je dle autorů vhodná pro zkoumání 

názorů a vjemů lidí, nebo komplexních a emočně citlivých témat. SSI umožňuje 

přizpůsobit rozhovor účastníkům a soustředit s na jejich odlišné zkušenosti a prožitky 

(Kallio et al., 2016, s. 2959; Rabionet, 2011, p. 563). Pro tuto studii, jejímž cílem je 

analyzovat osobní zkušenostmi tiskových mluvčích, je tudíž SSI vhodnou metodou, jelikož 

umožňuje dosáhnout kýžené hloubky rozhovoru a přizpůsobit rozhovor ne zcela 

srovnatelným zkušenostem jednotlivých mluvčích.  

V druhé fázi byla provedena extenzivní rešerše literatury (viz kapitola 1) za účelem 

získání hlubšího vhledu do problematiky krizového řízení v ČR a role krizové komunikace 

v krizovém řízení a plánování. Rešerše umožnila vhodně formulovat otázky v následující 

fázi a vést informovaný dialog v rámci rozhovorů (Kallio et al., 2016, s. 2959). 

Třetí fází výzkumu byla příprava “předběžného” interview guide, vycházejícího z 

rešerše literatury a výzkumných otázek. V této fázi byly ustanoveny tzv. “hlavní” (viz 

kapitola 2.1) otázky rozhovoru:  

 Jakým způsobem byl komunikační odbor ministerstva strukturován a veden, jaké v 

něm figurovaly klíčové osoby, kdo měl za co zodpovědnost? Jak byl odbor zařazen 

do organizačních struktur ministerstva? 

 Probíhala v rámci odboru příprava na krizovou komunikaci/komunikaci za krize? 

Jak? 

 Existovaly v rámci ministerstva/ÚV zavedené metody, strategie a postupy pro 

komunikaci za krize, nebo komunikační strategii určoval aktuální mluvčí 

ministerstva? 

 Proběhla za vašeho působení na ministerstvu nějaká krizová situace? (Využily se 

již připravené strategie?) 

 Zachovaly se zkušenosti z krize, kterou jste zažil/a, ovlivnily podobu plánů a 
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strategií pro komunikaci v krizových situacích? 

 Vnímal/a jste někdy a může podle Vás nastat konflikt mezi jednotlivými rolemi 

tiskového mluvčího ministerstva – tj. 1) role mediálního zástupce konkrétního 

ministra/ministryně, který se snaží o jeho/její pozitivní prezentaci veřejnosti a 2) 

role tiskového mluvčího ministerstva, který v určitých situacích může zodpovídat 

za informování veřejnosti o krizových situacích, ohrožení atd.? Může v některých 

situacích nastat konflikt mezi zájmy státu a politickými zájmy ministra či 

ministryně? 
17

 

Součástí interview guide je dle Silvie Rabionet (2011, s. 564) také „úvod“ – tedy 

představení výzkumu a tazatele a uvedení respondenta do průběhu interview. Úvod je 

klíčový pro vytvoření prostředí, jež umožní dosažení co nejoptimálnějších výsledků a 

pravdivých, akurátních odpovědí. Interview guide použitý pro tuto studii do úvodu zahrnul 

seznámení s účelem studie a průběhem výzkumu a etické zásady výzkumu, jako je 

prohlášení o důvěrnosti, nabídka anonymity apod. Kompletní interview guide této studie je 

přílohou práce (příloha č. 1). 

Ve čtvrté fázi byl interview guide otestován. Cílem testování je identifikovat 

případné nedostatky a na jejich základě guide doladit. Testování může proběhnout interně 

v rámci výzkumného týmu, skrze expertní posudek specialisty mimo výzkumný tým nebo 

testováním “v terénu” na potenciálních účastnících studie (Kallio et al., 2016, s. 2960–61). 

Ačkoli je testování v terénu nejčastější metodou a i pro tuto studii by bylo nejvhodnější, 

vzhledem k omezenému počtu respondentů byla metoda zamítnuta a testování proběhlo 

pomocí „expertního posudku“ vedoucím práce, na jehož základě byly učiněny drobné 

změny ve formulování či pořadí otázek.  

V poslední fázi byl proveden samotný výzkum. Rabionet (2011, s. 565) doporučuje 

rozhovory zaznamenávat audionahrávkou, což je postup, který byl zvolen i v této studii. 

Jiří Reichel (2009, p. 112) udává, že je u SSI často předpokládaná jistá míra standardizace 

prostředí, ve kterém se rozhovor odehrává. V případě této studie byla standardizace 
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 Poslední otázka interview směřovala pouze na bývalé mluvčí působící na ministerstvech, nikoli na mluvčí 

působící na ÚV z důvodu předpokládané absence duality rolí, kterou otázka adresuje. Tento předpoklad se 

nepotvrdil, to bylo nicméně vyhodnoceno až zpětně a otázka bývalým mluvčím ÚV pokládána nebyla. 
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prostředí neproveditelná vzhledem k primárně distančnímu charakteru získávání materiálů. 

Původním plánem bylo během interview využít alespoň sjednocující prostředí 

videohovoru, ve výsledku ale sběr dat proběhl kombinací rozhovorů, které probíhaly 

naživo i online a písemného odpovídání na dotazy. Jednoty prostředí tedy dosaženo v 

žádném směru nebylo.  

Interview, která se podařilo uskutečnit online nebo naživo, se řídila podle 

přiloženého interview guide a byla nahrávána na diktafon. V případě psaných odpovědí 

byly respondentům k zodpovězení předloženy pouze “hlavní” otázky práce. Všichni 

respondenti po zpracování dat dostali text k autorizaci, s některými probíhala písemná 

komunikace ohledně doplňujících otázek či upřesnění dříve řečeného. 

2.3 Výběr respondentů 

Respondenti byli vybíráni na základě několika kritérií. V první fázi byli 

identifikováni mluvčí, kteří a) svoji funkci zastávali během některého z nouzových stavů 

od roku 2006 do roku 2017 (viz obrázek 1) a zároveň b) během tohoto nouzového stavu 

buď zastupovali ministerstvo, které zpracovává typový plán pro danou krizovou situaci, 

nebo do jeho gesce spadá řešení dopadů dané krize, nebo zastupovali ÚV, nebo MV a 

zároveň c) tuto funkci už nevykonávají. 

Časové omezení bylo dáno nárokem na relevanci výpovědí, která se při vzpomínání 

na události starší patnácti let vytrácí. Požadavek na to, aby respondenti již nevykonávali 

funkci, která je předmětem zájmu studie, vzešel z potřeby dosáhnout maximální 

nezaujatosti a otevřenosti odpovědí. 
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Obrázek 1: Přehled vyhlášených krizových stavů (GŘ HZS ČR, 2021) 

Výše popsaným procesem bylo identifikováno 8 tiskových mluvčích. Další 3 

potenciální respondenti byli vybráni aplikováním stejného procesu na tzv. metanolovou 

aféru
18

. Z jedenácti mluvčích identifikovaných touto cestou se jich pouze sedm podařilo 

kontaktovat a z nichž šest svolilo k rozhovoru. Na zbylých 5 bývalých mluvčích (v tabulce 

1 šedým písmem) se buď nepodařilo sehnat kontakt, nebo se do výzkumu nechtěli zapojit.  

Osloveno tedy bylo dalších pět bývalých mluvčích ministerstev/ÚV, kteří splňovali 

podmínku časového omezení a požadavek na “bývalost” a zároveň a) na úřad nastoupili v 

relativní blízkosti po skončení některého z nouzových stavů a mohli tudíž zhodnotit, zda se 

zachovaly zkušenosti z proběhlé krize (Viktorie Plívová, Petra Kučerová), nebo b) ve 

                                                 
18

 Metanolová aféra byla do výběru zařazena z toho důvodu, že mírou, kterou zasáhla do běžného života 

všech občanů a způsobem, kterým přinesla přímé ohrožení jejich zdraví, do jisté míry připomínala současnou 

pandemii koronaviru a jevila se tudíž jako vhodný příklad pro porovnání. 
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funkci působili déle než dva roky a zároveň působili na úřadu, který se s krizovými 

situacemi bezpečnostního charakteru mohou setkávat (Tomáš Bartovský, Martin Ayrer). 

V závěru byl osloven ještě Ladislav Šticha, který sice na MZ pracoval poměrně krátkou 

dobu a nesplňoval tudíž předchozí požadavky, nicméně měl předchozí zkušenosti z 

privátního i veřejného sektoru a žurnalistiky a několikrát byl v úzké nominaci na ocenění 

Mluvčí roku, udělované organizací PR klub. Díky jeho kariérnímu profilu a zkušenostem 

s bezpečnostní tematikou (nasbíraným na Ministerstvu obrany, v Bezpečnostní Informační 

Službě i jinde) se zdál být ideálním doplněním skupiny respondentů.  

Výsledný vzorek 11 respondentů z pěti úřadů je zanesen v tabulce 1. Šest 

respondentů (v tabulce označených zeleně) poskytlo rozhovor přes videohovor, další 3 

(označeni modře) poskytli odpovědi pouze písemně a poslední dva (označeni červeně) s 

rozhovorem souhlasili pod podmínkou osobního setkání a rozhovor tudíž proběhl naživo.  

  

Tabulka 1: Výběr respondentů 

2.4 Limity výzkumu 

 Průkaznost výsledků výzkumu mohla být ovlivněna řadou faktorů: např. způsobem 

sběru dat, terminologickými nesrovnalostmi nebo velikým časovým rozpětím, ve kterém se 

dotazované události odehrávaly. 

Jak bylo již zmíněno v kapitole 2, sběr dat probíhal v nejednotných podmínkách a – 

díky několika písemným odpovědím – i nejednotným způsobem. Obzvláště “rozhovory” 

vedené písemně tedy byly informačně poněkud chudší a neumožňovaly kladení 
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doplňujících otázek, které jsou pro metodu polostrukturovaného rozhovoru zásadní. Z toho 

důvodu se respondenti, kteří odpovídali písemně, ne vždy vyjádřili ke všem tématům, z 

nichž některé rozvíjely až doplňující otázky. Rozhovory vedené ústně (ať už online či 

naživo) byly zase náchylné k mýlkám a nedorozuměním. Těmto nedostatkům se výzkum 

snažil předejít skrz autorizaci výsledků, během které byli respondenti vyzváni k tomu, aby 

údaje případně uvedli na pravou míru. V tomto ohledu tedy byla možnost dezinterpretace 

či mýlky do značné míry vyloučena.  

Dalším z faktorů ovlivňujících průkaznost výsledků je fakt, že interview guide 

nebyl otestovaný “v terénu.” Ačkoli metodika, podle které byl výzkum veden, neuvádí 

tento způsob testování jako nutný, v kontextu této studie by byl velmi prospěšný. 

Vzhledem k tomu, že o některých dotazovaných tématech nebyly veřejně dostupné 

informace, tazatel se až během výzkumu seznamoval s určitými fakty či aspekty 

problematiky, jejichž znalost umožňovala se v dalších rozhovorech ptát informovaněji a 

získat tak relevantnější data než u předchozích rozhovorů. Tato slabina byla do jisté míry 

vyvážena doplňujícími dotazy, které někteří respondenti obdrželi mailem, nicméně přesto 

zapříčinila rozdíl mezi způsobem sběru dat a šíří dotčených témat u prvních a posledních 

respondentů. 

V úvodu rozhovorů by také bylo vhodné definovat některé nejednoznačné pojmy, 

jako je např. krizová komunikace, či krizová situace, tak, aby byla sbíraná data 

konzistentnější a nedocházelo např. k srovnávání krizí ve smyslu, jak jim rozumí PR, s 

krizemi bezpečnostního charakteru. Na tento terminologický nesoulad výzkum bohužel 

opakovaně narážel a mohl mírně ovlivnit průkaznost výsledků, i přesto, že informace o 

krizích, jež očividně nespadaly do domény bezpečnosti, byly při zpracování výsledků 

filtrovány.  

Důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je také poměrně dlouhá doba, která 

uplynula od některých událostí, které byly během výzkumu dotazovány. Někteří 

z respondentů v dotazované funkci působili i před více než 15 lety a sami upozorňovali na 

to, že jejich vzpomínky mohou být nepřesné. S jistou nespolehlivostí lidských vzpomínek 

je ale potřeba počítat v rámci celé práce. Zároveň je nutné brát v potaz, že v průběhu cca 

patnácti let, během kterých respondenti působili ve funkcích, na které se práce soustředila, 
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se zásadně změnily komunikační možnosti, potřeby, nástroje, celkové společenské klima a 

– do určité míry – i fungování státní správy. Srovnávat tedy údaje z roku 2006 s těmi z 

roku 2015 může být poněkud zavádějící. S ohledm na tento nedostatek byla k e kapitole 3 

připojena časová osa zaznamenávající časové úseky, ke kterým se tvrzení jednotlivých 

respondentů vztahují.  

3 Výsledky 

Výsledky
19

 výzkumu byly zpracovávány s důrazem na zachování struktury tří 

výzkumných otázek. V průběhu analýzy výsledků nicméně vyšla na povrch významná 

provázanost jednotlivých témat, díky které nebylo striktní oddělení možné, ani žádoucí. 

Tato kapitola je tedy rozdělena do tří částí, odrážejících jednotlivé výzkumné otázky, které 

se ale do velké míry prolínají a hojně na sebe odkazují.  

Podkapitola 3.1 zpracovává poznatky ohledně organizace komunikačních útvarů a 

to nejprve z hlediska jejich zasazení do komunikačních struktur ministerstva a poté z 

hlediska vnitřní organizace a agendy.  

Druhá podkapitola, zabývající se připraveností komunikačních útvarů na krizovou 

komunikaci, nejprve shrnuje základní poznatky výzkumu, poté otázku detailněji rozebírá z 

pohledu jednotlivých respondentů, přičemž odpovědi jsou strukturované podle úřadů, ve 

kterých respondenti funkci tiskových mluvčích zastávali. Na tento detailní přehled 

navazuje kapitola mapující postoje mluvčích k potřebě krizového plánování v oblasti 

komunikace. V závěru této sekce jsou zvlášť rozebrány otázky mezirezortní spolupráce a 

uchovávání a předávání zkušeností v rámci komunikačních útvarů.  

Pro lepší orientaci v odpovědích a možnost zasazení výpovědí jednotlivých 

respondentů do časového kontextu je k práci přiložena časová osa s vyznačenými 

periodami, ve kterých jednotliví respondenti na daných úřadech působili (obrázek 2).
20

 

                                                 
19

 Zjištění prezentovaná v této kapitole se vztahují na úřady, na kterých působili daní mluvčí a na dobu, po 

kterou tam působili.Pro lepší orientaci může posloužit obrázek 2. 
20

 Vladimír Řepka s Petrou Kučerovou se na časové ose překrývají proto, že P. K. v počátku svého působení 

na ministerstvu působila jako vedoucí oddělení komunikace, nikoli jako tisková mluvčí. Přesné datum, kdy 

došlo ke změně role, ale nebylo zjištěno, proto je uvedena celá perioda, po kterou na MV působila. 
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Obrázek 2: Časová osa 

3.1 Organizace komunikačních útvarů 

 

Nedostatek informaci ohledně fungování komunikačních útvarů ministerstev a ÚV 

v odborné literatuře či jiných veřejně dostupných zdrojích motivovalo vznik samostatné 

výzkumné otázky, jejímž cílem bylo toto vakuum alespoň částečně zaplnit. Otázka vnitřní 

organizace komunikačních útvarů a jejich zasazení do struktur ministerstev, potažmo 

Úřadu vlády, se tedy neváže bezprostředně k tématu krizové komunikace či jejímu 

plánování. Z hlediska lepšího pochopení prostředí, ve kterém se krizové plánování a 

krizová komunikace odehrávají a které může mít na jejich podobu zásadní vliv, je ale tato 

otázka významná. Rozdíly ve vnitřní organizaci komunikačních útvarů a v zasazení do 

širších struktur ministerstev/ÚV se mohou promítat i do efektivity a možností meziresortní 

spolupráce na úrovni komunikačních útvarů během potenciální krize. Předmětem zájmu 

během rozhovorů bylo převážně 1) zasazení komunikačního útvaru do struktury 

ministerstva, 2) vnitřní organizace komunikačního útvaru. V tomto pořadí jsou také 

prezentovány výsledky výzkumu. 

Základním zjištěním v oblasti organizace komunikačních útvarů je, že v tomto 

ohledu napříč ministerstvy a ÚV neexistoval jednotný systém ani převládající způsob 

uspořádání. Organizace komunikačních odborů či oddělení byla nekonzistentní nejen 

napříč úřady, ale v průběhu času i v rámci jednotlivých úřadů. Změny patrně přicházely 

často na popud nových ředitelů komunikačních útvarů. 

3.1.1 Zasazení komunikačního útvaru do struktury ministerstva 

Z pohledu pozice komunikačních útvarů v rámci organizačních struktur 

ministerstev/ÚV lze říci, že existovaly dva převládající modely: komunikační útvar spadal 
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buď přímo pod ministra, nebo – častěji – byl zařazen do kabinetu ministra/předsedy vlády, 

popř. pod některého z politických náměstků, a mezi ředitelem komunikačního útvaru a 

ministrem/předsedou vlády tak působil jako mezičlánek ještě vedoucí kabinetu či 

náměstek. Z devíti respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, jich 3 zažili první scénář – 

tedy komunikační odbor či oddělení spadající přímo pod ministra/ministryni a 5 druhý 

scénář. Michal Schuster popsal složitější organizační strukturu, kdy komunikační odbor, 

který vedl, spadal do kabinetu předsedy vlády, zatímco funkce mluvčího (jíž také zastával) 

spadala pod předsedu vlády přímo. Respondent měl tedy dva přímé nadřízené.  

Jak během rozhovoru zaznělo od Vladimíra Řepky a Tomáše Bartovského, způsob 

řazení komunikačních útvarů do organizačních struktur ministerstev byl patrně významně 

ovlivněn zákonem č. 234/2014 Sb. o státní službě
21

 (viz kapitola 1.3), který může být také 

důvodem, proč se dnes komunikační útvary některých ministerstev řadí pod “odborné” 

sekce úřadu (viz kapitola 1.4). Otázka toho, zda je komunikační útvar ministrovi či 

předsedovi vlády podřízený přímo, či nepřímo může mít vliv na míru a/političnosti vedení 

komunikačního útvaru, jak je dále rozebráno v kapitole 3.3. 

3.1.2 Vnitřní organizace komunikačního útvaru 

Vnitřní organizace komunikačních útvarů napříč ministerstvy/ÚV byla značně 

nejednotná. Pojícím prvkem byla (s jednou výjimkou) skutečnost, že komunikační aktivity 

byly sdruženy do jim dedikovaných odborů, v jejichž čele stál ředitel. Pouze v jednom 

případě se komunikaci ministerstva věnovalo jen určené oddělení spadající pod ředitele 

kabinetu ministra. Sedm
22

 respondentů uvedlo, že za jejich působení byla funkce ředitele 

komunikačního odboru spojená s funkcí mluvčího ministerstva/vlády, zbytek respondentů 

– z nichž tři působili na MV – zažil funkce oddělené. Z rozhovorů nicméně vyplynulo, že 

změny v tom, zda je funkce spojená, či nikoli byly na ministerstvech poměrně běžné a 

vyplývaly z aktuální personální situace či přání a potřeb jednotlivých aktérů.  

Komunikační odbory byly vnitřně typicky dělené na dvě až tři oddělení, která měla 

                                                 
21

 Zákonem o státní službě je v platnosti od 1. 1. 2015. 
22

 K těmto sedmi počítáme i případ, kdy se na ministerstvu komunikaci věnovalo pouze dedikované 

oddělení, jehož vedoucí byl zároveň tiskovým mluvčím. I ve zbytku práce jsou sloučené pozice 1) vedoucího 

komun. oddělení a tiskového mluvčí a 2) ředitele komun. odboru a tiskového mluvčí (v případě, že na daném 

ministerstvu komunikační odbor neexistuje) považované ve většině otázek za zaměnitelné.  
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vlastní vedoucí a agendu. Počet a skladba oddělení byla ale patrně také poměrně často 

měněna a přetvářena. Do gesce komunikačních úřadů pak typicky spadalo odpovídání na 

dotazy novinářů a komunikace s médii, vytváření komunikačních strategií pro 

dlouhodobější projekty úřadu, odpovídání občanům na dotazy podle zákona č. 106/1999, 

správa webu, popř. časopisu či jiných mediálních platform ministerstva, popř. marketing a 

propagace aktivit ministerstva/ÚV.  

V oblasti vnitřní organizace komunikačních útvarů se jako mírně kontroverzní 

ukázalo téma slučování role tiskového mluvčího a ředitele komunikačního odboru. 

Zatímco dva respondenti si duální roli vyloženě chválili a zdůrazňovali praktičnost 

takového řešení, obzvláště kvůli bezprostřednímu přístupu ke klíčovým osobám a zdrojům 

informací, jiní upřednostňovali udržovat roli mluvčího oddělenou
23

. Lucie Orgoníková, 

bývalá tisková mluvčí vlády a zároveň ředitelka komunikačního odbor ÚV, považovala 

oddělení rolí mluvčího a ředitele odboru vyloženě za chybu, jelikož “novináři neví, komu 

volat, mluvčí nedostává všechny informace a nemůže si sám tvořit souvislosti” (2021). 

Zároveň ale akcentovala potřebu efektivního delegování práce na podřízené, které vnímala 

jako nutnou podmínku pro funkční skloubení obou rolí.   

 Zastánci oddělení rolí argumentovali především možností soustředit se na podstatu 

práce namísto byrokracie, nebo také tím, že takové uspořádání umožňuje lépe oddělovat 

politickou a úřední sféru v komunikaci ministerstva (viz kapitola 3.3). O přístup k 

informacím či klíčovým osobám se zastánci oddělení rolí ochuzeni necítili – respondenti se 

shodovali na tom, že ten je založen na dobrých vztazích a dohodě s ministrem/předsedou 

vlády, nikoli na “formálním” rozdělení rolí. To kvitoval Vlastimil Sršeň, který se domnívá, 

že: “Není úplně důležité, kde a jak je (odbor, pozn. autora) zařazený formálně, ale jak je to 

zařazené neformálně. Protože buď máte absolutní přístup – to znamená, že jste na všech 

poradách vedení, máte s ministrem neformální kontakty, bere vás všude s sebou, máte 

přístup k náměstkům, jste u všech důležitých rozhodnutí (…), takže máte možnost si 

naposlouchat všechny pro a proti z první ruky a pak si to poskládat do, řekněme, 

komunikovatelného obsahu – nebo jste (…) „mluvící hlava”, které je řečeno, co má říct.” 

                                                 
23

 K preferencím ohledně slučování rolí tiskového mluvčího a ředitele komunikačního odboru se vyjádřili 

pouze 4 respondenti. Zbytek se zdál být se svoji (nejčastěji zdvojenou) rolí spokojený, ale nevyzdvihoval ji 

jako nutnou podmínku dobrého fungování.  
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(2021) 

Ladislav Šticha, jenž stojí názorově na opačném konci spektra než Lucie 

Orgoníková, si pochvaloval, že díky oddělení rolí měl jako mluvčí MZ prostor “naplno se 

věnovat tomu, co je obsahem (…) práce, to znamená plánování aktivit, vytváření 

dlouhodobé strategie, samotnou komunikací.” (2021) Doplnil, že šéf komunikace se – 

jakožto součást nejvyššího managementu instituce – musí zabývat řadou byrokratických 

povinností, které mu ubírají čas pro komunikaci s novináři, a mohou být překážkou pro 

flexibilní a rychlé jednání, která je v komunikaci (a obzvláště té krizové) potřeba.  

Zdá se, že otázka potřeby slučování či naopak dělení rolí mluvčího a ředitele 

komunikačního odboru v rámci ministerstva je součástí širší debaty o a/političnosti 

tiskových mluvčí, která je rozvinuta třetí výzkumnou otázkou v kapitole 3.3.  

Vidíme tedy, že komunikační útvary na ministerstvech/ÚV byly zařazeny obvykle 

buď přímo pod ministra, nebo do jeho kabinetu, fungovaly nejčastěji na úrovni odboru, 

jehož ředitel byl často zároveň tiskovým mluvčím a vnitřně se dělily na několik oddělení 

podle klíčové agendy, Toto uspořádání bylo však poměrně proměnlivé. Drobnou výjimku 

představovalo MV, kde bylo oddělování rolí tiskového mluvčí a ředitele komunikačního 

odboru běžnou praxí.  

Problematika nejednotnosti vnitřní organizace komunikačních odborů i jejich 

zařazení do organizačních struktur ministerstva se ukazuje jako potenciálně významná 

z hlediska možností mezirezortní spolupráce či nastavování společných bezpečnostních 

strategií. Vliv má i na vnímání a/političnonsti role tiskového mluvčího, jak je dále 

rozvedeno v kapitole 3. 

3.2 Příprava na krizové situace 

Z teoretické kapitoly vyplývá, že aspekt komunikace během krizových situací 

spadá primárně do gesce ministerstev, které mají povinnost “vytvářet podmínky pro 

nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním úřadům, obcím, právnickým a fyzickým 

osobám” (Česko, 2000, § 9) a ve svém krizovém plánu musí zahrnout “způsob 

komunikace a předávání informací v rámci krizového řízení” (MV – GŘ HZS, 2011). 
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Nejméně stejně tak důležitá jako formální povinnost zahrnout aspekt komunikace do 

krizových plánů (která je navíc definována velmi vágně) je ovšem realita toho, že – jak 

vyplývá z kapitoly 1.2.2 – plánování krizové komunikace umožňuje ji vykonávat efektivně 

a funkčně. 

Klíčová otázka celé práce – tedy zda, a případně jak se komunikační útvary 

ministerstev/ÚV připravovaly na krizové situace a stavy – byla respondentům pokládána 

ze dvou úhlů. Nejprve byli tázáni, zda se komunikační útvar na krizi připravoval a 

případně jakým způsobem, poté se otázka stočila k tomu, zda útvar, příp. ministerstvo, měl 

k dispozici konkrétní plán krizové komunikace, ve smyslu uceleného dokumentu 

zpracovávajícího ideálním postup během (konkrétní, či blíže nedefinované) krize a zda je 

takový plán potřebný či nápomocný. Výsledky výzkumu jsou strukturovány nejprve podle 

jednotlivých úřadů, ve kterých respondenti na pozici tiskových mluvčích působili, a v 

rámci kterých je možné dobře srovnat, v jakých případech bylo nastavení popisované 

respondenty výsledkem jejich osobní iniciativy a kdy bylo zakořeněné systémově v rámci 

konkrétního úřadu. Poté je zvlášť rozvedena otázka toho, zda krizové plánování 

respondenti vnímali jako potřebné či alespoň přínosné a dále otázka mezirezortní 

spolupráce s ohledem na krizovou připravenost a otázka zachovávání zkušeností z 

proběhlých krizí v rámci úřadů.  

3.2.1 Příprava na krize 

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že příprava na krizové situace rozhodně nebyla 

samozřejmou součástí fungování komunikačních odborů a míra, s jakou se jako tiskoví 

mluvčí, potažmo ředitelé komunikačních odborů, touto tematikou zabývali, se velmi 

různila. Dva z dotazovaných mluvčích explicitně popřeli, že by v rámci komunikačního 

odboru probíhala jakákoli příprava na krizové situace a krizovou komunikaci. Tuto 

skutečnost vysvětlovali nedostatkem času či zbytečností takových příprav, které z jejich 

pohledu nemohou zastoupit dobře fungující a kvalitně složený tým ani zkušenosti a 

schopnosti jeho vedoucího, které jsou nutnou podmínkou a jedinou možnou zárukou 

kvalitní a funkční reakce na krizi. Dva respondenti ve svých odpovědích zmínili alespoň 

nějakou formu příprav na takové situace, kterým ale nepřikládali přílišnou váhu. Další čtyři 

respondenti pak popsali rozsáhlejší přípravu na krize a krizové situace, zbytek 
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dotazovaných se k tématu nevyjádřil a lze tudíž předpokládat, že ani v jejich případě k 

přípravám nedocházelo.  

3.2.2 Ministerstvo vnitra ČR 

Příprava na krizové situace v podání MV byla jako jediná (ze sledovaných úřadů) 

zjevně institucionalizovaná a systémově řešená. Krizová komunikace zde byla pravidelně 

cvičena, zahrnuta do krizových plánů a chápána jako integrální součást řešení 

potenciálních krizí – nebyla závislá na iniciativě měnících se zaměstnanců odborů, ale 

přetrvávala v rámci úřadu. Vzhledem ke zcela zásadní roli ministerstva vnitra ve vztahu k 

zajišťování bezpečnosti ČR je tento důraz na plánování očekávatelný – přesto je 

překvapivé, o jak jedinečný standard ve srovnání s ostatními zkoumanými úřady šlo. Jak 

ale vyplynulo z odpovědí Petry Kučerové, i v rámci MV se způsob a míra příprav na 

krizovou komunikaci do nějaké míry odvíjela od iniciativy konkrétního personálního 

obsazení. 

Vladimír Řepka, který na MV působil po dobu téměř osmi let, uvedl, že příprava na 

krizové situace probíhala pod taktovkou odboru krizového řízení, který měl na starosti 

přípravu krizových plánů ministerstva zahrnující i aspekt komunikace – příprava tedy 

neprobíhala přímo v rámci komunikačního odboru. Toto potvrdil i Petr Vorlíček, další z 

bývalých mluvčích MV, který uvedl, že “existovala sepsaná komunikační strategie včetně 

té krizové” (2021). Krizové plány dle Vladimíra Řepky určovaly v závislosti na typu krize 

přesné pořadí kroků a činností, které je z hlediska komunikace v souvislosti s krizovou 

situací třeba vykonat. 

S krizovými plány se Vladimír Řepka seznamoval během úvodních školení v rámci 

nástupního vzdělávání a během svého působení na ministerstvu se účastnil i jejich 

průběžných úprav, které probíhaly typicky v reakci na proběhlé krize.
24

 Respondent uvedl, 

že revize manuálů probíhala na základě rezortního, nikoli politického zadání a účastnil se jí 

obvykle ředitel komunikačního odboru, ředitel odboru krizového řízení a ředitel odboru 

                                                 
24

 Respondent se účastnil např. revize plánů krizové komunikace v reakci na výbuch ve Vrběticích v roce 

2014  
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bezpečnostní politiky, popř. zástupci policejního prezidia či GŘ HZS
25

, v závislosti na 

aktuálním předmětu zájmu. V rámci revize probíhala i reflexe chyb z již proběhlých krizí, 

čímž se do jisté míry zachovávala historická zkušenost. 

Pod vedením odboru krizového řízení se, dle Vladimíra Řepky, vytvářely i 

modelové krizové situace, na kterých se trénovalo kdy a jak v případě nastalé krize 

reagovat. Tuto zkušenost sdílel i Petr Vorlíček, který popsal, že během jeho působení na 

ministerstvu probíhala “pravidelná cvičení krizových situací (například havárie v metru s 

velkým počtem zraněných), v rámci kterých se procvičovala i krizová komunikace. 

Dokonce se vydávaly tiskové zprávy s označením – cvičení, aby nedošlo k nedorozumění, 

že by mohlo jít o skutečnou událost.” (2021) Toto konkrétní cvičení si vybavila i Lucie 

Orgoníková, která ve funkci působil ave stejné době jako Petr Vorlíček, z jejíhož sdělení 

vyplynulo, že se jej účastnil i premiér a krizový štáb ÚV.  

Cvičně pak dle Řepky zasedal i ÚKŠ, vč. mediální skupiny. Za součást přípravy na 

krize by se dalo dále považovat i pravidelné aktualizování seznamu členů ÚKŠ a mediální 

skupiny, které probíhalo po každých volbách a umožňovalo v případě krize co nejrychleji 

kontaktovat dotčené osoby.  

Petra Kučerová, která působila na MV po Vladimíru Řepkovi, ovšem výše popsané 

strategie a procesy nepopisuje a píše: “Pokud si vzpomínám, neexistovala žádná krizová 

komunikační strategie, vždy se nastavovala dle tématu a situace.” Je tedy otázkou, zda se 

situace změnila po odchodu Vladimíra Řepky, nebo respondentce jen tento aspekt práce na 

MV neutkvěl v paměti. Je také možné, že vliv na tuto změnu měl fakt, že osoba 

zodpovědná za vedení komunikačního odboru během působení respondentky na 

ministerstvu, dle jejích slov “rozhodně neměla profesní předpoklady k tomu, aby vedla 

tiskový odbor silového ministerstva. V podstatě se zříkala jakékoli odpovědnosti (…).“ 

(Kučerová, 2021) 

3.2.3 Úřad vlády ČR 

Martin Ayrer, který působil na Úřadu vlády, popsal přípravu na krize ve dvou 

                                                 
25

 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
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sférách – interní přípravu na potenciální negativní scénáře ve spojitosti s chystanými 

komunikačními aktivitami ÚV a zadruhé mezirezortní přípravu na krize bezpečnostního 

charakteru. Zatímco první sféra byla běžnou součástí strategického plánovacího procesu 

odboru komunikace, druhá probíhala pod taktovkou a z iniciativy Ministerstva vnitra.  

Účelem mezirezortního setkávání zástupců komunikačních týmů, které během 

výkonu své funkce zažil, a kterého se jakožto zástupce ÚV účastnil, bylo domluvit 

proceduru reakce na případné krizové situace. Martin Ayrer říká, že se řešilo “Jak by se v 

momentě krize řešila komunikace, jak by se koordinovala činnost, jak bychom se svolávali, 

jakými kanály bychom komunikovali, odpovědnosti a úlohy jednotlivých aktérů v procesu 

komunikace (...) To znamená v momentě, kdy by ta krize nastala, tak jak bychom se 

technicky a organizačně svolávali, vyměňovali si poznatky a jak bychom dospěli k 

nějakému společnému závěru, který by se komunikoval.” (2021) Nejednalo se tedy o 

nácvik nebo plánování reakce na konkrétní typy krizí, či přímo fiktivní situace, ale snahu 

vytvořit obecně platnou a funkční proceduru.  

Respondent kladně hodnotil, že se na schůzkách “všichni snažili předat svoje 

know-how a zkušenosti tak, aby se strategie nebo taktika pokud možno co nejlépe 

připravila a byla použitelná a funkční v praxi,” (Ayrer, 2021) nicméně se domnívá, že k 

vytvoření finálního dokumentu, jenž by se mohl předložit na jednání vlády, za jeho 

působení na ÚV nedošlo. Důvodem mohla být i zdlouhavost mezirezortního vyjednávání, 

kterou respondent v tomto formátu vidí jako nevyhnutelnou. I proto by preferoval téma 

řešit v užší, vybrané, reprezentativní skupině, která by mohla mít rychlejší výsledky. 

Tuto zjevně ojedinělou iniciativu MV (která nicméně vyplývá z povinností MV 

popsaných v závěru kapitoly 1.1.1) Martin Ayrer vysvětluje tlakem doby. Po roce 2014 se 

v ČR intenzivně začalo řešit téma hybridních hrozeb a “bezpečnostní problematika, 

spadající přirozeně pod Ministerstvo vnitra, se začala zvedat ze stolu. Vnitro bylo 

iniciátorem, který to začal mezirezortně řešit jako jednu ze svých přirozených agend – 

bezpečnostní politiku státu – do které otázka komunikace rozhodně patří” (Ayrer, 2021). 

Kromě této mezirezortní přípravy však ÚV konkrétní strategii či plán krizové 

komunikace neměl. “Myslím, že v tomhle smyslu se hodně spoléhalo na zkušenost 
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vedoucích těch jednotlivých útvarů. (…) V momentě kdy byla nějaká velmi rychlá 

komunikace, nebo se s něčím spěchalo, tak samozřejmě fungovaly takové mikrotýmy. To 

znamená, že se sešli pověření šéfové vybraných útvarů a problém se řešil v užším kruhu, 

což samozřejmě vedlo k větší efektivitě a zároveň ke zrychlení všech rozhodovacích 

procesů, včetně rychlosti komunikace.” (Ayrer, 2021) Martin Ayrer je přesvědčen, že v 

momentě krizové komunikace by nastalo totéž – tedy sešla by se skupinka čítající např. 

předsedu vlády, ředitele Úřadu vlády, vedoucí komunikačního a bezpečnostního útvaru a 

spolu by řešili postup a plán komunikace. Respondent během svého působení na ÚV 

namísto krizových plánů kladl důraz spíše na rozvoj komunikačního týmu – tedy zavedení 

metod efektivního sdílení informací a zkušeností, pravidelnou zpětnou vazbu a posilování 

komunikačních dovedností a znalostí.  

Další bývalí mluvčí ÚV, kteří se výzkumu zúčastnili, tedy Lucie Orgoníková a 

Michal Schuster, ve své funkci také nezažili ucelenou strategii pro krizovou komunikaci. 

Lucie Orgoníková uvedla, že během jejího působení v komunikačním odboru ÚV žádná 

strategie neexistovala a ona žádnou nesepisovala, protože “situaci vždy musíte řešit 

takovou, jaká je.” (2021) Strategii tudíž vždy vytvářela pro konkrétní situaci ve spolupráci 

s premiérem a zaangažovanými osobami, a také na základě vlastního analytického úsudku, 

zkušeností a citu. Na přípravy strategií krizové komunikace navíc dle respondentky nebyl 

čas a chyběla i ochota ze strany státních úředníků v ostatních odborech. Vše se tedy řešilo 

ad hoc. Respondentka zdůrazňovala význam dobrého nastavení vztahu s předsedou vlády, 

který ji bral na všechna jednání, což jí umožnilo být v obraze ohledně vládních záležitostí a 

samostatně vyhodnocovat nejlepší komunikační postupy. Výstupy médiím byly nicméně 

vždy odsouhlaseny premiérem. 

 Jako klíčové principy, kterými se v krizové komunikaci řídila, zmínila otevřenost – 

tedy zveřejňování veškerých informací dřív, než na ně přijdou novináři sami a dále princip 

jednoho zdroje – tedy nutnost určit jednoho člověka, který bude disponovat veškerými 

informacemi a na kterého bude možné směřovat všechny novinářské dotazy, aby se 

předešlo roztříštěnosti komunikace. 

Michal Schuster uvedl, že: “Krizovou komunikaci v souvislosti s médii koordinoval 

ředitel Odboru tiskového a styku s veřejností ÚV ČR” (2021) v součinnosti s ředitelem ÚV 
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ČR a ředitelem právního odboru ÚV ČR v případech týkajících se činnosti ÚV a případě 

politických témat pak s předsedou vlády, několika členy jeho kabinetu, mluvčími 

koaličních vládních stran a případně s mluvčími ministerstev. I zde tedy zřejmě fungoval 

koncept “mikrotýmů”, jak jej popsal Martin Ayrer, avšak nikoli ucelená strategie – ta se se 

nastavovala ad hoc pro konkrétní témata. Respondent kladl důraz na rychlou reakci a na 

princip jednoho zdroje, tedy “aby se informace k novinářům dostávaly z instituce jednotně, 

pouze přes jednoho mluvčího” (Schuster, 2021) a vždy důkladně zvažoval, zda by k 

problému měl vystoupit politik, či mluvčí. I v jeho případě veškeré výstupy médiím vždy 

odsouhlasil premiér.  

3.2.4 Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 

Přípravu na krizové situace během svého působení na ministerstvu zdravotnictví 

široce řešil Ladislav Šticha. Materiál, který ke krizové komunikaci respondent ihned po 

svém nástupu na ministerstvo vypracoval, nesl název Krizová komunikace a definoval 

postup ve chvíli, kdy nastane krizová situace. Označit situaci za krizovou – a tudíž materiál 

spustit – měla pravomoc odpovědná osoba, kterou byl v tomto případě ředitel 

komunikačního odboru. V dokumentu bylo “přesně definováno co se ve kterém okamžiku 

dělá, to znamená kdy je kdo informován, kdy se svolává první porada ministra, kdy je první 

tisková konference, kdy se uvolní první informace, v jakém formát, kdo je schvaluje a tak 

dál” (Šticha, 2021). Plán byl, dle respondenta, v průběhu jeho působení na ministerstvu 

využívaný a funkční, nicméně nakonec patrně neprošel kolegiem ministra a zůstal pouze 

interním dokumentem komunikačního odboru – tedy nejspíš bez prospektu trvalejší 

účinnosti.  

 Ladislavu Štichovi oponoval Vlastimil Sršeň, dlouholetý mluvčí a ředitel 

komunikačního odboru MZ, který během svého působení na ministerstvu plán krizové 

komunikace neměl, nevytvářel a nevyužíval a plně se spoléhal na kvalitu komunikačního 

týmu a vztahů s vedením ministerstva. Udává, že v rámci úřadu nejspíš nějaká vágní 

směrnice či pokyn ke krizové komunikaci nastaven byl, nicméně systematicky ošetřena 

problematika nebyla. Respondent uvedl, že měl s ministrem domluvenou velikou 

pravomoc komunikovat samostatně, a tím pádem se vyhnul leckdy zdlouhavému procesu 

schvalování komunikací. To mu umožňovalo v případě potřeby reagovat velmi rychle a 
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flexibilně, což v krizové komunikaci vnímá jako nejdůležitější. Formalizaci bral naopak 

jako zbytečné zdržování. Jako podmínku takového fungování ale viděl skutečně kvalitní, 

různorodý tým, dobrou znalost ministerstva a otevřený přístup k ministrovi. Koordinace 

komunikace během krizí (např. během tzv. metanolové aféry) se, dle jeho slov, děla rychle 

a operativně v malém kroužku vrchních představitelů úřadu, např. po zasedání ÚKŠ – díky 

kompetentnosti zúčastněných nebylo nutné výstupy do médií předem připravovat. 

Vlastimil Sršeň také zdůraznil nutnost komunikovat i dovnitř úřadu – informovat 

zaměstnance dřív, než se kauza provalí do médií.  

 Třetí bývalá zástupkyně MZ, která se zapojila do výzkumu, byla Viktorie Plívová, 

jež komunikační odbor přebírala po Vlastimilu Sršňovi. Respondentka se se svým 

předchůdcem shodla na absenci krizové komunikační strategie v rámci odboru, nebo 

alespoň takové, o které by se vědělo a která by se využívala. Přípravu na krizovou 

komunikaci ministerstva popisuje slovy: „Moje kolegyně na funkci zástupkyně ředitele 

odboru se účastnila mezinárodních školení pro případ nějaké krizové situace. Byla tam 

vysílána za odbor komunikace. (…) Takže nebylo to úplné “vakuum”, že by se těmito 

otázkami nikdo nezabýval nebo nás nepřipravoval, nicméně praktické využití těchto školení 

se i ve světle dnešních událostí ukazuje jako minimální.” (Plívová, 2021) 

3.2.5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

 Tomáš Bartovský, který působil na MPO mezi lety 2006 a 2010 uvedl, že během 

jeho působení v odboru komunikace žádný nastavený plán krizové komunikace nebyl a 

systematická příprava na takové situace neprobíhala. Uvedl, že za zpracování krizového 

plánu byl zodpovědný krizový a bezpečnostní odbor MPO, nicméně aspekt komunikace do 

těchto plánů zahrnutý nebyl. Respondent se domnívá, že extenzivně se na krizové scénáře 

připravovaly energetické společnosti, se kterými MPO spolupracovalo. V reakci na dvě 

krizové situaci spojené s dodávkami ropy a zemního plynu se např. MPO na podzim 2009 

účastnilo cvičení plynárenských společností v přípravě na stav nouze. Součástí byly i 

komunikační procesy směrem k médiím a veřejnosti.  

Jako výrazný prvek svého působení na ministerstvu viděl respondent neběžný 

přístup k ministrovi. V případě složitějších situací v rámci úřadu se scházel s ministrem, 
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příp. šéfporadcem a ředitelem kabinetu ministra, v součinnosti s kterými formulovali 

odpověď do médií. Lze tedy říci, že v krizi postupovali také metodou “mikrotýmů” 

popsanou v kapitole 3.2.3 Martinem Ayrerem. Důležitou podmínkou pro zvládání 

krizových situací byly pro Tomáše Bartovského dobré vztahy s úředníky v rámci rezortu, 

které si v průběhu působení na ministerstvu vytvořil. Hodnotí proto kladně, že se s 

výraznějšími krizemi setkal až po dvou letech fungování v úřadu. Za klíčové považoval 

během krizí zachování důvěry veřejnosti – např. skrze důslednou koordinaci 

komunikátorů, pečlivou verifikaci informací a pečlivé formulování zpráv médiím tak, aby 

komunikace nebyla roztříštěná. Ztráta důvěry je dle respondenta nejhorší, co se v krizi 

může stát, jelikož redukuje ochotu občanů řídit se jakýmikoliv pokyny.  

3.2.6 Ministerstvo životního prostředí 

Jediným zástupcem MŽP mezi respondenty byl Matyáš Vitík, který zde působil 

během nouzového stavu při povodních v roce 2013. Respondent uvedl, že žádná ucelená 

komunikační strategie pro případ krize v rámci odboru nebyla. Po svém příchodu na 

ministerstvo “aktualizovali směrnici o tom, kdo smí mluvit s veřejností a kdo nesmí a 

jakým způsobem probíhá předávání informací – takže nějaký základní rámec té 

komunikace nastavený byl.” (Vitík, 2021) Dodal ale, že během krizového stavu, který 

během svého působení zažil, se komunikace řídila především podle pokynů ÚKŠ, 

krizového štábu ministerstva a povodňové komise. Z odpovědí vyplynulo, že komunikační 

strategie pro krizi existovala, nicméně se tvořila ad hoc na míru konkrétní situaci. V 

obvyklých případech se krizová komunikace řešila mezi ministrem a mluvčím napřímo, 

bez dalších prostředníků. “Ti samozřejmě mluvčímu dodávali potřebné informace, jejich 

zpracování a interpretace byla v kompetenci mluvčího, finální znění zásadních sdělení 

schvaloval ministr.” (Vitík, 2021)  

3.2.7 Názory na potřebnost plánu krizové komunikace 

Na otázku, zda na ministerstvu, potažmo Úřadu vlády během jejich působení ve 

funkci mluvčího krizový komunikační plán, ve smyslu konkrétního dokumentu udávajícího 

postup komunikačního útvaru při konkrétní či blíže neurčené krizové situaci, existoval, v 

součtu odpověděli kladně pouze tři respondenti – Vladimír Řepka a Petr Vorlíček z MV a 



 

 

46 

 

Ladislav Šticha z MZ. V případě Ladislava Štichy šlo zjevně o ojedinělou iniciativu, která 

na ministerstvu neměla precedent a byla vázána na osobní iniciativu aktuálního mluvčího 

(ve spolupráci s ředitelem odboru), v případě Ministerstva vnitra lze existenci 

komunikačních krizových plánů chápat jako přirozený projev věcné příslušnosti rezortu a 

důrazu, který je v rámci ministerstva kladen na aspekt krizového plánování.  

Zda je či není takový plán v realitě potřeba je otázka, na které se respondenti 

výzkumu – tedy jedenáct komunikačních profesionálů – neshodli. Dva odpověděli jasné 

ne, jeden ano a nejčastější odpovědí byl více či méně váhavý souhlas; respondenti si buď 

neuměli představit, jak by takový dokument měl vypadat, ale domnívali se, že by mohl být 

přínosem, nebo souhlasili s potřebou nastavit pravidla pro komunikaci za krize, ale 

neviděli jako nutnost mít je zaznamenané písemně ve formě dokumentu, či přímo 

komunikační strategie. Často se opakujícím tématem bylo také to, že sepsaná strategie 

“není vše” a větší důraz by měl být kladen na sestavení, vzdělání a celkovou kvalitu 

komunikačního týmu.  

Ze skupiny respondentů, kteří měli s plánem krizové komunikace v rámci 

ministerstva/ÚV zkušenost, se k potřebě či nutnosti tohoto nástroje vyjádřil nejvýrazněji 

Ladislav Šticha. Plán krizové komunikace vnímá dle svých slov jako ochranu dané 

organizace, jelikož jasné definování postupů, pravomocí a kompetencí může v krizové 

situaci, ve které jde často o minuty, ušetřit čas a práci a pomáhá předejít zbytečným 

zmatkům. Velký přínos krizového manuálu viděl respondent v určitém zjednodušení, které 

přináší do komunikačních výstupů; manuál umožňuje přenesení zodpovědnosti na ředitele 

komunikačního odboru a zjednodušení běžných byrokratických postupů a procesů 

schvalování. Díky tomu je možné v klíčových momentech jednat rychle a flexibilně.  

Ladislav Šticha potřebu krizového komunikačního plánu na ministerstvu popisuje 

slovy: “V krizi potřebujete dostávat informace do éteru “tady a teď” – tudíž strukturu 

musíte zjednodušit a ministerstvo musí přistoupit na to, že tak, jak jsou zodpovědní za své 

odbory jednotliví náměstci a pod nimi umístění ředitelé (…), tak to samé musí platit v 

případě tiskového odboru – ve chvíli kdy je někdo šéf komunikačního odboru ministerstva, 

tak on musí mít v takové chvíli pravomoc ty informace pouštět i přesto, že třeba nejsou 

schválené klasickou procedurou. A pokud komunikace selhává, je to samozřejmě jeho 
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zodpovědnost a pak může nést následky” (2021). Respondent vnímá komunikační plán 

jako nezbytnost každé organizace, ve které může ke krizové komunikaci dojít. Na 

argument, že kodifikace pravidel není nutná, pokud je mluvčí zkušený, reagoval názorem, 

že: “Díky těm zkušenostem můžete být schopna reagovat rychle, ale ve chvíli, kdy jste v 

tom byrokratickém systému, tak ti úředníci prostě vyžadují, aby to bylo podle předpisů. To 

znamená, že ve chvíli, kdy v té instituci to není oficiálně schválený dokument, který je 

někde zanesený a ze kterého vyplývají pro ty jednotlivé úředníky nějaké povinnosti, tak se 

většinou nehnete z místa” (Šticha, 2021). 

O něco méně horlivou podporu pak plánu krizové komunikace projevil i Vladimír 

Řepka, který se s ním setkal jako s institucionalizovaným nástrojem krizového odboru 

ministerstva, nikoli výsledkem osobní iniciativy. Vladimír Řepka uvedl, že se krizovými 

komunikačními plány zpracovanými krizovým odborem (viz kapitola 3.2.2) se 

ministerstvo i ÚKŠ řídilo a že byly funkční a nápomocné. Dodal ale, že se není možné 

vždy připravit na všechny možné scénáře a každá krizová situace “s sebou přinese něco 

nového, co se musí řešit ad hoc, na místě.” (Řepka, 2021) Krizové komunikační plány tedy 

dle jeho slov dobře fungovaly hlavně v případě “očekávaných” krizí jako jsou povodně či 

požáry.  

Většina respondentů
26

 myšlence plánu krizové komunikace vyslovila více či méně 

váhavou podporu a domnívali se, že by takový dokument mohl být přínosem. Častou 

námitkou bylo, že komunikační plán nelze sestavit tak, aby byl aplikovatelný na každou z 

neomezené škály krizových situací, které mohou nastat a že “strategie krizové komunikace 

může být nastavena jakkoli teoreticky, ale praxe se vždy vyvíjí jinak a je třeba operativně 

reagovat na vzniklou a probíhající situaci” (Kučerová, 2021). Co zhruba třetina 

respondentů vnímala jako stejně důležité, nebo důležitější než krizový plán je to, aby se 

státní správa naučila spolupracovat s externími PR agenturami a komunikačními profíky, 

“kteří umějí i jiné věci, než napsat tiskovou zprávu ministerstva zdravotnictví. (…) Zkrátka 

jít na to metodami, které se používají v mimopolitické komunikaci.” (Plívová, 2021) 

Respondenti také zmiňovali potřebu klást větší důraz na průběžné vzdělávání státních 

zaměstnanců tak, aby se orientovali v nových trendech, metodách a možnostech 
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 Konkrétně se jednalo o devět respondentů.  
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komunikace. 

Na tom, že samotný krizový plán situaci v žádném případě nezachrání, panovala 

mezi všemi respondenty shoda. Kvalita, seniorita, zkušenosti a sehranost komunikačního 

týmu a jeho vedoucího jsou patrně klíčovými kvalitami, které žádný plán nemůže nahradit. 

Argument, že krizový komunikační plán není samospásnou strategií, ale někteří 

respondenti používali k obhájení názoru, že je tudíž zcela zbytečný.  

Nejsilněji konceptu oponoval Vlastimil Sršeň, který se domnívá, že “žádný předpis 

tohle (komunikaci, pozn. autora) nikdy k dokonalosti nedovede” (2021) a že násobně 

důležitější než formalizace pravidel je dobré složení klíčového týmu, který musí být 

různorodý a musí si lidsky sednout navzájem i s vedením rezortu. Za to, aby takový tým na 

ministerstvu vzniknul, je z jeho pohledu zodpovědný ministr. Respondent vnímal snahu o 

formalizaci a systemizaci jako nadbytečnou aktivitu, která sama o sobě s reálnými 

nedostatky komunikace nic neudělá. Jeho slovy: “Žádná směrnice, nebo žádný přesný 

popis vám nezajistí, že budete dobře komunikovat” (Sršeň, 2021). 

Pozoruhodná byla všeobecná shoda na principech, které je nutné v případě krizové 

komunikace ctít (nejvíce pak na potřebě komunikovat rychle a konzistentně), ale neshoda 

na metodách, jak jich docílit. Ladislav Šticha se například shodoval s Vlastimilem Sršněm 

na tom, že je třeba se vyhnout dlouhému schvalovacímu procesu, a zodpovědnost za 

komunikaci ponechat řediteli komunikačního odboru. Zatímco jeden k tomu ale cestu vidí 

skrze kodifikaci pravidel pro zjednodušení schvalovacího procesu během krize, druhý k 

cíli kráčí skrze neformální, organickou domluvu kompetentních lidí a dobré vztahy s 

vedením rezortu. Tyto dva přístupy značí póly škály názorů, na které se pohybovali všichni 

respondenti. 

Klíčovou proměnou v otázce potřeby či nadbytečnosti plánů pro krizovou 

komunikaci je zjevně kvalita zaměstnanců ministerstva a jejich pracovních vztahů a 

schopnosti spolupracovat. Téma se ale zároveň dotýká i otázky a/političnosti tiskových 

mluvčí, jak dále rozvádí kapitola 3.3.  



 

 

49 

 

3.2.8 Mezirezortní spolupráce komunikačních útvarů 

Mezirezortní spolupráce je klíčovým nástrojem pro dosažení důvěryhodnosti vládní 

komunikace; pomáhá ji udržet konzistentní, neroztříštěnou a veřejnosti srozumitelnou. 

Zároveň umožňuje sdílení informací a efektivní rozdělení agend mezi rezorty. Z výzkumu 

vyplynulo, že určitá míra mezirezortní spolupráce komunikačních útvarů většinou v nějaké 

míře probíhala, obecně ale spíše v operativní, než strategické rovině a do značné míry na 

neformální bázi. Pro lepší zmapování tohoto tématu jsou nejprve popsány zkušenosti 

respondentů s mezirezortní spoluprací v “běžném provozu” a poté s tím, jak spolupráce 

probíhala během krizových situací v rámci ÚKŠ.  

Z rozhovorů vyplynulo, že v určitých časových periodách bylo běžnou praxí 

občasné neformální setkávání mluvčích ministerstev a ÚV. Občasné srazy tohoto typu 

popsal Vlastimil Sršeň a Tomáš Bartovský, kteří se ve funkci protnuli během roku 2009 i 

Matyáš Vitík. První jmenovaný se sice zdráhal označit tato setkání za “koordinační 

schůzky”, nicméně souhlasil, že takovou funkci ve výsledku měly. 

 Iniciativu v tomto směru měli také dva mluvčí ÚV – Lucie Orgoníková a Martin 

Ayrer. První jmenovaná uvedla, že se během svého působení na ÚV snažila pořádat 

neformální setkávání tiskových mluvčí, ale vzhledem k tomu, že jakožto ředitelka 

komunikačního odboru ÚV neměla nad rezortními mluvčími žádné pravomoci, jí tyto 

snahy o koordinaci přišly poněkud marné. Ve chvíli, kdy některý z rezortních mluvčích 

selhával a nekomunikoval s médii, musela mezery vykrývat ona. I Martin Ayrer se během 

svého působení na ÚV snažil být v pravidelném kontaktu s mluvčími všech rezortů a 

inicioval i mezirezortní koordinační schůzky
27

. “Byla to taková snaha o koordinaci – 

nikoli tematicky-obsahovou, ale spíš věcnou.” (Ayrer, 2021) účelem těchto setkání bylo 

sdílet zkušenosti a chystané komunikační aktivity rezortů a alespoň základě se v činnosti 

koordinovat. Ayrer vnímal jako důležité dát rezortům prostor pro vlastní komunikaci jejich 

věcně příslušných agend. Vměšování se ÚV do záležitostí jednotlivých ministerstev, které 

pozoroval po svém odchodu, vnímá jako chybu.  

                                                 
27

 Konání těchto nepravidelných koordinačních schůzek potvrzuje i Ladislav Šticha, který se s Martinem 

Ayrerem během svého působení na MZ protnul. 
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Ze zkušeností těchto dvou mluvčích vyplývá, že komunikační odbor ÚV v 

některých ohledech rezortní komunikaci zastřešoval a inicioval koordinaci. Pokud Úřad 

vlády nevnímáme pouze jako servisní aparát premiéra, ale skutečně celé vlády, takový 

přístup a pozice komunikačního odboru ÚV dává veliký smysl.  

Snahu o užší mezirezortní spolupráci mělo v době kdy Martin Ayrer působil ve 

funkci také ministerstvo vnitra (viz kapitola 3.2.3). Tato iniciativa byla v rámci výzkumu 

patrně jediná, která se za cíl kladla nikoli operativní koordinaci, ale spolupráci na 

strategickém plánování. Je otázkou, z jakého důvodu tato iniciativa skončila bez 

konkrétního výstupu a zda na ni později navázaly podobné pokusy, nebo snaha o vytvoření 

mezirezortního plánu krizové komunikace zůstala nenaplněna.  

Co se týká mezirezortní spolupráce v průběhu krizových stavů, ta probíhala 

především v rámci ÚKŠ, příp. mediální skupiny, kam měli – jak potvrdilo několik 

respondentů – přístup ředitelé rezortních komunikačních odborů, nebo jimi určení zástupci. 

Zkušenosti s fungováním ÚKŠ se lišily, panovala ale shoda na tom, že ve chvíli, kdy byl 

ÚKŠ ustanoven, fungoval i jako orgán pro koordinaci komunikace. Zda u štábu fungovala 

jako samostatné těleso i mediální skupina, či ne, je otázka: Vladimír Řepka popsal, že za 

jeho působení ve funkci se následovaly připravené plány, tzn. při aktivaci ÚKŠ vznikla 

mediální skupina, které předsedal šéf komunikačního útvaru MV nebo MO, podle typu 

krize, a pod sebou měl ředitele komunikačních útvarů dotčených ministerstev a dalších 

dotčených orgánů (nebo jejich zástupce). Mediální skupina se podle Vladimíra Řepky 

během krizových stavů scházela a koordinovala komunikační aktivity a způsob 

komunikovaní událostí, přičemž jednala na základě krizových plánů i operativně podle 

aktuální situace. Podle respondenta neměl předseda skupiny žádnou pravomoc na rezortech 

vymáhat, aby se domluvené strategie dodržovaly, nicméně jako “dobrovolný” nástroj pro 

koordinaci mediální skupina fungovala.  

Kromě Vladimíra Řepky ale z mluvčích, kteří působili v době, kdy byl aktivovaný 

ÚKŠ, existenci mediální skupiny nezmínil žádný. Z jejich výpovědí se zdá, že spolupráce 

na krizové komunikaci na úrovni ÚKŠ probíhala centrálně, bez jasně vymezené mediální 

skupiny. Ředitelé komunikace z dotčených ministerstev (či jejich zástupci) se účastnili 

zasedání štábů a během či po těchto zasedáních se klíčové osoby domluvily, co a jak se 
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bude komunikovat na briefingu či tiskové konferenci, která obvykle následovala. Patrně 

tedy neprobíhala separátní jednání, kde by se řešila pouze otázka komunikace.  

Zda během krizových stavů probíhala koordinace komunikace i mimo zasedání 

ÚKŠ se patrně lišilo podle konkrétní situace. Dva respondenti se shodli, že organizované 

dělení komunikační agendy neprobíhalo a novinářské dotazy byly zkrátka směřovány na 

věcně příslušné ministerstvo, potažmo je, dle slov Lucie Orgoníkové, řešil komunikační 

odbor ÚV – například, když rezortní mluvčí nespolupracovali a nereagovali na novináře. 

Michal Schuster naopak udává, že během tzv. metanolové krize byly agendy rozdělené 

jasně a to tím způsobem, že odbornou rovinu komunikovalo MZ a politickou ÚV a v tomto 

ohledu byl vládní mluvčí s mluvčím MZ “v neustálém kontaktu a v součinnosti 

koordinovali mediální výstupy, které musely být vždy odsouhlaseny předsedou vlády a 

ministrem zdravotnictví” (2021). Vlastimil Sršeň, který metanolovou aféru řešil z pozice 

mluvčího MZ, uvedl, že štáb zasedal pravidelně, do médií komunikoval v případě změn ve 

vývoji situace koordinovaně a maximálně 2x týdně, aby předešli zahlcení mediálního 

prostoru informacemi. Dále sdělil, že mediální skupina neexistovala – dle respondenta se 

po jednání ÚKŠ klíčoví aktéři domluvili “co kdo řekne” aby se předešlo vzájemnému 

nepochopení a šli na briefing. “Bylo to všechno takové neuspořádané, částečně bez 

pravidel, hodně dělané ze znalostí, odborností a i z instinktu.” (Sršeň, 2021) 

3.2.9 Zachování zkušeností z krizí 

Respondenti byli také tázáni, zda se v rámci komunikačního útvaru zachovávaly 

zkušenosti nasbírané během předešlých krizí – tudíž zda respondentům byly předány 

zkušenosti či know-how během jejich příchodu na úřad a naopak, zda oni nasbírané 

zkušenosti předávali svému nástupci – ať už osobně, skrz úpravu existující strategie, nebo 

jinak.  

Z deseti respondentů, kteří se k této otázce vyjádřili, si téměř žádný nemyslel, že by 

se zkušenosti nasbírané během jejich působení na úřadu v rámci komunikačního útvaru 

zachovaly v nějaké konkrétní formě. Nejčastěji zmiňovaná forma zachování zkušeností z 

krizí byla skrz zaměstnance, kteří v komunikačním útvaru zůstávali. Že byli “stálí” 

zaměstnanci nositeli jakési historické paměti ministerstva, se domnívalo pět ze sedmi 
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respondentů, kteří toto téma otevřeli. Ti, kteří s tímto tvrzením nesouhlasili tak dělali 

zpravidla na základě své osobní zkušenosti, kdy útvar v době jejich příchodu postrádal 

fungující tým či vedoucího, který by jim mohl zkušenosti předat.  

Výjimkou mezi respondenty byl Vladimír Řepka, který byl při svém příchodu na 

ministerstvo seznámen se zavedenými plány krizové komunikace a během svého působení 

na MV byl přítomen jejich úpravám, které probíhaly na základě zkušeností nasbíraných 

během proběhlých krizí – zachování zkušeností tedy probíhalo touto institucionalizovanou 

formou. Matyáš Vitík uvedl, že se po konci nouzového stavu, který ve funkci zažil, 

podávala za ministerstvo závěrečná zpráva, vč. části o komunikaci. Soudil ale, že dnes by 

zachované informace byly k ničemu, jelikož spolupráce byla založená na konkrétních 

lidech a osobních vztazích, které je třeba navázat vždy znovu. 

  Absenci předávání zkušeností i spoléhání na “historickou paměť” ve věcech 

přípravy na krizové situace, kritizuje Ladislav Šticha, který to označuje za nesystémové a 

domnívá se, že “spoléhat na to, že vám nějaké krizové plány budou předávány orálním 

tradováním, jak za starých časů, není úplně ideální.” (2021)  

Nedostatek předávání zkušeností z krizí je poněkud nešťastný i v kontextu toho, že 

respondenti frekventovaně vyjadřovali přesvědčení, že komunikace během krizí pro ně 

byla obrovskou školou, která prověřila kvalitu komunikačního týmu a posunula jej dál. 

Zároveň tento fakt zdůrazňuje význam kontinuity v rámci komunikačních útvarů a 

škodlivost častých a výrazných personálních změn.  

3.3 Duální role tiskových mluvčích  

 Mluvčí ministerstva zastává dvojitou roli – jednak roli mediálního zástupce 

apolitického úřadu, jenž je součástí státního aparátu, zadruhé roli mediálního zástupce 

ministra, tedy politické osobnosti. Tato duální pozice působí jako potenciálně 

problematická z hlediska krizových situací, ve kterých může být politický zájem ministra v 

rozporu se zájmem státu.
28

 Ačkoli z výzkumu vyplynulo, že tento rozpor rezortní mluvčí 

                                                 
28

 Předpoklad problematičnosti duální pozice vycházel z doměnky, že během běžného fungování se tiskoví 

mluvčí věnují především mediální reprezentaci samotných ministrů/ministryň a kultivování jejich mediálního 

obrazu. Pokud by těžiště jejich agendy a odbornosti v běžném režimu skutečně spočívalo ve výše uvedeném, 
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spíše nevnímali, otázka rozvinula obecnější diskuzi o a/političnosti tiskových mluvčích a 

tiskových útvarů, která je provázána i s dříve zmíněnými tématy zařazení politického 

útvaru do struktury ministerstva (viz kapitola 3.1.1) či oddělení nebo slučování rolí 

tiskového mluvčího a ředitele komunikačního odboru (viz kapitola 3.1.2). Tato veskrze 

“organizační” témata mají zároveň vliv na debatu o plánování krizové komunikace 

ministerstev a ÚV, která je středobodem této práce (viz kapitola 3.2.7).  

Pro lepší orientaci je kapitola strukturovaná do několika podtémat, která se ale do 

určité míry nutně prolínají. V úvodu jsou prezentovány výsledky výzkumu vzhledem k 

třetí výzkumné otázce – tedy zda respondenti vnímali svoji dvojitou roli jako (potenciálně) 

konfliktní a problematickou. V druhé části pak kapitola rozvine otázku vnímání role 

tiskových mluvčích a jejich a/političnosti a na závěr se dotkne tématu profesionalizace 

komunikačních útvarů ministerstev. Třetí výzkumná otázka mířila pouze na bývalé mluvčí 

ministerstev – mluvčí ÚV dotazováni nebyli.
29

  

3.3.1 Konflikt rolí  

Z osmi respondentů viděla duální roli tiskových mluvčích ministerstev jako 

(potenciálně) konfliktní jen jedna respondentka, jež uvedla, že “hranice (mezi politickou a 

rezortní komunikací, pozn. autora) je velmi tenká a někdy může být problém ji stanovit” 

(Kučerová, 2021). Ostatní respondenti uváděli, že se osobně se situací, kdy by se cítili být 

v konfliktní situaci, nesetkali a žádný z dotazovaných nevyjádřil ani nepotvrdil obavu z 

možného střetu zájmu, kdy by mluvčí musel vybírat z komunikace, která vyplyne pozitivně 

pro ministra/ministryni, které zastupuje, a komunikací zodpovědnou vůči občanům a státu.  

Tuto překvapivou shodu je možné vysvětlit mimo jiné dosavadní absencí skutečně 

                                                                                                                                                    
dalo by se předpokládat, že ve chvíli, kdy krize svojí závažností překročí otázku volebních preferencí, 

mluvčí, či ředitel komunikačního odboru, který v takové situaci může zodpovídat za informování veřejnosti, 

se může dostat do střetu mezi běžnou agendou (reprezentování ministra/ministryně v pokud možno dobrém 

světle) a faktickým informováním o vzniklé krizi, jejich příčinách, důsledcích apod. Z výzkumu nicméně 

vyplynulo, že běžná agenda mluvčího ministerstva není primárně zaměřená PR šéfa rezortu a potenciál pro 

konfliktní situaci tedy možná není tak velký.  
29

 Důvodem byla premisa, že pakliže ÚV přímo nezodpovídá za řešení žádné z “běžných” krizových stavů, 

jak jsou definovány typovými plány, mluvčí ÚV se do problematického střetu zájmů ve smyslu stát vs, 

politik během krizových situací nedostávají. Tato premisa se ne zcela potvrdila, jelikož během rozhovorů 

vyšlo na povrch, že mluvčí ÚV naráží jednak na potenciální rozkol vláda vs. premiér (obzvláště v případě 

koaličních vlád) i na dichotomii úřední vs. politická sféra a jejich zahrnutí do této otázky by tudíž mělo 

smysl.  
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závažných krizí s politickým přesahem
30

, jakou je např. v současnosti probíhající 

pandemie, nebo také rozdílným chápáním role tiskového mluvčí, které, v některých 

případech, eliminuje aspekt “duální” pozice. Důvody, které respondenti uváděli jako 

vysvětlení toho, proč se necítili být v konfliktní situaci, ilustrují obecně nejednotné 

vnímání role tiskových mluvčí.  

3.3.2 Role tiskových mluvčích  

Otázka role tiskových mluvčích je otázkou týkající se jejich úlohy v úřadu, 

příslušnosti k politické, či odborné části ministerstva a obecných očekávání, která se s 

touto pozicí vážou.  

Mezi respondenty nebylo vnímání role tiskového mluvčí jednotné, rozmanitost byla 

ale do velké míry ovlivněna tím, že část respondentů zastávala zároveň pozici ředitele 

komunikačního odboru. Ze čtyř respondentů, kteří zažili role oddělené, tři svoji roli chápali 

jako primárně “úřednickou” – tedy roli mluvčího úřadu, který zprostředkovává sdělení 

ministra bez politické roviny, čtvrtý se k tématu nevyjádřil. Ostatní mluvčí, kteří zažili 

funkce sloučené, se cítili být na pomezí rezortní a politické sféry. 

Rezortem, ve kterém bylo oddělování rolí mluvčího a ředitele komunikace, a 

zároveň i “úřednické” vnímání role mluvčího, standardem, bylo ministerstvo vnitra. 

Vladimír Řepka popsal běžnou praxi fungování tiskového mluvčího slovy: “Mluvčí ve 

spolupráci s úřadem připraví pro ministra nějaké body a ministr rozhodne, zda je bude 

komunikovat on sám – tedy v politické rovině, kdy si tam může přidat politický rozměr, 

nebo jestli to zůstane v úřednické rovině a nechá to na mluvčím, který do toho samozřejmě 

politický rozměr přidávat nemůže.” (2021) Zároveň upozornil, že v případě, kdy politik 

nechce hovořit sám, ale ví, že má dané téma politický rozměr, může využít mluvčího 

politické strany, za kterou je nominován. Petra Kučerová se se svým předchůdcem ve 

funkci shodla, že: “Mluvčí ministerstva je mluvčí úřadu, bez ohledu na to, jakou politickou 

stranu reprezentuje jeho ministr. Každý ministr by měl mít k ruce svého politického 

                                                 
30

 Za krizi s velikým politickým přesahem by se dala nepochybně označit např. tzv. migrační krize, která 

kulminovala v roce 2015 - ta ale probíhala spíše v mediální, než reálné rovině. Za závažnou krizi s reálným 

dopadem na zdraví a životy občanů by mohla být považována např. tzv. metanolová aféra, nebo povodně - 

tyto krize ale naopak postrádaly výraznější politický přesah.  
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mluvčího. Témata ministerstva jako úřadu se sice prolínají s těmi politickými, ale třeba 

vždy určit hranici, kam až je bude komunikovat mluvčí ministerstva a odkud pak už mluvčí 

ministra jako politika.” (2021) 

Je nutné dodat, že zkušenost Vladimíra Řepky, jakožto mluvčího, který na 

Ministerstvu vnitra působil po dobu téměř osmi let a sloužil pod pěti ministry, je poměrně 

ojedinělá a je otázkou, zda nemohl jeho (ne zcela běžný) důraz na striktní oddělení rolí 

příčinou, či možná nutnou podmínkou takové “výdrže”. Názorová shoda s Petrou 

Kučerovou napovídá, že důraz na oddělování úřední a politické roviny komunikace je pro 

MV běžný, přesto není bez zajímavosti, že respondent, který ve funkci působil nejdéle, je 

zároveň tím, který oddělování politické a rezortní roviny komunikace akcentoval nejvíce. 

Pokud se tedy v jiných částech práce zamýšlíme, jaké jsou podmínky zachování větší 

kontinuity v komunikačních útvarech a jejich profesionalizace, příklad Vladimíra Řepky 

napovídá, že oddělení komunikace od politické sféry může být funkčním základem.  

Posledním respondentem, který zažil funkce tiskového mluvčí a ředitele 

komunikace oddělené, a domníval se, že role tiskového mluvčího do politické sféry 

ministerstva nespadá – nebo by alespoň neměla – byl Ladislav Šticha, který ale zároveň 

oponoval svým kolegům z MV názorem, že “komunikaci politických témat se nevyhnete.” 

(Šticha, 2021) Přesto situaci nevidí jako problematickou, jelikož mluvčí je pouze 

prostředníkem tlumočícím názory ministra.  

Další z dotazovaných mluvčích rozdělení úřednické a politické roviny hlouběji 

neřešili. Tomáš Bartovský např. uvedl: “Já jsem k tomu přistoupil tak, že samozřejmě 

primárně funguji jako mluvčí ministra, ale poměrně rychle mi bylo jasné, že budu fungovat 

i jako mluvčí ministerstva a že ideální je tu roli spojit” (2021). Matyáš Vitík s Viktorií 

Plívovou se zase v zásadě shodli na myšlence, že “ať mluvíte za ministra nebo 

ministerstvo, blížíte se limitně stejnému postoji” (Plívová, 2021).  

Zjištění, že žádný z dotazovaných mluvčích se – dle svých výpovědí – osobně se 

situací, kdy by se cítil být ve střetu zájmu, nesetkal, je z podstaty pozitivní, nicméně veliká 

variabilita odpovědí a postojů bývalých mluvčích zdůrazňuje nejednotné chápání role 

mluvčího ministerstva, které může být – obzvláště v krizových situacích – problematické, 



 

 

56 

 

neboť komplikuje spolupráci a koordinaci mezi rezorty. Nejednotné chápání role 

mluvčího, jeho pravomocí a zodpovědností, může být překážkou pro některé snahy 

nastavit společná pravidla a plány krizové komunikace, nebo jejich tvorbu alespoň 

centrálně iniciovat. 

Při snaze poznatky o vnímání role a a/političnosti tiskových mluvčích zobecnit 

můžeme na jedné straně identifikovat přístup “úřednický”, kdy je mluvčí zástupcem 

ministerstva jako instituce, s ministrem spolupracuje, ale striktně odděluje úřednickou a 

politickou komunikaci a na druhé straně spektra přístup “politický”, kdy je mluvčí (a – 

obvykle – ředitel komunikačního odboru v jedné osobě) členem nejužšího kruhu ministra 

za kterého komunikuje veškerá, tedy i politická témata. Nosičem “političnosti” funkce je 

pak patrně role ředitele komunikačního odboru.  

3.3.3 Profesionalizace komunikačních útvarů 

Téma a/političnosti mluvčích je úzce spojeno i s rozdílným vnímáním potřeby 

personální kontinuity v komunikačních útvarech ministerstev. Zatímco “úřednický” pohled 

na roli mluvčího připouští jeho setrvání na ministerstvu nezávisle na měnících se 

ministrech, “politický” pohled předpokládá nevyhnutelnost fluktuace komunikačního 

týmu, nebo jeho klíčových osob, s každou změnou na postu ministra.  

Problematiku a/političnosti a profesionalizace státní správy se zabývá zákon o 

státní službě (234/2014 Sb.) platný od 1. 1. 2015, v rámci kterého se komunikační útvary 

některých ministerstev v rámci organizačních struktur přesunuly do “odborných” sekcí 

úřadů, čímž se alespoň oficiálně zřekly politické roviny svého působení. Tento přesun však 

nastal jen na některých ministerstvech a nejednotnost v organizaci a obecném fungování 

komunikačních útvarů napříč ministerstvy tak ještě vzrostla. 

Tři respondenti, kteří se tématu zákona o státní službě dotkli, se téměř jednohlasně 

shodli na jeho přínosnosti. Pozitivní vliv personální kontinuity na fungování 

komunikačních útvarů zmínilo v součtu sedm respondentů. Tato široká podpora pro 

myšlenku větší stability komunikačních týmů, se ale většinou nevztahovala na funkci 

tiskového mluvčí (která je, z pohledu většiny respondentů, spojena s funkcí ředitele 
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komunikačních odborů). Zhruba polovina respondentů uvedla, že periodická obměna na 

tomto postu je přirozená či dokonce nutná. Důvodem je dle respondentů fakt, že ředitel 

komunikace (a, typicky, mluvčí v jedné osobě) je jedním z nejbližších spolupracovníků 

ministra / předsedy vlády, ve kterého musí mít šéf resortu absolutní důvěru. “Myslím, že 

zrovna komunikace je úsek, kde ten ministr by na to (dosadit “vlastní lidi”, pozn. autora) 

právo měl mít,” okomentoval otázku Vlastimil Sršeň (2021). Že se nedá očekávat, že nový 

ministr využije služby “starých” mluvčích si myslí i Tomáš Bartovský, Lucie Orgoníková 

či Viktorie Plívová. Opačný názor vyjádřil Ladislav Šticha, zastánce spíše “úřednického” 

pohledu na roli komunikačních útvarů (a zároveň respondent, jenž zažil funkce mluvčího a 

ředitele odboru rozdělené), který se domnívá se, že ve chvíli, kdy se v těchto klíčových 

pozicích lidé neustále mění a tím je opakovaně přerušovaná kontinuita toho, jak úřad 

pracuje, nelze očekávat, že komunikace bude špičková, jelikož není prostor a čas si 

nastavit interní materiály a zažít nastavená pravidla. Možným řešením by, dle Štichy bylo, 

kdyby se nově příchozí mluvčí a/nebo ředitelé komunikace snažili maximálně navázat na 

práci svých předchůdců. Myslí si ale, že to se spíše neděje a zastává tedy názor, že by se 

komunikace ministerstev měla odpolitizovat a stát se stabilnější součástí úřadu. Jako důkaz 

toho, že podobné nastavení může fungovat, uvádí příklad MO, kde současný ředitel odboru 

komunikace působí již 11 let.  

Zdá se tedy, že podmínkou pro potenciální profesionalizaci komunikačních útvarů, 

která by mohla být přínosem z hlediska zachování kontinuity i schopnosti systematické 

přípravy na krizové situace, je rozdělení politické a úřední sféry. Jako řešení se nabízí 

vytvoření separátní funkce tiskového mluvčího ministra
31

 (oproti mluvčímu ministerstva), 

které ale respondenti hromadně zamítli jako neproveditelné
32

. Další variantou je rozdělení 

funkce mluvčího a ředitele komunikačního odboru podle modelu MV, kdy druhý 

jmenovaný zastupuje politický aspekt komunikace a je členem nejužšího kruhu ministra, 

kdežto tiskový mluvčí si ponechává “pouze” roli prostředníka komunikace mezi 

politikem/úřadem a médii a osobně komunikuje jen rezortní, nepolitická, témata. 

                                                 
31

 Tento model v současné chvíli funguje na MV - podrobnosti ohledně dělení agendy a způsobu kooperace 

mluvčích ale nejsou dostupné.  
32

 Respondenti nepraktičnost tohoto modelu vysvětlovali např. nesplnitelnými požadavky na dokonalou 

koordinaci dvou mluvčích. 
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3.3.4 Role tiskových mluvčích a potřeby plánování krizové komunikace 

Z výsledků prezentovaných v kapitole 3.2 vyplývá, že v přístupu k plánování 

strategické krizové komunikace lze identifikovat dva dominantní přístupy, stejně jako v 

přístupu k roli tiskových mluvčí. V případě problematiky plánování krizové komunikace 

jedna strana diskuze říká, že kodifikace pravidel a postupů není třeba a není k ničemu 

dobrá, jelikož schopnost vhodně, rychle, flexibilně a efektivně reagovat na krizové situace 

vychází ze sehranosti, seniority a obecně kvality komunikačního týmu a – předně – z 

kvalitních vztahů mezi komunikačním útvarem a šéfem resortu, popř. vlády, které 

umožňují reagovat okamžitě, organicky a informovaně, bez byrokratické zátěže. Druhý 

přístup oponuje, že ačkoliv s kvalitním týmem krizi zvládnout jde i bez kodifikovaných 

pravidel, toto řešení je nesystémové a zanesení pravidel do oficiálních dokumentů 

ministerstva, či odboru zajišťuje potřebnou jistotu, že reakce na případnou krizi bude 

pohotová, efektivní a kvalitní i pokud tým není obzvláště sehraný.  

Je nasnadě, a respondenti se na tomto poznatku široce shodovali, že kvalita 

komunikačního týmu a jeho schopnost adekvátně reagovat na krizové situace je značně 

ovlivněna tím, jak dlouho skupina na úřadě působí, zda měla šanci se sehrát a navázat 

kontakty i s odbornou částí rezortu, popř. napříč rezorty a zda již nějaké krizové situace, 

které by prověřily její fungování, zažila. Dosáhnout takového stavu klade požadavek na 

stabilitu a kontinuitu komunikačního týmu a je tudíž kompatibilní s více “úřednickým” 

pohledem na roli mluvčího ministerstva a na odpolitizování komunikačních útvarů. 

“Politický přístup” je na druhou stranu většinou spojený s nadstandardními vztahy se 

šéfem rezortu, jejichž důsledkem může být mmj. předávání větší zodpovědnosti do rukou 

ředitele komunikace, jehož odpověď na krizovou situaci pak může být více organická, 

rychlejší a méně plánovaná, jelikož nepodléhá byrokratickým schvalovacím procesům. 

 Oba modely přinášejí své pro a proti. Kompromisní řešení profesionalizace 

komunikačních útvarů, navrhnuté v předchozí kapitole, by sice bylo přínosné pro 

fungování komunikačního týmu a jeho ukotvení v rámci rezortu při zachování politického 

aspektu komunikace v osobě ředitele odboru, cenou za toto uspořádání by ale nepochybně 

byla menší důvěra a sehranost mezi ředitelem odboru a jeho členy. Zároveň nelze 

předpokládat, že by tiskoví mluvčí byli ochotni pracovat pro kteréhokoliv politika, který by 
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do úřadu nastoupil, a k nějaké míře fluktuace v důsledku změn ve vedení úřadu by 

docházelo stejně. 

Tuto kapitolu, rozvádějící vztah mezi a/političností komunikačních útvarů a 

potřebou jejich stability a profesionalizace a vliv této problematiky na schopnost reagovat 

na krizové situace nejspíše nejlépe shrnul Vlastimil Sršeň slovy: “Nikdy to nebude ideální. 

Musíte tam najít nějaký balanc” (2021). 

4 Doporučení 

Zamýšlíme-li se nad možnými doporučeními, která z výzkumu plynou, je třeba si 

prvně položit otázku, zda vůbec současnou situaci vnímat jako problematickou. 

Respondenti výzkumu se z velké části shodovali na tom, že jim současný stav, ve kterém 

se krizová komunikace většinou řeší operativně, přijde přijatelný a do velké míry funkční. 

Zároveň se ale (z většiny) myšlence strategické plánování nebránili a – co je podstatné – z 

teorie zřetelně vyplývá, že by se krizová komunikace plánem řídit měla, pokud má být 

efektivní a plnit své cíle. Pokud tedy uzavřeme tím, že současný stav ideální není, je na 

místě si položit otázku, co s tím.  

Z výzkumu vyplývá, že pro nastavení funkčního modelu plánování krizové 

komunikace je třeba nejprve sjednotit základní organizační aspekty fungování 

komunikačních útvarů. Dále kapitola otevírá otázky možného procesu nastavování 

krizových komunikačních plánů, role mezirezortní spolupráce a také způsobu kooperace 

komunikačních odborů během probíhající krize. V závěru se pak dotýká alternativních 

možností pro řešení problému.  

4.1 Organizační sjednocení odborů  

Jakékoli nastavování pravidel či plánů platných pro komunikační útvary všech 

ministerstev, potažmo ÚV, je do určité míry podmíněno alespoň základní shodou ve 

způsobu jejich organizace. Ve chvíli, kdy některé komunikační útvary spadají pod zákon o 

státní službě a jiná ne, je nastavování společných pravidel komplikované, jelikož odbory 

staví na velmi rozdílných módech fungování.  
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Nabízí se samozřejmě otázka, zda musí být pravidla společná a nemohla by se 

nastavit pro každé ministerstvo zvlášť. Jistě by to bylo jednodušší, nicméně pokud z teorie 

vychází jako jeden z klíčových principů krizové komunikace nutnost komunikovat 

konzistentně (tzn. i napříč rezorty), a tudíž v případě krize intenzivně kooperovat, rozdílná 

nastavení krizového plánování komunikace se zdají být nežádoucí.  

Prvním krokem by tedy mělo být určité sjednocení komunikačních útvarů v 

otázkách zařazení útvarů do organizačních struktur úřadu (převážně s ohledem na Zákon o 

státní službě), v základním rozdělení rolí (tedy otázka duality role tiskového mluvčí a 

ředitele komunikace) a, což je nejdůležitější, v otázce a/političnosti těchto útvarů a jejich 

jednotlivých členů. 

Modelů, jak k takovému sjednocení dojít je více a rozhodně neexistuje jeden 

ideální. Zde jsou uvedeny dva možné základní modely: 

4.1.1 “Úřednický” model 

Jako jedno z řešení potřeby komunikační útvary organizačně sjednotit se nabízí to, 

celý komunikační odbor přesunout pod zákon o státní službě a tím jej “odpolitizovat.” 

Komunikační útvar by tedy sloužil jako servisní aparát ministra/premiéra ve věcech 

komunikace, bez ohledu na jeho politickou příslušnost. Zda by ředitel odboru byl také 

státním zaměstnancem, nebo by zastupoval politickou složku úřadu a měnil se spolu s 

ministrem/předsedou vlády je ve výsledku jedno – rozdíl by spočíval pouze v tom, zda by 

“stálý tým” interagoval přímo s ministrem, nebo by měl za prostředníka dosazeného 

ředitele. Výhodou takového uspořádání by byla stabilita týmu, přirozeně vedoucí k 

schopnosti lépe spolupracovat s odbornou částí rezortu, mezirezortně i ve vztahu k médiím. 

Nelze ale zaručit, že by si ministr (popř. ředitel komunikace) se stávajícím týmem “sednul” 

a spolupráce by byla hladká. Fungování by také muselo být více svázané pravidly, jelikož 

by ve vztazích mezi ministrem a odborem pravděpodobně chyběla hlubší důvěra, která 

pravidla někdy nahrazuje. Komunikace by tedy byla méně flexibilní a více odkázaná na 

schvalovací procesy. Stabilita komunikačního týmu chráněného Zákonem o státní službě 

by zároveň nebyla nutně zárukou kvality, a pokud by tým nebyl kompetentní už v základu 

a nedbalo se dostatečně na jeho průběžné vzdělávání, hodnocení apod., jeho výkony by 
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mohly být – i z důvodu menší kompetice a autonomie – spíše podprůměrné.  

Potřeba oddělit funkce tiskového mluvčího a ředitele komunikačního odboru, by 

nastala v případě, že by měl ředitel komunikace zastávat “politickou” složku v rámci 

odboru. V opačném případě na tom nezáleží. Pokud by měla funkce být spojená a zároveň 

“politická”, vytratila by se část benefitů spojená s “depolitizací” odboru. 

4.1.2 “Politický” model 

Druhou variantou organizačního sjednocování by bylo ponechat komunikační 

útvary zcela mimo zákon o státní službě a spoléhat na střídající se ministry, že do 

komunikačních útvarů budou dosazovat kompetentní lidi, kteří i za omezenou dobu 

zvládnou nastavit funkční systém a komunikaci – včetně té krizové – efektivně řídit. 

Výhodou by mohlo být dynamičtější a více kompetitivní prostředí, které by mohlo vést ke 

kvalitnějším a progresivnějším výstupům. Plusem by byly také vztahy s vedením rezortu 

založené na důvěře, které by útvaru umožnily být flexibilnější a samostatnější a méně řešit 

byrokratické procesy schvalování, což by mohlo komunikaci – např. v případě krize – 

urychlit. Zároveň je zde potenciálně mnoho slabých stránek – tedy především obtížnější 

navazování kvalitních vztahů s odbornou částí ministerstva, která připravuje podklady a 

nutně s komunikačním týmem spolupracuje, nebo horší výchozí pozice pro mezirezortní 

spolupráci a spolupráci s médii. Nevýhodou by bylo i vytrácení se získaných zkušeností se 

střídáním ministrů v čele rezortu.  

4.2 Nastavování krizového plánu 

Nastavení jednotného prostředí v komunikačních odborech ministerstev by dále 

umožnilo vymyšlení nějaké formy nastavování krizových plánů v oblasti komunikace, 

které by mohly reagovat na “organizační typ” odborů a brát ohled na jejich silné a slabé 

stránky – tzn. např. kodifikovat způsob zachovávání zkušeností z krizí v případě 

“politického” modelu, nebo způsob rychlého, operativního vypouštění informací během 

krize v případě modelu “úřednického”. 

Nastavování jednotného modelu plánů pro krizovou komunikaci by samo o sobě 

muselo proběhnout na základě mezirezortní spolupráce a po konzultaci s odborníky a lidmi 
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z praxe. Inspiraci by stálo za to hledat i v zahraničí a soukromé sféře. Ze zkušeností 

Martina Ayrera vyplývá, že by bylo vhodné za tímto účelem vytvořit pracovní skupinu 

čítající menší počet lidí a na úrovni celé vlády pak řešit jen finální návrhy. 

4.3 Mezirezortní spolupráce 

Jako smysluplný se jeví i klást větší důraz na mezirezortní spolupráci (jenž je 

kompatibilní spíše s “úřednickým” modelem). Za účelem dosažení konzistentnosti 

komunikačních výstupů by plány krizové komunikace měly zahrnovat nejen procesy uvnitř 

rezortu, ale i aktivitu zahrnující zbylé rezorty a koordinaci s nimi.  

Organizované pravidelné mezirezortní setkávání komunikačních odborů by bylo 

obzvláště potřebné v případě “politického” modelu, kdy by nebylo vždy možné vztahy 

vytvářet samovolně v průběhu let. Iniciativu nad tímto setkáváním by mohl převzít 

komunikační odbor ÚV, jakožto orgán zastřešující komunikaci celé vlády. V případě 

“úřednického” uspořádání by systematické setkávání asi nebylo nutné, ačkoli neformální 

setkávání, které někteří respondenti zmiňovali, by jistě bylo pro mezirezortní koordinaci 

přínosem.  

Větší aktivitu by mělo vyvíjet také MV, jakožto orgán pověřený koordinací 

krizového řízení a kontrolou krizové připravenosti rezortů. Jako smysluplné by se jevilo 

obnovení či dokončení projektu popisovaného Martinem Ayrerem v kapitole 3.2.3.  

4.4 Krizová komunikace během krize  

Co se týká samotného průběhu krizových situací a stavů, přirozeným centrem 

koordinace je ÚKŠ, který by měl v případě svého ustanovení za koordinaci komunikace 

převzít zodpovědnost (např. skrze ustanovení mediální skupiny), nikoli ji nechávat v gesci 

jednotlivých rezortů, jako je tomu teď. Ve chvíli, kdy se odpověď na krizi koordinuje 

centrálně na úrovni ÚKŠ, není důvod, proč by se simultánně neměla koordinovat i 

odpověď mediální a komunikační. Jde o nejjednodušší a přirozené řešení potřeby 

komunikaci koordinovat. I zde by nicméně komunikace měla následovat určitý plán 

zajišťující, že budou zvažovány všechny důležité zásady a využívány nejefektivnější 

nástroje krizové komunikace. Podmínkou pro fungování takového uspořádání je však 
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respektování zavedených procesů a předpisů, které dohromady tvoří ucelený systém 

odpovědi na vznik krizové situace. Ve chvíli, kdy jsou v průběhu krize tato opatření 

měněna a přetvářena, jako tomu bylo např. v průběhu „koronavirové“ krize se statutem 

ÚKŠ (viz kapitola 1), nelze předpokládat, že budou správně plnit svoji funkci.  

4.5 Alternativní možnosti 

Alternativou pro výše představené návrhy, které více méně počítají se zachováním 

stávajících struktur, by bylo přesměrovat zodpovědnost za komunikaci za krize na jeden 

samostatný orgán, který by ji řešil bez ohledu na typ krize. Tímto orgánem by mohl být 

např. Úřad vlády, Ministerstvo vnitra nebo zcela nový orgán dedikovaný jen tomuto účelu. 

Takové uspořádání by umožnilo ministerstvům ponechat si své organizační i jiné 

rozmanitosti, nicméně by nadále kladlo veliké nároky na koordinaci a nepochybně 

přinášelo i řadu jiných problémů.  

Závěr 

Efektivní a strategicky vedená komunikace je pro státní správu klíčovým nástrojem 

ke zvládnutí krizových situací. Zvyšuje důvěru v instituce, ochotu občanů spolupracovat a 

tím i celkovou schopnost nastalou krizi řešit. Pandemie nemoci COVID-19, jež do České 

republiky dorazila v březnu roku 2020, odhalila zásadní mezery, které česká státní správa 

vzhledem ke komunikaci má i následky, které z tohoto podcenění mohou vyplývat.  

Ambicí této studie bylo vrhnout světlo na problematiku plánování krizové 

komunikace státní správy v ČR a to jak z hlediska teoretického – tedy v otázce právní 

delegace zodpovědnosti za tuto problematiku, tak z hlediska praktického, skrz rozhovory s 

lidmi, kteří mají s krizovou komunikací státní správy zkušenost z první ruky. Z rešerše 

zákonů upravujících krizové řízení v ČR vyplývá, že zodpovědnost za “vytváření 

podmínek pro nouzovou komunikaci” mají primárně dotčená ministerstva. Z toho důvodů 

byl výzkum směřován na komunikační útvary ministerstev a na ÚV, který jednotlivé 

rezorty zastřešuje, a to skrze rozhovory s bývalými tiskovými mluvčími těchto úřadů. 

Výsledkem výzkumu jsou unikátní data ohledně organizace komunikačních útvarů 
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vybraných ministerstev a ÚV, jejich přípravy na krizové situace a ohledně způsobu řešení 

takových situací. Řešena je také politicko-úřední dualita komunikačních odborů a její 

implikace pro jejich fungování. Prezentovaná data jsou významným příspěvkem do 

diskuze o komunikaci českého státu během krizí a mohou posloužit jako výchozí bod pro 

další výzkum a analýzu. 

 Ze studie vyplynulo, že situace napříč ministerstvy byla ve většině ohledů 

nejednotná a proměnlivá a nelze tedy definovat jeden dominantní model organizace 

komunikačních odborů, ani jejich přípravy na krizové situace. Je ale možné konstatovat, že 

systematická příprava na krizové situace rozhodně nebyla běžnou součástí fungování 

komunikačních odborů. Pokud k přípravě na konkrétních institucích docházelo, jednalo se 

spíše o výsledek osobních iniciativ jednotlivých aktérů. Výjimku tvořilo Ministerstvo 

vnitra, které aspekt komunikace zahrnovalo do krizových plánů. V ostatních případech se 

ale komunikační strategie v případě krizí běžně nastavovaly ad hoc v reakci na konkrétní 

situaci. Svým způsobem významné je i zjištění, že tiskoví mluvčí, kteří z většiny zároveň 

zastávají i post ředitelů komunikačních odborů, tento stav nepovažovali za zcela nežádoucí 

a domnívali se, že krizová komunikace v tomto modelu v zásadě funguje. Co se týká třetí 

výzkumné otázky, zdá se, že situace, ve které by se mluvčí ocitali v konfliktní pozici kvůli 

jejich duální, politicko-úřednické roli, nejsou běžné a mluvčí tento aspekt své pozice 

nevnímali jako problematickou. Otázka a/političnosti tiskových odborů se nicméně ukázala 

být významným faktorem ovlivňujícím komunikační struktury odborů, jejich interní 

procesy a vnímanou potřebu plánování pro případ krize.  

Tato studie otevírá prostor pro další bádání a analýzu. Jeden z možných směrů 

navazujícího výzkumu je rozšíření záběru zájmu o další složky aktivní v krizovém řízení, 

tedy např. na hasičský sbor, policii a armádu, nebo do výzkumu zapojit kromě 

komunikačních útvarů ministerstev i útvary věnující se krizové připravenosti. Takové 

rozšíření by umožnilo získat větší vhled do komplexního systému spolupráce a delegace 

zodpovědností napříč úřady a orgány státní správy a krizového řízení. Přínosné by bylo 

také výpovědi respondentů porovnat s ohledem na časovou osu. Tato práce aspekt vývoje 

v čase nereflektuje, ačkoliv přiložená časová osa čtenáři umožňuje alespoň samostatně 

výpovědi respondentů do časového kontextu zařadit. Zaměřením se na vývoj v čase by 
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bylo možné dospět k relevantnějším výsledkům ve smyslu výsledků odrážejících 

současnou situaci a ne jen syntézu situací minulých. Budoucí výzkum v této oblasti by se 

mohl ubírat i směrem kvantitativní studie, jež by umožnila ověřit některé z předložených 

tvrzení a poznatky zobecnit. Veliký prostor pro analýzu pak přirozeně přináší pandemie 

nemoci COVID-19, která svými odrazy v komunikaci vlády ČR vznik této studie 

inspirovala.  

Spíše praktická orientace této práce ale v první řadě navádí k tomu, ptát se, co je 

možné udělat pro zlepšení současného stavu a jakým způsobem dosáhnout efektivní, 

strategické krizové komunikace státní správy ve chvílích, kdy ji potřebuje. Doporučení 

shrnutá v této studii jsou základním výkopem, pohled z jiných úhlů, jiných orgánů 

krizového řízení a jiných profesí by je jistě dokázal ještě výrazně obohatit. 

 Čtvrtá vlna koronaviru je za rohem a s ní i skvělá příležitost veškerá doporučení 

k efektivní krizové komunikaci státní správy otestovat praxi.  
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Interview guide (text) 

 

 

 

Interview guide 

 

Připravenost tiskových mluvčích ministerstev a Úřadu vlády ČR na 

strategickou komunikaci za krizových situací 

 

Barbora Srbová - bakalářská práce 

 

 

Jméno respondenta: 

 

Datum:  

 
 

Úvod 

 

Představení tazatele 

Představení účelu studie 

 

Práce zkoumá strategickou komunikaci státní správy během krize jako jeden z klíčových nástrojů řešení 

mimořádných událostí. Cílem výzkumu je osvětlit fungování a struktury komunikačních odborů vybraných 

ministerstev a Úřadu vlády, zjistit, jak probíhá příprava komunikačních odborů na strategickou komunikaci 

za krize a jakou roli v komunikaci během výjimečných stavů mají tiskoví mluvčí.  

 

Seznámení s průběhem stude a etickými zásadami 

 

- délka rozhovoru 

- nahrávání 

- anonymita, dobrovolnost, odvolatelnost 

 

 
   

Otázky 

   

- Jakým způsobem byl komunikační odbor ministerstva strukturován a veden, jaké v něm figurovaly 

klíčové osoby, kdo měl za co zodpovědnost? Jak byl odbor zařazen do organizačních struktur 

ministerstva? 

- Probíhala v rámci odboru příprava na krizovou komunikaci/komunikaci za krize? Jak? 

- Existovaly v rámci ministerstva/ÚV zavedené metody, strategie a postupy pro komunikaci za krize, 

nebo komunikační strategii určoval aktuální mluvčí ministerstva? 

- Proběhla za vašeho působení na ministerstvu nějaká krizová situace? (Využily se již připravené 

strategie?) 

- Zachovaly se zkušenosti z krize, kterou jste zažil/a, ovlivnily podobu plánů a strategií pro 

komunikaci v krizových situacích? 

- Vnímal/a jste někdy a může podle Vás nastat konflikt mezi jednotlivými rolemi tiskového 

mluvčího ministerstva – tj. 1) role mediálního zástupce konkrétního ministra/ministryně, který se 

snaží o jeho/její pozitivní prezentaci veřejnosti a 2) role tiskového mluvčího ministerstva, který v 

určitých situacích může zodpovídat za informování veřejnosti o krizových situacích, ohrožení atd.? 

Může v některých situacích nastat konflikt mezi zájmy státu a politickými zájmy ministra či 

ministryně?  


