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Anotace 

V bakalářské diplomové práci PR pro neziskové organizace se autorka věnuje 

komunikaci neziskových organizací s veřejností skrze média. 

Cílem práce je ukázat na možnosti nevládních organizací prezentovat se 

před veřejností. Autorka se proto v této práci věnuje charakteristice 

jednotlivých médií, rozličným přístupům k médiím a různým eventualitám 

vzájemné komunikace. 

Dále v textu jsou popisovány jednotlivé PR činnosti jako např. utváření 

medialistu, tiskové zprávy nebo tiskové konference. 

Teorie PR je aplikována na projekt Darujme vzdělání od Salesiánské 

asociace Dona Boska (SADBA). 

Praktická část je zaměřena na realizaci PR projektu, je charakterizováno 

spuštění a průběh projektu a vysvětleno jeho následné hodnocení. Autorka tak 

chce poukázat na rozdílné stránky public relations, konkrétně na to, jaké oblasti 

se teoreticky jevily jako jednoduché a v praxi byly mnohem komplikovanější. 

Zároveň chce prezentovat poznatek, že možnosti PR jsou uskutečnitelné 

i v malé neziskové organizaci. 

 

Klíčová slova 

Public relations, projekt Darujme vzdělání, média, medialist, tisková zpráva, 

tisková konference. 



Summary 

The bachelor thesis PR for non-profit organizations deals with the topic of 

communication of non-profit organizations with the general public through  

media. 

The thesis shows the possibilities the non-governmental organizations have 

to present themselves to general public. The author characterizes the different 

types of media, various approaches to media and various forms of mutual 

communication. 

The particular PR activities, such as the compiling of a media list, a press 

release or the organization of a press konference, are described in the thesis. 

The PR theory is applied to the project called Let’s Donate Education 

organized by the Association of Salesian of Don Bosco (SADBA). 

The practical part of the thesis is focused on the realization of the PR of the 

project. It describes the beginning and the whole course of the project and 

explains its final evaluation. 

The author points out the various sides of public relations, particularly the 

areas which seemed simple in theory but in practice are significantly 

complicated. She also proves that the PR possibilities are feasible even for a 

small non-profit organization. 
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Úvod 

Neziskových organizací v České Republice je velké množství (v červnu 2012 

bylo zaregistrováno 77 801 občanských sdružení
1
). Některé z nich jsou 

všeobecně známy, jako například Člověk v tísni či Armáda spásy, ale je to jen 

nepatrný zlomek. Mají možnost i ostatní neziskové organizace dostat se do 

povědomí lidí? Jsme toho názoru, že to možné je, a nemusí se jednat vždy 

o velkou národní neziskovou organizaci. Jak toho docílit? Je potřeba mít nejen 

kvalitní služby, ale také dobré PR - public relations. Část společnosti se zřejmě 

domnívá, že PR mohou vykonávat a využívat jen velké firmy, které chtějí 

prodat co nejvíce svých produktů, a jež mají dostatek zaměstnanců 

a prostředků na  public relations v profesionální podobě. PR však může 

vykonávat jakákoliv firma/organizace neboť public relations se zabývá 

komunikací s veřejností, zejména pak pozitivním naladěním společnosti na 

požadovanou organizaci. 

Cílem této práce je proto poukázat na možnosti PR neziskových organizací, 

především v oblasti media relations, dále zmapovat pole public relations 

a zjistit, co nevládní organizace mohou pro svoji prezentaci před veřejností 

udělat a jaké jsou jejich možnosti, uvážíme-li jejich finanční situaci (budeme 

vycházet z předpokladu, že neziskové organizace nemají pro tyto účely velké 

finanční zdroje). 

Teorie public relations je aplikována na projekt Darujme vzdělání 

organizovaný Salesiánskou asociací Dona Boska (SADBA). Práce zahrnuje jak 

monitoring počátečního průběhu PR, tak hodnocení a vyvození závěrů (klady 

a zápory našeho public relations, průběžné výsledky včetně zahrnutí 

dodatečných námětů, které vyplynuly během realizace). Jelikož je SADBA 

nezisková organizace čítající celkem tři zaměstnance, rádi bychom rovněž 

                                                 
1
 http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf, citováno 10. 

dubna 2013 

http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf
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touto prací ukázali, že PR může provozovat i malá nevládní (nestátní) 

organizace. 

Práce je rozdělena na pět částí. 

V první části popisujeme samotnou oblast PR. Snažíme se public relations 

definovat, vymezit jeho oblasti působení a vysvětlit, jak tento pojem chápat. 

Také objasňujeme rozdíly mezi PR a reklamou. Nakonec poukazujeme na to, 

že i pro neziskové organizace je reálné se věnovat  public relations. 

V dalším úseku práce se zaměřujeme na rozbor samostatných médií. 

Zabýváme se jejich charakteristikou a jednotlivými přístupy. Také se věnujeme 

komunikaci s médii a zástupci médií. Vyzdvihujeme možnosti postupů při 

dorozumívání s novináři, zároveň ale poukazujeme na úskalí tohoto vztahu. 

Ve třetí oblasti charakterizujeme samotné PR. Určujeme cíle pro plánování 

a předkládáme návrhy, jak následně takovou PR strategii zhotovit. Poté se 

zaměřujeme na některé PR aktivity - konkrétně na medialist, na tiskovou 

zprávu, na kontakt s novináři a na tiskovou konferenci. 

Čtvrtou část věnujeme samotnému projektu Darujme vzdělání. Vystihujeme 

cíle, průběh a účel projektu. 

V posledním úseku práce se orientujeme přímo na PR projektu Darujme 

vzdělání. Popisujeme průběh plánování PR a uskutečněné postupy v samotných 

aktivitách public relations. Následuje konečné shrnutí celého PR k námi 

zvolenému projektu a vyvození závěrů. 
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1. Public relations 

1.1. Úskalí definice  

Na pojem PR můžeme nazírat různými úhly pohledu, které jsou podmíněny jak 

historickým, kulturním i technickým vývojem dané společnosti, tak 

i prolínáním mnohých vědních oborů. Rádi bychom zde poukázali na 

nejednoznačnost výkladu, která je jinak chápána laickou veřejností a dokonce 

jinak interpretována i samotnými profesionály zabývajícími se touto oblastí.  

Jak píší autorky Jane Johnston a Clare Zawawi
2
, termín public relations je 

často nepochopený i vyššími manažery, což je dáno např. tím, že je pojem 

nevhodně používán nebo že existuje řada pojmenování pro tuto profesní oblast 

(v roce 1994 bylo celkem 74 rozdílných označení pracovních pozic pro lidi 

pracujících ve sféře PR).
3
  

Navíc se v oblasti public relations objevují stále nové poznatky, proto se 

i akademická definice PR neustále vyvíjí
4
. Před dvaceti lety nebyla funkce PR 

zdaleka tak obsáhlá jako nyní, a to z důvodu např. narůstající kvantity 

komunikačních kanálů.  

Jedním z důvodů, proč je komplikované public relations ohraničit slovy, je 

také fakt, že do jeho sféry působení zasahuje řada jiných disciplín, například 

marketing, management, studia organizací, komunikace, žurnalistika či 

mediální studia.
5
 Na pracovníky v sektoru PR jsou proto kladeny vysoké 

požadavky na znalosti z mnoha odlišných oborů.  

V publikaci Teorie a přístupy public relations
6
 autoři vypisují celou řadu 

dovedností, které by měl ovládat pracovník v PR. Patří mezi ně např. 

komunikační, vztahové a mezilidské dovednosti, silné sociální, politické 

                                                 
2
 JOHNSTON, ZAWAWI, 3  

3
 JOHNSTON, ZAWAWI, 6 

4
 JOHNSTON, ZAWAWI, 5 

5
 L´ETANG, 23 

6
 JOHNSTON, ZAWAWI, 14-15 
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a morální porozumění, umění vyhledávat, psát a prezentovat se v médiích či 

mít schopnosti plánovat (a mnohé další). Autoři se dále zmiňují, že PR ve 

skutečnosti představuje umění, vědu a podnikání.
7
 Pracovník v oblasti public 

relations by měl tudíž být kreativní a umělecky založený, s originálním 

a nevšedním cítěním. PR z vědeckého pohledu také zahrnuje vytváření určitých 

hypotéz a následné zkoumání jejich platnosti. Kromě výše zmíněného je kladen 

velký důraz na praxi v podnikání v podobě plánování, sestavování rozpočtu 

atd.  

Stinná stránka public relations tkví v tom, že jako obor není dostatečně 

vymezen, nejsou známy jeho hranice a pronikají do něj mnohé další 

disciplíny.
8
 Shrnout všechny aspekty PR do jednoduché a jasné definice se 

zatím příliš nedaří. Jak říká Svoboda: „Cíle, aktivity, techniky, formy a další 

prvky PR jsou tak obšírné, že jejich zjednodušení do definice je prakticky 

nemožné“.
9
 

Meerman
10

 ve své publikaci zase poukazuje na překotný vývoj PR – dříve 

uplatňovaná praxe je v dnešním světě vnímána jako překonaná. Jedná se např. 

o případ, kdy společnosti komunikovaly s novináři jen prostřednictvím 

tiskových zpráv (v dnešní době se pracuje spíše na osobní bázi v komunikaci 

s médii v podobě tiskových konferencí atp.); aktuální tisková zpráva byla 

určena jen pro úzký okruh novinářů a redaktorů (v současnosti se tiskové 

zprávy vyvěšují na internetové stránky a jsou proto dostupné široké veřejnosti);  

pro zveřejnění tiskové zprávy bylo zapotřebí nosné a závažné informace (nyní 

je možné vydat tiskovou zprávu obsahující pouze vyjádření k nějaké situaci, 

akci či k postoji společnosti nebo jednotlivce); PR a marketing byly původně 

oddělené disciplíny, které vedli různí lidé s odlišnými strategiemi a cíli (avšak 

                                                 
7
 JOHNSTON, ZAWAWI , 15 

8
 L´ETANG, 57 

9
 SVOBODA, 17 

10
 MEERMAN, 34-35 
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v současné době, především v USA, se objevuje trend v osobě Chief 

Communication Officera, který obě odvětví koordinuje dohromady. V ČR stále 

převládá původní rozdělení disciplín). 

 

1.1.2 Rozličné definice 

Pro vymezení činnosti PR existuje několik tisíc definic
11

.
 
Zmíníme zde některé 

vybrané, které jsou nejčastěji prezentovány a interpretovány. 

Jako první uvádíme definici, která je velmi jednoduchá, ale o to výstižnější. 

Kolektiv autorů publikace Úspěšná nezisková organizace popisují PR: 

„Cokoliv uděláte pro to, aby o vás (o vaší organizaci) mluvili dobře jiní, patří 

do public relations.“
12

 Můžeme zde zahrnout jak komunikaci s médii, tak také 

kontakt s rodiči klientů a povědomí o organizaci v daném městě či kraji. 

Oblast PR může být dále určována těmito definicemi: 

„PR činnosti jsou záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet 

a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich 

veřejností“.
13

 

„Jako PR označujeme ty formy komunikace managementu, které organizaci 

pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo udržet, a to se zřetelem 

k dosažení cílů organizace.“
14

 

 „Náplní public relations je vytváření dobrých vztahů mezi organizací 

a veřejností, vytváření kladných postojů k organizaci, získávání veřejné 

podpory a získávání a udržování pozitivní pozornosti pro organizaci, její 

záměry, ideje či produkty.“ 
15

 

„Public relations jsou sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím 

organizace působí na vnitřní a vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat 

                                                 
11

 SVOBODA, 17 
12

 ŠEDIVÁ, 30 
13

 FTOREK, Public relations a politika, 54  
14

 SVOBODA, 17 
15

 TOMANDL, 35 



 

13 

s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění 

a důvěry.“
16

 

 

Australští autoři Jane Johnston a Clare Zawawi
 17

 popisují PR jako vývoj 

a vedení mravních strategií používajících komunikace k budování vztahu 

investora a veřejnosti. Poté dodávají, že toto vymezení PR je jen jako ledovec – 

na hladině moře vidíme jen špičku celé masy ledu, největší část se ukrývá pod 

vodou; tak je to i s definicí PR – zahrnuje pouze okolo deseti procent celé své 

činnosti. 

 

Vlastní definice 

Z těchto mnohých rozličných definic se pokusíme zformulovat vymezení PR 

vlastními slovy: Public relations je oblast, která se zabývá budováním vztahů 

mezi subjektem (firmou, organizací) a jeho veřejností. Nejčastější podoba PR 

je tzv. Media Relations, kdy se organizace snaží na lidi působit skrze média. 

 

Praktické vysvětlení PR 

Pro jednoznačnější pochopení PR, objasníme jednu část jeho činnosti na 

názorném příkladu. 

V naší společnosti se nyní ukončuje možnost vstoupení do druhého pilíře 

důchodového pojištění pro lidi starší třiceti pěti let. V článcích, zveřejňovaných 

na toto téma v médiích, se často mluví o rizicích a výhodách penzijní reformy 

a jsou zde mnohdy zmíněny některé konkrétní pojišťovny, ať už se jedná o 

citace jejich pracovníků nebo zmínka o kvalitě jejich služeb. Pojišťovny se tak 

snaží skrze média zvýšit povědomí o své značce a pozitivně naladit veřejnost 

na jejich firmu. Když se zmínka o jedné pojišťovně objeví v několika různých 

                                                 
16

 SVOBODA, 37 
17

 JOHNSTON, ZAWAWI, 7 
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médiích, žadatel o druhý důchodový pilíř bude tak danou pojišťovnu již znát 

a může to ovlivnit jeho výběr. 

 

1.2. PR a reklama  

PR je sociálněkomunikační aktivitou
18

 - pracuje skrze sociální kontakt 

s veřejností, stejně jako reklama. Na jednu stranu jsou si tyto dvě oblasti 

podobné v rámci působení na veřejnost, na druhou stranu mají ale odlišné cíle 

a způsoby ovlivňování lidí. 

Jan Tomandl ve své knize Jak účinně oslovit média
19

 ukazuje, jak je potřeba 

vnímat rozdílnost reklamy a PR. 

Reklama je mediální prostor, který je zaplacený. Co je umístěno do médií 

zadavatelskou firmou, je také otištěno. Reklama se snaží odpoutat pozornost, 

vychvaluje, působí podprahově. Má nízkou důvěryhodnost. 

PR je na rozdíl od reklamy méně nákladné (neplatí se zde prostor v médiích 

atp.). Místo v médiích je získané prostřednictvím komunikace s novináři, kdy 

jsou jim nabízeny informace, které by pro ně mohly být zajímavé.  Redaktor 

ale nepoužije vše, co je mu prostřednictvím firem/organizací zasláno. Oproti 

reklamě má PR větší důvěryhodnost.  

Roman Bajčan ve své knize Techniky public relations aneb jak pracovat 

s médii
20

 dále dodává, že by PR na rozdíl od reklamy nemělo obsahovat velký 

počet expresiv ani superlativů.  

 

 

                                                 
18

 SVOBODA, 17 
19

 TOMANDL, 37  
20

 BAJČAN, 33  
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1.3. Má PR smysl i pro malé neziskové organizace? 

Když hovoříme o PR, většina lidí si vybaví velké firmy s profesionálním 

marketingem. Neziskové organizace nemají potenciál se v oblasti public 

relations prosadit, protože se do médií dostane jen malá část PR informací.  

Avšak Ruß-Mohl v publikaci Žurnalistika
21

 zmiňují, že téměř dvě třetiny 

všech agenturních zpráv (i zpráv v novinách, rozhlase a televizí), pocházejí 

v konečném důsledku z materiálů public relations. 

Fairchaild ve své knize Jak zjistit skutečnou hodnotu PR
22

 vyjadřuje názor, 

že sami novináři odhadují, že 25% publicity vzniká na základě PR aktivit. Sami 

PR pracovníci odhadují tento podíl kolem 40%. 

Tomandl
23

 se dokonce domnívá, že tiskoví mluvčí a pracovníci PR agentur 

představují pro novináře jeden z hlavních zdrojů informací (i když toto tvrzení 

novináři nepřijímají). Z vlastního novinářského úsilí pochází v dnešní době jen 

malý díl informací. 

Podíl informací v médiích:
24

 

 Zpravodajské  

agentury 

tisk rozhlas televize 

Public relations 59% 54% 61% 63% 

Jiné zdroje 41% 36% 39% 37% 

Počet analyzovaných  

příspěvků 

826 1768 562 347 

 

Přesný poměr PR zpráv v médiích není možné určit, jelikož statistiky lze 

interpretovat různě – ať už se jedná o novináře nebo PR pracovníka. Při 

                                                 
21

 RUß-MOHL, 87  
22

 FAIRCHAIL, 26 - 27 
23

 TOMADL, 27  
24

 FTOREK, Public relations jako ovlivňování mínění, 218  
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celkovém pohledu ale zjišťujeme, že v médiích zaujímají PR informace nemalý 

prostor a jsou v dnešní době pro novináře velmi důležité. Je to především 

z toho důvodu, že v současnosti (díky rozvoji médií, především internetu) je 

třeba informace neustále aktualizovat a mít početnou zásobu nových zpráv. 

Denis McQuail dodává ve své publikaci Úvodu do teorie masové 

komunikace
 25

, že žurnalisté by měli být za normálních okolností podezřívaví 

vůči materiálům, které se k nim dostanou od veřejnosti, např. od PR 

pracovníků. Novináři ale vědí, že PR pracovníci jim poskytují jen kvalitní 

zprávy, protože je v jejich zájmu skrze média oslovit veřejnost. Kdyby přesto 

PR pracovníci dali novinářům mylné, špatné nebo zavádějící informace, tak 

vzájemná spolupráce mezi nimi nebude již nadále pokračovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
25

 McQUAIL, 254  
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2. Média  

Slovo médium vzniklo z latinského „médium“ a v českém překladu nabývá 

významu  „nacházející se uprostřed“, „střední“. Pojem „média“ je využíván 

jako souhrnný výraz pro technické prostředky či nástroje, které slouží k předání 

informace od zdroje k příjemci.
26

  

V oblasti PR se velmi často setkáváme s médii (zejména v oblasti media 

relations), proto je třeba znát jejich základní charakteristiku, která nám 

napomůže zefektivnit spolupráci. Clarke L. Caywood ve své knize Public 

relations, řízená komunikace podniku s veřejností, efektivnost media relations 

vysvětluje, že efektivní PR vyplývá z pochopení zásadních rozdílů v potřebách 

i přístupech sdělovacích prostředků.
27

  

Masová média jsou hlavním zprostředkujícím činitelem, a tedy i nástrojem 

současného PR, k přenosu zájmových sdělení. Představují klíčový 

komunikační kanál moderní společnosti.
28

 

 

Rozdělení médií 

Média můžeme dělit dle různých kritérií: periodicita (24 hodinový informační 

servis, deníky, týdeníky, měsíčníky apod.); cílová skupina, která je oslovena 

(např. podnikatelé, teenageři, ženy, veřejnost všeobecně apod.); forma 

sdělovacího prostředku (elektronická, tištěná, internet, agentura); odbornost 

(média pro odbornou veřejnost, média pro širokou veřejnost) či geografický 

zásah (celostátní, mezinárodní, regionální, lokální).
29

 

V této práci se budeme zaměřovat na nejběžnější a nejčastější dělení médií, 

a to na tištěná média, rozhlas, televizi a internetová média. 

                                                 
26

 STAŇKOVÁ, 10 
27

 CLAYWOOD, 70  
28

 FTOREK, Public relations jako ovlivnění mínění, 22 
29

http://vaclavprokupek.ano2012.txt.cz/clanky/102571/rozdeleni-a-struktura-medii, 

citováno 4. dubna 2013 

http://vaclavprokupek.ano2012.txt.cz/clanky/102571/rozdeleni-a-struktura-medii
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  Stranou ponecháváme sociální média (Facebook, Twitter a další sociální 

sítě, blogosféru), která jsou zcela specifickou skupinou a do klasického media 

relations se většinou nezahrnují. 

 

2.1. Tištěná média  

Zájem o tištěná média v naší společnosti postupně klesá díky vzrůstajícímu 

počtu uživatelů internetu. Sama tištěná média jsou si daného faktu vědoma 

a postupně se přizpůsobují nové situaci. Může se jednat o založení vlastní 

internetové stránky (idnes.cz, reflex.cz atd.) nebo také o to, že tištěná média se 

pravděpodobně začnou více zaměřovat na podrobnější zpracování ucelenějších 

témat.
30

  

Podle názorů Václava Svobody
31

 je tisk pro media relations stále 

nejdůležitějším médiem. Je to dáno zejména jeho širokou škálou v počtu 

vycházejících titulů, které zasahují nejrůznější sociální a zájmové skupiny 

obyvatelstva. V roce 2009 vychází v Česku přes pět a půl tisíce titulů periodik. 

Informace v denících jsou veřejností přijímány s velkou důvěrou.
32

 

 

2.1.1. Tištěná zpravodajská média 

Noviny nám zprostředkovávají zejména informace ze širokého spektra témat 

(především z politiky, sportu, kultury, hospodářství nebo ze společnosti). 80 % 

lidí starších čtrnácti let čte noviny několikrát týdně.
33

 Cílovou skupinou ryze 

zpravodajských médií jsou především lidé s vyšším vzděláním (např. lidé 

vědci, politici) a bulvární noviny jsou spíše zaměřeny na populaci s nižším 

vzděláním (kvalifikovaní dělníci, úředníci).
 34

  

                                                 
30

 SVOBODA, 194 
31

 SVOBODA, 110 
32

 TOMANDL, 29  
33

 STAŇKOVÁ, 39  
34

 STAŇKOVÁ, 40  
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V následujícím přehledu je možné vidět, jaké deníky jsou u nás nejvíce 

čteny a jaký je jejich prodaný náklad. Informace pocházejí ze začátku roku 

2011 od Medianu:
 35

 

Titul Čtenost Prodaný náklad 

Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 395 000 384 991 

Mladá fronta Dnes 847 000 239 646 

Deník (součet všech regionálních mutací) 899 000 224 112 

Právo 419 000 128 404 

Sport 270 000 54 413 

Aha! (bez Nedělního Aha!) 245 000 100 397 

Lidové noviny 213 000 42 920 

Hospodářské noviny 187 000 44 225 

Metro (zdarma) 368 000 x 

E15 (zdarma) 56 000 x 

 

Největší podíl, jak v nákladech, tak ve čtenosti, má deník Blesk. Je to dáno 

jak senzačními zprávami, tak i výraznými nadpisy nebo velkými fotografiemi. 

Na druhém místě, docela s velkým odstupem, se nachází Mladá fronta Dnes. 

Do výčtu relevantních novin při sestavování PR strategie je dobré zahrnout 

jak regionální noviny (které nejlépe osloví lokálně zaměřené obyvatelstvo), tak 

i zdarma rozdávané deníky jako Metro. 

 

Novináři ve zpravodajských denících 

 Novináři obsah přizpůsobují aktuálním událostem, plní zadané úkoly 

a připravují i mimořádná zpravodajství. Ověřují si informace ze dvou 

nezávislých zdrojů. Novináři velmi často bojují s časem.
36

  

                                                 
35

 TOMANDL, 30  
36

 CLAYWOOD, 70  
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Při spolupráci s redaktory ze zpravodajských deníků je třeba dodržovat 

dohodnutý čas týkající se poslání materiálů a rovněž komunikovat 

s novinářem, který se zabývá oblastí určeného tématu.  

Bulvární novináři jsou specifičtí tím, že vyžadují senzační a nejlépe 

skandální zprávy, které lidi budou rádi číst. 

 

 

2.1.2. Časopisy 

Časopisům můžeme rozumět jako formě mezi novinami a knihami
37

 -

 nevycházejí tak často jako noviny, ale jsou publikovány vícekrát než knihy; 

textem jsou obsáhlejší než noviny, ale počtem stránek nejsou stejné jako knihy.  

V dnešní době mají časopisy velkou tematickou rozmanitost a díky tomu 

můžeme oslovit specifickou skupinu lidí se stejným zájmem. Nevýhoda 

časopisů ale spočívá v menší čtenosti a také v delší periodicitě. 

K nejčtenějším časopisům v ČR patří TV magazín, Spy, Vlasta, Květy, Elle, 

Týdeník Televize, Rexlef, Story, Ekonom, Týden a další.
38

 

Na webových stránkách www.magaziny.cz či na www.webcasopisu.cz
39

 je 

možné najít seznamy všech časopisů včetně jejich čtenosti. Všechna periodika 

v České Republice jsou také evidována ministerstvem kultury ČR.
40

 

 

Novináři v časopisech 

Redaktoři časopisů připravují většinou komplexnější a obsáhlejší články. 

Zajímají je více trendy, složitější případy a kauzy než aktuální informace. 

Vyžadují větší množství informací než reportéři z deníků.
41

 

 

                                                 
37

 STAŇKOVÁ, 41  
38

 SVOBODA, 194  
39

 TOMANDL, 74 
40

 SVOBODA, 195  
41

 TOMANDL, 57  

http://www.magaziny.cz/
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2.2. Televize 

Televize je médium, které pro veřejnost nabízí rozmanitou programovou 

strukturu. Veřejnoprávní televize pokrývají široké spektrum témat a žánrů, 

soukromí provozovatelé preferují zábavné programy (hrané filmy, seriály či 

talkshow). Spotřebitelský čas (doba strávená díváním se na televizi) je 

průměrně 3 hodiny denně (výrazný nárůst od r. 1985), přičemž největší 

sledovanost je mezi 20.00 až 22.00 (tzv. „primetime“).
 42

 Televize také funguje 

jako kulisové médium, kdy jí lidé používají jako zábavní doplněk při domácích 

činnostech.  

Čísla sledovanosti z roku 2012 (u diváků starší patnáct let) nám ukazují, že 

nejsledovanější je televizní stanice Nova (32, 92%), pak ČT (17,28%), Prima 

(16,74%), ČT 2 (5,69%) a TV Barrandov (4,22%).
43

 

 

2.3. Rozhlas 

V dřívějších časech byl rozhlas nejdůležitějším dodavatelem zpráv. V současné 

době se jeho charakter mění, patří spíše do médií s vedlejší nebo kulisovou 

funkcí (rozhlas se poslouchá v práci, na veřejných místech nebo při různých 

činnostech) a jeho velká přednost spočívá v aktuálnosti informací (nejvíce je 

rádio využívané v ranních časech, 6.00-8.00).
44

 

V České Republice existuje široká škála rozhlasových stanic, které oslovují 

rozmanitý počet posluchačů – celoplošná (rádio Impuls), regionální stanice 

(rádio Blaník, rádio Vysočina) nebo tematický zaměřená (Country rádio). 

 

                                                 
42

 STAŇKOVÁ, 41 
43

 TOMANDL, 31 
44

 STAŇKOVÁ, 45 
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2.4. Internetová média 

V dnešní době je internet nejrychleji se rozvíjejícím médiem. Své místo si na 

internetu snaží vybojovat redakce klasických tištěných médií (zakládají 

zpravodajské portály), televizní stanice (vysílání po internetu...) i rozhlasové 

stanice (on-line rádia, podcasting...).
45

 Nejvíce času trávili lidé na síti v čase 

18.00 až 24.00 hodin.
46

 Nyní, díky chytrým telefonům se tento čas mění a lidé 

jsou připojeni na internet téměř celý den. Podle výzkumu české agentury 

Mediaresearch z roku 2008 je nejčastěji sledovaným médiem za účelem zjištění 

zpráv internet. Zprávy na internetu se neustále aktualizují, proto je potřeba mít 

stále dostatek informací ke zveřejnění.   

Podle údajů z Netmonitoru
47

 za březen 2013 jsou nejnavštěvovanější 

následující internetové portály:  

o www.seznam.cz 

o www.idnes.cz 

o www.novinky.cz 

o www.centrum.cz 

o super.cz 

o stream.cz 

o heureka.cz 

o mapy.cz 

o firmy.cz 

o sport.cz 

 

                                                 
45

 TOMANDL, 15 
46

 STAŇKOVÁ, 50 
47

 http://online.netmonitor.cz/#, citováno 13. dubna 2013 

http://www.seznam.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.centrum.cz/
http://online.netmonitor.cz/
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2.5. Jak komunikovat s médii 

Nekomunikujeme s médii, ale skrze média – jejich prostřednictvím nich 

oslovujeme veřejnost. V médiích pak konkrétně komunikujeme s novináři nebo 

redaktory. Aby kontakt se zástupci médií byl co nejefektivnější, je potřeba dbát 

určitých komunikačních zásad. Autoři publikace Úspěšná nezisková 

organizace potvrzují, že „pokud chcete odvést dobrou práci v oblasti PR, 

musíte se naučit novinářům rozumět. Pochopit jejich systém práce, stres, ve 

kterém pracují, a porozumět tomu, proč se někdy chovají tak, jak se chovají.“
48

 

 

Pravidla v komunikaci 

Zásad, jak se chovat k novinářům, je velké množství a každý autor je 

interpretuje odlišným způsobem. Zmíníme zde autora Svobodu
49

, který ucelil 

pravidla v komunikaci s médii do pěti bodů: 

1. Být informován. Když nebudeme dostatečně obeznámeni s daným 

tématem, nejsme pak schopni o něm hovořit v médiích.  

2. Zprostředkovat správné partnery k oslovení. Komunikátor s médii by měl 

být informován o personálním obsazení a o rozložení kompatencí 

v organizaci/firmě, kterou prezentuje. Může být totiž dotázán, na koho by se 

mohl novinář obrátit pro zjištění konkrétnějších informací.  

3. Být rychlý. Novináři pracují rychle, většinou pod neustálým tlakem, proto 

potřebují i okamžité odpovědi a obratem poslané materiály, aby mohli zprávu 

včas vydat. 

4. Přinášet témata. Je dobré zásobovat novináře čerstvými událostmi 

v organizaci – novými projekty, akcemi pro veřejnost atd. 

                                                 
48

 ŠEDIVÝ, MEDLÍKOVÁ, 43  
49

 SVOBODA, 177 
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5. Selektovat. Je důležitě oslovit ta média, která jsou pro nás nejvhodnější 

pro komunikaci s veřejností. Mnohdy se snažíme o kvantitu (poslat tiskovou 

zprávu co nejvíce redakcím), ale bez velkého účinku. 

 

Jak nekomunikovat s médii 

Zmiňovali jsme se o pravidlech, jak správně komunikovat s médii. Existují ale 

i zásady, jak s nimi nekomunikovat. Jejich porušením si pak může organizace 

vysloužit pověst nevěrohodných a nejistých zdrojů a jedno malé „faux pas“ se 

už nemusí nikdy napravit. Svoboda proto radí, čeho se v komunikaci s médii 

vyvarovat
50

:
 
 

- Neznalost základních informací o redakci, s níž chce pracovník PR 

navázat kontakt. Pokládat otázky ve stylu: „A máte také hospodářskou 

rubriku?“ či „Vycházíte vlastně jednou týdně nebo jednou za měsíc?“ znamená 

ve spolupráci s médii možnou následnou nedůvěru. 

- Neúcta k profesní cti novinářů. Říci redaktorům větu: „Chceme umístit 

článek“, znamená, že novináři jsou jen manipulátory PR a umisťují jejich 

články, ne své.  

- Nepřehánět. 

- Nedělat chyby v češtině. Také pozor na velké množství slov odvozených 

z anglického jazyka. Může to značit neschopnost vyjádřit se česky nebo 

nafukování jinak fádní skutečnosti.  

 

Osobní kontakt 

Při komunikaci s médii je lepší usilovat o osobní kontakt s novináři, který 

výrazně zlepší vzájemné dorozumívání. Redaktor už ví, co může od dané 

organizace očekávat – jaká je s nimi komunikace, dodávání informací, atd. 

                                                 
 
50

 SVOBODA, 186  
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 Z pohledu organizace má osobní kontakt s novinářem tu výhodu, že 

následné oslovení média s novou zprávou neskončí hned v koši a oslovený 

mediální pracovník již zná toho, kdo jej zkontaktoval. Privátní konexe může 

také novinář využít kontaktováním PR pracovníků dané organizace, zdali 

nemají nějakou novinku, která by se jim hodila do tématu, o kterém právě píší. 

Budování osobního vztahu není záležitost jednoho týdne, je třeba na něm 

neustále pracovat. Je vhodné brát na vědomí i fakt, že lidé se v médiích často 

střídají. 

Svoboda překládá podněty
51

, jak takový vztah s novinářem navázat. 

Doporučuje osobní návštěvu redakce, kde se setká s redaktorem, se kterým je 

dohodnutá schůzka. Má se ale počítat s časovou tísní novinářů a také 

s možností, že narazí v redakci na nesprávnou osobu. 

V současné době se ale komunikace s novináři mění. Jak vysvětluje PR 

specialista Tadeáš Novák
52

, osobní schůzky se odehrávají v kavárnách, kdy 

novinář má vyhrazený čas na setkání. Také se nyní navštěvují média 

neplánovaně, kdy PR pracovník přijde do redakce s novou zprávou. 

 

Prezentace před novináři  

Neziskové organizace nemají většinou prostor v rozpočtu pro profesionální 

tiskové mluvčí a PR pracovníky. I přesto je možné se prezentovat před 

novináři. Zmíníme zde pár rad, které mohou zlepšit vizáž organizace jak před 

veřejností, tak před médii: 

- Aktualizované internetové stránky. Webové prezentace jsou v dnešní době 

samozřejmostí, je ale také třeba dbát na jejich pravidelné aktualizování. 

Informace naposledy přidaná na internetových stránkách před dvěma lety 

nebude budit dojem perspektivní organizace.  

                                                 
51

 SVOBODA, 181 – 182  
52

 Ústní sdělení 
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- Interní materiály mít v pořádku. Je třeba dbát na jejich obsahovou 

správnost, funkčnost a praktičnost.
53

 Výroba kvalitního informačního letáčku 

není samozřejmostí – je třeba mít správnou grafiku, aby na první pohled zaujal 

a také vhodně uspořádané informace, aby prospekt pomohl udělat veřejnosti co 

nejucelenější obraz o dané organizaci.  

- Nebát se začít budovat vztah s novináři na bázi důvěry - organizace jako 

Člověk v tísni či Červený kříž mají velmi dobré vztahy s médii. 

 

2.5.1. Novináři 

Doposud jsme popisovali PR z pohledu organizace či PR pracovníka, který 

oslovuje média. V následujících odstavcích se budeme zabývat prácí v médiích 

z pohledu novinářů. 

 

Inspirace novinářů 

Novináři musí hledat inspiraci, aby mohli zaplnit stránky v novinách nebo 

minuty v rozhlasovém vysílání. Verner vysvětluje
54

, že pro novináře je důležitá 

heuristika (nalézání dat). K primárním informacím patří vlastní zkušenost, 

vlastní cílený průzkum (investigativní činnost), osobní setkání, vyhodnocené 

osobní kontakty (například ověření po telefonu, emailem) a nakonec produkce 

tiskových agentur. 

 Jak jsme se již zmiňovali, dnešní doba se neustále zrychluje a tak 

i předkládaní informací veřejnosti musí být ustavičně aktualizováno. Kdyby 

novináři šli ve stopách svých starších předchůdců a psali by jen na základě 

heuristiky, nevyprodukovali by tolik zpráv, kolik je potřeba. Proto se systém 
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sběru dat mění. Novináři více čerpají ze zpravodajských agentur nebo také 

z PR zpráv (viz kapitola 1.5.). 

 

Co novináře zajímá
55

 

Pro novináře má každá informace svojí hodnotu - má mít určitou 

charakteristiku, aby byla jak pro média, tak pro veřejnost zajímavá. 

Jedná se o časový rozměr, kdy se řeší, jaký dopad má informace na 

publikum (kde je nebezpečí atd.). Dále je důležitá blízkost události. I když se 

bude jednat o malou nehodu v sousedství, je to důležitější než tisíc mrtvých 

v Africe. Další hodnotu má konflikt, kdy se bere v potaz více pohledů, ukotvení 

každého příběhu k jeho citovému základu. Také jde o naléhavost. V jistou 

chvíli jsou určité problémy naléhavější než jindy, ať už se jedná o dělnické 

bouře nebo přírodní katastrofy. Jde také o novost. Zpráva by měla obsahovat 

originální sdělení. Např. když pes pokouše člověka, není to pro média tak 

zajímavé, jako když člověk kousne psa. Je potřeba rovněž netradičnost. 

Obvyklé je pomoci. Když někdo ujede z místa činu, hned se situace jeví jako 

neobvyklá. A v neposlední řadě se jedná o relativitu a dopad. Někdy se může 

jedna zpráva dostat na první stranu tisku, ale druhý den se nedostane ani do 

obsahu novin. Jde o to, co právě dnes zajímá čtenáře. 

 

Novináři a neziskové organizace 

Neziskové organizace většinou nechtějí spolupracovat s novináři, protože si 

myslí, že o ně není zájem. V publikaci Novináři nejsou zlí se autoři Marek 

Šálek a Tomáš Feřtek ptali pracovníků v médiích, co říkají na neziskové 

organizace. Z jejich výpovědí vyplývá, že novináři mají zájem o informace 

nestátních organizací. Je jen potřeba je umět správně prezentovat. 

Zde předkládáme vybrané výpovědi: 
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„Neziskový sektor působí – na první pohled paradoxním – dojmem rivality, 

neochoty se domluvit, ba agresivity. Když mluvím s představiteli neziskových 

organizací, téměř vždy se dozvím, že ty ostatní jsou neschopné, neefektivní, 

nebo že dokonce podvádějí. 

Jak už jsem řekl, média nezajímá činnost neziskového sektoru sama o sobě, 

či řekněme, a priori. Pouhá skutečnost, že nadace pomáhá shánět peníze na 

sociální projekty, nemůže stačit k zařazení do jakýchkoliv zpráv. Je to 

informace odpovídající sdělení, že vodárny distribuují vodu. 

Média zajímají události – celospolečenský trend, konkrétní pomoc a osud. 

Událost nevytváří skutečnost, že „nadace shromáždila peníze“.
56

 Michal 

Růžička (zástupce šéfredaktora MF Dnes) 

 

„Lze se redakci Marianne vůbec nějak zavděčit? Určitě. Potřebujeme od 

vás slyšet a vidět, co jsme ještě neslyšeli a neviděli. Dojmou nás lidské osudy, 

ne statistiky a čísla.“
57

 Mirka Vopavová (šéfredaktorka měsíčníku Marianne) 

 

„První je obecně známá a slavná nadace Člověk v tísni, která na spolupráci 

s novináři založila svůj úspěch.  

Pro běžnou neziskovou organizaci z toho vyplývá následující možná 

strategie: Bezpochyby dělám dobrou věc. Novináři ale nejsou povinni o mně 

psát ani mě chválit. Proto je třeba najít novináře pokud možno k soustavnější 

komunikaci. Nemá smysl oslovovat přímo šéfa ani začátečníka. Jde o to najít 

dobrého profesionála a přesvědčit ho, že spolupráce bude vzájemně 

výhodná.“
58

 

Petr Holub (šéfredaktor týdeníku Respekt) 
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3. Public Relations 

3.1. Cíle  

S cíli se v našem životě běžně setkáváme, častokrát si sami dáváme své životní 

a osobní úkoly, kterých chceme docílit. 

Cíle si určujeme proto, že nám ukazují směr, orientují naší činnost 

a motivují nás. Když si cíl dobře zformulujeme, můžeme pak přesně zjistit, kdy 

jsme ho splnili a kdy ne a zdali máme ještě usilovat o jeho dosažení. 

I v PR se plánují cíle a následné strategie, jak jich dosáhnout – může se 

jednat o cíle např. do kolika médií proniknout, kolik respondentů oslovit nebo 

kolik prodat výrobků.  

 

3.1.1. Analýza stávající situace 

Než začneme určovat cíle, je vhodné analyzovat aktuální situaci kolem 

organizace. Pomůže nám to pak pro přesnější a účelnější určování cílů. 

Ftorek
59

 navrhuje položit si následující otázky, které nás mohou navést k dobré 

analýze stávající situace: 

1. Jaká je naše výchozí pozice? 

2. Jaké cílové skupiny potřebujeme oslovit? 

3. Jaké sdělení potřebujeme komunikovat a jaké komunikační kanály jim 

odpovídají? 

4. Jaké výsledné reakce nebo chování očekáváme od našich cílových 

skupin? 

5. Kdy chceme, aby reagovaly? 

6. Co potřebujeme měřit, abychom určili, zda se podařilo splnit stanovené 

cíle, a tedy jestli PR program – včetně nákladů na měření a hodnocení  - 

přinese hodnotu odpovídající vloženým prostředkům?
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....A nakonec, jaké jsou tedy naše cíle? 

 

Z hlediska našeho projektu Darujme vzdělání bychom si odpověděli na výše 

zmíněné otázky takto: 

1. Naši výchozí pozici můžeme charakterizovat tak, že již máme jistý okruh 

lidí, který zná naše projekty a podílí se na nich zejména finančně. Také se 

pomalu dostáváme do povědomí lidí z okruhu Salesiánů a jejich příznivců (i 

když je SADBA salesiánská organizace, není v salesiánském prostředí zcela 

známa). 

2. Potřebujeme oslovit zejména ty lidi, kteří by byli schopni si koupit nějaký 

poukaz, tedy většinou lidi výdělečně činné. 

3. Naše sdělení pro veřejnost je, že existuje projekt Darujme vzdělání, kde 

mohou konkrétně přispět na vzdělání v rozvojových zemích. Komunikační 

kanály jsou většinou média (jistý podíl má i facebook, webové stránky atd.) 

4. Očekáváme, že si lidé koupí nějaký poukaz a že se dovědí další informace 

o organizaci SADBA (jaké další projekty organizuje). 

5. Tento projekt není časové ohraničen, mohou reagovat kdykoliv. 

6. Budeme měřit počet lidí na facebooku, prvokontaktů na stránkách 

projektu a také, kolik bylo prodaných poukazů. 

 

3.1.2. Vlastnosti cíle 

Cíl by měl splňovat jisté vlastnosti, které napomáhají k jeho správnému určení:  

Vlastnosti cíle
60

: 
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- jednoznačnost: interpretace cílů nepřipouští jiný význam; cíl je definován 

tak, že jej všichni chápou stejně (dostat zmínku o projektu Darujme vzdělání 

do pěti celoplošných médií). 

- konzistence: cíle, které se určí, by měly být v souladu s cíli celé organizace 

(prostřednictvím projektu přivést lidi k podpoře dobrovolníků, kteří jsou 

hlavním nástrojem SADBY pro zlepšení úrovně rozvojových zemí). 

- přiměřenost: určené cíle by měly být přiměřené - ani ne těžce ani lehce 

dosažitelné.  

- kontrolovatelnost: nám pomůže zhodnotit, zda byl cíl splněn nebo ne (za 

určitou dobu prodat jistý počet poukazů). 

 

3.1.3. Cílová skupina 

Při plánování PR strategie je také třeba si definovat cílovou skupinu, kterou 

chceme oslovit. Pomůže nám to pak lépe uzpůsobit jak cíle, tak i strategie.   

V organizaci SADBA rozdělujeme většinou veřejnost na dva celky – na 

věřící a širokou veřejnost. V katolické společnosti používáme odlišný přístup, 

máme zde také i jinou výchozí pozici než u běžné veřejnosti. 

Při určování cílové skupiny nám mohou pomoci otázky od Petra Němce 

v publikaci Public relations, komunikace v konfliktních a krizových situacích
61

: 

- Chci komunikovat či „jen“ informovat?  

- Koho se mohou cíle kampaně, resp. poselství tvořící její obsah, dotknout? 

Nezasáhnou nevhodně jinou část veřejnosti? 

- Kde jsou sympatizující, respektive nesouhlasící skupiny? 

- Která část veřejnosti bude mít z kampaně největší užitek, koho se 

eventuelně kampaň dotkne negativně? 

 

                                                 
61

 NĚMEC, 84-85 



32 

3.2. PR strategie  

Při plánování PR je možné použít několik odlišných strategií, od jednodušších 

až po propracovanější. Zmíníme zde plánování rozfázované do pěti etap
62

: 

1. fáze (Audit) – shromažďujeme vstupy a požadavky na vlastní kampaň 

a stanovujeme kritéria, podle kterých budeme měřit úspěšnost programu. 

2. fáze (Cíle) – dodáváme celkové cíle, které rozpracujeme do 

konkrétnějších požadavků, časového harmonogramu. 

3. fáze (Strategie a plán) – zde vzniká celková strategie, konkrétní plány 

a postupy.  

4. fáze (Měření a vyhodnocení) – máme první možnost zjistit, zda se 

dostáváme tam, kam chceme. Můžeme si zodpovědět otázky: V čem bychom 

měli pokračovat? V čem ne? Co potřebujeme změnit? 

5. fáze (Výsledky) – zhodnocujeme celou naši kampaň (v čem se poučit, co 

bylo dobré, co ne) a analyzujeme, zda splnila určené cíle.  

 

3.3. PR aktivity  

PR aktivitami jsme nazvali takové činnosti, které se mohou v rámci práce PR 

objevit. V této práci se soustřeďujeme především na utváření medialistů, 

kontaktování novinářů, psaní tiskové zprávy a organizaci tiskových konferencí.  

 

3.3.1. Medialist 

Než začneme komunikovat s médii, je třeba je zmapovat a roztřídit na ta, která 

jsou pro nás vhodná a která nikoliv. Seznam médií s informacemi o novinářích 

se nazývá medialist. 
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Medialist je pak využíván pro rozesílání tiskových zpráv, pozvánek 

a dalších materiálů novinářům. Může také sloužit jako zdroj telefonních 

kontaktů při kontaktování redaktorů.  

O kontakty médií se musíme starat - průběžně je aktualizovat, neboť, jak 

jsme již jednou zmínili, novináři se v médiích velmi často střídají a zaslané 

materiály můžeme pak posílat na špatné adresy. 

 

Údaje v medialistu  

Medialist by měl obsahovat základní údaje každého námi vybraného média. 

Není možné obsáhnout všechny sdělovací prostředky do jednoho medialistu, 

proto bychom měli při každé nové PR strategii projít média a vybrat ta, která 

nejlépe vyhovují našim aktuálním potřebám a požadavkům.  

U médií by měly být tyto informace: 

- název média, 

- kontakt na redakci, 

- kontakt na konkrétního novináře (e-mail, nejlépe pak telefon do kanceláře 

nebo mobilní kontakt). 

Ve větších redakcích jsou redaktoři diferencováni dle jednotlivých témat, 

proto je třeba mít v medialistu kontakt na novináře, který se zabývá oblastí co 

nejblíže tématice, se kterou je oslovujeme. 

Phillips dále dává radu, že při velké pečlivosti můžeme zařadit do 

medialistu pracovní dobu a časové pásmo novinářů a také uzávěrky jejich 

periodik.
 63

 

 

Média v medialistu  

Kromě běžných médií, o kterých jsme se zmiňovali již ve druhé kapitole, by 

v medialistu neměly chybět kontakty na zpravodajské agentury, jako je ČTK, 

ČIA, REUTERS atp. 
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Při vyvěšení zprávy na stránky zpravodajské agentury získá daná informace 

nejen větší důvěryhodnost, ale může si dané zprávy všimnout novinář, který 

prohlíží agenturní servery
64

. Poté se může informace objevit i v médiích, která 

nebyly osloveny, ale převzala informaci.  

 

Jak zjistit informace do medialistu 

Díky webovým stránkám je možné vytvořit seznam téměř všech médií. Pro 

zjištění přesnějších a aktuálnějších informací (kontakty na internetu nemusí být 

vždy v pořádku) o kontaktech na novináře doporučujeme zavolat do redakcí 

a zeptat se, jaký novinář nejvíce vyhovuje dané oblasti. 

 

3.3.2. Tisková zpráva 

Tisková zpráva je písemné sdělení obsahující novou informaci, které je 

rozesláno médiím.
65

 Nemusí se jednat o tiskovou zprávu na základě nové 

události, může jít jen o vyjádření názoru či postoje k nějaké situaci.  

 

Klady a zápory tiskové zprávy
66

 

Klady tiskové zprávy spočívají v nízkých nebo žádných nákladech, snadné 

a rychlé tvorbě a v jednoduchém rozesílání mailem, v možnosti zacílit na 

konkrétního novináře nebo také v možnosti v klidu zformulovat složitá či 

nepříjemná sdělení. 

Zápory tiskové zprávy se projevují zejména ve velké konkurenci tiskových 

zpráv (novináři dostávají denně desítky tiskových zpráv), jež zůstávají často 

bez povšimnutí. Tisková zpráva také hůře přenáší emoce či postoje než tisková 

konference. 
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Typy tiskových zpráv
67

 

Rozdělit tiskové zprávy je náročné, protože se jednotlivé typy často mísí 

dohromady. Přesto lze vytyčit alespoň tři hlavní druhy: 

Zpráva o události (event release). Jedná se o nejčastější druh tiskové 

zprávy. Je specifická v tom, že nejdůležitější fakta se uvádí v prvním odstavci 

a zpráva by pak měla obsahovat základní informace o organizaci. 

Zpráva s reakcí na událost (reaction release). Jde o vyjádření 

v souvislosti s určitou kauzou – může se jednat například o nový zákon, 

korupční skandál, havárii v chemičce apod. Tento druh zprávy musí obsahovat 

relevantní vyjádření k tématu a to by mělo být stručné a co nejaktuálnější. 

Zpráva provázející zveřejnění materiálu (study release). Obsahuje 

nejzajímavější fakta a informace o studii, knize, filmu či jiném zveřejňovaném 

materiálu.  

 

Rozsah tiskové zprávy 

Tomandl uvádí
68

, že tisková zpráva by měla být v rozsahu jedné A4. Dříve 

bylo uváděno v literatuře, že mohl být rozměr až na dvě stránky, ale díky 

zrychlování novinářské práce se od delší tiskové zprávy upustilo a standardní 

norma je právě jedna stránka A4.  

 Tadeáš Novák rozsah tiskové zprávy upřesňuje
69

. Vysvětluje, že 

velikost zprávy záleží na tom, o čem pojednává a jakému médiu směřuje. 

Tisková zpráva např. o novém tarifu bude kratší než o Olympijských hrách. 

Noviny mohou preferovat kratší tiskové zprávy, časopisy mohou 

upřednostňovat větší rozsah, aby měly dostatek informací na zaplnění místa 

v článku. Proto bychom měli mít ve výsledku připravené zhruba tři tiskové 

zprávy odlišných rozsahů, abychom lépe vyhověli médiím. 
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Struktura tiskové zprávy 

Po perexu (úvodní odstavec), v prvním odstavci začínáme tím nejdůležitějším a 

v dalších paragrafech postupně jdeme k méně podstatným detailům a faktům. 

Můžeme tento postup přirovnat k obrácené pyramidě, která je využívaná i 

novináři při psaní běžných zpráv: 

 

1. Nejdůležitější informace a odpovědi na základní novinářské otázky: Kdo? 

Co? Kdy? Kde? Proč? Jak? 

2. Rozšiřující informace. Vyjádření aktérů. 

3. Souvislosti a kontext. 

4. Zbytné podrobnosti.
70

 

 

V tiskové zprávě se nenechává pointa celého textu na konec. Není to ani 

dramatické čtení. Tisková zpráva je jen podání informací. Pokud jí novinář už 

otevře a začne číst, tak se většinou  podívá jen na perex. Jestli se mu zalíbí, čte 

dál, pokud ne, nebude se dále zabývat touto tiskovou zprávou. 

 

Stavební kameny tiskové zprávy
71

 

Každá tisková zpráva má určité náležitosti, které je třeba dodržovat. Jedná se 

zejména o předepsanou strukturu: 

Záhlaví stránky (datum, počet stran, kdo ji vydává atd.). 

Titulek. Měl by být krátký, výstižný a především poutavý. Je třeba, aby 

upoutal pozornost novináře a zároveň by měl vyjadřovat i obsah zprávy. 

Perex. Má v několika větách shrnout to nejpodstatnější. Jedná se 

o nejdůležitější část celé tiskové zprávy.
72
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Tělo zprávy. Jsou zde umístěny informace, které rozšiřují perex. Je vhodné 

text zpestřit vložením citací. 

Závěr. Doplnění informací o společnosti, souvislosti a kontext. 

Podpis. 

Kontakt. Informace, na koho se může případně novinář obrátit. 

    

Celou pointu tiskové zprávy shrnuje Svoboda: „Pokud je zpráva dobře 

sestavena, nemá novinář problém vybrat z textu nejdůležitější informace.“
73

  

 

Rady při psaní tiskové zprávy 

Napsat tiskovou zprávu tak, aby zaujala novináře a obsahovala zároveň dobře 

sestavené a srozumitelné informace, není samozřejmostí. Je k tomu potřeba jak 

velkého soustředění, tak i písemné obratnosti. 

Tomandl při psaní tiskové zprávy doporučuje:
 74

 

- Dbejte na to, aby odstavce i věty logicky a tematicky navazovaly. 

- Používejte v tiskové zprávě nejméně dvě přímé řeči, a to nejlépe od 

různých řečníků. 

- Neodbočujte zbytečně od hlavního tématu. 

- Neuvádějte nic, co odporuje jádru sdělení – pokud to ale samozřejmě není 

relevantní souvislost. 

- Pište stručně a jasně, v krátkých odstavcích a krátkých větách. 

- Nikdy nezapomeňte hned ze začátku uvést, jaký význam nebo dopad může 

mít oznamovaná novinka pro veřejnost. 

- Nikdy necitujte neznámé nebo anonymní zdroje. 

 

Svoboda doplňuje psaní tiskové zprávy o tyto typy:
 75
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- Text se musí skládat z jednoduchých a kratších vět, podobně jako hovorová 

řeč. 

- Nepoužívejte formu „my“, tedy nikoli „Oslavíme v tomto roce sto let 

existence podniku“, ale „Podnik Pražské strojírny oslaví v tomto roce sto let 

své existence.“ 

- Vyhýbejte se různým dodatkům, které znesnadňují chápání informace. 

Proč například hovořit o „dosažení přiměřeného počtu zaměstnanců“? 

„Propouštění“ je kratší a nepůsobí o nic hůře, spíš upřímně. 

- Vyhýbejte se cizím slovům, kde to jen jde. 

- Upusťte od přehnané sebechvály, ta vás jen diskvalifikuje. 

- Vystříhejte se zkratek. Výjimkou mohou být např. tituly (prof., Ing. atd.). 

- Snažte se nenabalovat v textu podstatná jména. Proč psát např. o „po 

získání povolení stavby“, když můžete srozumitelněji vyjádřit totéž slovy „až 

získá podnik stavební povolení.“ 

- Konkrétní pojem je vždy lepší než obecný. Když míníte „nákladní auto“, 

nepište „vozidlo“. 

- Každé poprvé uvedené jméno v tiskové informaci se musí doplnit křestním 

jménem, v dalším opakování stačí uvést jen příjmení. Totéž platí také o názvech 

firem. Např. poprvé se uvede celý název firmy „Česká spořitelna, a. s.“ a dále 

se v textu používá jen zkrácený název „Česká spořitelna“. 

- Citace oživí text. Nesmí však být subjektivně zabarveny. 

- Všechny číslovky je lepší vypisovat až do dvanácti slovně, od čísla 13 psát 

raději číslice 

 

Phillips
76

 na závěr radí, že pokud máme mnoho informací, které chceme 

sdělit novinářům, máme je umístit na web a do tiskové zprávy umístit odkaz. 
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Jestli novinář bude mít zájem o více informací, podívá se na webové stránky 

skrze příslušný odkaz.  

 

Přílohy 

Fotografie můžeme umístit do tiskové zprávy, pokud chceme zaujmout 

novináře vizuálně nebo je dobré také je poslat redaktorům v příloze pro 

případné použití.  Příloha by měla mít velikost okolo 2 MB, max. 4 MB. 

Pokud chceme však zaslat větší množství fotek, můžeme využít např. 

www.uschovna.cz či jiný internetový portál na ukládání souborů. 

Doporučujeme ale umístit do tiskové zprávy malé náhledy fotek, aby novinář 

věděl, zda má cenu stahovat fotografie nebo ne. 

Opatrně také na používání políčka „předmět“. Používejme takové názvy, 

které nepůsobí jako spam – vyvarujme se několika vykřičníků nebo samých 

velkých písmen.
77

 

 

3.3.3 Kontaktování novinářů  

Telefonování novinářům se rozlišuje na dvě sekce – call back a follow up
78

.  

Call back je obtelefonování novinářů před akcí, které se používá hlavně 

jako potvrzení účasti na akci, případně i kvůli upozornění tiskové zprávy 

v emailové schránce novináře. Doporučuje se obvolávat zhruba den před akcí, 

s co nejstručnějším sdělením a naplánovaným průběhem telefonátu. 

Při follow up se jedná o telefonování redaktorům po akci, kdy se PR 

pracovníci snaží zjistit, jak bude úspěšná PR zpráva. Nedoporučuje se ale 

dotazovat novináře na uveřejnění, ale jen na potřebu doplňujících materiálů. 
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3.3.4. Tisková konference 

Tisková konference se pořádá při jakékoliv akci velkého významu, kdy se 

předpokládá, že novináře bude zajímat více informací, než umožňuje formát 

tiskové zprávy. 

Negativa organizování tiskové konference spočívají ve velké časově 

náročné přípravě nebo vynaložení jistého peněžitého obnosu (na zakoupení 

malého občerstvení, přípravu presskitů – informační materiály pro novináře). 

Klady tiskové konference spočívají v tom, že se novináři mohou doptat na 

potřebné informace, mohou něco/někoho vidět na vlastní oči nebo se také při 

tiskové konferenci lépe přenášejí emoce a pocity než např. skrze internetovou 

komunikaci. 

 

Pořádání tiskové konference 

Velké podniky nemají problém zorganizovat tiskovou konferenci, protože ve 

většině případů disponují dostatkem personálu a financí. U neziskových 

organizací tato situace není moc obvyklá. 

Pokud si nejsme jisti, zdali je třeba pořádat tiskovou konferenci, měli 

bychom si projít tento graf od Tomandla
79

: 
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Kde konat tiskovou konferenci   

Velké firmy si pronajímají sály a místnosti v hotelech či jiná reprezentativní 

místa. U neziskových organizací můžeme opět říci, že tato situace se jich 

netýká z důvodu nedostatku peněz.  

Ale pro uspořádání tiskových konferencí není třeba krásných a drahých 

pronájmů. Postačí reprezentativní místnost v budovách organizace. Můžeme 

zde spatřovat výhodu - reportéři mohou pořídit autentické fotografie či záběry 

místa neziskové organizace. Pokud takovými prostory nezisková organizace 
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nedisponuje, je možné využít místnosti spřátelené organizace nebo také např. 

prostory kavárny atd. 

Je ale třeba dávat pozor, aby místo konání tisková konference byla dobře 

dopravně dostupné. Nejvýhodnější umístění je centrum města nebo blízká 

stanice metra.  Je lepší mít tiskovou konferenci v cizích prostorách, ale dobře 

dostupnou než jí mít umístěnou ve vlastní budově, ale složitěji dopravně 

dostupnou.  

V případně pořádání tiskové konference ve větším komplexu budov bychom 

měli obeznámit vrátného a další personál o pořádání akce. Není přípustné, aby 

pak vrátný nepustil novináře do budovy, protože není obeznámen o pořádané 

tiskové konferenci. 

 

Den tiskové konference  

Není určen den, kdy by se tisková konference neměla konat. Můžeme ale 

selektovat ty dny, které se nehodí pro pořádání konference: jedná se primárně o 

víkendové dny, o pátek (kdy již nic nevyjde a v pondělí je už informace stará), 

nebo o pondělí (v redakcích se konají ranní porady o nadcházejícím týdnu).  

 

Prázdninové dny. 

Tomandl doporučuje, aby se tisková konference konala i během prázdnin, 

jelikož média potřebují stále něčím zaplnit svůj prostor.
80

 Ale Svoboda tuto 

dobu nedoporučuje,
81

 protože i novináři mají o prázdninách volnější program.  

Většinou ale záleží rozhodnutí na tom, co a kdy chceme veřejnosti říci. 

Někdy můžeme odložit danou informaci, ale někdy je třeba říci zprávu v jistý 

den a není pak možné čekat. 
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Nejlepší čas pořádání tiskové konference 

Nejčastěji se doporučuje desátá hodina dopoledne. V  devět hodin se mohou 

v redakcích ještě konat ranní porady a také tento čas je pro novináře brzký. 

Dopoledne má výhodu zejména v tom, že novinář má čas zpracovat zprávu do 

médií vycházejících následující den. 

Odpoledne je také možné pořádat tiskovou konferenci
82

, ale ne později než 

v 15 hodin. Svoboda
83

 ale dodává, že je možné mít tiskovou konferenci v čase 

od 15 do 17 hodin, přičemž vhodnější termín je mezi 13. a 14. hod. Tisková 

konference by se měla konat odpoledne, pokud je to nezbytně nutné (např. 

z důvodu dopoledního pořádání jiné důležité tiskové konference) 

 

Jak zvát novináře 

Zvát novináře je nejlepší dva týdny před pořádáním tiskové konference. Zašle 

se jim pozvánka na konferenci a pak se jim v ideálním případě zavolá, zda 

obdrželi zaslaný mail. Jak jsme se již zmiňovali, novináři denně obdrží desítky 

mailů a je velká pravděpodobnost, že si zaslané pozvánky nevšimnou. Přímé 

kontaktování novináře zajistí, že se redaktor na pozvánku podívá a můžeme 

situace i využít k tomu, abychom se zeptali, zdali dorazí. Nedoporučujeme ho 

ale nutit k jednoznačné odpovědi. 

 

Pozvánka na tiskovou konferenci 

V pozvánce na tiskovou konferenci by nikdy neměly chybět následující 

údaje
84

: 

- nastínění atraktivního tématu, 

- přesné místo a čas, 
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- informace o nejvhodnějším způsobu dopravy na místo konání tiskové 

konference, údaje o možnosti parkování, 

- jména a funkce řečníků. 

Je dobré také požádat o potvrzení účasti. Novináři ale potvrzují svou účast 

velmi zřídka. Počet novinářů je ale dobré znát kvůli případnému nákupu jídla 

na občerstvení a přípravě presskitů.  

 

Presskit  

Presskit je balíček podkladů pro novináře. Může se jednat např. o desky, 

v nichž je vsunutá tisková zpráva, případně nějaké informační letáčky a také 

tam mohou být přidané fotografie.  

Balíček pro novináře má zahrnovat
85

: úvodní tiskovou zprávu (hlavní), 

doplňkovou tiskovou zprávu (alternativní téma/pohled), další podklady pro 

využití novináři (životopisy členů managementu, historii, popis produktů, 

přehled prodejních míst), obrazové materiály/popisky, CD-ROM 

s elektronickou verzí téhož, praktický obal, vizitku na osobu odpovědnou za 

styk s médii. 

Tomandl také doporučuje umístit do presskitů vytisknutou prezentaci, 

pokud bude promítána - novinář pak má možnost si psát do ní poznámky. 

 

Struktura tiskové konference  

Délka  

Celá konference by měla trvat kolem 45 minut
86

. Novináři nedisponují jednak 

dostatkem času a také je potřeba vyplnit čas tiskové konference kvalitními 

informacemi. Svoboda píše, že menší tisková konference by měla trvat max. 30 
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minut.
87

 Preferuje se krátká, ale kvalitní a dynamická konference než dlouhá 

a utahaná.  

Po tiskové konferenci je dobré počítat s  časem na individuální rozhovory.  

 

Malé občerstvení 

Je rovněž vhodné připravit pro novináře malé občerstvení. Jednak se jedná 

o malou pozornost, ale také redaktorům, kteří mohou být na cestách, přijde 

vhod.  

 

Ukončení 

Po skončení tiskové konference se okamžitě rozesílá tisková zpráva do všech 

médií, která byla pozvána. Další den je už pozdě. 

 

Scénář (celá TK ideálně 30 min., max. cca 1h)
88

 

• uvítání (pozdrav, představení, oslovení), 

• proč jsme svolali tiskovou konferenci (jednou větou),  

• představení vystupujících a hostů (jména, tituly, funkce - proč jsou 

tady), 

• seznámení s programem (časový odhad jeho částí), 

• jednotlivé úvodní řeči vystupujících a hostů,  

• prostor pro dotazy,  

• poděkování za účast, upozornění na materiály atp., 

• prostor pro individuální rozhovory. 
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4. Projekt Darujme vzdělání 

Projekt Darujme vzdělání je organizovaný Salesiánskou Asociací Dona Boska 

(SADBA), která ho spustila před Vánocemi roku 2012. 

SADBA
89

 je občanské sdružení zřizované Salesiány Dona Boska, založena 

v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. 

Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou poté vysláni do zahraničí 

nebo do salesiánských komunit v České republice. 

 

4.1. Charakteristika projektu 

Hlavním záměrem projektu je zlepšení životní situace obyvatel rozvojových 

zemí, 
90

 který se řídí citátem: „„Chceš-li nasytit člověka na jeden den, dej mu 

rybu! Chceš-li nasytit člověka na celý život, nauč ho chytat ryby!“ 

 

A tak vznikl projekt „Darujme vzdělání“, který má za cíl podporovat děti tam, 

kam jezdí salesiánští dobrovolníci. Zakoupením konkrétního daru získáte dárkový 

certifikát, který můžete darovat svým blízkým. Přijetím certifikátu se stane 

obdarovaný tím, kdo projekt podpořil. Dárkem může být například „Pět měsíců 

školného v Indii“, „Týden vychovatele v Zimbabwe“, ale třeba i „Snídaně pro 

kluky v internátu v Kongu“ nebo „40 cihel na stavbu školy v Bulharsku“. 

S prázdným žaludkem nebo bez střechy nad hlavou se totiž sice studovat dá, ale 

velice těžko.
91

  

Zaměřujeme se na projekt pro „děti ulice“ ve městě Lubumbashi 

v Demokratické republice Kongo, na českou misijní oblast pro práci s Romy 
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 http://www.sadba.org/o-nas/strucne, citováno 9. května 2013 
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 Projekt Posilování fundraisingu a dobrovolnické základny 
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 Projekt Posilování fundraisingu a dobrovolnické základny 

http://www.sadba.org/o-nas/strucne
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v Bulharsku, salesiánské učiliště v Zimbabwe a na školu a oratoř pro chudé 

děti v Indii. 

 

Všechny dary vychází z konkrétních aktuálních potřeb tamních salesiánských 

vzdělávacích středisek, kam jezdí od roku 2005 pomáhat salesiánští čeští 

dobrovolníci.  

 

4. 2. Poukazy 

Pomáhá se v těchto zemích
92

: 

- Demokratická republika Kongo: poukazy na jeden den vychovatele 

v internátu, škola na dva týdny pro hluchoněmého Vitala, snídaně pro kluky 

nebo boty pro kluky z internátu.  

- Zimbabwe: den vychovatele v učilišti, týden učitele, pět zednických lžic 

a pět vodovah pro učiliště. 

- Indie: týden vychovatele v internátu, měsíc dítěte v internátu, pět měsíců 

školného, rýže na týden pro děti. 

- Bulharsko: den/týden vychovatele, 40 cihel na stavbu školy, prázdninový 

týden dítěte. 

 

4.3. Skutečný dárek  

Projekt Darujme vzdělání je podobný projektu Skutečný dárek od Člověka 

v tísni, kde si dárci také mohou kupovat poukazy a někomu je darovat (např. 

zakoupení kozy apod.). Projekt od SADBY je jedinečný v tom, že peníze putují 

do konkrétních salesiánských středisek na jejich skutečné potřeby. Jsme proto 

informováni od primárních zdrojů, co se děje v daném středisku. Jde o účelnou 

a konkrétní pomoc. 
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 http://darujmevzdelani.cz/cs/kde-a-jak-pomahame, citováno 15. května 2013 

http://darujmevzdelani.cz/cs/kde-a-jak-pomahame


48 

4.3. PR team 

PR-team je skupina dobrovolníků, kteří mají za úkol dostat projekty SADBY 

do povědomí veřejnosti. PR-team vede PR specialista Tadeáš Novák, tým má 

tak profesionální podobu. 
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5. PR k projektu Darujme vzdělání 

 

Před třemi lety byl napsán projekt Posilování fundraisingu a dobrovolnické 

základny na ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Jedna část tohoto projektu 

zahrnovala spuštění Darujme vzdělání – projekt měl být zahájen nejpozději do 

konce roku 2012. 

 

5.1. Monitorování plánování 

9. 10. 2012 

Průběh schůzky: 

 SADBA nám sdělila, že je třeba zorganizovat PR k projektu Darujme 

vzdělání. Dohodli jsme se, že uspořádáme tiskovou konferenci v úterý 

27. listopadu. 

 Tadeáš Novák nám zdůraznil, že 14 dní před touto akcí bude třeba si 

vymezit čas na kontaktování novinářů a posílaní tiskové zprávy. Poté 

zdůraznil, že je dobré se věnovat několika vybraným médiím, se 

kterými bude udržovat komunikaci jeden člověk a na které se budeme 

soustředit. Zbytku pošleme jen tiskovou zprávu. 

 

Úkoly: 

Tadeáš Novák vybere dvacet nejvhodnějších médií. 

 

25. 10. 2012 

Reflexe úkolů z minulé schůzky: 

Mělo být vybráno dvacet vhodných médií – neučinilo se. 
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Průběh schůzky: 

 Analyzovali jsme pořady, kam bychom pozvali hosta v rámci projektu 

Darujme vzdělání. Vybrali jsme tyto: 

o ČT 1 – Živě na jedničce 

o ČT 2 – Dobré ráno s ČT  

o ČT 24 – Studio 6 

o ČT 1 – Sama doma 

o Nova – Snídaně s Novou 

o Metropol 

Úkol a) K těmto pořadům jsme měli sehnat kontakty na dramaturgy a 

nabídnout jim možnost hosta, který by představil náš projekt. 

 

 Věnovali jsme se medialistu. Poslední jeho aktualizace proběhla zhruba 

před dvěma lety, bylo proto potřeba znovu média kontaktovat a zjistit aktuální 

novináře a kontakty. 

Úkol b) Rozdělili jsme si média na obtelefonování a do 8. 11. 2012 (kdy 

bude další schůzka), měl být medialist zaktualizován. Naším úkolem bylo 

zjistit osobu, která je v daném médiu zodpovědná za projekty rozvojové 

pomoci nebo na koho se můžeme v této oblasti obrátit. 

 

 Další úkoly: 

     Úkol c) Sehnat kontakt ze zpravodajství televize PĚTKY. 

     Úkol d) Zjistit podmínky a kontakty na TV Metropol. 

     Úkol e) Zjistit kontaktní osobu na TV Noe. 

     Úkol f) Zjistit aktuální kontakty na agentury. 
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8. 11. 2012 

Reflexe úkolů z minulé schůzky: 

Úkol a) Nikdo tento úkol nesplnil (nebyl nikomu konkrétně zadán). 

Úkol b) Aktualizovat medialist stihlo jen malé procento lidí; média se pak 

během doby přerozdělovala a zadání následně plnili jiní lidé (nevyhradili jsme 

si náš čas na obtelefonování). 

Úkol c) Úkol nebyl splněn. 

Úkol d) Snažili jsme se sehnat kontakt na TV Metropol, ale posléze jsme od 

tohoto úkolu ustoupili, protože TV Metropol měla organizační problémy. 

Úkol e) Úkol nebyl splněn. 

Úkol f) Úkol nebyl splněn. 

 

Průběh schůzky: 

 Přesunuli jsme datum tiskové konference na středu 28. listopadu 

2012, určili jsme i čas (10:00); analyzovali jsme, kdo má čas být 

přítomen. 

 Pozvánka na tiskovou konferenci: 

o Posílání pozvánky novinářům v pátek 16. 11. 2012 (minulou 

schůzku jsme ale dohodli, že budeme posílat pozvánku 

v pondělí 19.11.) 

o 19. - 23. 11. obvolávání novinářů. Počítat i s tím, že se budou 

kontaktovat novináři i po tiskové konferenci. 

o Řešili jsme konkrétní návrh pozvánky, která bude mít stejnou 

podobu jako dárkový poukaz. 

 Znovu jsme si přerozdělili média kvůli pozvání novinářů na tiskovou 

konferenci. Úkol 1) Pozvat v určeném týdnu novináře na tiskovou 

konferenci. 
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 Úkol 2) Domluvit návštěvu v televizích, nejlépe kolem tiskové 

konference (28. 11. 2012). 

 Opět jsme probírali pořady, kam bychom mohli poslat hosty a tam 

také zavolat. 

 Řešili jsme vzhled internetového portálu Darujme vzdělání. 

 Navrhovali jsme rollup Darujme vzdělání. 

 

21. 11. 2012 

Reflexe úkolů z minulé schůzky: 

Úkol 1) Úkol byl splněn, i když nakonec novináře zvali jiné osoby, než se 

původně dohodlo. 

Úkol 2) Nedohodli jsme ani jednu návštěvu v televizích. 

 

Průběh schůzky: 

 Řešili jsme především tiskovou konferenci (program, co všechno 

zajistit a udělat). 

 

Úkoly do tiskové konference: 

- Kontaktovat novináře a zjistit, zda novinář dorazí (stihli jsme to vše na 

poslední chvíli). 

- Zařídit rollup. 

- Připravit presskit. 

 

Shrnutí monitoringu plánování PR k projektu Darujme vzdělání 

PR k projektu Darujme vzdělání jsme začali plánovat s dostatečným 

předstihem. Díky tomu, že to nebyla pro PR team první tisková konference, 

jsme již mohli stavět na našich předchozích zkušenostech.  
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Ale i tak jsme neměli čas plnit naše úkoly, které jsme stále přesouvali 

z jedné schůzky na druhou. Nedokázali jsme si analyzovat řádně naše časové 

možnosti a reálně s nimi pracovat. Jen díky tomu, že jedna členka z našeho 

týmu má částečný pracovní úvazek na SADBĚ, se stihly určité věci vyřídit 

(rollup, pozvánka na tiskovou konferenci, presskit atp.) a také během listopadu 

byla na SADBĚ jedna stážistka, která mohla pomoci s PR projektu Darujme 

vzdělání. 

Organizace tohoto PR byla pro mnohé z nás jen okrajová, nebyl dostatečný 

prostor a čas se tomu pořádně věnovat a hlavně jsme nebyli nuceni plnit úkoly. 

Nedělali jsme dostatečnou reflexi toho, co jsme měli do další schůzky udělat 

a nevyvozovali jsme z toho žádné závěry. Pokud někdo úkol nesplnil, tak se 

z toho nevyvozovaly žádné důsledky (pak všechny úkoly za ostatní plnili asi 

dva lidé). 

 

5.2. Cíle našeho projektu 

V této bakalářské práci jsme věnovali jednu kapitolu cílům (3.1.). Mnoho lidí 

z našeho PR teamu má různé pedagogické či manažerské kurzy, ale ani jeden si 

neuvědomil, že nemáme předem určené žádné celkové PR cíle Darujme 

vzdělání - kolik chceme oslovit lidí? Kolik prodat poukazů? Do kolika médií 

dostat výstup z projektu? Do kolika pořadů dostaneme našeho člověka? 

Jediný náš cíl bylo splnění projektu do konce roku 2012 – uspořádání 

tiskové konference a výstupy v médiích o Darujme vzdělání.  

Až po ukončení konference jsme se dohodli, že každý se pokusí dostat 

zmínku o této akci do jednoho média. Nakonec se to podařilo jen jedinému 

člověku z PR teamu (zbytek lidí neměl čas a také se tento nás osobní úkol 

později nekontroloval). 
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5.3. Sestavení našeho medialistu 

PR team funguje již třetím rokem, základ medialistu  jsme již tedy měli. Ale 

nebyl již dlouho aktualizovaný, proto bylo potřeba média znovu kontaktovat. 

Při kontaktování médií, jsme se v redakcích ptali, zda novinář (kterého 

máme zaznamenaného v medialistu) u nich ještě pracuje, případně na koho 

bychom se mohli v rámci našeho projektu obrátit. Pokud byla změna 

v obsazení redakce, žádali jsme o e-mail a telefonní kontakt na nového 

novináře. Při kontaktu s redakcemi jsme se nesetkali s neochotou sdělit 

informace. 

Když jsme pročítali medialist, snažili jsme se znovu projít všechna média 

a najít ta, která by nám vyhovovala – neměli jsme například v medialistu média 

zaměřená na školství jako časopisy od Portálu Rodina a Škola nebo 

Informatorium, která byla pro náš projekt Darujme vzdělání velmi příhodná. 

 

5.4. Tisková zpráva 

U našeho projektu nesměla chybět tisková zpráva. Měla takovouto podobu: 

 

 

Odstartoval projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ 

Ve středu 28. listopadu 2012 spouští občanské sdružení SADBA nový 

projekt v oblasti rozvojové pomoci s názvem DARUJME VZDĚLÁNÍ. 

Zakoupením dárkových poukazů na internetových stránkách 

www.darujmevzdelani.cz je možné zcela konkrétně podpořit vzdělávání 

v rozvojových zemích. Dárkové poukazy jsou koncipovány tak, aby 

odstranily konkrétní překážky, které v dané lokalitě brání rozvoji 

vzdělání.  

 

Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) se zabývá rozvojovou pomocí a 

prací s dobrovolníky již 7 let. Projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ je reakcí na 

http://www.darujmevzdelani.cz/
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problémy, se kterými se dobrovolníci SADBY v rozvojových zemích denně 

setkávají. 

„Na základě našich mnohaletých zkušeností s pomocí dětem v rozvojových 

zemích samozřejmě vnímáme vzdělání jako zcela klíčové pro to, aby se v dané 

lokalitě něco změnilo k lepšímu. Jak se říká, chceš-li nasytit člověka na jeden 

den, dej mu rybu, chceš-li nasytit člověka na celý život, nauč ho chytat ryby. 

Proto vznikl projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ,“ říká koordinátorka projektu 

Iveta Pešatová. 

 

Dárkové poukazy, nabízené na stránkách www.darujmevzdelani.cz, 

pokrývají celou škálu potřeb souvisejících s podporou vzdělání. Vychází vždy 

z konkrétní zkušenosti s danou lokalitou a snaží se odstranit překážky, které 

v daném místě vzdělávání dětí a mladých lidí brání. 

„Překážkou bývá často nedostatek učitelů, někde chybí cihly na postavení 

školy, jinde školu mají, ale děti tam nemohou docházet, protože třeba nemají 

boty. Díky našim dobrovolníkům, kteří v místech pomoci dlouhodobě působí, 

známe konkrétní problémy a podle toho nabízíme i dárkové poukazy. Díky tomu 

je pak pomoc maximálně efektivní,“ vysvětluje Iveta Pešatová.  

V rámci projektu DARUJME VZDĚLÁNÍ si tak můžete vybrat například 

dárkové poukazy na pět měsíců školného v Indii, týden učitele v Zimbabwe, 

čtyřicet cihel na stavbu školy v Bulharsku nebo na boty pro dítě z internátu v 

Kongu. 

 

Dobrovolníci občanského sdružení SADBA pomáhají znevýhodněným 

dětem a mladým lidem v mnoha zemích světa. 

„Od roku 2005, kdy SADBA vznikla, jsme vyslali již přes 100 dobrovolníků 

do 17 různých zemí a další se na vyslání připravují. Projekt DARUJME 

VZDĚLÁNÍ se v tuto chvíli zaměřuje na 4 lokality, kde naši dobrovolníci 

působí. Pokud se to osvědčí, do budoucna bychom ho samozřejmě rádi 

rozšířili,“ vysvětluje Jaroslav Vracovský, předseda občanského sdružení 

SADBA.  

  

http://www.darujmevzdelani.cz/
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Podpora prostřednictvím dárkových poukazů nyní poputuje do 

Demokratické republiky Kongo, Indie, Zimbabwe a Bulharska. 

„Strávila jsem dohromady 12 měsíců jako dobrovolnice v Kongu, v Bakanja 

centru pro kluky z ulice. Za rozjezd projektu DARUJME VZDĚLÁNÍ jsem moc 

vděčná. Pomůže například zaplatit snídaně dětem v internátu, které jinak 

hladoví. A je samozřejmě těžké někoho vzdělávat, když má prázdný žaludek,“ 

popisuje bývalá dobrovolnice Markéta Lengálová a dodává: „Pořád myslím na 

děti, o které jsem se tam starala. Jsem nyní už zpět v České republice a projekt 

mi tak umožní pomáhat prostřednictvím dárkových poukazů „svým“ dětem i 

nadále.“ 

 

Darovací poukazy z projektu DARUJME VZDĚLÁNÍ mohou být ideálním 

řešením pro všechny, kdo mají problém s výběrem dárků pro své blízké. 

„Tímto dárkovým poukazem uděláte radost hned dvakrát. Nejen vašim blízkým, 

ale také někomu, kdo je sice daleko, ale potřebuje pomoci mnohem více než 

my,“ dodává Iveta Pešatová. 

 

Více informací o projektu „Darujme vzdělání“ a občanském sdružení 

SADBA naleznete na stránkách www.darujmevzdelani.cz  a  www.sadba.org. 

 

5.5. Kontaktování novinářů před akcí – call back 

V týdnu 19. - 23. 11. jsme obvolávali novináře, jestli dostali pozvánku na 

tiskovou konferenci a zdali dorazí. Bylo běžné, že novinář o pozvánce 

v záplavě mailů nevěděl. Většinou na otázku, zda dorazí, neřekli nic určitého. 

Call back byl přesto velmi důležitý, protože novináři si alespoň všimli našeho 

projektu a zaregistrovali ho. 

Pokud nějaký novinář vypadal, že by přišel, ale nebyl si jist, volali jsme mu 

ještě v den (nebo den předem) tiskové konference, jestli nakonec dorazí nebo 

ne. 

 

http://www.darujmevzdelani.cz/
http://www.sadba.org/
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5.6. Tisková konference 

Tisková konference k projektu Darujme vzdělání se konala ve středu 28. 

listopadu od 10 hodin, v Praze-Kobylisích. 

 

5.6.1. Místo 

Naše tisková konference se konala v sále u salesiánů v pražských Kobylisích, 

v dobré dopravní dostupnosti. Samotný sál měl ale jednu nevýhodu. Při vstupu 

do něj se musí projít dveřmi, které jdou otevřít jen zevnitř a nejde je nechat 

automaticky otevřené (ve dveřích proto musí někdo stát a držet je). Na začátku 

konference tudíž jeden člen z našeho týmu stál ve dveřích a držel je otevřené. 

Čekali jsme asi 15 minut a pak jsme dveře zavřeli a nechali jsme na dveřích 

telefonní číslo, kdyby přišel někdo později, aby nám zavolal. Asi za 20 minut 

se tam někdo náhodou šel podívat a našel tam dvě novinářky, jak tam 

postávaly. Nenapsali jsme jasně, že mají v případně návštěvy tiskové 

konference zavolat na uvedené telefonní číslo. Tento problém by bylo potřeba 

do další tiskové konference vyřešit. 

 

5.6.2. Čas 

Organizovali jsme tiskovou konferenci na konci listopadu. Nebyla to ale moc 

vhodná doba, i když jsme moc neměli na vybranou. Před Vánocemi se totiž 

pořádá větší množství tiskových konferencí než během celého roku a také 

v den našeho pořádání bylo uskutečněno mnoho konferencí, jak nám pak 

sdělovala jedna novinářka.  

 Snažili jsme se využít Vánoční čas k prezentaci Darujme vzdělání jako 

dobrou možnost zakoupit vhodný dárek pro blízké formou poukazu právě 

z našeho projektu.  
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5.6.3. Průběh 

Tisková konference začala s malým zpožděným, protože jsme čekali, zdali 

dorazí ještě nějací novináři. 

Na konferenci byl přítomna moderátorka, zástupce projektu Iveta Pešatová 

a host, dobrovolnice v Bulharsku - Markéta. Na počátku tiskové konference 

představila Iveta samotný projekt Darujme vzdělání. Poté promluvila 

dobrovolnice, která hovořila o svých zážitcích v Bulharsku a kde popisovala, 

jak je potřeba vzdělávat místní Romy. Nakonec se spouštělo online kupování 

poukazů. 

Ve tři ráno tohoto dne celý systém kupování poukazů spadl, naštěstí pár 

minut před začátkem tiskové konference se vše spravilo. Ale i tak jsme měli při 

prezentování nakupování poukazů problémy - nedocházel potvrzovací mail. 

Druhý pokus nákupu nakonec vyšel. 

Po oficiálním ukončení tiskové konference byl prostor na individuální 

rozhovory a byl čas pro malé občerstvení, které jsme nachystali. 

 

5.6.4. Preskitt 

Do našich preskittů jsme umístili fotografie, prezentaci a tiskovou zprávu na 

CD. Také jsme připojili letáček projektu Darujme vzdělání a o SADBĚ. Vše 

bylo umístěno do papírových desek se samolepkou projektu.  

 

5.7. Obtelefonování novinářů po akci – follow up 

Když jsme ukončili tiskovou konferenci, odpoledne jsme rozeslali tiskovou 

zprávu všem médiím. Ve středu odpoledne jsme pak měli obvolávat novináře, 

jestli dostali tiskovou zprávu, jestli mají všechny potřebné materiály a zda 

můžeme od nich očekávat nějaký výstup. 
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Bohužel nikdo z nás neměl čas, proto jsme jen rozeslali tiskové zprávy. 

Když jsme pak monitorovali, kolik bylo ohlasů v médií na projekt Darujme 

zdělání, bylo vidět, že follow up velmi scházel. 

 

5.8. Osobní setkání s novinářem 

V rámci našeho PR plánování jsem se měla také sejít s novinářem, ale nakonec 

jsem se k tomu nedostala. Proto zde popíši schůzku naší kolegyně Ivety 

Pešatové s novinářem z deníku Metro. 

Iveta na začátku upozorňuje, že pokud téma novináře zaujme, preferuje 

osobní kontakt, kdy může získat přímé informace, než pročítat dlouhé texty 

v mailu a je dobré se sejít blízko redakce, nejlépe přímo v jejích prostorách, 

v místní kavárně.  

Novináři poslala Iveta tiskovou zprávu a pak mu volala, jestli mu vše 

dorazilo a případně, zda by se nechtěl sejít v případě zájmu o více informací. 

Souhlasil a domluvili společný termín. 

Iveta vypráví, že sraz s novinářem byl příjemný, také díky tomu, že oba byli 

podobné věkové kategorie. Začátek byl neformální, kdy se seznamovali a pak 

nastala formální část schůze, kdy Iveta prezentovala projekt. Měla připravenou 

powerpointovou prezentaci na notebooku, kterou mu přednesla a pak mu 

nahrála materiály na jeho notebook. 

Celá schůzka trvala asi 40 minut. 

Novinář byl pro projekt nadšený, ale i tak musela Iveta redaktora pobízet, 

aby o projektu napsal. Nakonec vyšlo 21. 12. 2013 krátká zmínka v deníku 

Metro. 

Z jednoho pohledu se může zdát, že nemělo cenu investovat čas do setkání 

s novináři, když pak nakonec vyšel krátký článek. Když jsme ale organizovali 

za pár měsíců další akci, tak se Iveta pokusila opět kontaktovat novináře 
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z deníku Metro. V novinách pak byla umístněna fotografie o naší nové akci, 

osobní kontakt s novináře se posléze vyplatil.  

. 

5.9. Zhodnocení PR k projektu  

Projekt Darujme vzdělání není časově ohraničen, proto budeme hodnotit PR do 

prosince roku 2013. 

Díky tomu, že náš PR team funguje již několikátý rok a také jsme vedeni PR 

specialistou, bylo organizování PR strategie jednoduché a jasné. Na druhou 

stranu v tom spatřujeme i nevýhodu, jelikož stále používáme stejné metody a 

postupy, a tak se v rámci PR nezlepšujeme, nereflektujeme a činíme to tak, jak 

se to vždy dělalo a tak nějak fungovalo. 

 

5.9.1. Klady PR  

 Podařilo se úspěšně splnit podmínky v napsaném projektu a prezentovat 

projekt Darujme vzdělání v médiích. 

 Uspořádali jsme tiskovou konferenci. 

 Zprávu o projektu jsme dostali do tří „plnohodnotných“ médií. 

 

5.9.2. Zápory PR 

 Neurčili jsme si cíle PR. 

 Nereflektovali jsme dostatečně naše časové možnosti. 

 Nekontrovali jsme zadané úkoly. 

 Medialist nebyl dostatečně zaktualizován. 

 Neměli jsme čas na řádné obvolávání novinářů při zvaní na tiskovou 

konferenci. 

 Nebyl dobře vyřešen vstup na tiskovou konferenci. 
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 Neměli jsme čas na nejdůležitější část PR – na kontaktování novinářů 

po tiskové konferenci. 

 Nedokázali jsme dohodnout ani jednoho hosta do televizních pořadů. 

 

5.9.3. Jak pokračovat 

Jak jsme se již zmiňovali, projekt Darujme vzdělání je nadčasový, proto je 

možné ho propagovat v kterýkoli čas. Nyní jeho aktivita stagnuje. Bylo by 

proto potřeba udělat novou vlnu PR, znovu oslovit média s tímto projektem a 

pokusit se o nové PR cíle a strategie.  

Je potřeba si určit cíle (například v rámci roku) na různé časové úseky a 

průběžně je vyhodnocovat. Také bychom si měli zhodnotit naše časové 

možnosti a vědět, do čeho bychom se měli pouštět a co už je nad náš časový 

rámec. 

  

5.10. Výstupy v médiích 

 Deník Metro, 21.12.2012, str. 10, č. 244 - „Vánoční dárky pošlete do Afriky“ 

 Naše rodina, číslo 49  2012 - ročník 44, str. 13, 

http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=1460  

 Český rozhlas, 2/12/2012 

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/darujme-k-vanocum-

vzdelani--1144319 

 Signály.cz - https://vakci.signaly.cz/1212/projekt-darujme-vzdelani-startuje 

 Studentpoint.cz - http://www.studentpoint.cz/244-mimoskolni-

vzdelavani/9340-novy-projekt-darujme-vzdelani-pomaha-originalni-formou-

detem-z-rozvojovych-zemi/#.UQr3jYUyP5o 

 Novinky.cz - http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2609-13895-

odstartoval-novy-projekt-darujme-vzdelani-pomoci-lze-darkovymi-

poukazy.html 

http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=1460
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/darujme-k-vanocum-vzdelani--1144319
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/darujme-k-vanocum-vzdelani--1144319
https://vakci.signaly.cz/1212/projekt-darujme-vzdelani-startuje
http://www.studentpoint.cz/244-mimoskolni-vzdelavani/9340-novy-projekt-darujme-vzdelani-pomaha-originalni-formou-detem-z-rozvojovych-zemi/#.UQr3jYUyP5o
http://www.studentpoint.cz/244-mimoskolni-vzdelavani/9340-novy-projekt-darujme-vzdelani-pomaha-originalni-formou-detem-z-rozvojovych-zemi/#.UQr3jYUyP5o
http://www.studentpoint.cz/244-mimoskolni-vzdelavani/9340-novy-projekt-darujme-vzdelani-pomaha-originalni-formou-detem-z-rozvojovych-zemi/#.UQr3jYUyP5o
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2609-13895-odstartoval-novy-projekt-darujme-vzdelani-pomoci-lze-darkovymi-poukazy.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2609-13895-odstartoval-novy-projekt-darujme-vzdelani-pomoci-lze-darkovymi-poukazy.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2609-13895-odstartoval-novy-projekt-darujme-vzdelani-pomoci-lze-darkovymi-poukazy.html
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 Generace 21.cz - http://generace21.cz/6342-darujte-neco-uzitecneho-darujte-

vzdelani/ 

 Tarzicius.cz - http://www.tarsicius.cz/akce/archiv.php 

 Fatym.com - http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2012120076 

 Skutečný život –  leden 2012, str. 46 – 48, „Indické děti se odmalička učí 

memorovat fakta“ 

 

Videa na youtube.cz: 

 Dnes jím jako Bangladéšan - 

http://www.youtube.com/watch?v=suSE77bwivE  

 Aksanti - http://www.youtube.com/watch?v=5K8wXDA1WPQ  

 Vánoční přání SADBY - http://www.youtube.com/watch?v=Uvf6DUCVBds  

 

+ články na internetových stránkách: 

 www.mladez.sdb.cz 

 www.adopcenablizko.cz 

 www.sadba.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://generace21.cz/6342-darujte-neco-uzitecneho-darujte-vzdelani/
http://generace21.cz/6342-darujte-neco-uzitecneho-darujte-vzdelani/
http://www.tarsicius.cz/akce/archiv.php
http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2012120076
http://www.youtube.com/watch?v=suSE77bwivE
http://www.youtube.com/watch?v=5K8wXDA1WPQ
http://www.youtube.com/watch?v=Uvf6DUCVBds
http://www.mladez.sdb.cz/
http://www.adopcenablizko.cz/
http://www.sadba.org/
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Závěr 

Cílem této práce bylo představit možnosti PR pro neziskové organizace, 

především v oblasti media relations, a zmapovat, co mohou nevládní 

organizace dělat pro svou prezentaci před veřejností. 

Při definování oblasti PR jsme zjistili, že všechny informace v novinách 

nevznikají samotným úsilím novinářů, ale že nemalé procento zpráv pochází 

od firem/organizací, které se snaží prostřednictvím médií zapůsobit na 

veřejnost. Dále jsme vybrali některé výroky novinářů, kteří vyjadřovali svůj 

názor na neziskové organizace. Mohli jsme z jejich slov analyzovat, že média 

mají zájem o informace od nevládních organizací, musí jim být ale podány tak, 

aby je zaujala.  

V současné době mají neziskové organizace možnost se prosadit a oslovit 

širokou veřejnost. K tomu jsou ale potřeba lidé, kteří by PR (zejména media 

relations) věnovali dostatek času. 

V této práci jsme také stručně zmínili, jak fungují PR aktivity, a následně 

jsme je představili v praktické části projektu Darujme vzdělání. Tímto jsme 

chtěli upozornit na to, že není nemožné uspořádat tiskovou konferenci, psát 

tiskové zprávy nebo oslovovat novináře i bez profesionálního vzdělání PR. Je 

jen potřeba mít k tomu základní znalosti, jak se tyto činnosti vykonávají.  

Také jsme chtěli poukázat prostřednictvím PR teamu z organizace SADBA 

na to, že je třeba stále na sobě pracovat a rozvíjet se po stránce public relations.   

Starší zkušenosti PR nejsou zárukou toho, že se komunikace s médii vydaří. 

 Tato práce jen okrajově představila problém propagace neziskových 

organizací před veřejností, a snažila se nastínit základní nedostatky. 

Domníváme se, že tato oblast není dostatečně prozkoumána, a je potřeba na ní 

ještě nadále pracovat a snažit se neziskové organizace vést k účinnějšímu 

public relations. 
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http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CE8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.uniedu.vutbr.cz%2FVzdlvac%2520materily%2FT%25C3%25BDm%2520nastupuj%25C3%25ADc%25C3%25ADch%2520akademick%25C3%25BDch%2520pracovn%25C3%25ADk%25C5%25AF%2520-%2520Obecn%25C3%25A1%2520didaktika%2520pro%2520V%25C5%25A0%2520u%25C4%258Ditele.ppt&ei=2mWvUbmRHcbYtAabo4CwBA&usg=AFQjCNEP7eTMqMGKW-6Tk-zBaQJui6efag&sig2=YgaSfnwPrIIOiT8xlGw9iw&bvm=bv.47380653,d.Yms
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CE8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.uniedu.vutbr.cz%2FVzdlvac%2520materily%2FT%25C3%25BDm%2520nastupuj%25C3%25ADc%25C3%25ADch%2520akademick%25C3%25BDch%2520pracovn%25C3%25ADk%25C5%25AF%2520-%2520Obecn%25C3%25A1%2520didaktika%2520pro%2520V%25C5%25A0%2520u%25C4%258Ditele.ppt&ei=2mWvUbmRHcbYtAabo4CwBA&usg=AFQjCNEP7eTMqMGKW-6Tk-zBaQJui6efag&sig2=YgaSfnwPrIIOiT8xlGw9iw&bvm=bv.47380653,d.Yms
http://www.media1.cz/public-relations/tiskove-zpravy/
http://www.studio20.cz/jak-spravne-napsat-tiskovou-zpravu-pr-manual/
http://darujmevzdelani.cz/cs/kde-a-jak-pomahame
http://www.sadba.org/o-nas/strucne
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Přílohy 

Příloha č. 1 – pozvánka pro novináře na tiskovou konferenci 
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Příloha č. 2 – rollup Darujme vzdělání 
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Příloha č. 3 – poukaz Bulharsko 

Příloha č. 4 – poukaz Indie 
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Příloha č. 5 – poukaz Kongo 

 

Příloha č. 6 – poukaz Zimbabwe 

 


