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Abstrakt 

Tato práce se zabývá církevní komunikací v ČR, se zaměřením na Církev 

československou. V případové studii nahlíží na církev jako na organizaci s firemní 

komunikací a zkoumá konkrétní kampaň Husovských slavností 2015 z pohledu 

marketingového. Cílem práce bylo zjistit specifika církevní komunikace CČSH  a přijít 

s novými doporučeními. Ta jsou shrnuta na konci práce v deseti bodech. Text postupuje 

od velmi obecné části o komunikaci ke specifikům komunikace ve veřejném prostoru, 

ke komunikaci církví a nakonec ke komunikaci Církve československé husitské. Práce 

byla vytvořena v průběhu vzniku kampaně Husovských slavností a kromě zkušeností 

autorky využívá především schémat z Cornellisenovy Corporate Communication a 

z Kotlerovy knihy Marketing in the Public Sector.  

 

Abstract 

This work is concerned with church communication in the Czech Republic, 

focusing on the Czechoslovak Hussite Church. Using case study, it looks at it as the 

church is organization with its own corporate communication and examines a concrete 

campaign ‚the Hus Fest 2015‘ from the marketing perspective. The aim of the text is to 

find the specifics of church communication of the Czechoslovak Hussite Church and to 

come up with new recomendations. These are summed up at the end in ten key points. 

The text proceeds from a very general part about communication to differences in 

public sector communication trought church communication to end with the specifics of 

The C. H. church communication. The writing was formed during the  process of 

developing the campaign of Hus Fest. Besides the author’s experience, it draws 

particulary from the schemes of Cornellisen’s Corporate Communiaction and Kotler’s 

Marketing in the Public Sector.
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1. Úvod 

1.1 Přínos práce a výzkumná otázka 

 Cílem této práce je popsat stávající situaci církevní komunikace v České 

republice s důrazem na české specifikum – národní církev. Tomuto tématu se nevěnuje 

příliš pozornosti, zvláště ne v odborných kruzích marketingové komunikace a PR. 

Základní výzkumná otázka zní: „V čem je externí komunikace Církve československé 

husitské specifická a jak je možno ji vylepšit z pohledu marketingové a PR 

komunikace?“  

Text se nezaměřuje úzce na konkrétní kanály komunikace nebo jiná témata, 

naopak se snaží předložit externí církevní komunikaci v celé její šíři. Nejprve, 

v teoretické části se snaží pochopit kontext a reálie situace církví v ČR. Dále se text 

teoreticky zajímá o typ organizace jakou církev v České republice je, a jaká specifika 

tudíž můžeme obecně od komunikace takové organizace čekat. 

V praktické části se aplikují na komunikaci Církve čs. husitské dvě konkrétní 

schémata. Jedno se týká spíše PR pohledu na komunikaci celé církve, druhé sleduje 

konkrétní případ kampaně Husovských slavností 2015 z perspektivy marketingové. 

Dané pozorování pak vyústí v určení specifických vlastností komunikace CČSH  a 

k řadě doporučení pro její vývoj.  

Práce tak může mít přínos pro pracovníky komunikace, kteří nejsou seznámeni 

s prostředím církví, nebo, a to především, pro zaměstnance církve, kteří neznají principy 

marketingové komunikace a PR. Tento text jim nastíní jakými všemi způsoby je 

komunikaci CČSH možno uchopit. V neposlední řadě poslouží tato práce také mně, 

jelikož se o komunikaci církví velmi zajímám a ráda si v tomto poli rozšířím obzory. 

1.2 Vysvětlení základních pojmů 

 denominace – jiný pojem pro konkrétní církev, především konkrétní vyznání, 

používaný v teologii 

 církev - jakákoli křesťanská církev, pokud v ČR mluvíme církvi, jde především 

o Římskokatolickou církev 

 Církev – myšleno Církev československá husitská 

 CČSH – Církev československá husitská 



10 

 ekumena – snaha o sbližování různých křesťanských denominací 

 diecéze – správní celek, církev se může skládat z mnoha diecézí 

 náboženská obec – název pro nejnižší správní celek CČSH 

 laici – řadoví členové církve nevzdělaní v teologii 

 HTF UK – Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy 

 

1.3 Motivace 

Jsem věřící, křesťanka, členka Církve Československé husitské. Když to 

někomu poprvé oznámím, zažívám šokované a poděšení reakce. Po další promluvě se 

však často dočkám opatrného doznávání, že dotyčný vlastně taky něco hledá nebo nějak 

věří, ale že odmítá církve. Odmítá instituci církve. Moje pozorování potvrzují výsledky 

výzkumu agentury Proximity Prague pro Římskokatolickou církev, která uvádí, že 

rapidně klesá počet věřících konkrétního vyznání, stejně jako klesá počet vyložených 

nevěřících. Výzkum uvádí: „Nicméně spolu se skutečností, že se v podstatě necelá 

polovina obyvatel nehodlá k této otázce vyjadřovat, je právě oněch 700 000 svědectvím, 

jak stoupá počet neinstitucionálních věřících.” 

O důvodech, které vedly ke vzniku tohoto fenoménu, se můžeme dohadovat. 

Jistě jde z velké části o historickou vinu církví. V Čechách pak také o čtyřicetileté 

období komunismu, pro který byla veškerá náboženství nepřítelem. V průběhu období 

komunismu ubylo věřících o více než 3 miliony
1
. Ani dnes nemá církev jako instituce u 

veřejnosti dobrou pověst. Tu lze napravovat zlepšováním církve, ale také její 

komunikací s veřejností, nebo jinak, zlepšováním církve skrze vedení komunikace ven, 

dovnitř i uvnitř církve. Následující text se zaměří především na komunikaci ven, 

popřípadě dovnitř. Na příkladu CČSH, bude sledovat aktuální komunikaci církve při 

výročí upálení mistra Jana Husa, analyzovat je dle vybrané literatury z oblasti 

marketingové komunikace a PR a snažit se hodnotit dosavadní strategii. Předmětem 

mého zájmu se stalo tzv. Husovské triénium, tedy období tří let od roku 2013 do roku 

                                                 

1
 Vývoj počtu obyvatel podle vztahu k víře v letech 1921-2011 z IPSOS. 2014. Výzkum 

veřejného mínění: Vnímání církve v ČR [brožura]. Praha: Proximity Prague pro ČBK, 

11 s. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://www.proximity.cz/data/ipsos-pro-proximity-

vnimani-cirkve-v-cr_cerven-2014-public.pptx 
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2015, které CČSH prohlásila za věnované Husovi. Většina akcí a komunikace se však 

soustřeďuje na léto 2015, na Husovské slavnosti.  

 

2. Teoretická část 

V teoretické části práce se budu věnovat popisu kontextů církevní komunikace. 

Jedná se o pět kapitol. Nejprve rozeberu současný stav a postavení církví v ČR, 

s důrazem na Církev československou husitskou. Ve druhé kapitole se budu věnovat 

definici církve  - jakým typem organizace je. Vycházet přitom budu z oborů komunikaci 

blízkým, především ze sociologie a politologie. Ve třetí kapitole představím model 

komunikace Joepa Cornelissena, kterým se tato práce řídí. Následně pak, ve čtvrté 

kapitole, určím specifika komunikace pro zvolený typ organizace. V poslední části pak 

popíšu body, které jsou pro komunikaci církve specifické na rozdíl od jakýchkoli jiných 

organizací. Literaturu uvedenou v tezi jsem využila, s výjimkou knihy Craig. E. 

Carrolla The handbook of communication and corporate reputation, neboť ta je 

souborem příspěvků rozdílných autorů a nenabízí ucelený systém teorie, což jsem pro 

svou práci nakonec nepotřebovala.  

2.1 Postavení církví v ČR 

O České republice se často mluví jako o nejateističtějším státě2, jak jsme si 

ukázali výše, toto označení je diskutabilní, spíše by bylo možné mluvit o ČR jako o 

nejsekulárnějším státě. Tomáš Halík o tom uvádí: „V naší době téměř každé 

sociologické pojednání o náboženství začíná kritikou a razantním odmítnutím 

paradigmatu (postupující) sekularizace3.“ Vydělení náboženství z veřejného života, 

odsunulo otázky víry z pole sociální sféry, do té nejosobnější a nejniternější, natolik, že 

                                                 

2
 Podle šetření mezinárodního sdružení specialistů na sociologický výzkum WIN/Gallup 

v 65 zemích světa je Česká republika 4. nejateističtějším státem.  MATULÍK, Rostislav. 

Dvě třetiny lidstva jsou věřící, Češi jsou čtvrtý nejateističtější národ. Český rozhlas 

Plus[online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/dve-tretiny-lidstva-jsou-verici-cesi-jsou-ctvrty-

nejateistictejsi-narod--1478805 
3
 HALÍK, Tomáš. 2007. Proměny světové náboženské scény. Respekt. Praha: R-

PRESSE, spol. s r.o, (51-52). ISSN 0862-6545. Dostupné také z: 

http://halik.cz/cs/tvorba/clanky-eseje/nabozenstvi-spolecnost/clanek/40/ 
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církve působí nepatřičně, když do společenských otázek mluví. Průzkum Vnímání 

církve v České republice uvádí: „Zdá se, že církev je tedy vnímána i částí věřících spíše 

jako spolek sloužící bohulibé charitativní péčí než jako integrální součást společnosti 

s nárokem vyjadřovat se k celospolečenským otázkám…55% obyvatel je přesvědčeno, že 

se má církev vyjadřovat k tématům a oblastem, v nichž působí, 21% dokonce uvádí, že 

se má vyjadřovat pouze k duchovním záležitostem.“ Z výzkumu také vyplynula dvě 

zásadní témata komunikace poslední doby, a to jsou negativně přijímané tzv. církevní 

restituce a naopak, velmi pozitivně přijímaný papež František4. Církev československá 

husitská je třetí největší církví v ČR, s 39 276 hlásícími se k tomuto vyznání
5
. 

Z hlediska komunikace se také mluví o promarněné příležitosti, kterou církve 

měly po sametové revoluci
6
. Církve však byly uvedeny do doby amerikanizace

7
, 

spojené s významem marketingové komunikace. „Zejména církve byly pomalé 

v zavádění takovýchto technik, především reklamy8.“ Tato citace sice pochází 

z americké studie, ale odpovídá i české situaci. České církve reklamu téměř nevyužívají, 

nápis na kostele sv. Tomáše na Praze 1 : „Dej Bohu šanci“, tak působí jako z jiného 

světa. Co se týče venkovní reklamy, bývá v blízkosti místa shromažďování křesťanů 

vývěska. Tato místa však komunikují především svou architekturou, která do kostelů a 

far, spolu s jejich historickou cenou, láká mnohé příchozí. Co se týče CČSH, většina 

                                                 

4
 IPSOS, ref. 1, str. 8-9 

5
 Seznam tabulek: Náboženská víra. 2011. Sčítání lidí, domů a bytů 2011 [online]. [cit. 

2015-05-13]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-

tematu&tu=30719&th=&vseuzemi=null&v=&vo=null&void= 
6
ŠNÍDL, Vladimír. 2013. Církevní komunikace: Příležitosti a výzvy v komunikaci 

katolické církve ve 21. století[konference]. Praha: Katedra marketingové komunikace a 

PR Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. 
7
 „Přejímání hodnot typických pro Spojené státy americké v jiných částech světa a 

podřizování se politickému, ekonomickému či kulturnímu vlivu USA. Obecně lze 

amerikanizaci považovat za součást globalizace.“ Slovník politického marketingu: 

Amerikanizace. 2013. Institut politického marketingu [online]. [cit. 2015-05-13]. 

Dostupné z: http://politickymarketing.com/slovnik/amerikanizace 
8
 překlad autorky: „Churches, in particular, were initially slow to embrace such 

practices, especially advertising.“ DUNLAP, BJua, Patricia GAYNOR a W. Daniel 

ROUNDTREE. 1983. The viability of marketing in a religious setting: an empirical 

analysis. In: SUMMEY, John (ed.) a Ronald D. TAYLOR (ed.). Proceedings of the 

Southern Marketing Association. s. 45-48. citováno podle VOKURKA, Robert J., 

Stephen W. MCDANIEL a Noelle COOPER. 2002. Church Marketing Communication 

Methods. Services Marketing Quarterly [online]. 24(1): 17-32 [cit. 2015-05-13]. DOI: 

10.1300/J396v24n01_02. ISSN 1533-2969. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J396v24n01_02. s. 18 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J396v24n01_02
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kostelů pochází z 20. století, nemají takovou historickou hodnotu
9
. O církevním životě 

vypovídá nástěnka „ze života sboru“, umístěná většinou uvnitř budov, a místo na 

plakáty a pozvánky. Církve jsou postaveny na setkávání lidí, proto je také „osobní 

prodej“ automatický. Církevní život se sestává z mnoha událostí, takže je ideálním 

adeptem na event marketing.  

2.1.1 Církve a média 

Jak jsou na tom církve s médii? Několik médií církve sice nevlastní, ale jsou 

ryze křesťanská. Taková je televize Noe, která žije jen z darů svých diváků, stanice 

rozhlasu Proglas, a pak množství tiskovin. Ze tří největších církví v ČR, což jsou církev 

Římskokatolická, Českobratrská evangelická a Církev československá husitská, každá 

vydává množství tiskovin, ať už celorepublikových, nebo lokálních, dokonce některé 

jednotlivé sbory či kostely vydávají své noviny. Nejčtenější tiskovinou je Katolický 

týdeník, vycházející nákladem 40 000 ks (čtenost 200 000 čtenářů). CČSH vydává 

týdeník Český zápas (náklad 1500 ks), časopis Husita a časopis pro děti Cesta. 

Média všeobecně náboženství uznávají, koneckonců svoboda vyznání je 

v Listině práv a svobod ČR
10

, příliš se mu však dle mého názoru nevěnují. Nejjistější 

nabídka náboženských pořadů, do které mají církve šanci proniknout, je ve vysílání 

České televize a Českého rozhlasu, jejichž program je utvářen na základě sčítání lidu, 

každá menšina, i náboženská, má v jejich vysílání procentuálně odpovídající čas
11

. Ve 

zpravodajství se církev objevuje zřídkakdy (v ČT za poslední půlrok jen 30 zmínek o 

církvi v nadpisech zpráv)
12

. Zdrojem zpráv o Římskokatolické církvi v ČR jsou televize 

(88%), tisk (33%), internet (27%) a rozhlas (20%)
13

. 

                                                 

9
 SALAJKA, Milan. 2007. Portrét Církve československé husitské. Praha: Blahoslav pro 

náboženskou obec Církve československé husitské v Praze 1 - Staré Město, 51 s. ISBN 

978-80-7000-876-8. s. 4 
10

 Listina základní práv a svobod: článek 15. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Dostupné také z: 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
11

 Zákon č. 231/2001 Sb., O televizním a rozhlasovém vysílání   
12

 Výzkum autorky. Vyhledávání církev OR církve v Newton Mediasearch 30.9.2014 až 

6.4. 2015. NEWTON MEDIA. 2015. Media Search: Mediální archiv [online]. [cit. 

2015-05-13]. Dostupné z: [online]. [cit. 2015-05-13]. 
13

 IPSOS, ref. 1, str. 9 
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Politicko-ekonomická situace církví v ČR je velmi specifická. Komunismus 

církvím násilně odebíral majetek a i jinak jim znesnadňoval činnost (zákonem č. 

46/1948 Sb., a následně č. 218/1949 Sb.). Od doby vzniku demokratické vlády se 

čekalo na nápravu těchto křivd. Až 1. ledna 2013 vstoupila v platnost sbírka zákonů č. 

428/2012 nazvaná „Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi a o změně některých zákonů“. Církve jsou podle ní do roku 2030 

v přechodném režimu, kdy jim jsou s nimi narovnány majetkové vztahy a snižovány 

příspěvky od státu. Církve jsou na cestě k tomu, aby byly v roce 2030 od státu plně 

finančně separovány. 

2.2 Co je to církev z hlediska komunikace? 

2.2.1 Církev jako instituce 

Názory na to, kam církev řadit se liší. Podívejme se na církev jako instituci, jako 

neziskovou organizaci, jako zájmový spolek i jako komerční společnost. Pro pochopení 

celé šíře významu církve si vypůjčíme definice z dalších sociálních věd, sociologie, 

politologie a práva. 

Jeden ze základních teoretiků komunikace, Denis McQuail církev řadí mezi 

instituce: „Třetí variantu představují "instituce", například vláda, vzdělávací soustava, 

justice, náboženství či systém sociálního zabezpečování. Činnost společenských institucí 

je vždy pestrá a vyžaduje soulad vzájemných vztahů a mnoho sdělení, jež se řídí vžitými 

postupy a pravidly.“
14

  Ve svém modelu komunikačních sítí uvádí společenské instituce 

na stejném stupni jako organizace. Otázka tedy zní, jaký je mezi nimi rozdíl. Štěpán 

Soukeník ve své práci o institucionální komunikaci uvádí příklady několika sociologů, 

kteří instituce chápou jako abstraktní normy, oproti organizacím, které se skládají 

z konkrétních jednotlivců.
15

 Církev v lecčems odpovídá sociologickému pojmu 

instituce. Skrze řeč symbolů a vztahů určuje normy chování i normy smýšlení 

                                                 

14
 MCQUAIL, Denis. 1999. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 

447 s. ISBN 80-717-8200-9. s. 30 
15

SOUKENÍK, Štěpán. Institucionální komunikace v ČR na příkladu Ministerstva vnitra 

a jeho projektu elektronizace veřejné správy. Praha, 2012. 73 s. Diplomová práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Katedra marketingové komunikace a public relations.  

Vedoucí diplomové práce PhDr. Pavel Dolanský.  s 7-9 
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(dogmata). Pokud se společnost shoduje na předpokladu, že existuje nějaké 

transcendentno, církev je odpovědí na lidské vztahování se k němu (nebo jak věří, 

odpovědí na vztahování se transcendentna k lidem). Církev tak závisí na určitém 

společenském koncensu. Jakmile tu koncensus je, církev má abstraktní, ale jistou pozici, 

která nezávisí na jejích členech.  

„Pojem instituce je ale chápán v jiných disciplínách, převážně v politologii a 

ekonomii, v užším smyslu jako specifický druh organizace16“. Jak uvádí Fiala ve svém 

Katolicismu a politice: „Na druhé straně, jak upozorňuje Jürgen Weber, působí však 

církve také jako organizace, které – nezávisle na účelu své existence – žádají stát o 

daňová zvýhodnění, kriticky komentují zákonodárná rozhodnutí, působí na ministry a 

parlament, čas od času doporučují svým členům tu či onu politickou stranu: snaží se 

získat jistý vliv v politickém prostoru. Už to stačí k tomu, aby mohly být církve  - v 

těchto svých funkcích – podrobeny zkoumání jako jiné podobně vystupující instituce.“
 17

 

Daný citát nám dokazuje, že v politologii je instituce typem organizace. Také nás uvádí 

do méně abstraktního pohledu na církev, totiž jako na politicky vystupující organizaci, 

která se skládá z konkrétních členů a do které je možno vstoupit. 

2.2.2 Církev jako nezisková organizace 

Podle Zákona o církvích a náboženských společnostech, jsou církve specifickou 

nevládní právnickou osobou. Tento zákon umožňuje církvím nejen se registrovat, ale 

také získat zvláštní oprávnění. Oprávnění jsou to skutečně ojedinělá a dávají církvi 

možnost spolupodílet se na funkci státu. Jsou to práva: vyučovat náboženství na státních 

školách, výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, 

kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a 

ochranná výchova, být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním 

zabezpečení církví a náboženských společností, konat obřady, při nichž jsou uzavírány 

církevní sňatky, 

                                                 

16
 SOUKENÍK, Štěpán, ref. 16, s. 9. 

17
 WEBER, Jürgen. 1977. Die Interessengruppen im politischen System der 

Bundesrepublik Deutschland. 1. Aufl. Mainz: Kohlhammer, 392 p. ISBN 31-700-4213-

0. Citováno podle  FIALA, Petr. 1995. Katolicismus a politika: o politické dimenzi 

katolicismu v postmoderní době. 1. vyd. Brno: Patriae, 349 p. ISBN 80-859-5901-1. s. 

88. 
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zřizovat církevní školy, zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními
18

. 

Vidíme, že církve se v ČR mohou podílet na činnostech veřejné sféry.  

Církve jsou svým důrazem na hodnoty, morálku a charitativní péči také blízké 

neziskovým organizacím. Z hlediska výše zmiňovaného zákona, lze toto zařazení 

odůvodnit tím, že církve mohou podnikat, podnikání však může být pouze jejich 

doplňkovou výdělečnou činností (týká se registrovaných církví)
19

. Zisky z takové 

činnosti mohou být použity jen k naplnění cílů církve a náboženské společnosti, nikoli 

tedy k rozdělení mezi členy církve a náboženské společnosti nebo jejich orgány20. 

Nezisková organizace však není v České republice právně ukotveným termínem. Podle 

Světové banky se sice může mluvit například o univerzitách jako o non-governmental 

organizations (doslovně přeloženo nevládní organizace, v češtině jej však zastupuje 

spíše termín neziskové organizace), důležitým principem těchto organizací je však 

jejich účel: „zmírňují utrpení, podporují zájmy chudých, chrání životní prostředí, 

poskytují základní sociální služby nebo vedou k rozvoji komunit“
21

 Církve, naopak, 

působí v mnoha rozličných oblastech, které mají odlišné cíle, stačí pouze, že tyto cíle 

s nimi nějak souvisejí. Církve se věnují charitativní činnosti, stejně jako podnikání, 

prosazování svých zájmů ve společnosti, stejně jako službě veřejnosti péčí o nemocné, 

vzděláváním apod. 

2.2.3 Církev jako zájmový spolek 

V rámci politologie se také objevuje otázka, zda církve nejsou zájmovými 

spolky. Ostatně ani český právní řád nezakazuje náboženstvím registrovat své církve 

                                                 

18
  Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů, § 7 
19

  Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů, § 27 
20

 OUTLÁ, Anna a Veronika OUTLÁ. Neziskový sektor [online]. In: . [cit. 2015-05-13]. 

Dostupné z: https://www.google.com/url?q=http://www.mvcr.cz/soubor/studie-outle-

pdf.aspx 
21

 „to relieve suffering, promote the interests of the poor, protect the environment, 

provide basic social services, or undertake community development.“ Involving 

Nongovernmental Organizations in World Bank-Supported Activities. 1989. The global 

development research center [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 

http://www.gdrc.org/ngo/wb-ngo-directive.html 
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jako třeba občanské sdružení
22

. Jsou tedy církve zájmovými spolky? Klaus von Beyme 

ve své práci Interessengruppen in der Democratie
23

 zařazuje církve mezi promotional 

groups, tedy zájmové spolky, které mají ideové cíle. Přestože od této své teze později 

upustil, označení církví jako promotional groups, česky propagační spolky, je velmi 

přiléhavé z důvodů, ke kterým se dostaneme níže. Jistou potíž v zařazení církví mezi 

zájmové spolky můžeme nalézt v tom, že: „církve nejsou organizovány proto, aby 

vyvíjely tlak, sdružovaly a prosazovaly zájmy nebo participovali na moci, dokonce ani 

ne proto, aby prosazovaly výhody svých členů.“
24

 Petr Fiala dále ve své knize uvádí 

parafrázi výsledků schematického srovnání ideálních typů zájmových sdružení a církví 

H. Abromeitové. Obsahuje zjednodušeně následující body: Pro církev jsou primární 

nemateriální zájmy, které odpovídají vůli Boží, členská základna není ustálená a jasná, 

církev hledá pravdu, dogma, nikoli společný kompromis, vstup a výstup je omezený a 

rituální, církev hájí své zájmy i proti svým členům, má povětšinou hierarchickou 

strukturu, jejím hlavním adresátem je Bůh, vnější neúspěch nevypovídá o neúspěšnosti 

církve a navíc má zvláštní právní postavení a nadvládní strukturu (mezinárodní 

církve).
25

 

2.2.4 Církev jako firma 

Jeden z posledních bodů, vnější neúspěch nevypovídající o neúspěšnosti církve, 

se může zdát protikladem původního tvrzení o církvi jako o instituci, závislé na 

společenském koncensu. Ano, církev jak ji známe dnes je součástí celospolečenského 

koncensu, a proto také součástí evropských hodnot a celospolečensky uznávanou 

institucí. Nutno ovšem dodat, že tato pozice se mění. Církev svůj smysl odvozuje od 

Boha
26

, při případném celospolečenském odmítnutí, církev prostě jen přestane být 

celospolečenskou institucí a najde si jinou formu působení. Ostatně podobně tomu bylo 

při jejím vzniku, když se šířila jako nové učení. Nutno říci, že takovýto trend odklonu 

                                                 

22
 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů.  
23

 BEYME, Klaus von. 1980. Interessengruppen in der Demokratie. Überarbeitete 

Neuausg. München: R. Piper, 269 p. ISBN 34-920-0502-0. Citováno podle FIALA, 

Petr, ref. 18, s. 83 
24

 FIALA, Petr, ref. 18, s. 87 
25

 FIALA, Petr, ref. 18, s. 94 
26

 „Způsob jakým církve samy sebe chápou, když říkají, že nejsou zájmovými 

skupinami svých věřících, ale "Tělem Kristovým" nebo společenstvím věřících 

vycházejícím z Božího slova.“ FIALA, Petr, ref. 18, s. 88 
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od institucionalizované církve skutečně existuje. V České republice se projevuje jak 

odloučením církve od státu, tak rostoucím počtem členů evangelikálních církví
27

 

(Církev bratrská, Apoštolská církev)
28

. Evangelikální církve jsou nejen známé 

doslovným výkladem Bible a důrazem na spásu, ale také svou orientací na osobní 

prožitek a volně pojatou eklesiologií (nauka o církvích) a liturgiku (nauka o 

bohoslužebném životě církve)
29

. Stanou se tedy snad z církví komerční subjekty? Na 

církve bychom mohli totiž pohlížet mnohem pragmatičtěji jako na poskytovatele 

duchovních služeb
30

. Tento postoj mi přijde velmi zjednodušující, ať už z toho důvodu, 

že církev, jak jsme zmínili výše, se prosazuje i proti svým členům, není jen službou 

člověku, ale i Bohu. Za druhé, církve mají tendence zasahovat do veškerého 

společenského života právě proto, že křesťanství, pro věřící člověka, není jen částí 

života, ale je jeho životem, ovlivňuje každý jeho krok. Komunistický režim se snažil 

uzavřít církve za zdi kostelů a tak je potlačit
31

, právě proto, že církev žije, pokud roznáší 

mezi své okolí radostnou zvěst
32

. 

2.2.5 Církev svého druhu 

 Vít Fiala ve své již mnohokrát zmiňované politologické knize dochází 

k závěru, že církve jsou organizací „sui generis“, tedy druhem organizace samy o sobě, 

protože zařazením církví do některé z exitujících skupin je možné pouze za předpokladu 

                                                 

27
 Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu - 2011. 2014. Český statistický 

úřad [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-

vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl 
28

 Věrouka. Apoštolská církev [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 

http://apostolskacirkev.cz/cemu-verime/verouka . Církev bratrská. Církev 

bratrská [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: Věrouka. Apoštolská církev [online]. 

[cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://apostolskacirkev.cz/cemu-verime/verouka . 
29

 JANOVSKÝ, Marek. 2015. Evangelikální spiritualita [poznámky autorky 

z přednášky 22. 4.]. Praha: Institutu ekumenických studií ETF UK. 
30

 ADAMÍK, Marek. Nová náboženská hnutí z perspektivy soudobé marketingové 

komunikace [online]. 2015 [cit. 2015-05-14]. Disertační práce. Masarykova univerzita, 

Filozofická fakulta. Vedoucí práce Dušan Lužný. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/289650/ff_d/. s. 56. 
31

 IPSOS, ref. 1, s. 9 
32

 Matouš 28: 19-20 „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je 

ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
 
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem 

vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ 

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických knih) : český 

ekumenický překlad. 2005, c1985. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1007, 283 

s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-858-1037-9.  

http://apostolskacirkev.cz/cemu-verime/verouka
http://apostolskacirkev.cz/cemu-verime/verouka
http://is.muni.cz/th/289650/ff_d/
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vypuštění několika signifikantních znaků církve. Jeho závěr je oprávněný a vybízí 

k dalšímu zkoumání církevní komunikace, jako speciálního druhu. K uvedení do této 

problematiky se budu věnovat dále, v části „Čím je komunikace církve specifická?“  

Nyní si však udělejme závěr o církvích pro potřeby této práce. To jak se na 

církve díváme, se nám totiž bude dále odrážet v PEST analýze. Podle politologického 

slovníku jsou instituce: „sociální útvary, které vykonávají pro společnost významné 

úkoly a funkce (rodina, škola, stát, armáda, církev apod.)“
33

. Ačkoli podpora církve 

stále klesá, jak jsme zmínili na začátku práce, stále má s institucemi mnoho společného.  

Jak uvádí Štěpán Soukeník: „Lammers zdůrazňuje, že právě komunikace a to, jak jsou 

sdělení vytvářena, sdílena a měněna, jsou zásadními prvky ovlivňujícími fungování 

institucí (tamtéž, str. 158) a slouží k prezentaci institucí směrem k interním i externím 

cílovým skupinám.“
34

 

Církev sama o sobě je na komunikaci založená. Když základní přikázání pro 

křesťany obsahuje lásku k Bohu a ke svému bližnímu, předpokládá právě vztah, který 

funguje díky nějaké komunikaci. Církev není vázaná na nějaký produkt nebo službu, ale 

právě na vztah s Bohem a vztah s lidmi i mimo ni. Schéma vnějších objektů 

komunikace církve:   

Církev je tak svým silným důrazem na komunikace podobna nejen institucím 

obecně, ale často i nahrazuje instituce konkrétní. Můžeme na církev nahlížet jako na 

rodinu věřících, kteří se navzájem milují a slouží si. Na církev můžeme pohlížet i jako 

                                                 

33
 Politologický slovník. 2001. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ix, 284 s. ISBN 80-717-9469-

4, s. 87. 
34

 LAMMERS, J. C. 2011. How Institutions Communicate: Institutional Messages, 

Institutional Logics, and Organizational Communication. Management Communication 

Quarterly. 25(1): 154-182, s. 158. Citováno dle Soukeník, ref. 16, s. 13. 
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na stát, který spojuje lidi se stejným vyznáním napříč politickými hranicemi. Navíc 

dokonce existuje stát Římskokatolické církve - Vatikán.  

Církev může nahrazovat i instituci, jež tu ještě nebyla zmíněna a tou jsou média. 

McQuial média definuje jako instituce, jejichž „hlavní činností je produkce a distribuce 

symbolických obsahů…Média operují ve veřejné sféře a jsou podle toho regulována. 

Zapojení odesílatele i příjemce je dobrovolné. Jejich organizace je svou formou 

profesionální a byrokratická. Média jsou svobodná a současně nejsou nadána žádnou 

mocí.“
35

 Přestože má církev množství jiných funkcí (rodina, výchova, konání rituálů, 

charitativní pomoc…) její funkce média je také velmi podstatná. Církev může sdělovat 

Boží slovo, pak je jakýmsi Božím médiem. Nebo komunikuje samu sebe a pak je 

obsahem, formou komunikace i komunikátorem samotným. Komunikace církev vytváří 

i vymezuje.  

V této kapitole jsme se přesvědčili o tom, že zařadit církev mezi určitý typ 

organizací je velmi těžké, pro množství jejích specifik. Srovnali jsme ji s různými typy 

a poznali tak body, na které nesmíme při bádání o církevní komunikaci zapomínat. 

Zjistili jsme, že komunikace je pro církve zásadní. Dále budeme na církev pohlížet jako 

na unikátní organizaci, velmi blízkou institucím. 

2.3 Co je to komunikace organizace? 

Jelikož je tato práce o komunikaci, uděláme si malou exkurzi do toho, co to 

komunikace je, a především z jakého pohledu se jí budeme věnovat v této práci. 

Komunikace (z latinského communico = sdílet, svěřovat se) je podle Praktické 

encyklopedie žurnalistiky proces přenosu a výměny sdělení – informací mezi různými 

systémy a subsystémy v rámci daného systému (fyzikální, biologický, sociální apod.).36 

Z toho vyplívá, že se komunikace bude lišit podle toho kdo s kým komunikuje. Co 

v definici chybí je otázka účelu komunikace. Tím může být učit se, spojovat, pomáhat, 

ovlivňovat a hrát si
37

. Tato práce se bude zabývat komunikací organizace s jejími 

                                                 

35
 MCQUAIL, Denis, ref.13, s 56. 

36
OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. 2007. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace. 3., rozšířené vyd. Praha: Libri, 263 s. ISBN 9788072772667, 

s. 106. 
37

 DEVITO, Joseph A. 2008. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-2018-0, s. 33. 
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stakeholders (jednotlivé skupiny, které mají k organizaci určitý vztah, například 

zákazníci, dodavatelé nebo konkurence). Tento přístup vychází právě z oborů 

marketingová komunikace a public relations. Tyto obory řeší jak používat komunikaci 

co nejefektivněji, rozvíjeli se za účelem komerční komunikace. „Cílem komerční 

komunikace je na základě informací ovlivňovat poznávací, motivační a rozhodovací 

procesy lidí v dané cílové skupině“
38

 

2.3.1 Marketingová komunikace versus PR 

Proč se odděluje marketingová komunikace a public relations a v čem jsou jejich 

rozdíly? Mezi představiteli těchto oborů panuje neustálá diskuze o tom, která disciplína 

je které nadřazena, či jak se liší. Toto téma rozhodně ještě nebylo uzavřeno
39

. Joep 

Cornelissen mluví o orientaci marketingu na trh a zákazníky, oproti public relations, 

které se orientuje na samovolně vnikající publika a i mimo zákazníky
40

. Toto rozdělení 

přibližně odpovídá i podle Chartred Institute of Public Relations. Jeho definice PR zní 

takto: „Public relations je o pověsti – výsledek toho co děláte, říkáte a co ostatní říkají 

o vás. Public relations je disciplínou, která se stará o dobrou pověst, s cílem získání 

porozumění a podpory a ovlivňování názoru a chování. Je to plánované a udržované 

úsilí k vytvoření a udržení dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací a 

jejími publiky.“
41

 Tato definice potvrzuje zaměření PR na širokou veřejnost a 

soustředění se na dobrou pověst. Na druhou stranu tato definice mluví i o účelu změny 

mínění a chování publik
42

, což je už cíl společný s trhem, a tudíž marketingovou 

komunikací. Definice marketingové komunikace z Praktické encyklopedie žurnalistiky, 

zase obsahuje zaměření se i na širší veřejnost, než jenom na zákazníky: „Komplex 

                                                 

38
 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. 2010. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. 

a dopl. vyd. Praha: Grada, 208 s. Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-3492-7, s. 15. 
39

 CORNELISSEN, Joep. 2011. Corporate communication: a guide to theory and 

practice. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, xvii, 272 p. ISBN 978-085-

7022-431, s. 15-20 
40

 CORNELISSEN, Joep, ref. 40, s. 17 
41

 překlad z autorky: „Public Relations is about reputation - the result of what you do, 

what you say and what others say about you. Public Relations is the discipline which 

looks after reputation, with the aim of earning understanding and support and 

influencing opinion and behaviour. It is the planned and sustained effort to establish and 

maintain goodwill and mutual understanding between an organisation and its publics.“ 

Our Organisation: About PR. Chartered Institute of Public Relations [online]. [cit. 

2015-05-14]. Dostupné z: http://www.cipr.co.uk/content/about-us/about-pr 
42

 myšleno část veřejnosti se specifickým vztahem k organizaci 
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metod a prostředků komerční, nekomerční a politické komunikace s širší veřejností, 

cílovými skupinami i jednotlivými recipienty.“
43

 Dále se zde uvádí: „Marketingová 

komunikace může mít podobu reklamy i daleko sofistikovanějších metod public 

relations.“
44

 Marketingová komunikace s PR počítá jako se svojí součástí, především 

v rámci způsobů propagace produktu veřejnosti. PR praktici zase marketingovou 

komunikaci považují za něco podřadnějšího, a pojem PR často zaměňují za komunikaci 

organizace nebo firemní komunikaci
45

.  

2.3.2 Firemní komunikace 

V této práci budu vycházet z modelu Joepa Cornelissena, který se věnuje firemní 

komunikaci. Říká, že firemní komunikace je „manažerský rámec k vedení a koordinaci 

marketingové komunikace a public relations.“
46

   Vychází z Gruningova názoru, jenž 

poukazuje na užitečnost koordinace marketingového a PR pohledu pro organizaci, 

přičemž každý z těchto pohledů má svůj přínos, který se nesmí ztratit úplným spojením 

(integrací) těchto disciplín
47

. Z následujícího grafu lze pochopit Cornelissenův přístup 

ke komunikaci. 

Pro firemní komunikaci vymezuje Cornelissen 13 základních konceptů, které si 

v praktické části ukážeme na příkladu CČSH.   

  

                                                 

43
 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA, ref. 37, s. 106. 

44
 ibid. 

45
 GRUNIG, James E. 1992. Excellence in public relations and communication 

management. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates, xiv, 666 p. ISBN 08-058-0227-4.  

HUTTON, James G. 1999. The definition, dimensions, and domain of public relations. 

In: Public Relations Review. roč. 25, s. 199-214. DOI: 10.1016/s0363-8111(99)80162-

3. 

„Practitioner definitions of PR tend to be based more in the reality of day-to-day jib, 

often use the term 'public relations' interchangeably with organisational communication' 

or 'corporate communication (Grunig 1992; Hutton 1999) „ Citováno podle  RALPH 

TENCH, Liz Yeomans. 2014. Exploring public relations. 3rd edition. Harlow: Pearson. 

ISBN 978-027-3757-771, s. 7. 
46

 „Corporate communication is a management Framework to guide and coordinate 

marketing communication and public relations.“ CORNELISSEN, Joep, ref. 40, s. 25. 
47

 461 The organisation is best served by the inherent perspectivees provided by 

marketing and public relations when those functions remain distinct, co-ordinated yet 

not integrated (Grunig et al. 2002: 264) Grunig L., J. E. Grunig and D. M. Dozier 

(2002)Excellent Public relatioons nad Effective Organizations: A study of 

communication management in three countries. Abingdon: Routledge. 



23 

Aktivity marketingové a PR  

komunikace
48

 

 

                                                 

48
 Figure 2.2, upraveno autorkou. CORNELISSEN, Joep, ref. 40, s. 20. 
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relations 
Marketingová 

komunikace 

Reklama 
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Klíč: 

A. = firemní reklama (reklama společnosti, která klade důraz na společnost spíše 

než na její produkty či služby) 

B. = direct marketing (přímá komunikace k zákazníkům nebo budoucím 

zákazníkům skrze poštu, telefon nebo email) a sales promotion (taktika k zaujetí 

zákazníka zahrnující slevy, kupóny, garance, dárky zdarma, soutěže, poukázky, 

ukázky a bonusové objednávky) 

C. = distribuce a logistika, cenotvorba a vývoj produktů 

D. = „firemní“ public relations (public relations aktivity vůči stakeholders 

s výjimkou zákazníků a budoucích zákazníků na trhu); zahrnuje issues 

management, community relations, inverstor relations, media relations, interní 

komunikaci a public affairs) 

E. = „marketingové“ public relations (to, čemu se v marketingových programech 

říká public relations techniky); zahrnuje publicitu produktu a sponzoring 

F. = reklama masových médií (reklama zaměřená na zvyšování známosti, obliby a 

prodeje produktů a služeb společnosti) 
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2.4 Komunikace instituce 

 

Zatím jsme se zabývali komunikací obecně, nyní je třeba se podívat na specifika 

komunikace veřejného prostoru. Nesmíme zapomínat na to, že církev není firmou, ale 

spíše institucí (tudíž jí jde o společenské přijetí). Proto je pro ni speciálně důležitý PR 

důraz na budování dobré vůle a porozumění. Dalších specifik si však všímá i marketing. 

2.4.1 Marketing veřejného sektoru 

 Philip Kotler, jeden z předních teoretiků marketingu, dělí marketing na 

komerční a sociální. Do sociálního marketingu řadí veškeré aktivity, které se týkají 

prospěchu okolí. „Na rozdíl od komerčního sektoru, ve kterém je zisk především 

zamýšlený pro vlastníky firmy, je v programu sociálního marketingu především cíleno 

na zisk jednotlivce, skupiny nebo společnosti jako celku.“
49

 Proto se do této části 

zahrnuje i marketing veřejné sféry, která dodává hodnoty a uspokojení občanům.
50

 Dále 

uvádí: „Vláda je ustanovena, aby sloužila obyvatelům; byznys se snaží maximalizovat 

zisk investorů…Vláda je virtuálně zapojena do téměř všech oblastí života, kdežto byznys 

se soustředí na produkty a služby, které produkuje.“
51

 V těchto aspektech jsou církve 

jako instituce velmi blízké vládě, jelikož i ony svou komunikací chtějí pomoci svému 

okolí a rády se zapojují do veškerých aspektů životů věřících. 

2.4.2 Kotler a potíže 

Kotler používá nástroje komerčního marketingu i v marketingu sociálním. 

Spatřuje mezi nimi tyto podobnosti: „využití orientace na zákazníka, základem je teorie 

směny, v průběhu procesu se využívá marketingový průzkum, publikum je 

                                                 

49
 „Unlike commercial sector marketing, in which a primary intended beneficiary is the 

corporate shareholder, the primare beneficiary of the social marketing program is the 

individual, a group, or a sociaety as a whole.“ KOTLER, Philip, Nancy ROBERTO a 

Nancy LEE. 2008. Social marketing: improving the quality of life. 2nd ed. Thousand 

Oaks, Calif.: Sage Publications, xii, 444 p. ISBN 07-619-2434-5, s. 8. 
50

 KOTLER, Philip a Nancy LEE. 2007. Marketing in the public sector: roadmap for 

improved performance. New Jersey: Wharton School, xv, 332 s. ISBN 978-013-7060-

863, s. 11. 
51

 „Government is constituted toe servete interests of citizens; business aims to 

maximalize investor profites. …Governement is involved in virtually every area ofl 

ife°business is focused on the goods nad services it produces.“ KOTLER, Philip a 

Nancy LEE, ref. 50, s. 8-9. 
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segmentováno, jsou zvážena 4 P a výsledky jsou měřeny a využity pro zlepšení.“52 

Tento marketingový postup má jasné cíle a výsledky (a měl je již v roce 1971): 

„Marketéři radí církvím jak zvýšit počet členů, charitám jak získávat peníze a muzeím a 

hudebníkům jak zaujmout více mecenášů.“
53

 V CČSH se objevují již ve výše zmíněných 

podobnostech v praxi potíže. Církev se kromě lidí orientuje také na Boha (nedává 

přednost tomu, čeho si lidé cení), nefunguje na základě směny, ale díky víře ve své 

poslání. Církev nevyužívá marketingových průzkumů, snaží se cílit na všechny a 

segmentace jí je zatím vzdálená, nevyužívá 4 P, výsledky své komunikace příliš neměří 

a automaticky z nich nevyvozuje změny. Církvi je marketing ať sociální, nebo komerční 

zatím vzdálený. Tyto mé výroky budou dále doloženy v praktické části práce. 

Co se týče jednotlivých kampaní, mají v sociální sféře několik podmínek. 

Lazarsfeld a Merton uvádějí, že kampaň nemůže běžet společně s antikampaní (v 

komerční sféře konkurence neodvádí od nákupu, ale od nákupu konkrétních značek, 

kdyžto v sociální sféře kupříkladu buď nosíte kožešiny, nebo ne), musí vycházet 

z existujících postojů a zvyklostí a musí být doplněna programy integrace poselství (př. 

nekožešinové kabáty musí být k dostání).
54

 „Obecně řečeno, sociální marketér si musí 

být vědom jádra produktu (bezpečnější jízda) a snaží se vytvořit uchopitelné produkty a 

služby, které jsou „koupitelné“ a které plní sociální účel“
55

 Problém tohoto postupu je 

v tom, že ne všechna sociální dobra jdou převést cele na uchopitelné produkty. 

Marketingový přístup ke komunikaci není dostačující, avšak pokud si je vědom svých 

možností, má podle mého názoru v komunikaci instituce nenahraditelné místo. 

                                                 

52
 KOTLER, Philip, Nancy ROBERTO a Nancy LEE, ref. 49, s. 11. 

53
 „Marketing men have advised churches on how to increase membership, charities on 

how to raise money, and art museums and symphonies on how to attract more patrons.“ 
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2.4.3 Budování vztahu 

Vraťme se k public relations, i zde musí instituce čelit několika překážkám. 

První vychází z již zmiňované dogmatičnosti církve, která hledá pravdu, nikoli společný 

kompromis. Instituce obdobně mají většinou danou ideologii. V některých svých, pro 

společnost nepříjemných názorech, neberou na společnost zřetel. Navíc obsah jejich 

zpráv je těžko uchopitelný a často zatížený mnohými předsudky (sociální kampaně se 

týkají např. antikoncepce). Budování vztahu s publiky je tak obzvláště ztížené. 

Příkladem potíží a řešení vztahů instituce (církve) a okolí může být Warrenův postoj: 

„Úkolem církve není dávat lidem to, co chtějí, ba dokonce ani to, co potřebují. Most k 

nevěřícím však zbudujeme nejrychleji tím, že se o ně zajímáme a že bereme vážně 

problémy, s nimiž se potýkají.“
56

  

 

2.5 Čím je komunikace církve specifická?  

 

Zatím jsme se věnovali vztahu komunikačních disciplín a církve jako instituce. 

Nyní se podívejme úžeji na specifika církevní komunikace, nikoli podle toho čím církev 

je, ale jak se projevuje. Církev a komunikace s veřejností byly vždy úzce spojené. 

Samotné slovo propaganda pochází z Římskokatolického prostředí sedmnáctého století, 

kde znamenalo „propagovat víru“
57

.  

Prvky komunikačního procesu jsou jasně dané – odesílatel kóduje zprávu a 

posílá jí komunikačním kanálem příjemci
58

. Církev má v tomto procesu několik specifik 

– a to především ve dvou odesílatelích a speciálním kódování – jazyku. 
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 WARREN, Richard. 2005. Cílevědomá církev. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 330 s. 

ISBN 80-725-5128-0, s. 28. 
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 „The word propaganda has it's origins in the seventeenth-century Catholic Church, 
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 VYSEKALOVÁ, Jitka, Pavel STRNAD a Jaruše VYDROVÁ. 1997. Základy 

marketingu pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 164 s. ISBN 80-716-
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2.5.1 Odesílatel 

Církev, na rozdíl od ostatních institucí, trpí jistou rozpolceností (která je její 

slabou i silnou stránkou). Je to rozpolcenost to mezi světem a Bohem. Křesťané by měli 

mít vždy na paměti, že nekomunikují jen za sebe, ze své vůle, ale podléhají Bohu (více 

v praktické části). Podobně je tomu s obsahem její komunikace. Ta se totiž pohybuje 

mezi dvěma póly – komunikace o organizaci a komunikace o Bohu. Na jedné straně 

můžeme vidět témata, jakými jsou církevní restituce (a další otázky financování církví), 

na druhé straně leží misie (snaha šířit slovo Boží a obracet na víru). Myslím, že 

uvědomit si tuto polaritu je velmi přínosné pro určení vhodné komunikace.  

2.5.2 Obsah sdělení 

Při konferenci o komunikaci církví na FSV Univerzity Karlovy uvedl Štěpán 

Kotrba: „Primárním cílem komunikace není obhajovat Boha a jeho existenci. Je-li 

všemocný, najde si cestu k srdcím sám. Cílem by ale mělo být obhájit existenci a 

důvěryhodnost církve ve 21. století…“
59

 S tím, že prvořadým úkolem je komunikovat 

církev, by mnozí jistě nesouhlasili, pravdou je, že se tento aspekt však může zapomínat, 

což je opačný extrém. Kotrba vychází z pozorování ztráty důvěry v církev
60

. Ostatně i 

Cornelissen tvrdí: „To znamená, že organizace si dnes svou oprávněnost musí získat, 

spíše než ji očekávat nebo předpokládat.“
61

 

2.5.3 Kód neboli jazyk 

Na rozdíl od svého okolí, používá církev také speciální jazyk. Lidé pohybující se 

v církevním prostředí jsou zvyklí na terminologii, která je často historicky a kulturně 

podmíněná. Každý věřící se musí naučit mnoho o historii a kultuře prvního století, 

Ježíšovy doby, aby mohl rozumět Novému zákonu. Dále se učí církevním zvyklostem a 

tradicím. Křesťané pak mezi sebou tento „církevní“ jazyk už používají automaticky, ne-

křesťanům však není srozumitelný. Na bohoslužbě CČSH ve Slaném to jeden 

z neznámých příchozích vyjádřil: „Smrdí to zatuchlinou.“
62

. Tato staroba je však vlastní 
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 KOUDELKOVÁ, Petra. 2015. Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století. 
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 neznámý příchozí, 5. 4. 2015, zkušenost autorky 



28 

rituálům a má i své plus, když vytrhuje jednotlivce z každodenní reality do jiného, 

cyklického, slavnostního času.
63

  

2.5.4 Argumantace 

K nedorozumění mezi „světem“ a církví pak dochází i kvůli odlišným zvykům 

ve vyjadřování a argumentaci: „ Za jednu z největších hrozeb pro náboženské poselství 

považují jeho šiřitelé žurnalistickou torzovitost, zkratkovitost, zjednodušování, 

zevšeobecňování. Náš výzkum poukázal na důslednou komplexnost náboženských 

poselství. Usilují o podání problematiky celostně, poukázat na všechny argumentační 

zákoutí a zádrhy, odpovídat na všechna "ale". Žurnalistické zpracování si však 

nevyhnutelně vyžaduje selekci, zjednodušení, expresivitu, logickou zkratku. Vzniká 

určitá interpretace, která – podle toho, v jakém duchu byla vytvořená – původní 

poselství deformuje, nebo podporuje.“
64

 

2.5.5 Pochopení 

Nedostatkem z marketingového a PR pohledu je také nedostatečné školení 

církevních představitelů v komunikaci. Kněží jsou studovaní v teologii a hlásání Božího 

slova, nejsou ale studovaní ve strategickém vedení sborů a komunikací s veřejností 

(pouze jeden předmět o managementu pro studenty teologie na Husitské teologické 

fakultě
65

).  

2.6 Metody výzkumu a sběru dat – case study, spolupráce s 

církví 

Dosavadní text práce byl popisem teoretických východisek. Tato východiska 

mají své důsledky, ke kterým se budu průběžně dále vyjadřovat a jež mohou být 

zevšeobecněny. Nyní se však zaměřím konkrétně na případ komunikace CČSH při 

kampani Husovských slavností. Na základě dvou vybraných modelů - Cornelissenovy 

korporátní komunikace a Kotlerovy kampaně ve veřejném sektoru - vytvořím celkový 
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obraz strategie a taktiky komunikace této kampaně. Jelikož se bude jednat o případovou 

studii, je očekávaným výsledkem unikátní a hloubkový pohled do neprozkoumané 

problematiky. Konkrétně se jedná o interpretační případovou studii: „Interpretační 

případové studie připomínají ateoretické studie v jednom aspektu: jsou také vybrány 

k analýze především kvůli zájmu o předmět studie, spíše než o formulaci obecné teorie. 

Odlišují se však tím, že otevřeně používají ustálená teoretická východiska. V těchto 

studiích, je zobecnění použito na specifický případ, se záměrem vržení světla na případ 

spíše než na rozvíjení teorie nějakým směrem. Odtud jsou studiemi aplikovaných věd“.
66

 

Z výsledků nelze dělat vědecké závěry o církevní komunikaci obecně, může však otevřít 

nové pole otázek a výzkumů.  

Metodou sběru dat mi byla především osobní zkušenost, kterou se zavazuji 

interpretovat s co největším odborným odstupem. Od prosince 2014 do konce července 

2015 pracuji pro Církev československou husitskou v pracovní skupině pro PR 

Husovských slavností 2015. Mám tak přístup téměř ke všem informacím, které 

s kampaní souvisí. Nebudu se však hlouběji zabývat vznikem slavností (Husovským 

triéniem), jak bylo původně v plánu teze, jelikož z této doby nemám dostatek podkladů. 

Informace týkající se CČSH obecně získám z veřejně dostupných zdrojů  ̶  především 

z Ústavy CČSH. 

 

3. Praktická část  

„Ak má cirkev konať „prorocky“, čiže reflektovať z pozícije svoje náuky potřeby 

spoločnosti a ponúkat víziu, nevyhnutne to predpokladá určitú stratégiu a taktiku na 

účinné presadenie svojej vízie“
67

. 
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V praktické části se zaměříme na popis komunikace CČSH, nejprve co se 

firemní komunikace týče, poté na tvorbu kampaně Husovských slavností.  Koncept 

firemní komunikace jsem vybrala, protože je uceleným systémem, který rozkrývá 

pozadí fungování jedné organizace z obecné a abstraktní perspektivy. Tento model sice 

vychází z komerčního sektoru, díky svému obecnému charakteru lze však použít na 

jakýkoli typ organizace. Podívám se na jednotlivé klíčové termíny firemní komunikace, 

naplním je obsahem za Církev československou husitskou a ohodnotím je, pokud 

s sebou ponesou znaky odlišující církevní komunikaci od ostatních. 

V druhé části použiji Kotlereovo a Leeové schéma plánování marketingové 

kampaně, jak jej nalezneme v knize Marketing in the Public Sector. K jednotlivým 

bodům doplním, jak kampaň Husovských slavností vzniká, zhodnotím opět církevní 

zajímavosti a doporučím vylepšení z pohledu marketingové komunikace. Nebudu se 

věnovat posledním dvěma částím – rozpočtu a plánu provedení, jelikož sice ovlivňují 

komunikaci, spíše však záleží na managementu. 

Na závěr vyberu několik zlomových bodů církevní komunikace, které jsem 

v rámci celé práce objevila. Bude se jednat o aplikaci přístupu marketingové 

komunikace a PR na prostředí Církve československé husitské v ČR. 

3.1 CČSH a její základní koncepty (firemní) komunikace 

V této části aplikuji koncepty firemní komunikace, jak je uvádí Joep Cornellisen 

na Církev československou husitskou. CČSH nemá tyto koncepty definovány, proto se 

je pokusím vytvořit z jejích ustanovených dokumentů a z mé zkušenosti. Tento krátký 

přehled nám umožní pochopit základní principy fungování komunikace CČSH. 

3.1.1 Mise 

Mise je „prvořadý záměr v linii s hodnotami a očekáváním stakeholders.“
68

 

Často je vyjadřován odpovědí na otázku: „Co je naším byznysem“
69

. Takovou misí, je 

podle mne text z Preambule Ústavy CČSH: „Církev československou husitskou tvoří 

křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem 

Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je 
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dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.“
70

 Toto 

sdělení obsahuje tři základní body, a to, že Církev je křesťanská, snaží se působit 

v aktuálním kontextu doby a přitom navazuje na starokřesťanskou a reformační tradici. 

Nutno říci, že tento text pochází již z doby vzniku církve v roce 1920, není tedy právě 

aktuální, ale přesto je stále používán. 

3.1.2 Vize 

„Žádoucí budoucí stav věcí“
71

. „Co je úkolem církevní organizace? …sloužit 

duchovnímu obecenství a bratrství života Boží církve v Kristu, pečovat o stále rostoucí 

vládu Ducha svatého a lásky v ní, a tak pracovat ke své konečné postradatelnosti“
72

. 

Vidíme, že církev rozhodně není cílem sama v sobě, naopak, směřuje ke své vlastní 

postradatelnosti. Chce sloužit svým členům, ale vést je ke svobodě a samostatnosti. 

Pokud bychom hledali konkrétnější vizi, určenou pro vnější společnost, vyjádřila bych ji 

jako stav, kdy česká společnost bude vnímat Kristovo evangelium, jako moderní a 

aktuální zprávu. Vychází přitom ze slov patriarchy (nejvyšší představený církve) ThDr. 

Tomáše Butty: „Motivy vzniku Církve československé husitské jsou spojeny s úsilím o 

rehabilitaci Kristova evangelia a křesťanství před moderní českou společností.“73 

Církev by tedy dle mého názoru měla moderní společnosti naslouchat a rozumět, když jí 

chce něco sdělovat. 

 

3.1.3 Firemní záměry a účel 

„Konkrétní vyjádření směru a záměru“
74

.  Nyní již není myšlen abstraktní 

záměr, jako tomu bylo ve vizi, ale konkrétní činnosti, které se jeho naplňování týkají. 

Pro potřeby práce zde shrnu text poslání církve z její Ústavy, který zmiňuje konkrétní 
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kroky Církve. Zaprvé je to svědčit o Kristu svým životem i slovem, zadruhé sloužit 

svým členům péčí a obřady, zatřetí spolupracovat s jinými církvemi a náboženskými 

společnostmi a za čtvrté provozovat zařízení k pomoci potřebným a k výchově 

zaměstnanců církve
75

. Této definici však chybí kvalitativní rozměr, proto jí upravím na 

základě vize na - pravdivě a aktuálním jazykem svědčit o Kristu svým životem i 

slovem, sloužit svým členům péčí a obřady, tak aby je to vedlo k vlastní službě a 

odpovědnosti, spolupracovat s jinými církvemi na šíření aktuální zprávy o Kristu, 

provozovat zařízení k pomoci potřebným v bratrské lásce a vychovávat zaměstnance 

církve kvalitně, pro šíření evangelia v moderní společnosti. Husovské slavnosti se 

dotýkají téměř všech bodů tohoto poslání  - svědčí o Kristu skrze postavu Jana Husa a 

jeho víru, slouží věřícím, především formou setkání a společných bohoslužeb, 

významně se podílí na mezináboženském dialogu, ať už při organizaci, nebo pozvání 

představitelů různých církví, dokonce mají v plánu pomoci potřebným v Sýrii. 

3.1.4 Strategie 

„Způsoby a prostředky jakými budou firemní záměry provedeny a docíleny“
76

.  

Několik konkrétních způsobů strategie jsem našla v oddílu Ústavy s názvem Povaha 

církve
77

. Jednotlivé body lze použít pro dosažení vícero záměrů, přesto jsem se je 

rozhodla přiřadit k jednotlivým cílům, které jsou podle mne nejpřiléhavější. Jsou 

přepsány do následující tabulky. Vynechala jsem záměr provozovat zařízení pro 

potřebné, jelikož se ho žádný z bodů strategie přímo netýkal. Církev má samozřejmě 

množství dalších strategií, tyto jsou však uvedeny v Ústavě. 

Pravdivě a aktuálním 

jazykem svědčit o Kristu 

svým životem i slovem 

Pramenem její 

(církevní) víry, zvěsti, nauky a 

jejího poslání je slovo Boží, 

dosvědčené Písmem 

a křesťanskou tradicí, 

zvláště starokřesťanskou, 

cyrilometodějskou, husitskou, 

bratrskou a vůbec reformační, 

kriticky vykládanou podle 

nauky Církve československé 

husitské. 

 

Do zájmu církve patří 

všechny otázky lidského 

života individuálního a 

sociálního, 

zejména úsilí o mír a 

pokoj mezi lidmi, ve všech 

věcech, kdy církvi náleží, aby 

se 

k těmto otázkám 

veřejně vyjadřovala. 
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Sloužit svým členům 

péčí a obřady tak, aby je to 

vedlo k vlastní službě a 

odpovědnosti 

Církev a její Ústava 

spočívá na zásadách 

presbyterních (pozn. aut.: 

církev vedená radou starších, 

která je vybírána z členů), k 

nimž jsou přidruženy prvky 

episkopální (pozn. aut.: 

jednotlivé územní části 

spravuje biskup). 

 

Její zásada svobody 

svědomí záleží v poslušnosti 

Ducha Kristova, k němuž 

poukazují 

řády církve. 

 

Spolupracovat 

s jinými církvemi na šíření 

aktuální zprávy o Kristu 

Nejvyšší normou je jí 

Duch Kristův, jemuž podléhá 

církev i její věřící ve víře, 

v životě a úsilí, v hlásání 

evangelia, v učení a v 

teologické tvorbě
78

. 

 

 

Vychovávat 

zaměstnance církve kvalitně, 

pro šíření evangelia v 

moderní společnosti 

Její články víry nejsou 

neměnitelnými dogmaty a 

nejsou předmětem, nýbrž 

vyjádřením a 

ukazatelem směru víry, kterou 

církev žije a vyznává. 

Její bohoslovecká 

činnost je vedena zásadou 

úcty k vědeckému bádání. 

 

3.1.5 Firemní identita 

„Profil a hodnoty, které organizace komunikuje“
79

. Identita organizace je často 

vyjadřována v jednoduchém mottu. Pro  CČSH může být takovým to mottem: 

„Dokončit českou náboženskou reformaci“
80

. Tento slogan také pochází z úplných 

počátků církve. Dle mého názoru je trefně přeformulovaným názvem Církve 

československé husitské, kde slovo náboženskou nahrazuje církev, slovo reformaci 

husitská a slovo českou nahrazuje slovo československá, jež vyjadřuje nezávislost a 

svobodu místní církve
81

. Identita by měla organizaci také odlišovat vůči konkurenci a 

zde se nabízí také využít důraz CČSH na svobodu svědomí, obecné kněžství (každý 

z laiků je v jistém smyslu knězem) a vůbec svobodu a demokratické principy.  

 

                                                 

78
 Tento důraz na Ducha Kristova prochází všemi cíli. V Duchu jsou všichni křesťané 

jednotní a přece má každý jiné duchovní obdarování. Je tedy Duch zárukou odlišnosti i 

spolupráce v církvi (pomyslná církev všech věřících). 
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3.1.6 Firemní image 

„Okamžitý proud asociací jednotlivce při kontaktu s jedním nebo více podněty 

nebo zprávami od nebo o konkrétní organizaci v jedné chvíli.“
82

 Joep Cornelissen 

používá model Birkigta a Stardlera
83

, kteří rozdělují firemní identitu na symbolismus, 

komunikaci a chování. Symbolismem CČSH je především její logo, spojení kříže a 

kalicha (viz příloha č. 1). Kalich se také objevuje na liturgickém oděvu – černém taláru 

s rudým kalichem a (většinou) bílou štolou. Co se týká komunikace, nestaví se CČSH 

primárně proti žádným formám, v praxi se však uchyluje spíše k tradičním formám 

komunikace. Webové stránky mají zastaralý design (viz příloha č. 2). Řadoví věřící jsou 

kontaktování většinou svým farářem, než že by byli zapojeni do sociálních sítí 

(facebook Církev československá husitská má 928 fanoušků; 13. 5. 2015). Týdeník 

Český zápas je složen z dlouhých příspěvků, nedělených opticky na odstavce atd. 

Chování církevních představitelů i laiků se liší sbor od sboru (např. v Kladenském sboru 

si všichni na uvítanou podávají ruce, kdežto v Slánském sboru většinou ne). 

V některých sborech se více dbá na slavnostní oblečení, obecně je však přijímaný 

neformální oděv. Chování křesťanů je vedeno k lásce k bližnímu, nemůžeme zde však 

mluvit o konkrétních návodech komunikace, jako u komerčních firem. Osobně se 

setkávám s rozdílnými reakcemi na církev CČSH, od negativních kritik, typu, že CČSH 

se prohlašuje za protestantskou, ale snaží se kopírovat Římský katolicismus; po 

pozitivní, týkajících se návaznosti na Husa a husitství, nebo zdobrovolněný celibát 

kněží. 

 

3.1.7 Firemní reputace 

„Reprezentace jednotlivce nebo skupiny složená z dosavadní image.“
84

 CČSH se 

od svého vzniku v roce 1920, drží mezi třemi největšími církvemi v ČR, proto má 

v očích veřejnosti, především u veřejnoprávních médií, určitou váhu. Současně, ale 

můžeme ze statistiky vyčíst, že rychle získala popularitu (počet členů v roce 1930 byl 
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793 092
85

), ale rychle ji ztratila. V české republice má výsadní zastoupení mezi 

církvemi Římskokatolická církev (1 082 463 členů
86

). 

 

3.1.8 Stakeholder 

„Skupina nebo jedinec, který může ovlivňovat nebo být ovlivňován dosažením 

firemních cílů“.
87

 Jedná se vlastně o jakoukoli skupinu, se kterou přijde organizace do 

styku, záleží na nás, jak skupiny vymezíme. Pro CČSH jsou to: zaměstnanci církve, 

ostatní členové církve (laici), jiné církve v ČR a ve světě, věřící jiných vyznání v ČR a 

SR, nevěřící v ČR a v SR, vláda ČR, média, školský systém, sociálně slabí, česká 

společnost jako celek. Stakeholders mají různé vztahy a různou relevanci, proto jsem 

vyplnila také schéma stakeholders CČSH
88

.Toto schéma rozlišuje stakeholders podle tří 

veličin: moci, kterou mají vůči CČSH, oprávnění, neboli legitimity něco od CČSH 

získávat, a naléhavost, se kterou vyslovují své požadavky od CČSH. Čím více z těchto 

prvků mají, tím větší je jejich působení na komunikaci CČSH. Jde o rozlišení funkční, 

může tedy zavádět, což rozvedu dále. Především se zdá, že Vláda patří mezi 

nejvýznamnější, když má moc, oprávněnost i požadavky, ale nebývá tomu tak, jelikož 

její požadavky a oprávněnost vůči církvi nejsou veliké. Naopak nevěřící většinou jsou 

oprávněnými příjemci Církevní práce, nemají však žádnou moc nad církví a často ani 

žádné požadavky, zdálo by se, že tedy nejsou tak důležití. Jelikož je však šíření zprávy 

o Kristu jedním z hlavních cílů Církve, má tato skupina stakeholders velkou váhu. 
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3.1.9 Veřejnost 

„Lidé, kteří se mobilizují proti organizaci na základě nějakého problému nebo 

zájmu.“
89

 V poslední době jsou takovými protivníky především občané a politici 

vystupující proti právě prováděným tzv. církevním restitucím. Proti CČSH také mohou 

vystupovat striktní ateisté, nebo přísně sekulární organizace. S odmítáním spolupráce se 

v naší Náboženské obci Slaný setkáváme především od škol a města. 

3.1.10 Trh  

„Definovaná skupina, pro kterou by mohl nebo je určen produkt (nebo služba) 

organizace.“
90

Nevěřící hledající Boha, duchovní podporu či svátost, věřící hledající 

liberální, ale přitom tradiční církev, členstvo církve (zaměstnanci i laici), členstvo 

ostatních církví, společnost zajímající se o hodnoty, sociálně slabí. Kromě těchto trhů, 

které se potencionálně zajímají o naše produkty, se však CČSH zajímá i o ty, kteří Boha 

i duchovno odmítají, či jsou k organizaci přímo nepřátelští. Církev věří, že její zvěst je 

vhodná pro každého člověka, a tak jí principiálně odrazuje určování cílových skupin 
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komunikace. Marketingový princip segmentace trhu však neznamená nutně opomíjení 

některé ze skupin, ale vytvoření odlišných strategií komunikace s danými skupinami. 

 

3.1.11 Kauza neboli Issue 

„Nedořešená kauza.“
91

 CČSH nestojí aktuálně před kauzou vyžadující 

neodkladné řešení. Týkají se jí však problémy spojené s restitucemi, nevyřešené křivdy 

z období komunismu a postupující sekularizace a trendy dnešní doby obecně 

(medializace, globalizace, virtuální realita,…). Problémů v komunikaci se týká také tzv. 

Issue management nebo Krizová komunikace, které již předvídají možné kauzy a 

dopředu plánují jejich řešení. Vzdělání církevních představitelů v této oblasti by se 

velmi hodilo, neboť při společných debatách na komisích jsou často zmiňovány obavy o 

překroucení církevní zprávy. Jedna z dlouhých debat na komisích k Husovským 

slavnostem se týkala komunikace s bulvárními médii. Většina zúčastněných se děsila, 

že by se tisková zpráva dostala do Blesku (bulvární časopis). Tato atmosféra strachu 

před nepochopením vychází jak ze společenské situace, ale také z neznalosti a touhy po 

absolutní čistotě zpráv a vycizelování přesné argumentace, kterou jsme uváděli mezi 

specifiky církevní komunikace. 

 

3.1.12 Communication 

„Taktika a média, která jsou používána ke komunikaci s interními nebo 

externími skupinami.“
92

 Komunikaci s interními skupinami obstarává především email, 

týdeník Český zápas, bohoslužby, setkání věřících a schůze jednotlivých organizačních 

celků CČSH. Externí komunikace je vedena na úrovni jednotlivých náboženských obcí 

různými akcemi (často kulturními), popřípadě ekumenickou činností (především 

modlitby s křesťany jiných denominací), či sociální prací. Na úrovni celocírkevní 

externí komunikaci zajišťuje především Odbor ekumeny a vnějších vztahů Ústřední 

rady, který vede webové stránky, poskytuje rozhovory pro média, vydává tiskové 

zprávy. ČT každoročně vysílá přenos z celocírkevní bohoslužby o státní svátek Den 
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upálení mistra Jana Husa. S ostatními církvemi vchází CČSH  do styku na různých 

konferencích a účastí v mezinárodních ekumenických společenstvích. Jistou taktikou 

komunikace Církve je udržování dobrých vztahů s institucemi veřejné správy, kdy 

spolupracuje na údržbě památek v centru Prahy, nebo každoročně koná akci v Senátu 

ČR „Výročí TGM v Poslanecké sněmovně ČR“
93

. Naopak málo rozvinuté jsou vztahy 

s médii, která se nabízejí pro kontakt s veřejností.  

3.1.13 Integrace 

„Způsob koordinace veškeré komunikace, tak aby byla interním a externím 

publikům efektivně a konzistentně komunikována firemní image.“
94

 Jednotná image je 

komunikována církevním pracovníkům v době jejich povinného studia. Kromě studia 

teologie se komunikace integruje také hierarchickou formou organizace. Jednotliví 

členové se mohou o směřování církve doslechnout při kázáních či jiných církevních 

akcích. Externí komunikaci jednotí již zmíněný odbor.  Jednotlivé náboženské obce 

však vystupují na veřejnosti také samostatně
95

, a tak je externí komunikace poměrně 

různorodá. Závisí především na aktivitě lokálního společenství. 

 

3.2 Kampaň Husovských slavností 

  

3.2.1 Geneze Husovských slavností 

Církev československá husitská má už v názvu odkaz na husitskou tradici, a 

jelikož husité čerpali především z Husa, je samozřejmostí, že si ho Církev velmi váží. 

Proto, když se přiblížilo šestisté výročí upálení mistra Jana Husa, rozhodlo vedení 

církve, že toto datum náležitě oslaví. 

 Dne 6. července 2012 vyhlásila Církev tzv. Husovské triénium, tedy tříleté 

připomínání Husova odkazu. Byly spuštěny speciální webové stránky Husovského 

triénia www.hus2015.cz. Komise CČSH k jubilejnímu roku 2015 vybrala pro Husovské 
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triénium motto: „Prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy 

každému přáli." (Husův dopis z Kostnice „Celému českému národu") a dále také heslo: 

Soudržnost, spravedlnost, pravda.  

Od roku 2012 se uskutečnilo několik kulturních akcí, ale především (pro účely 

této práce) se zjistilo, že Husa hodlá oslavovat i Českobratrská církev evangelická 

(druhá největší církev v ČR, 51 936 věřících
96

). Posléze se obě církve domluvily, že se 

pro účel tohoto jubilea spojí a kromě akcí jednotlivých církví, vznikne především 

dvoudenní oslava v centru Prahy, kterou budou obě církve zajišťovat a organizovat půl 

na půl. Třetího prosince 2013 podepsaly obě církve Dohodu o spolupráci k 600. výročí 

mistra Jana Husa. Dne 7. prosince 2014 (začátek církevního roku) byl zahájen Husův 

rok 2015, který má svým logem zaštiťovat veškeré akce obou církví týkající se mistra 

Jana Husa.   

3.2.2 Organizační schéma spolku Husovských slavností 

Hlavním orgánem spolku je komise, kterou tvoří půl napůl členové církví. Tato 

komise v průběhu svého fungování ustanovuje pracovní skupiny, které pracují na 

jednotlivých úkolech, nemají však rozhodující pravomoc. Jednou z těchto skupin je 

pracovní skupina, nazvaná PR, starající se však o veškeré prvky externí komunikace. 

Veškerou svou činnost tedy musí hlásit komisi. Jelikož se komise schází maximálně 

jednou za měsíc, je rozhodovací proces zdlouhavý a velmi neflexibilní. Proto byla 

zvolena ještě komise 3+3 složená z nejvyššího vedení obou církví, která má právo 

rozhodnout o čemkoli a je schopná pružněji reagovat. Tuto komisi tvoří za CČSH 

patriarcha ThDr. Tomáš Butta, hlavní koordinátorka Husovských slavností Mgr. Hana 

Tonzarová ThD. a přednosta III. odboru kulturního, tiskového a archivu Ústřední rady 

CČSH ThDr. Jiří Vaníček. Tato komise 3+3 rozhoduje vše, od skladby programu, po 

barvu triček dobrovolníků. Členové komise nejen, že mají rozhodující pravomoc, ale 

jsou i tvůrci návrhů, pracují uvnitř některých pracovních skupin, či mohou dělat práci 

namísto těchto skupin. Kromě společných komisí dále také existují komise jednotlivých 

církví, pod které spadají členové pracovních skupin, podle své církevní příslušnosti. 

Tyto komise se zabývají Husovskými slavnostmi, ale i dalšími církevními aktivitami 
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v rámci Husova roku 2015.  Zasedají v nich také zástupci jednotlivých regionů, 

teologové apod. Zkrátka všichni, kdo mají co k Husovu roku říci. 

 Organizace Husovských slavností a odpovědnost za ně leží ze strany CČSH leží 

především na výše zmíněných třech pracovnících, kteří totiž nejenže mají nejvyšší 

rozhodovací pravomoc, ale jsou i součástí nižších stupňů managementu. Tito tři mají 

většinu rozhodující slovo jak na komisi CČSH, tak na společné komisi. S průběhem 

organizování kampaně se ukazuje přetíženost těchto pracovníků. Kampaň probíhá 

velice pomalu, a to i díky takto komplikovanému systému, kdy pracovní skupiny mají 

poměrně svázané ruce, když se zodpovídají třem různým vedením. Toto uspořádání by 

mělo smysl, kdyby každé patro managementu mělo jinou odbornou funkci, v tomto 

uspořádání však všichni mluví do všeho, ale rozhoduje pouze nejužší vedení. PR 

skupina své návrhy již zasílá přímo nejvyššímu vedení a své komise přeskakuje, přesto 

musí na rozhodnutí často čekat týdny. Postupem času se část pravomocí deleguje na 

regionální orgány Církve, nebo na jedince pověřené konkrétním úkolem. 

Schéma působení členů organizace (autorské) 

 

 

3.3 Kampaň Husovských slavností podle Kotlerova schématu 

Doposud jsme si rozebrali obecné principy komunikace CČSH, a to především 

z pohledu PR. Nyní se podíváme na konkrétní kampaň Husovských slavností 2015, a to 

z pohledu více marketingového. Komunikace kampaně totiž vychází právě z jejího 
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marketingového plánu, a v tom je Philip Kotler skutečným odborníkem. Srovnáme jeho 

schéma s konkrétním provedením kampaně. U každého bodu se budeme snažit najít 

vylepšení pohledu marketingové komunikace a strategického plánování vůbec. Znovu si 

také budeme všímat specifik kampaně v církevním prostředí. Z hlediska omezeného 

rozsahu této práce musíme počítat s tím, že tento přehled bude poněkud strohý a 

povrchní, umožní nám však spatřit církev z širšího kontextu. Věřím, že tento komplexní 

pohled nám umožní lépe pochopit církevní komunikaci, než když bychom pouze 

rozebírali komunikační kanály, jak bylo původně uvedeno v tezi, byť by to bylo 

konkrétnější a snazší. 

3.3.1 Podnikatelský záměr 

Na začátku každého plánu bývá krátké shrnutí zadání od vedení podniku. 

Kontext církve známe, jelikož jsme se o něm vyjádřili v části věnované firemní 

komunikaci. Zadání částečně vyplývá z kapitoly „Geneze Husovských slavností“. 

Společná dohoda byla vyjádřena větou první tiskové zprávy ke slavnostem: „ 

Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka 

bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015“
97

. Ze strategického hlediska 

je tento postup ojedinělý a církvi vlastní, neboť za celým projektem slavností není 

vůbec myšlenka „a co z toho budeme mít my“. Tento přístup je blízký sociálnímu 

marketingu, schází mu však jasný hodnotový postoj, který by měla kampaň zastávat. 

Záměrem kampaně může být dobro ve smyslu inspirace národa, vzdělání a vyzdvižení 

cenný hodnot. Stále se však pohybujeme poměrně v abstraktních pojmech. Jaké jsou ty 

cenné hodnoty? Bude se otevřeně říkat, že jde o křesťanské hodnoty, nebo o svobodu 

smýšlení jedince? Nebo je hlavním záměrem sjednotit a posílit národní identitu? 

3.3.2 Analýza situace 

3.3.2.1 Informace o pozadí a účel plánování 

K pozadí se už nemusíme více vyjadřovat, protože jsme se jím už dostatečně 

zabývali. Snad jen lze dodat, že církve CČSH a ČCE nikdy dříve v takovémto měřítku 

nespolupracovali a společná řeč mezi organizacemi se stále hledá. Obě církve šly do 

spolupráce obrazně řečeno po hlavě a v průběhu plánování se nestačily divit. Některé 
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členy CČSH například překvapilo, jak jiný má evangelická strana pohled na Husa a 

neustále se dohadují, co vlastně se bude veřejnosti o Husovi sdělovat. Celé kampani 

chyběl už na začátku jasný účel, v tomto případě například rozšířit povědomí o Husovi, 

napravit špatné interpretace Husa, zajistit větší vztah k církvím apod. Organizátoři 

nejspíše měli na mysli tyto a mnoho dalších účelů, nikdy však nebyli určeny a tak 

hlavním účelem slavností je připomenout Husa pomocí celonárodní akce v Praze. 

Z mého hlediska by bylo velice přínosné skrze slavnosti navázat dialog se společností. 

Vzbudit debatu nad Husovými hodnotami a ideály. Proč považoval pravdu za tak 

důležitou, že za ni obětoval život? 

 

3.3.2.2 SWOT98: Silné a slabé stránky, Příležitosti a Nebezpečí 

Husovských slavností 

Silné spojení sil dvou církví, logická spojnice s Husem – oprávněnost, 

podpora věřících, dobrovolné síly zdarma, atraktivní prostředí, akce zdarma, 

program pro všechny, podpora ze zahraničí – mezinárodní rozměr 

Slabé málo financí, nejednoznačný cíl a tudíž ani komunikace, opatrnost a 

korektnost (i v komunikaci), špatná pověst církví v ČR obecně, nepružnost 

vedení – pomalá komunikace i ven, nezkušenost organizátorů 

Příležitosti Význam Husa pro historii a kulturu českého národa – spolupráce 

s institucemi, kladný vztah veřejnosti k postavě Husa 

Nebezpečí utrácení peněz na drahou zábavu „z restitucí“, pražská centralizace, doba 

dovolených a jiná konkurence, velká odlišnost věřících a nevěřících v jejich 

vnímání Husa 

 

3.3.2.3 Konkurence: přímá a nepřímá 

Jan Hus je v České republice velmi ceněnou osobou (sedmý v TV anketě o 

největšího Čecha
99

), proto se na jeho šestisté výročí upálení koná mnoho akcí. 
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Knihovny, muzea, televize samy vyvíjejí aktivitu a připravují svoje programy. Hlavní 

konkurencí Husovských oslav jsou Národní slavnosti, pořádané ve stejném datu po 

Praze. Jedná se o víceméně soukromý projekt Petra Huška, se záštitami mnohých 

významných osob, např. premiéra, primátorky a ministra zahraničí. Vůči této akci se 

Husovské slavnosti vymezují, přestože proběhla určitá jednání o spolupráci. Národní 

slavnosti nejsou organizátory Husovských slavností považovány za důvěryhodné a 

důstojné. Mají nejasný politický podtext. Proto se vůči nim můžou slavnosti vymezit 

pomocí strategie „the drag race play“
 100

 (překlad autorky: přetahovaná), kdy se kampaň 

vymezuje svojí vyšší kvalitou (vědecké znalosti o Husovi i smysl kampaně). Další 

přímou konkurencí jsou akce Univerzity Karlovy, která rozjela také několik projektů. 

S Univerzitou Karlovou mají Husovské slavnosti dobré vztahy a navzájem na sebe 

odkazují. Proto konkurenci Univerzity Karlovy a podobných veřejných organizací 

považují Husovské slavnosti za strategického spojence, přistupují k nim v rámci tzv. 

„the platform play“
101

 (překlad autorky: hra platforem). 

Významnou nepřímou konkurencí je Mezinárodní filmový festival v Karlových 

Varech (3. – 11. 7. 2015), který má navíc letos 50. výročí. Tento festival je významnou 

kulturní událostí, která jistě bude zajímat média. Hrozí krytí zpráv, a to i z technických 

důvodů, např. ČT má jen omezené množství přenosových vozů. Vůči tomuto festivalu 

se dle mého názoru nejlépe hodí strategie „the stealth play“
102

 (překlad autorky: lstivá 

hra), kdy se kampaň zaměří na mírně odlišný segment a snaží se vyhnout přímé 

konfrontaci. Karlovarský filmový festival má totiž již své dlouholeté loajální fanoušky, 

stejně jako celebrity, které se jej účastní. Jedná se však o poměrně drahou záležitost, 

která je oblíbená u mladých, kteří stejně nepatří mezi hlavní cílové skupiny Husovských 

slavností (částečně ano, ale tyto loajální fanoušky konkurence nemá cenu 

přesvědčovat). Nepřímou konkurencí je také období dovolených, kdy se H. slavnosti 

konají a kdy množství Pražáků opouští město. Proti takové konkurenci se nelze příliš 

vymezit, jen lze mít co nejlepší kampaň. 
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3.3.2.4 Minulé a podobné snahy: aktivity, výsledky a poučení 

V posledních dvaceti letech Církev československá žádnou akci podobných 

rozměrů nepořádala. Českobratrská církev evangelická sice také ne, má však silnou 

podporu v zahraničních odnožích evangelíků. Přesto existuje akce, ze které je možné 

brát si příklad a tou je 600. výročí podobojí, které oslavila ČCE 12. 10. 2014 v Praze
103

, 

a na kterém se CČSH také částečně podílela. Tato akce však byla pouze jednodenní a 

primárně svým programem cílená na věřící. Součástí programu byla bohoslužba, 

přednášky, koncerty a programy pro děti. Vedením byla hodnocena velmi pozitivně, což 

dokazoval i počet návštěvníků. Podle odhadu jednoho z účastníků to bylo pár tisíců 

lidí
104

, počet oficiálně nebyl zjišťován. 

3.3.3 Marketingové záměry a cíle 

Znovu přichází na řadu nalezení konkrétních očekávaných výstupů. Jak píše 

Cornelissen: „Na základě strategického záměru pracovníci komunikace potřebují určit 

konkrétní záměry pro každý komunikační program nebo kampaň. Zde se musí 

pracovníci komunikace rozhodnout a vytvořit konkrétní programy a kampaně pro 

jednotlivé skupiny stakeholders (např. zaměstnance, akcionáře či investory, zákazníky) 

nebo, namísto toho, vytvořit obecný firemní program nebo kampaň, která je jim 

adresována všem. V obou případech, každopádně, pracovníci potřebují definovat 

záměry ve smyslu, zda vyhledávají změnu nebo ustálení konkrétního povědomí, postoje, 

více obecné pověsti nebo chování stakeholders.“
105

 Husovské slavnosti jsou jednotnou 

kampaní, která má sice různorodý program, je však komunikována jako jeden celek. 

3.3.3.1 Záměry 

Jak už jsem napsala, kampaň Husovských slavností nemá záměry definovány. 

Hlavním záměrem však můžeme nazvat účast cílových skupin na slavnostech v co 

nejvyšší možné míře. Tento záměr však není dostačující, neboť církevní představitelé se 

nesnaží především uspokojit co nejvíce lidí, ale nabídnout hodnotný, uctivý i výchovný 
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program. Jak řekl synodní senior (představitel v ČR) Českobratrské církve evangelické, 

Joe Ruml: „Oslavy chystají obě církve společně, koordinují je, aby jim daly ušlechtilou 

fazonu.“
106

 Záměrem také může být ovlivnit postoje české společnosti k většímu vážení 

si pravdy, odvahy a osobní integrity. 

3.3.3.2 Cíle 

Cíle mají být měřitelným vyjádřením záměrů
107

. Jelikož kampaň mluví o 

připomenutí, není její snahou přímo vybudovat povědomí, ale spíše podpořit stávající 

povědomí o Husovi, a dále je tu také cíl chování cílových skupin – aby se zúčastnili 

Husovských slavností. Organizátoři nemají určený cílený počet účastníků. Úspěch či 

neúspěch kampaně tak lze těžko měřit. PR skupina počítá s tiskem 10 tisíc programů, 

které mají byt určeny již pro vážné zájemce o účast. Cílem může být zvýšení zájmu o 

postavu Husa na náhodném vzorku obyvatelstva o 40%, spokojenost s akcí u věřících 

v 85%, nebo účast 7 500 lidí na samotné akci. 

3.3.4 Cílová publika  

Cílových publik Husovských slavností je několik. Jelikož nemám k dispozici 

placené průzkumy, a CČSH  žádné nedělala, vycházím z již stvořeného programu 

Husovských slavností. Přestože program pojímá jen několik potencionálních skupin, 

Církev jej takto nevymezuje. Mnou určené cílové skupiny jsou příkladem, jak by mohli 

být potencionální návštěvníci slavností segmentováni.  Sloupec ochota ke koupi a 

předpokládaná účast vychází z mého odhadu a vyžadoval by marketingový výzkum. 

 demografie geografie velikost ochota ke koupi a 

předpokládaná 

(zaokrouhlená) účast 

církevní 

představitelé 

a VIP jim 

blízcí 

 celá ČR 1000
108

 jistá, účast 90% = 900 

věřící 60 + let 56 celá ČR 91 212
109

 pravděpodobná, účast 
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CČSH A 

ČCE 

% 

25-59 let 32 

% 

15-24  

5% 

 z toho 

13 489 v 

Praze 

cca 5% z celku = 

4,500 

čeští 

vlastenci 

senior Praha a 

Střední 

Čechy 

 jistá, účast 500 členů 

průvodu 

rodiny s 

dětmi 

děti Praha a okolí  neutrální, účast 300 

turisté střední věk Praha  pravděpodobná, účast 

500 

milovníci 

kultury a 

historie 

 Praha a 

Střední Č. 

  pravděpodobná, účast 

500 

mladí 

nevěřící 

15-29 let Praha  nepravděpodobná, 

účast 200 

aktivisté  Praha  pravděpodobná, účast 

100 

celkem    7,500 

 

3.3.4.1.1 Pozorované překážky a zisky související s marketingovými záměry 

Dojíždějící si budou muset najít přenocování. Většina mladých (studentů) na léto 

nebývá v Praze. Turisté se rychle v Praze mění a mohou mít již naplánovaný program a 

málo času. Kategorie senior kvůli svým zvykům a zdraví pravděpodobně nevydrží na 

akci dlouhodobě. Věřící z regionů mimo Prahu se nemusí cítit touto akcí zavázáni, i 

když je velká část programu cílena právě na věřící. 

 

3.3.4.2 Positioning 

Positioning je o vytvoření kýžené představy o našem produktu v mysli 

spotřebitele. „Dobrý positioning značky je vodítkem pro marketingovou strategii, neboť 

vyjasňuje podstatu značky, určuje cíle, kterých má spotřebitelům pomoci dosáhnout, a 

ukazuje, jakým způsobem to provádí.“
110

 Základním prostředkem positioningu je 

branding čili tvorba značky
111

. Tento proces se skládá z určení smyslu značky pro 

organizaci, určení cílových publik, vyjádření chtěné identity značky, vytvoření slibu 
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značky, vyjádření pozice značky vůči konkurenci a výběr elementů značky
112

. Značka 

slouží především k identifikaci produktu, ale i k identifikaci zákazníka s produktem. 

Budování značky je dlouhodobý proces. Pro Husovské slavnosti je značka důležitá, je 

však nutné ji vybudovat rychle, dostat se značkou do povědomí cílových publik je 

ztížené a možná to není ani nutné, protože akce se nebude opakovat, značka 

Husovských je tak vymyšlená pouze na období jednoho roku, maximálně roku druhého 

při dozvucích Husovských témat. Pokud si srovnáme naše cílová publika, zjistíme, že 

mohou mít velmi odlišnou motivaci k účasti na akci, čemuž by odpovídalo několik 

různých zvolených identit značky. Identita shrnuje to, jak chceme, aby nás cílové 

skupiny viděly. 

 

Cílová skupina Typ události Odlišnost Motivace cílových 

skupin k účasti 

aneb slib značky 

církevní 

představitelé a 

jiní VIP 

celocírkevní 

událost 

událost roku 

CČSH  i 

ekumeny 

podpořit církev, být 

v obraze, jít 

příkladem v 

ekumenickém 

dialogu, zajímavé 

přednášky 

věřící událost setkání 

věřících 

velká kulturní 

akce s duchovním 

nábojem 

setkat se s dalšími 

věřícími – společná 

modlitba a oslava 

čeští vlastenci výročí národního 

významu 

spojení lidí 

s národní hrdostí 

a hodnotami, 

průvod 

vyzdvižení 

národních hodnot 

v očích veřejnosti, 

kochání se vysokou 

kulturou, inspirace 

Husovými názory 

rodiny s dětmi kulturní akce pro 

děti 

 akce je zdarma, 

je i výchovná a 

zábavná pro 

milovníky 

historických akcí 

je zdarma a pestrá, 

putování po Praze 

turisté jeden 

z turistických 

cílů v Praze 

originální český 

hrdina 

zažít českou historii 

a zvláštnosti – např. 

dudáci; dozvědět se 

něco o 

reformátorovi 

církve (pro věřící) 

milovníci kulturně významné výročí, dozvědět se více o 
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kultury a 

historie 

historická akce umělecká a jiná 

vyšší společnost 

Husovi, slyšet 

zdarma kvalitní 

koncerty 

mladí trávení volného 

prázdninového 

času 

krásné prostředí, 

pestrý program 

vyjít si po nevšední 

Praze s přáteli 

aktivisté charitativní akce zaměření na 

syrské uprchlíky 

dozvědět se více o 

situaci v Sýrii, 

spojit se s aktivisty 

Ze srovnání vyplívá, že církevní a sekulární veřejnost můžou akci vnímat 

poměrně odlišně. Proto bych zvolila nejméně dvě identity Husovských slavností – jednu 

pro věřící a druhou pro nevěřící, které mohou být spojené jedním logem. Jednu 

spojenou s církevním shromážděním, druhou s kulturní událostí spojené s hodnotami a 

ideály. 

Nyní se podívejme na elementy – jména, barev, sloganu, loga, charakterů, hudby 

113
. Je vytvořeno moderní logo (příloha č. 1) spolu se spotem, který je spíše znělkou celé 

události. Barevnost se v kampani dodržuje – jedná se o fialovou a zlatou barvu. Posléze 

se zjistilo, že je obtížné tisknout kvalitní zlatou barvu, nebo například získat zlatá trička. 

Na webových stránkách Husovských slavností (viz příloha č. 2) i ve spotu je napsáno 

sedm hesel: víra, vzdělání, spravedlnost, odvaha, svědomí, etika, pravda. Těchto i 

odlišných hesel lze najít mnoho. Chybí zde však jedno všezahrnující heslo, kterým bych 

zvolila „Hledej pravdu“, což vychází z Husova citátu („Proto, věrný křesťane, hledej 

pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu 

až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od 

smrti věčné, kterou je věčné odloučení od Boží milosti.“)
114

 Jednotlivá sdělení tak 

mohou být tímto sloganem propojená, i když se jednotlivé zprávy mohou lišit pro 

odlišná publika. „Hledej pravdu ve víře“ by oslovovalo věřící, „hledej pravdu ve 

vzdělání“ by mohlo zaujmout zájemce o historii a také rodiče dětí, „hledej pravdu ve 

spravedlnosti nebo v odvaze“ by oslovilo vlastence, „hledej pravdu ve svědomí“ by 

mohlo inspirovat umělecký program. 
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3.3.5 Marketing Mix: Strategie ovlivňování cílových publik 

3.3.5.1 Produkt115 

V marketingu je běžné dělení produktu na tři části: jádro, vlastní produkt a 

rozšíření. Jádro produktu podle Kotlera „sestává z hlavních potřeb, které budou 

naplněny, tužeb, které budou zrealizovány a problémů, které budou vyřešeny spotřebou 

produktu.“ 
116 

Jádrem Husovských slavností je zaprvé poskytnutí naplnění volného 

času, zábava, setkání s podobnými lidmi, nevšední zážitek. Za druhé je tu naplnění 

vyšších, duševních a duchovních cílů, jakými jsou inspirace významnou osobností, 

rozšíření znalostí, sebevyjádření ve smyslu přihlášení se k Husovým hodnotám pravdy, 

odvahy a lásky a dobrý pocit ze zájmu o syrské uprchlíky. 

3.3.5.1.1 Vlastní produkt – jméno, kvalita, style, design, balení 

Vlastním názvem produktu jsou Husovské slavnosti 2015, přičemž tento název 

byl zvolen, jelikož není povrchní, nejedná se jen o nějakou oslavu, ale o slavnosti 

v množném čísle, což napovídá také větší šíři programu. Název byl zpracován do loga, 

které představuje Husa držícího Bibli, díky optickému klamu však Bible vypadá také 

jako kalich (Příloha č. 1). 

Kvalita produktu spočívá vůbec v tom, že významné výročí bude slaveno, 

připomenuto s důstojností vlastní tak významnému tématu. Styl produktu i komunikace 

má být důstojný, ale přitom moderní, což se odráží v moderním grafickém zpracování 

tiskových materiálů, spotu a reklamních předmětů atd., které vytvořila kreativní 

agentura Kreatura. Design produktu Husovských slavností se vyznačuje spojením 

mnoha odlišných programů, které spojuje osobnost Jana Husa a místo konání akce. 

Balením produktu je připravovaný program s mapou událostí. Program, s anotacemi a 

úvodním slovem, bude tím předmětem, který si člověk může vzít a mít tak celou akci 

shrnutou do uchopitelného produktu. Program nejen provede událostí, ale zůstane i po 

skončení akce, jako památka. Na jeho tvorbu a distribuci by měl být tudíž kladen velký 

důraz. Jeho design by mohl být pojat i jako vstupenka, což by zároveň zdůraznilo fakt, 

že je akce zdarma. 
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3.3.5.1.2 Rozšíření produktu – rozšíření a přidané služby 

Hlavní přidanou službou je zajišťování ubytování prostřednictvím webu 

Husovských slavností. Zde si mohou ubytování snadno objednat jak Češi, tak cizinci, 

přičemž mají na výběr hostel, tří a čtyř-hvězdičkový hotel. Jako rozšíření produktu 

mohou být také chápány veškeré akce k Husovi konané církvemi v rámci Husovského 

roku, např. teologické konference, putovní výstavy či množství nově vydaných knih o 

mistru Janu Husovi. Husovské slavnosti mají také rozšíření do oblasti charity. Součástí 

Husovských slavností je vyhlášení sbírky pro syrské uprchlíky v rámci části programu 

nazvané Hus současný. 

3.3.5.2 Cena 

Akce je zdarma, kromě slavnostního zakončení v Obecním domě a divadelního 

představení České nebe. S tím se může pojit problém nezájmu, protože lidé si akce 

nemusí vážit. Kotler uvádí, že cenu nestavíme pouze pro pokrytí nákladů, ale také s ní 

můžeme maximalizovat účast
117

, což neznamená, že nejnižší cena zaručí nejvyšší účast. 

Někteří marketéři proto cenu u produktů někdy uměle navyšují. Jelikož církevní 

představitelé pamatují na chudé a proto se snaží nabízet akci zdarma, může akce zdarma 

zůstat. Pro bohatší účastníky by však bylo vhodné, aby byla cena zdarma uvedená 

s odůvodněním, že vstupné mají poslat do charitativní sbírky, nebo si mají koupit 

propagační předmět vysoké ceny a zisk z jeho prodeje půjde na zmiňovanou sbírku. 

Velkým výdajem však může být cesta do Prahy, ubytování v Praze a občerstvení, pro ty, 

kteří budou muset do Prahy přijet zdaleka „na výlet“. Z hlediska toho, že se akce 

odehrává v období dovolených, je možnou cenou také naplánování si volného času pro 

tuto akci dopředu. Jedná se o neděli a státní svátek, takže s volnem z práce nebude mít 

většina lidí potíže.  

3.3.5.3 Místo 

Místo, část marketingového mixu, jindy nazývaná distribuce, je pro produkt typu 

události zásadní. Jde především o fyzické místo, kde se bude událost konat. Historické 

centrum Prahy bylo zvoleno na základě několika předpokladů. Je přitažlivé turisticky, 

má historickou souvislost s Husem, Staroměstské náměstí pojí s Husem dokonce 

symbolická socha, církve mají v centru Prahy hustou síť kostelů, u kterých nemusí řešit 
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pronájem a navíc dostaly i venkovní prostory konání akce zdarma jako nefinanční 

podporu akce od města Prahy. Lze tedy říci, že lokace je zvolena vhodně.  Akce konané 

v kostelech mohou být pro návštěvníky těžce k nalezení, proto je třeba se postarat o 

mapy. Všechna místa jsou dostupná pěšky, což je pro dané cílové skupiny vhodné a 

není se třeba starat o přepravu. Pro návštěvníky by moha být někde odpočinková zóna 

se sezením. Akce pod širým nebem má i své nevýhody – především hrozbu špatného 

počasí. Pro tento případ je třeba, aby byl zorganizován plán, jak se bude postupovat. 

Naštěstí se program odehrává i v okolních kostelech, kde je možné se schovat před 

deštěm. V případě příliš vysoké teploty musí být zajištěna místa s prodejem pití a 

stínem (opět kostely).  

V této části plánu je také třeba zvolit čas. Datum bylo zvoleno na základě 

státního svátku, kdy bude Hus v zájmu médií přirozeně a nastane právě významné 

výročí. Na cílové skupiny je třeba myslet i při časové skladbě programu. Ten je 

rozvržen tak, že starší ročníky se mají sejít vždy nejprve a to především 6. července na 

průvodu, při poslechu dechového orchestru, dudácké muziky, Hradišťanu, a Ústřední 

armády. Odpoledne bude probíhat nejvíce přednášek. Večer se koná Koncert pro mistra 

Jana Husa, cílený především na mladé. Poté však navazuje Oratorium Mistr Jan Hus, 

což je muzikál, na který by podle mého názoru mohlo chtít přijít i starší publikum, či 

rodiny s dětmi, ale je až od 20:30 hodin. 

 

3.3.5.4 Propagace 

Propagace je speciálním druhem komunikace, který má daný cíl. Propagace má 

cílové skupiny provést rozhodovacím procesem, který se skládá z rozpoznání potřeby, 

hledání informací, zvážení alternativ, rozhodnutí k nákupu a po-nákupního chování
118

. 

Prvním krokem je určení zpráv – co chceme, aby cílové skupiny věděly, čemu věřily a 

co udělaly?  Takovou první zprávou může být právě vyvolání potřeby u cílové skupiny. 

Například zpráva o konání akce, která se nebude sto let opakovat. Lidé mají tedy 

jedinečnou příležitost zažít, co ještě nezažili. Další zprávy se budou týkat konkrétního 

popisu akce (pro každou skupinu, program) a průběžná komunikace positioningu, jak 

jsme jej určili výše. Závěrečné rozhodnutí k návštěvě akce může být podpořeno 
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celebritami nebo jinými autoritami, v našem případě faráři, cestovními průvodci nebo 

vysokoškolskými učiteli. 

 Dalším bodem propagace je určení poslů komunikace, anglicky 

messengers. Těmi v našem případě budou pro komunikaci se sekulární veřejností 

především média, s církevní veřejností pak tradiční prvky interní komunikace. Církevní 

pořadatelé dávají přednost médiím odborným a důvěryhodným. Pro poskytování 

odborných informací o Husovi a tématech s ním spojených, byly vytipovány desítky 

církevních odborníků. Všichni jsou vysokoškolsky studovaní, nikoli však v komunikaci. 

Za církev nejčastěji vystupuje její patriarcha, neboť je jejím představitelem. I on je však 

zatížen svojí odborností a církevní praxí. Přestože vystupuje dle mého názoru velmi 

dobře, co se týká obsahu, vyjadřuje se příliš relativisticky a odborně (např. v rozhovoru 

pro Prima hodinku použil slovo utrakvismus bez jakéhokoli dalšího vysvětlování
119

). 

3.3.5.4.1 Komunikační kanály120 

 

3.3.5.4.1.1 Public relations 

Prvním užívaným kanálem propagace Husovských slavností bylo Public 

relations. Církve uspořádaly tiskovou konferenci k zahájení Husova roku 2015. Přestože 

byla tisková konference již půl roku před konáním akce, zúčastnila se jí kromě 

křesťanských médií i média sekulární, z těch nejvýznamnějších uveďme ČTK, ČT a 

Novu. Česká televize odvysílala reportáž z konference v Událostech, komentářích
121

. 

Poté ovšem nastalo hluché období, kdy se organizátoři domlouvali, jaké tiskové zprávy 

budou vydávat. V dubnu došlo k rozhodnutí, že církve mohou vydávat tiskové zprávy i 

samy za sebe, jelikož se tak urychlí proces odsouhlasení. Od té doby vydala CČSH 

pouze jednu zprávu, a to o akci T.G.M. v Senátu. V této věci jsem osobně 

zainteresovaná, ale i tak se odvažuji označit tento nezájem vedení o PR za chybu. Hus 
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se však postupně stává zajímavým tématem, o kterém vydávají média zprávy samy o 

sobě, a tak Husovské slavnosti zmínil například článek Lidových novin
122

. 

 

3.3.5.4.1.2 Tištěné materiály 

Na tištěné materiály je kladen v organizačním týmu velký důraz. V dubnu 

vzniklo 10 000 ks letáků s předběžným programem akce a úvodním slovem pořadatelů. 

Tyto letáky jsou nyní distribuovány při akcích spojených s Husem (příloha č. 3). Dále 

také vznikl plakát ve stejném stylu (příloha č. 4). Jeho podoba je trochu nešťastná, 

jelikož Betlémská kaple v pozadí může klidně připomínat pyramidy v Gíze. Jak už jsem 

uvedla v části o produktu, významnou součástí komunikace bude programová brožura. 

 

3.3.5.4.1.3 Reklama 

Prozatím jedinou jistou reklamou (kromě křesťanských médií) je reklama 

v České televizi a Českém rozhlase. Tyto stanice se smluvně zavázaly, že budou 

mediálními partnery akce. Jelikož se jedná o reklamu v rámci partnerství, bude záležet 

na jejich režii, jak a kam ji zařadí. O placené reklamě se uvažuje především u 

venkovních ploch. Doposud však není jistý rozpočet, proto se s touto reklamou, která je 

pro události v Praze naprosto běžná, ještě čeká. Veškeré materiály a reklamy odkazují 

na stránky www.husovskeslavnosti.cz (přesměrované na www.hus-fest.eu). Tyto 

stránky slouží čistě k informacím ohledně programu. Zatím nemají příliš obsahu, 

protože bylo vedením rozhodnuto, že se jejich obsah nesmí krýt s obsahem stránek 

Husovského triénia – www.hus2015.cz – ani s obsahem stránek ČCE – 

www.nasereformace.cz. Tím vzniká složitá situace pro návštěvníka, protože neví na 

kterých stránkách co hledat. Vhodnějším řešením by bylo vzájemné odkazování na 

články mezi všemi těmito stránkami. 

 

                                                 

122
 Pocta kardinálu Vlkovi. Bude papežův vyslanec při výročí Husovy smrti. 

2015. Lidovky.cz [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/kardinal-vlk-bude-vyslancem-papeze-na-akcich-k-vyroci-smrti-

husa-pwb-/zpravy-domov.aspx?c=A150505_141415_lide_ELE 

http://www.husovskeslavnosti.cz/
http://www.hus-fest.eu/
http://www.hus2015.cz/


54 

3.3.5.4.1.4 Přímý marketing, neboli direct marketing 

Přímý marketing je využíván především pro členy církví. Do jednotlivých 

náboženských obcí jsou rozesílány pozvánky a informace o dílčích částech programu. 

Vhodně zvolené je využití speciálních pozvánek pro VIP hosty, kteří jsou takto zváni 

jak na celou akci, tak také zvlášť na slavnostní zakončení v Obecním domě. 

 

3.3.5.4.1.5 Speciální události 

Speciálních událostí spojených s propagací Husovských slavností je několik. Pro 

novináře byl uspořádán dvoudenní press trip do Kostnice. Zástupci církevních tiskovin 

– Českého bratra, Českého zápasu a Katolického týdeníku a zástupci sekulární 

veřejnosti – České televize, Českého rozhlasu. Zde novináři získali unikátní informace a 

záběry a navázali vztahy, snad s dlouhodobou perspektivou. Husovské slavnosti 

představila jejich hlavní koordinátorka na odborném semináři Czech Tourismu pro 

průvodce a další zájemce. Husovské slavnosti také budou mít svůj speciální stánek na 

Kirchentagu – německém protestantském festivalu církví. Díky české televizi také 

získali členové pořádajících církví možnost vidět v předpremiéře nový trojdílný film 

z produkce ČT Jan Hus. Církve dokonce mohou v předpremiéře pouštět první díl filmu 

ve svých kostelích v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. Je vidět, že církve se 

nebojí setkání s veřejností tváří v tvář, na fyzickou komunikaci jsou její představitelé 

zvyklí.  

 

3.3.5.4.1.6 Kanály osobní komunikace 

Tím se dostáváme ke kanálům osobní komunikace, které v církvi velmi dobře 

fungují v náboženských obcích. Kromě šeptandy však do této sekce patří také sociální 

sítě. Husovské slavnosti 2015 mají svoji stránku na facebooku se 181 označení „To se 

mi líbí“, která roste, přestože není nijak sponzorovaná. Především na poptávku 

zahraničních partnerů byl spuštěn také účet na twitteru s názvem Hus Fest 2015. Ten 

však zatím není udržovaný a sleduje jej pouhých 16 lidí. V přípravě je také náplň 

youtube kanálu. Církevní rozhodnutí věnovat se sociálním sítím je jistě krokem do 

budoucnosti a může zachraňovat kampaň, na kterou prozatím nebylo věnováno příliš 

prostředků.  
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3.3.5.4.1.7 Propagační předměty 

Na Husovských slavnostech se budou prodávat trička a možná i čepice. Jejich 

design je stále ještě ve vývoji.  Pro potřeby vycházek a poutnického programu se budou 

vyrábět cedule pro průvodce a také  propriety nezbytné k vytvoření programu pro děti, 

především diplomy. Co je však velmi zajímavé, je obliba ražení mincí ve spojitosti se 

slavnostmi. Tu nejdražší vydává k Husovu výročí Česká národní banka, její představení 

na slavnostním večeru v Obecním domě je poměrně citlivou záležitostí, protože spojuje 

postavu Husa, který bojoval za chudou církev se zlatou mincí pro bohaté sběratele. 

Mimo tuto minci však vznikne ještě několik jiných, levnějších mincí, jedny objednala 

CČSH, jiné propaguje ČCE. Mince jsou sice spojovány s památkami a historií, při 

spojení s mistrem Janem Husem je však považuji za nevhodné. 

 

3.3.6 Plán hodnocení 

Organizátoři nepočítají s měřením dosažení cílů. Přestože se jedná o jeden 

z podstatných kroků schématu, přeskočíme jej, jelikož zde ani není k čemu se 

vyjadřovat. Pro náboženské organizace je tento přístup příznačný, jelikož jim nejde o 

žádný zisk, ani o co největší počet účastníků, neměří svůj postup. Zahazují tím však 

jedinečnou možnost zpětné vazby a pochopení svého okolí. Jelikož si však organizátoři 

najali mediální agenturu, která dělá pravidelný monitoring, tak částečné hodnocení 

úspěšnosti kampaně bude možné. 

 

3.3.7 Rozpočet 

Rozpočet Husovských slavností ještě není jistý. Proto je prozatím držen na 

nejnižší možné míře. Odhady na komunikační kampaň se zatím pohybují okolo jednoho 

milionu korun, s dalším výdajem cca půl milionu za práci mediální agentury. Výsledná 

podoba rozpočtu bude mít na podobu výsledné kampaně zásadní vliv. Více si 

při aktuální situaci nemohu dovolit odhadovat. Kvalitní komunikace a mediální pokrytí 

však mohou významně ovlivnit shánění sponzorů a dalšího finančního zajištění 

Husovských slavností. 
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3.3.8 Plán provedení 

Na konci každého marketingového plánu, by měl být plán provedení., který určí 

„kdo, co udělá, kdy a za kolik peněz“
 123

. Tento plán je pro provedení dobré kampaně 

zásadní. Jak už jsem napsala výše, církve CČSH a ČCE se dohodly na najmutí mediální 

agentury, což je krok k profesionalizaci kampaně. Pracovní skupina pro PR však 

pracuje na jednotlivých návrzích, na tiskových zprávách, objednávkách materiálů a 

služeb, spravuje sociální sítě a webové stránky. Další otázky provedení se týkají spíše 

správného managementu kampaně.  

 

3.4 Určení „klíčových bodů“ komunikace CČSH  

  

Nyní zde uvedu několik základních bodů, které vyplívají z mého pozorování 

komunikace CČSH. Jsou spojeny s konkrétními doporučeními. 

 

1. Církev československá husitská má svůj jistý potenciál ve svém zaměření na 

komunikaci Ježíšova evangelia modernímu člověku. Uvědomuje si, že církev a 

víra má v české republice slabou pověst, kterou je třeba rehabilitovat. 

2. Církvi však chybí kvalitativně definovaná vize. Ví, co chce dělat, ale neví jakým 

způsobem. Příkladem takového poslání jsou následující body - pravdivě a 

aktuálním jazykem svědčit o Kristu svým životem i slovem, sloužit svým 

členům péčí a obřady, tak aby je to vedlo k vlastní službě a odpovědnosti, 

spolupracovat s jinými církvemi na šíření aktuální zprávy o Kristu, provozovat 

zařízení k pomoci potřebným v bratrské lásce a vychovávat zaměstnance církve 

kvalitně, pro šíření evangelia v moderní společnosti. 

3. Jednou ze silných stránek církve, které mohou být komunikovány, jsou svoboda 

svědomí a demokratické principy.  
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4. Církev nikdy nebude fungovat přímo na marketingovém principu, neboť se 

zajímá a všechny skupiny lidí, i o ty, kteří jsou jejími nepřáteli. Nefunguje u ní 

tržní výměna „něco za něco“. Na druhou stranu by mohla použít marketingovou 

segmentaci pro větší úspěch jednotlivých kampaní, čímž nemyslím finanční 

úspěch, ale co největší zaujetí veřejnosti. 

5. Církevní jazyk je pro komunikaci s médii nevhodný, neboť není sekulární 

veřejnosti srozumitelný. Tento jazyk je naopak vhodný pro teologickou diskuzi a 

slavení církevních obřadů. Církevním představitelům, by se vyplatilo naučit se 

současnému jazyku a používat jej. Nemuseli by se pak tolik bát překroucení 

svých zpráv. 

6. Církev by se měla snažit vést se společností dialog a ne jen nabízet přesně 

vycizelované názory.  Jedině tak může fungovat v moderní společnosti. 

7. Hierarchické uspořádání CČSH není vhodné pro vedení náročné kampaně, 

jelikož přetěžuje pár hlavních pracovníků a nevyužívá možnosti nižších linií 

organizace. Tento systém je velmi pomalý, hodí se k udržování tradiční teologie 

a udržuje stabilitu, na druhou stranu má omezenou schopnost změny. Hrozí 

ustrnutí práce na jednom místě. 

8. Přestože církev se hlásí k péči o jednotlivce i společnost, při sestavování 

komunikace to činí omezeně. To vyplývá z jejího postoje komunikace „z Boží 

strany“. Církev si takto může nevšimnout potřeb, tužeb a problémů lidí. 

Aplikování tohoto marketingového přístupu neznamená, že církev bude nabízet 

služby, o které si lidé řeknou, ale může si sama zvolit, kterých těchto výzev se 

ujme. 

9. Církev by se měla naučit přemýšlet o ceně. Její přístup „všechno zdarma“ je 

nepochopením situace. Již účastí na akci návštěvníci něco platí, například tím, 

že opustí akci jinou. Navíc lidé nechtějí vše zdarma (což neznamená, že se má 

zapomínat na sociální případy a chudé).  

10. CČSH  si na příkladu press tripu vyzkoušela, že může navazovat s médii 

dlouhodobější vztahy. Pozitivní vztah k médiím je základem úspěchu v nich. 

Správně tak přistupuje k sociálním sítím, jejichž využití je výzvou dnešní doby. 
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4. Závěr 

   

Text se nezaměřuje úzce na konkrétní kanály komunikace nebo jiná témata, 

naopak se snaží předložit externí církevní komunikaci v celé její šíři. Nejprve, 

v teoretické části se snaží pochopit kontext a reálie situace církví v ČR. Dále se text 

teoreticky zajímá o typ organizace jakou církev v České republice je, a jaká specifika 

tudíž můžeme obecně od komunikace takové organizace čekat. 

Tato práce se věnovala situaci externí církevní komunikace v České republice se 

zaměřením na Církev československou husitskou. Spojila pohled církevního prostředí 

s pohledem marketingové komunikace a PR. Odpověď na výzkumnou otázku: „V čem 

je externí komunikace Církve československé husitské specifická a jak je možno ji 

vylepšit z pohledu marketingové a PR komunikace“ našla v případové studii firemní 

komunikace CČSH   a v plánování kampaně Husovských slavností 2015 z pohledu 

marketingového. Zajímavým prvkem PR pohledu bylo vytvoření jasnější vize a záměrů 

konkrétní církve. S marketingovým přístupem církevní komunikace často kolidovala, 

přesto poukázala na praktický rozměr marketingu a univerzální platnost jeho principů. 

 Specifika, která byla naznačena již v teoretické části, pak byla komentována u 

jednotlivých bodů části praktické. V závěru praktické části jsem určila deset zlomových 

bodů komunikace CČSH  spolu s konkrétními doporučeními pro praxi členů Církve. 

Práce na vlastním textu i praxe, kterou jsem kvůli textu absolvovala, mi v mnohém 

otevřela nové obzory uvažování o komunikaci. Přestože z výsledků není možné dělat 

vědecké závěry, mohou inspirovat další zájemce o církevní komunikaci k dalším 

výzkumům a k vytvoření schémat komunikace platných pro církve obecně. 

 

5. Summary 

The text does not focus narrowly on specific channels of communication or 

other concrete topics, on the contrary, it seeks to see external church communications in 

its entirety. First, the theoretical part is trying to understand the context and realities of 

the situation of churches in Czech Republic. Further, the text is interested in the type of 

organization that church is and how could this influence the communication in general. 
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This work was devoted to the situation of external church communications in the 

Czech Republic, focusing on the Czechoslovak Hussite Church. It combines the view at 

religious environment from a perspective of marketing communication and that of 

public relations. I found the answer to the research question: ‚How does the external 

communication of Czechoslovak Hussite Church differentiate and how it can be 

improved in terms of marketing and PR communication‘ by studying principles of 

corporate communication and strategic campaign planning. 

 I applied those principles at The Czechoslovak Hussite Church in a case study. 

The object of my study was the so called Hus Fest 2015. An interesting element of PR 

perspective was to create a clearer vision and objectives for the church. The marketing 

approach  and religious communication often collided but pointed out the practical 

dimension of dimension of marketing and universal application of its principles. 

  Specifics that were implied in the theoretical part, were than commented 

from various perspectives in the practical part. In conclusion, the practical part 

identified ten key points of  CČSH communication, along with specific 

recommendations for the practice of Church members. This text and the practise that I 

attended opened me new ways of thinking about church. Altough the results cannot 

make scientific conclusions, they can inspire further research on church communication 

and on its special patterns. 
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