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Abstrakt 

Bakalářská práce Komunikace společenské organizace Mensa ČR se zabývá 

prezentací a komunikačními aktivitami neziskové organizace Mensa ČR, sdružující 

nadprůměrně inteligentní jedince. Cílem práce je představit organizaci Mensa ČR, její 

činnost a poslání v kontextu problematiky nadaných dětí v České republice, a zároveň 

popsat a zhodnotit efektivitu využívání konkrétních komunikačních prostředků organizace. 

V první části autorka uvádí čtenáře do problematiky, zabývá se definicí nadaných 

dětí, legislativou jejich vzdělávání, sociálními problémy s nimi spojenými, a vyjmenovává 

důležité organizace pro nadané děti v České republice. Dále blíže představuje organizaci 

Mensa ČR a její činnost, a určuje její cílové skupiny. 

Druhá část práce se věnuje analýze a zhodnocení všech důležitých komunikačních 

prostředků využívaných organizací ke komunikaci k interní i externí veřejnosti. Součástí 

práce je tak analýza on-line komunikace nebo obsahová analýza členského časopisu. 

Závěr práce tvoří primární výzkum, provedený na 127 respondentech, kteří jsou 

aktuálně členy Mensy ČR. Dotazníkové šetření zjišťovalo vnímání komunikace organizace 

samotnými členy, specifika využívání konkrétních komunikačních kanálů i to, jaká témata 

členy nejvíce zajímají. Na základě výzkumu vytváří autorka pro organizaci komunikační 

doporučení. 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis entitled The Communication of Mensa ČR organization deals with 

the presentation and communication activities of non-profit organization Mensa Czech 

Republic, which brings together exceptionally intelligent individuals. The aim of the thesis 

is to introduce the organization Mensa ČR, it's mission and activities in the context of the 

issue of gifted children in the Czech Republic, and to describe and evaluate how effective 

is the application of communication strategies used by the organization. 

In the first part, the author provides background information about the issue of 

gifted children, deals with the definition of gifted children, the legislation of their 

education, the social problems associated with gifted individuals, and lists important 

organization for gifted children in the Czech Republic. The author then presents the Mensa 

ČR organization and its activities in detail, and determines its target groups. 

The second part is devoted to the analysis and evaluation of all relevant means of 

communication used by organizations to communicate to internal and external public. 

Therefore the thesis contains an analysis of on-line communications or content analysis of 

Mensa magazine for members. 

The last part consists of primary research conducted on 127 respondents who are 

currently members of Mensa Czech Republic and its analysis. Usage of this specific form 

was to discover the perception of organizations’ communication among its members, found 

out and describe the specifics of each of communication channels and found out what 

topics are considered the most interesting by Mensa ČR members. The author creates 

communication recommendations for the organization based on the research. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala proto, že jsem byla šest let členkou 

dětské Mensy. Mensa ČR, a hlavně lidé, které jsem díky její existenci potkala, výrazně 

ovlivnili to, kdo jsem. Zjistila jsem, že existují i děti, které mají podobné zájmy jako já, 

začala jsem navštěvovat kurzy tvůrčího psaní, na letních campech jsem potkala velkou 

část svých současných přátel, i svého partnera. V šestnácti letech mé členství v Dětské 

Mense skončilo. Test do dospělé Mensy ČR jsem neabsolvovala, pravděpodobně ze 

strachu, že svůj předešlý výsledek nezopakuji, nebo proto, že to, co jsem v Mense ČR 

hledala, jsem již našla, a organizaci jsem k tomu dále nepotřebovala. Až nyní si 

uvědomuji, že každý člen, který platí členské příspěvky, umožňuje organizaci dále 

existovat. 

Aktivity, které Mensa ČR pro nadané děti pořádá, ať už se jedná o Kluby 

nadaných dětí či pobytové campy, reflektují skutečnost, že běžné školy a dětské 

kolektivy nemají pro potřeby a problémy nadaných dětí pochopení. Proto je cílem 

Mensy umožnit nadaným dětem rozvíjet jejich zájmy, vzdělávat se v tom, co je baví a 

nacházet sobě podobné kamarády, a zároveň se učit tolerovat odlišnosti, které se 

s nadanými dětmi pojí. Z mé vlastní zkušenosti spatřuji velký přínos i v tom, že k sobě 

členové Mensy přistupují jako k rovnocenným partnerům, bez ohledu na věk či funkci.  

Užitek ze specifické péče, které se mimořádně nadanému dítěti dostává, nemá 

pouze dítě a jeho rodiče, ale celá společnost. Tito jedinci totiž v sobě nesou dispozici k 

celospolečenskému přínosu, ať už na poli vědeckém, kulturním či jiném. Mensa ČR a jí 

podobné organizace se starají o to, aby potenciál těch nejschopnějších nebyl promarněn. 

Prvním krokem ke zlepšení péče o nadané je zvýšení povědomí o problematice a toho 

Mensa ČR dosáhne jen skrze neustálé zlepšování svých komunikačních aktivit. 

Přestože Mensa ČR shromažďuje a podporuje všechny nadané jedince bez 

ohledu na věk, pohlaví či vyznání, velkou část své činnosti soustředí na podporu a 

rozvoj nadaných dětí. Proto i já se budu soustředit zejména na tuto oblast. 

Ve své práci nejprve představím organizaci Mensa České republiky a její činnost 

v kontextu dalších organizací, věnujících se nadaným dětem, nastíním legislativní 

situaci i problematiku přístupu k nadaným dětem a jejich vzdělávání. Dále 

charakterizuji cílové skupiny organizace Mensa ČR a rozeberu, jaké komunikační 
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prostředky používá organizace ke komunikaci k veřejnosti a ke svým členům. V další 

části se budu podrobněji věnovat největšímu eventu organizace, Logické olympiádě, 

analýze online komunikace a tištěnému časopisu Mensa. Práci uzavírám primárním 

výzkumem, ve kterém zjišťuji vnímání komunikace organizace samotnými členy. 

Závěry mého dotazníkového šetření by měly sloužit jako komunikační doporučení 

organizaci. 

Má práce lehce přesahuje doporučený rozsah z důvodu komplexnosti 

problematiky a z téhož důvodu se také konečná forma práce nepatrně liší od teze. Ve 

čtvrté kapitole věnované komunikačním prostředkům se zabývám zvláště prostředky 

použitými pro public relations a interní komunikaci, a konkrétní marketingové nástroje 

podrobněji popisuji a analyzuji až v následujících kapitolách. 

Data jsem sbírala zejména pomocí dotazníkového šetření, dále jsem provedla 

obsahovou analýzu časopisu a analýzu on-line komunikace a celou práci doplnila ještě 

kvalitativními rozhovory s aktivním, pasivním i bývalým členem Mensy ČR a matkou 

nadaného dítěte. 



5 

 

 

 

1. Analýza přístupu k nadaným dětem v ČR 

1.1 Úvod do problematiky 

Povědomí o problematice nadaných dětí v České republice není stále příliš 

velké, přesto se však zejména díky organizacím jako je Mensa ČR, daří zvyšovat zájem 

zákonodárců i veřejnosti. O pozornosti zákonodárců svědčí například vydání nového 

školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005, které se nyní, 

kromě vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, věnují i vzdělávání žáků 

nadaných. O pozornosti veřejnosti zase vypovídá aktivní zakládání nových sdružení a 

asociací na podporu nadaných dětí a jejich rodičů
1
, organizování aktivit pro rozvoj 

nadání a pořádání vzdělávacích aktivit pro učitele a psychology. I přesto mnoho 

nadaných dětí nemá možnost vhodně rozvíjet své nadání, často jsou šikanované a lidé 

k nim přistupují s předsudky, což značí, že je v této oblasti stále na čem pracovat. 

Přestože se svět nadaným jedincům věnuje již od dvacátého století (NAGC, 

©2008a), neexistuje obecná a všemi přijímaná definice pojmu nadané dítě. Za 

intelektově nadané dítě se považuje dítě s úrovní rozumových schopností vyšší než je 

průměr, většina odborníků se však shoduje v tom, že nadání nezahrnuje pouze intelekt, 

ale například i motivační a kreativní potenciál (Laznibatová, 2003, s. 65). „Označení 

nadané dítě se tedy vztahuje nejen na děti s vysokými intelektovými schopnostmi, ale je 

vztaženo k širšímu spektru kognitivních i nekognitivních charakteristik jedince, k jeho 

potenciálu i k aktuálně podávaným výkonům.“ (Hříbková, 2003, s. 148) Jednu z 

nejpoužívanějších definic, na jejímž základě vznikla postupnými úpravami i definice 

zakotvená ve federální legislativě Spojených států (NAGC, ©2008b), vytvořil Američan 

Sydney Marland v roce 1972: 

„… jsou to děti, které jsou identifikovány profesionálně kvalifikovanými osobami 

jako děti s přednostmi význačnými pro schopnost vysokého výkonu. Tyto děti vyžadují 

diferencované vzdělávací programy a služby nad rámec běžně poskytovaných 

klasickým vzdělávacím programem k tomu, aby mohly přispět ke svému prospěchu i 

užitku společnosti. Děti schopné vysokého výkonu zahrnují ty, které demonstrují 

prospěch anebo potenciál v jakékoliv jedné či více z těchto oblastí: 

                                                 

1
 Jedná se například o Centrum nadání, Centrum rozvoje nadaných dětí, Akademii nadání a další 
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 všeobecné intelektové schopnosti,  

 specifická/jednotlivá akademická způsobilost,  

 kreativní a produktivní myšlení,  

 schopnosti vůdcovství,  

 výtvarné umění,  

 psychomotorické schopnosti.“ (Davis & Rimm, 1998 cit. podle Sejvalová, 2004) 

Stejně jako v případě definice, panují značné neshody i v případě jednotného 

přístupu k nadaným dětem, jejich identifikaci a vzdělávání. Disponujeme širokým 

portfoliem nástrojů k rozpoznávání nadaných dětí – od pozorování, přes rozhovory, 

výčty sociálně psychologických charakteristik, až k testovým metodám, přesto však 

jejich závěry nemusí být správné a mohou tak nastat situace, kdy je běžné dítě 

identifikováno jako nadané nebo je u skutečně nadaného dítěte nadání přehlédnuto. 

Z důvodu exaktního vymezení Mensa ČR považuje za mimořádně nadané dítě to, 

překračující hranici 130 bodů na IQ škále. Vysoký inteligenční kvocient automaticky 

neznamená, že dítě vyniká ve všem, naopak mohou existovat i oblasti, ve kterých je dítě 

průměrné či dokonce podprůměrné. Mezi nadanými dětmi se také objevuje určité 

procento dětí s hyperaktivitou, poruchami autistického spektra či specifickými 

poruchami učení. 

1.2 Organizace zabývající se nadanými dětmi 

První dvě (tehdy ještě československé) organizace zaměřující se na občany s 

výjimečným intelektem – pobočku Mensy International a pobočku mezinárodní 

společnosti ECHA
2
 Společnost pro talent a nadání - založila v roce 1989 psycholožka 

Hana Drábková. V České republice existuje více organizací a sdružení, věnujících se 

nadaným dětem, Mensa ČR z nich má ale nejpočetnější členskou základnu, a nejširší 

pole aktivit a činností. Důvodem k její dominanci v oblasti je pravděpodobně opora 

mezinárodní společnosti, dlouholeté působení v neziskovém sektoru, snaha o odborné 

uchopení problematiky a velké množství dobrovolníků, kteří se rekrutují zvláště ze 

členů organizace. Mensa je nejstarší a největší společností otevřenou výjimečně 

                                                 

2
 European Council for Hight Ability 



7 

 

 

 

nadaným lidem na světě (Mensa, ©2014), dalšími významnými světovými organizace 

jsou Světová rada pro nadané a talentovaní děti (WCGTC) a společnost ECHA
3
, které 

pořádají každé dva roky několikadenní mezinárodní konference, na které se sjíždějí 

odborníci z celého světa.  

Přestože se Mensa ČR zaměřuje na nadané jedince bez ohledu na věk či pohlaví, 

většina jejích medializovaných a komunikovaných aktivit se váže k platformě Dětská 

Mensa. Činnost Dětské Mensy spočívá zejména ve vyhledávání nadaných dětí a 

pořádání aktivit umožňujících jejich rozvoj, zakládání Klubů nadaných dětí po celé 

České republice a pomoci školám, věnujících se podpoře nadání a talentu. Sama Mensa 

ČR je zřizovatelem Mensa gymnázia, zaměřeného čistě na mimořádně intelektově 

nadané děti. Těm poskytuje prostor pro rozvoj vědomostí i osobnosti, s přihlédnutím ke 

specifickým předpokladům a potřebám.
4
 

Oproti tomu ECHA ČR neboli Společnost pro talent a nadání (STaN), se snaží 

fungovat čistě jako „komunikační síť, podporující výměnu informací mezi lidmi, kteří 

se zajímají o vysoké schopnosti – učiteli, vědci, psychology, rodiči i samotnými 

nadanými.“ (STaN, [cca. 2010]) ECHA organizuje odborné semináře, setkání Klubu 

rodičů a aktivně publikuje své poznatky. 

Neméně významná je i obecně prospěšná společnost Centrum nadání, založena v 

roce 2005 manželi Václavem a Jitkou Fořtíkovými. Václav Fořtík je bývalým předsedou 

Mensy ČR a výrazně se podílí na medializaci problematiky nadaných dětí. Díky jeho 

práci se Mensa ČR začala v médiích objevovat v pozitivních souvislostech a ne jako 

skupina podivínů, jak tomu bylo dříve (Fořtík, 2008). Centrum nadání se věnuje 

poskytování služeb nadaným dětem, jejich rodičům a školám, které se touto 

problematikou zabývají, podpoře intelektově prospěšných činností a odborným 

aktivitám (Centrum nadání, ©2014), a svou činností se tak nejvíce blíží Mense ČR. Tyto 

tři zmíněné subjekty považuji v oblasti péče o nadané děti za nejvýznamnější, nejsou 

však jediné, které by se problematice věnovaly.
5
 

                                                 

3
 ECHA i WCGTC mají v České republice zastoupení v podobě Společnosti pro talent a nadání. 

4
 V České republice existuje zhruba třicet základních a středních škol, spolupracujících s Mensou ČR. 

Tyto školy se nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi, pravidelně nabízejí testování IQ Mensou a 

informují své žáky o aktivitách Mensy ČR. (Mensa ČR, ©2014a). 
5
 Viz příloha č. 1. 
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1.3 Legislativa vzdělávání nadaných dětí 

Jedním z hlavních témat problematiky nadaných dětí, je jejich vzdělávání. 

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů se věnuje školský zákon 561/2004 Sb., v § 

17–19. Tento zákon vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky (2004) přikazuje školám a školským zařízením vzdělávat tak, aby vytvářeli 

podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Neurčuje nijak pojem „nadané dítě“. 

Povoluje školám vytvářet rozšířenou výuku předmětů a individuální vzdělávací plány 

pro nadané děti či je přeřazovat do vyšších ročníků bez absolvování ročníku 

předchozího. Tento zákon upřesňuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v § 

13–15. (MŠMT, 2004) 

1.4 Sociální začleňování nadaných dětí 

Psycholožka Mensa gymnázia PhDr. Jitka Hofmannová (2014) přiznává, že 

k sociální problematice nadaných dětí neexistuje dostatek relevantních zdrojů a 

výzkumů, veškeré poznatky pramení víceméně z praxe, která však může být rozdílná a 

její závěry není možné generalizovat. Své poznatky si odborníci vyměňují především na 

konferencích a dle vlastního uvážení je poté aplikují. 

Sociální začlenění nadaných jedinců závisí jednak na osobnosti jedince, ale též na 

míře předsudků, které k nim společnost chová a které vznikají z častého netypického 

chování nadaných, jejich odlišných zájmů, a jiných aspektů jejich osobnosti, které je 

vydělují z průměrné společnosti a způsobují různé problémy v sociálních vztazích 

(Laznibatová, 2007, s. 70).  

Nadané děti nejsou homogenní skupina, přesto je možné vyjmenovat některé 

z charakteristických vlastností, které se u těchto dětí mohou projevovat.
6
 V publikaci 

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností cituje autor Susan Winebrenner (2001 cit. podle 

Fořtík a Fořtíková, 2007, s. 16-17), která charakteristiky nadaných dětí dělí na pozitivní 

a negativní. Mezi pozitivní řadí extrémní vyspělost, nadprůměrně širokou slovní zásobu, 

výbornou paměť, schopnost zvládat složité myšlenkové operace, zvídavost, silnou 

                                                 

6
 Tyto charakteristiky považuji za důležité popsat, neboť nadané děti i nadaní dospělí, kteří si část těchto 

charakterových rysů zachovávají, jsou primární cílovou skupinou komunikace Mensy ČR. 
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motivaci, sofistikovaný smysl pro humor, cit pro krásno i lidské emoce a další. Některé 

z těchto pozitivních vlastností se mohou stát i problémem, pokud se projevují 

v extrémní formě. Mezi negativní charakteristiky autorka zařadila například odmítání 

rutinní činnosti a příkazů, snění v průběhu dne, nervozitu a nepozornost při tempu 

práce, které děti nepovažují za dostatečně aktivní, kladení choulostivých otázek, 

perfekcionismus, přecitlivělost atd. 

Společnosti a potenciální zaměstnavatelé mohou z těchto charakteristik vyvodit 

závěry, že nadaní jedinci jsou rozmazlení a arogantní, jsou zvyklí vše dostat zadarmo, 

nerespektují autority, obtížně se s nimi jedná, kladou příliš mnoho otázek, špatně se 

začleňují a snaží se ostatní přechytračit. Tyto názory bohužel stále přetrvávají a 

organizace by se měla zaměřit na jejich korigování. Většinu své pozornosti by však 

měla věnovat té části populace, která se k nadaným jedincům staví neutrálně či 

pozitivně, neboť ti mohou být pro organizace největším přínosem. 

2. Charakteristika sdružení Mensa ČR 

2.1 Poslání a činnost Mensy ČR 

Mensa České republiky je nepolitický, nevládní a neziskový pobočný spolek s 

dobrovolným členstvím, který sdružuje jedince s nadprůměrnou inteligencí. Mensa ČR 

je českou pobočkou nadnárodní Mensy International. Aktuálně má Mensa v České 

republice přes 3300 členů (Mensa ČR, 2014b). „Členem se může stát každý, kdo v testu 

inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International Ltd. 

(MIL) dosáhne výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace“ (Mensa ČR, 

[cca. 2013]). V České republice je tato hranice stanovena jako IQ 130. 

„Cílem Mensy České republiky (…) je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve 

prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet 

stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy.“ (Mensa ČR, 2011) 

Mensa ČR sdružuje a podporuje jednotlivce s nadprůměrným IQ a umožňuje jim se 

navzájem setkávat a vyměňovat si názory a vědomosti, a to prostřednictvím přednášek, 

diskuzí, zájmových uskupení či lokálních i mezinárodních setkání, speciální péči a 

podporu věnuje Mensa také nadaným dětem (Mensa ČR, 2011). 

Činnost organizace Mensa ČR se skládá především z testování inteligence, 
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prováděného po celé republice, vydávání časopisu Mensa, správy internetových stránek, 

řízení Mensa gymnázia, realizace soutěže Logická olympiáda, spolupráce se školkami a 

školami, pořádání letních zábavně vzdělávacích campů a organizace mezinárodních i 

regionálních setkání členů sdružení. Neméně důležitá je ale aktivita a činnost samotných 

členů, zakládajících nejrůznější SIGy
7
, někdy svou činností přesahující i oblast Mensy. 

(Mensa ČR, ©1989-2014) 

2.2 Financování 

„Neziskové organizace jsou charakterizovány jako takové organizace, které 

nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele; zisk sice 

mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů.“ 

(Neziskovky.cz, [cca. 2013]) Přestože se neziskové organizace primárně nezaměřují na 

vytváření zisku, dostatek financí potřebují k zajištění své existence a činnosti. Proto 

konkurence v neziskovém sektoru spočívá hlavně v boji o přidělení dotací a grantů, 

které často tvoří majoritní finanční příjem organizací. Výraznější podíl donorů a 

sponzorů na financování organizace, a tím větší nezávislost na státem přidělovaných 

dotací, zajišťují dlouhodobé fundraisingové kampaně, které však vyžadující 

dobrovolníky i odborníky, kterých je ve sféře NNO nedostatek. 

Mensa ČR žádné dlouhodobé fundraisingové kampaně nevede, možnost finančně 

či jinak organizaci podpořit, však nabízí na svých webových stránkách spolu s možností 

osobní dohody o výraznější propagaci sponzora. Tím umožňuje přispěvatelům, aby se 

sami rozhodli, zda se zařadí mezi dárce nebo sponzory. „Dárcovství je čistě altruisticky 

motivovaná podpora, za kterou dárce nic neočekává.“ (Bačuvčík, 2011, s. 108) Jak však 

říká Sargeant (2010, s. 62), dárci jedné organizace se mohou velice lišit od dárců jiné, a 

proto by organizace měla znát své donory a přizpůsobovat jim komunikaci, čímž zvýší 

svou šanci na získání finanční podpory. Sponzor oproti dárci očekává určité protiplnění, 

jímž je většinou jeho propagace (Bačuvčík, 2011, s. 108). Mensa ČR na svých 

webových stránkách firmě za finanční podporu nabízí nepeněžní odměny jako je 

                                                 

7
 SIG – Special Interest Groups – Speciální zájmová skupina. Může se jednat o skupinu lidí, kteří 

podnikají nejrůznější turistické výlety, o skupinu lidí, kteří vedou diskuze na téma Business a peníze, 

nebo skupinu příznivců japonských animovaných filmů. Pokud člen Mensy sežene další dva zájemce, 

mohou si založit téměř jakýkoliv SIG.  
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testování IQ zdarma či umístění inzerátu v časopise Mensa, který je tak jedinou 

propagační nabídkou. 

„Hlavní zdroje příjmů Mensy ČR tvoří členské příspěvky a příjmy z testování. 

Nákladnější projekty, zejména aktivity pro děti a mládež, jsou pak z velké části 

financovány z dotací a grantů. Nejnákladnějším projektem Mensy ČR je dlouhodobě 

soutěž Logická olympiáda, kterou se i v roce 2012 podařilo financovat zejména díky 

příspěvku generálního partnera, dílčím dotacím poskytnutým některými kraji a obcemi a 

sponzorským darům.“ (Mensa ČR, [cca. 2013]) 

2.3 Mensa gymnázium 

Mensa gymnázium, zřízené Mensou ČR je jediným gymnáziem v České republice 

věnující se výhradně intelektově mimořádně nadaným studentům (Mensa gymnázium, 

©2013). Základním kritériem přijetí na gymnázium je úspěšné absolvování vstupního 

testu do Mensy. Mezi hlavní benefity, které rodičům i žákům škola nabízí, se řadí 

zejména individuální přístup ke každému studentovi a respektování jeho specifických 

potřeb a předpokladů.
8
 Výuka probíhá v menších skupinkách, z nichž některé jsou 

sestaveny dle úrovně znalostí a zájmu, ne striktně podle věku – tento postup se 

uplatňuje především při výuce jazyků, matematiky a volitelných předmětů. Škola 

rovněž disponuje bohatou nabídkou volitelných předmětů a volnočasových kroužků, 

více či méně provázaných se studiem. Studenti se navíc již brzy mohou začít profilovat 

a předměty si vybírat na základě svého zaměření. 

3. Cílové skupiny organizace Mensa ČR 

Základem komunikační strategie je segmentace trhu a výběr cílové skupiny, na 

kterou se chce organizace zaměřit (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003, s. 127). Kotler 

(2002, s. 116) definuje segmentaci trhu jako proces, při které je trh rozdělen do menších 

skupin, ve kterých zákazníci vykazující podobné znaky v chování nebo životním stylu, 

potřebách, hodnotách atd. a proto budou na komunikační aktivity reagovat srovnatelně. 

Charakter skupiny osob, kterou chce organizace oslovit, ovlivňuje celou podobu 

                                                 

8
 Škola spolupracuje s psychology, zaměřenými na problematiku mimořádně nadaných dětí, a zajišťuje i 

vhodné podmínky pro výuku dětí se specifickými poruchami učení nebo Aspergerovým syndromem. 
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komunikace organizace, výběr komunikačních kanálů i druh sdělení. Správné 

rozčlenění trhu na menší homogenní segmenty nejčastěji pomocí geografických, 

demografických, behaviorálních nebo psychografických kritérií, zajistí organizaci lepší 

představu o tom, které skupiny osob jsou pro ni důležité a jaké jsou jejich 

charakteristické vlastnosti, a současně umožní sdělení lépe zacílit. 

Mensa ČR je případem organizace, kdy primární cílovou skupinou jsou příjemci 

jejích služeb, tedy stávající i potenciální členové, jejich rodiče, učitelé, psychologové a 

instituce věnující se péči o nadané děti. Do sekundární cílové skupiny se řadí dárci a 

zákonodárci, terciární cílovou skupinou je pak veřejnost. Veřejnost „můžeme chápat 

jakožto všechny členy společnosti (občany), kteří se z nějakého důvodu (regionální, 

oblast zájmu) mohou o činnost neziskové organizace zajímat, mohou ji podporovat (…), 

případně ji mohou určitým způsobem ovlivnit.“ (Bačuvčík, 2003, s. 65) 

Stávající i potenciální členové Mensy ČR jsou osoby s IQ nad 130, vykazující 

pozitivní i negativní charakteristiky mimořádně nadaných jedinců. Největší počet členů 

Mensy ČR spadá do věkové skupiny 15–24 let, a řadí tak českou pobočku Mensy mezi 

nejmladší na světě. Mezi členy Mensy je 62% osob mužského pohlaví a 38% žen. 

(Kubeš, Chmela, 2012) Mensa ČR bohužel nedisponuje statistikami, které by 

zahrnovaly například nejvyšší dosažené vzdělání, rodinný stav apod. 

Rodiče nadaných dětí jsou z pohledu Mensy důležitou cílovou skupinou, protože 

jsou to právě oni, kdo mají přímou zkušenost s identifikací, výchovou, vzděláním, 

talentem i problémy těchto dětí. Rodiče vodí děti na testování IQ, vyhledávají odbornou 

pomoc v případě problémů, vedou dítě k rozvíjení jeho talentu a vybírají mu školu. 

Právě jedinci mající osobní zkušenost s problematikou nadaných dětí – rodiče, stávající 

či bývalí členové organizace – mohou organizaci významně pomáhat jako dobrovolníci 

a dárci. 

Učitelé a psychologové se řadí k odborné veřejnosti, kterou je nutno oslovovat 

zejména s odbornými semináři a informacemi o vzdělávání, souvisejícími s nadanými 

dětmi. Mensa ČR se snaží udržovat vztahy s poradnami, školami a dalšími institucemi 

pracujícími s nadanými dětmi a mládeží a pomáhat jim, a zároveň zprostředkovává 

kontakt s nimi rodičům. Odborníky na danou problematiku můžeme považovat za 

názorové vůdce, neboť ovlivňují názory nejen uživatelů služeb organizace Mensa ČR, 

ale taktéž se podílí na zvyšování veřejného povědomí o problematice. 
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Donoři jsou různorodou, avšak důležitou skupinou, složitou k oslovení. Rozdělit 

ji můžeme na altruistické dárce, nadace a na sponzory. Do první skupiny se většinou 

řadí individuální dárci, často nějakým způsobem spojeni s organizací. Sponzory jsou 

mnohdy firmy, jejichž podpora je součástí jejich společenské odpovědnosti (často také 

označované zkratkou CSR – Corporate social responsibility). Kotler (2005, s. 3) 

definuje společenskou odpovědnost firmy jako dobrovolný závazek přispívat k blahu 

společnosti, prostřednictvím firemních zdrojů a možností, a zároveň zdůrazňuje, že 

kromě pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost, tyto aktivity vytváří firmě 

image sociálně zodpovědné firmy. 

Neposlední cílovou skupinou, na které záleží, jsou zákonodárci. Politici 

ovlivňují celkový stav českého základního i střední vzdělávání a určují také, jaké 

podpory se problematice dostane. Významným orgánem je Národní institut dětí a 

mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, který podporuje 

volnočasový rozvoj nadaných dětí a mládeže, pořádá řadu soutěží a nabízí své služby 

pedagogům, pracovníkům středisek volného času, školním klubům, nestátním 

neziskovým organizacím atd. (NIDM, [cca. 2013b]) 

Nejvíce heterogenní cílovou skupinou je veřejnost. Komunikace směrem k 

veřejnosti je nejčastěji informativního charakteru. 

4. Komunikační prostředky 

Nezisková organizace ke svému běžnému provozu a dosažení cílů potřebuje 

pozornost a podporu veřejnosti a samozřejmě zákazníky – v případě Mensy uživatele 

jejích služeb. K zvýšení povědomí o organizaci a problematice je třeba správně cílené a 

soustavně vedené komunikace. Naprosto nezbytné je, aby veřejnost přesně rozuměla 

tomu, které problematice se organizace věnuje, jaké jsou její služby, užitek a cíle. 

Záměrem však není jen informovat o existenci organizace, ale hlavně přesvědčit 

zákazníky, aby službu organizace požadovali. 

Hannagan (1996, s. 165) rozděluje proces, kdy se zákazník rozhoduje o zažádání 

o službu do šesti kroků. Nejprve je třeba, aby si byli potenciální zákazníci vědomi toho, 

že mají určitou potřebu, která může být uspokojena. Poté se o ní budou chtít dozvědět 

více. Poté musí porozumět charakteru nabízené služby – nákladům, zisku, alternativám. 
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Dále potenciální zákazník porovnává alternativy a na základě toho si vytváří názory. 

Následně, na základě všech informací, zákazník upřednostní vybranou službu. 

Posledním krokem je aktivita ze strany prodejce, která je nezbytným tlakem, jenž 

pomůže konečné rozhodnutí uskutečnit. 

Součástí marketingové strategie je také péče o čtyři hlavní proměnné – výrobek 

(službu), cenu, propagaci a místo, kde spotřebitel službu může získat. Kombinací těchto 

proměnných vzniká marketingový mix, který ovlivňuje poptávku po produktu 

společnosti. V případě neziskových organizací je důležitější pověst organizace a kvalita 

služeb než cena, která většinou nemá formu přímého poplatku. (Hannagan, 1996, s. 103; 

s. 107) 

Služba jako výrobek je nehmotná, „hmatatelnost služby lze zvýšit (…) její 

charakteristikou v brožurách a prospektech a zdůrazněním jejích přínosů (…)“ 

(Hannagan, 1996, s. 113) Mensa ČR by se tedy nejvíce měla soustředit na kvalitu svých 

služeb a na jejich propagaci, neboť cena není v jejím případě příliš důležitá a dostupnost 

služeb organizace neustále vylepšuje zakládáním Klubů nadaných dětí. 

4.1 Značka a vizuální styl 

Logo i název přebírá každá pobočka od nadnárodní Mensy, logo se může lišit v 

barevných mutacích. Slovo „mensa“ znamená v latině „stůl“ a odkazuje k tomu, že 

Mensa je společností kulatého stolu, kde rasa, pohlaví, věk, sociální zázemí nebo 

politické vyznání nemají žádný význam (Mensa, ©2014). Tento význam je zobrazen i v 

logu, skládajícím se z kruhu připomínající stůl, ale též globus nebo hlavu člověka, a 

stylizovaného M, které zastupuje názvu organizace a evokuje též tělo člověka. Logo 

Mensa ČR nejčastěji používá v bílo-modré kombinaci. 

 

Ilustrace č. 1: (David, © 2010) 

Modrá barva asociuje zejména klid, jistotu, pasivitu. (Vysekalová, 2012, s. 170) 

Kromě vizuálního stylu a způsobu, jakým se organizace prezentuje je ale také důležité, 
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kdo je tváří organizace. „Osobnost značky je jednou z charakteristik, které vytvářejí 

identitu značky, vymezují její podstatu.“ (Vysekalová, 2009, s. 27) V případě Mensy je 

to nejčastěji předseda Tomáš Blumenstein, který organizace mediálně zastupuje. 

Všechny tyto aspekty vytváří určitou image značky, která je velice důležitá.
 9

 

4.2 Public relations 

Z nástrojů public relations Mensa ČR využívá obzvláště tiskové zprávy, které 

rozesílá k příležitosti konání Logické olympiády a konferencí o nadaných dětech, 

k zvláštním příležitostem a výročím. Caywood (2003, s. 522) ve své knize navrhuje 

několik konkrétních nenákladných aktivit, které pomohou rozvinout komunikační 

strategii a public relations. Jedná se například o uspořádání tiskové konference 

s novináři na již existující a zorganizované akci
10

 – například v rámci konání kola 

Logické olympiády, či na odborných konferencích on nadaných dětech. 

Mezi dalšími prostředky, vytvářející image organizace a budující vztahy s interní i 

vnější veřejností, patří firemní identita, interní i externí komunikační materiály, např. 

časopis Mensa, prezentační platformy, jako jsou webové stránky nebo facebooková 

stránka, ale i veřejné akce jako je Logická olympiáda atd. 

Vzdělání je předmětem zájmu veřejnosti, vládní politiky i médií, proto by jím 

mělo být i vzdělání nadaných dětí, zvláště protože se jedná o oblast, které doposud 

nebyla věnována důsledná a systematická pozornost vedoucí ke sjednocení přístupu. 

Organizace Mensa ČR by mohla mít vedoucí pozici v rámci lobbování za potřeby 

nadaných dětí a v prosazování důležitosti sjednocení přístupu k nim a ve vytvoření 

navazující péče od mateřských škol až po školy střední. Mense se daří pořádat 

vzdělávací akce a aktivně pomáhá i rodičům nadaných dětí, dalším krokem by však 

                                                 

9
 Image značky přímo ovlivňuje důvěru lidí v činnost organizace, pocit sounáležitosti u členů, i to, zda je 

organizace vnímána jako elitní spolek nebo skupina asociálních chudáků. Špatná image může odrazovat 

například potenciální členy od rozhodnutí jít se otestovat, či rodiče od rozhodnutí poslat své dítě na 

Mensa gymnázium. 

10
  Jako další nástroje navrhuje schůzky s novináři během již naplánovaných cest nebo poskytování 

článků do relevantních médií. (Caywood, 2003, s. 522) Například Mense Republiky Jižní Afrika se 

podařilo domluvit s časopisem Marie Claire, který uveřejnil rozhovor se třemi členy Mensy o tom, jak 

se stali členy organizace a jaké jsou jejich zkušenosti s tím, být odlišný. (Mensa South Africa, 2009, s. 

3) 
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mělo být přesvědčení státu, aby část odpovědnosti převzal na sebe. Ovlivňování 

legislativy bylo vždy typicky doménou lobbistů, neziskové organizace si je však často 

nemohou dovolit a tak musí využívat přístupy sociálního marketingu (Andreasen, 2006, 

s. 153). Stejně jako sociální marketing se i public relations snaží dosáhnout změny a ta 

se nemusí týkat pouze změny chování, ale například vnímání organizace nebo zvýšení 

povědomí o určitém tématu (L´Etang, 2009, s. 188), které může pomoci získat podporu 

veřejnosti pro změny (L´Etang, 2009, s. 183). Těmito aktivitami by se Mensa ČR začala 

blížit aktivitám cause promotions, které se snaží informovat veřejnost o různých 

sociálních problémech, nicméně se nesnaží přímo o změnu chování, ale spíše pro ni 

vytváří předpoklady (Kotler, 2008, s. 15). 

4.2.1 Media Relations 

Zvýšit povědomí veřejnosti o prospěšných aktivitách organizace lze 

prostřednictvím médií. Základním a nejméně nákladným nástrojem komunikace s 

médii, je tisková zpráva, nesoucí informace určené ke zveřejnění (Svoboda, 2009, s. 

181). Tento nástroj Mensa ČR hojně využívá, zvláště v době konání Logické olympiády. 

Fakt, že novináři jsou tiskovými zprávami zahlceni, klade vysoké nároky na kvalitu a 

přehlednost zpracování. Tisková zpráva by neměla být delší než 1–2 strany, chybět by 

nemělo datum, název organizace nebo firmy, zajímavý titulek, perex a kontakt (Pospíšil, 

2002, s. 33). Čím více se tisková zpráva podobá novinovému článku, tím méně práce 

zbývá na novináře. Proto by informace měly být uspořádány do schématu obrácené 

pyramidy, nejběžnější struktury novinových článků – všechny důležité informace musí 

být již v prvním odstavci, až dále se uvádí informace doplňující a ty nejméně důležité 

informace patří na konec (Pospíšil, 2002, s. 37). 

Tiskové zprávy Mensy ČR úspěšně dodržují schéma obrácené pyramidy – důležité 

informace nalezneme vždy v prvním odstavci a zprávu je možné bez problémů od konce 

krátit. Délka tiskové zprávy nepřesahuje jednu stranu, chybí však perex, a titulky jsou 

spíše informativní a ne příliš poutavé. Tisková zpráva vždy obsahuje kontakt na 

předsedu Mensy ČR Tomáše Blumensteina, který je nejpovolanější osobou pro 

zodpovězení dotazů novinářů, přestože nemusí být autorem tiskové zprávy. Tiskové 

zprávy bych tedy zhodnotila jako povedené, nicméně bych doplnila perex a snažila bych 

se o větší poutavost titulků. Není totiž výjimkou, že tiskové zprávy, věnující se každý 

rok stejnému tématu (konference, krajská kola Logické olympiády), mají i stejný titulek.  
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4.3 Interní komunikace 

Do komunikace organizace spadá veškerá externí i interní komunikace. Toto 

rozdělení je však poměrně generalizující, neboť u většiny organizací se tyto dvě oblasti 

překrývají - interní komunikace sahá daleko za hranice organizace a některé informace 

se členi dozvídají z externích zdrojů (Johansson, 2007, s. 94-95). Mensa ČR sice 

využívá interní komunikační materiály, jako je členský časopis, ten je však příležitostně 

rozdáván i jako propagační a například webové stránky jsou určeny jak členům, tak 

široké veřejnosti. 

Mensa ČR používá jako nástroje své interní komunikace zejména časopis a 

intranet, který je jako jediný čistě interním médiem, kromě toho také rozesílá e-mailové 

newslettery, tvoří výroční zprávy a pořádá různá větší či menší setkání. Mimo to má 

organizace založenou i stránku na sociální síti Facebook, která stojí na pomezí interní 

komunikace a komunikace k veřejnosti, stejně jako webové stránky a výroční zprávy. 

Další nástroje interní komunikace jako videa nebo blogy organizace zatím nevyužívá. Je 

tedy vidět, že komunikace organizace je spíše vertikální, od vedení směrem ke členům. 

Nástroje horizontální komunikace zastupuje intranet, kterému se věnuji v samostatné 

kapitole, částečně Facebook a potom také komunikace face-to-face, která může být 

v případě Mensy výrazná, ale naprosto decentralizovaná. 

Wright (2009, s. 186) ve své knize rozděluje média interní komunikace dle 

urgence potřeby informovat či vyřešit problém. Na první místo řadí osobní konverzace, 

meetingy, konference, dále pokračuje e-mailem, intranetem, tištěným médiem a končí 

webovými stránkami a blogy. Při výběru média by však též mělo být zohledněno 

konkrétní téma či problém a hlavně též cílová skupina. I členy Mensy ČR můžeme 

segmentovat dle různých kritérií – věku, místa bydliště, zaměstnání atd. Mé dotazníkové 

šetření ukázalo rozdíl ve využívání komunikačních kanálů zaměstnanými členy a 

studujícími členy. Mladí členové spíše inklinují k využívání elektronických médií, a 

častěji mají účet na Facebooku, kdežto zaměstnaní členové častěji přichází do styku 

s časopisem. Organizace by se proto měla snažit cílit určité sdělení na konkrétní skupinu 

členů pomocí konkrétních komunikačních kanálů. 

Wright (2009, s. 33) též zdůrazňuje fenomén dnešní doby vše měnit do 

elektronické a on-line podoby. Časopisy a tištěné newslettery podle něj ztrácejí na 

oblíbenosti právě proto, že jejich přesunem na internet je možné ušetřit značné finanční 
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prostředky. Přesto mají tištěné materiály smysl, slouží lidem, kteří nemají trvalý přístup 

k internetu a čtenáři si je častěji schovávají. Navíc členský časopis pravděpodobně 

nebude čten pouze členem, kterému byl zaslán, ale do časopisu nahlédnou i jeho blízcí. 

Časopis by tedy kromě interních informací měl přinášet i obecnější a zajímavější 

sdělení, týkající se organizace, její činnosti či témat, která s činností organizace souvisí. 

5. Event marketing 

5.1 Logická olympiáda 

Logická olympiáda je soutěž v samostatném řešení logických úloh pořádaná 

Mensou ČR pravidelně od roku 2008. Finančně i počtem účastníků je současně jejím 

největším eventem (Mensa ČR, [cca. 2013]) a akcí, které se dostává největší pozornosti 

médií (Mensa ČR, 2013). V roce 2013 se do Logické olympiády zaregistrovalo 41 109 

soutěžících z 1969 škol z České republiky (Logická olympiáda, [cca. 2013]). Tato 

soutěž díky vysokému počtu účastníků a mediální podpoře výrazně přispívá k 

rozšiřování povědomí o Mense ČR, zároveň představuje aktivity, kterým se organizace 

věnuje a pomáhá lépe oslovit potenciální členy. Logické olympiády se mohou účastnit 

děti od prvních tříd základních škol, do posledních ročníků víceletých gymnázií a škol 

středních. Na organizaci Logické olympiády se v různých fázích podílí zhruba 200 

dobrovolníků, kteří se starají hlavně o průběh krajských kol konaných v jeden den a o 

finále soutěže (Kalusová, 2014a). 

5.1.1 Propagace 

K účasti na Logické olympiádě zve Mensa ČR všechny školy v republice 

prostřednictvím direct mailu, k propagaci dále slouží webové stránky, leták a video 

umístěné na serveru Youtube, sdílené na webových stránkách. Letáček je distribuován 

členům a místním skupinám, kteří jsou instruováni, aby jej zanesli do své nejbližší 

školy, a je také rozdávám na každé vhodné akci Mensy ČR. Tiskové zprávy organizace 

vydává k začátku soutěže, který je v poklidném letním období, kdy novináři trpí 

nedostatkem zajímavých témat, ke krajským kolům, kdy tiskové zprávy zasílá 

především do regionálních médií, i k finále. Kromě toho je soutěž propagována na 

konferencích a seminářích pro odbornou veřejnost, na testování IQ i mezi členy Mensy 

ČR, prostřednictvím intranetu a časopisu. (Kalusová, 2014b; 2014c) 
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Ilustrace č. 2: Leták LO (Mensa ČR, © 2012) 

Vzhledem k nízkým nákladům, které organizace na propagaci vydává, je 

komunikace velice účelná a funkční. Logické olympiádě se díky rozesílání tiskových 

zpráv v době jejího průběhu věnují desítky článků tištěných i internetových médií z celé 

republiky (Mensa ČR, [cca. 2012]) a reportáž se objevuje i ve zpravodajství České 

televize. Logická olympiáda má svou vlastní stránku na Facebooku, ke dni 16. 3. 2014 jí 

však svůj „like“ dalo jen 465 osob a příspěvky přibývají jen v době konání soutěže, o 

příliš aktivní komunikační kanál se tedy nejedná.  
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5.1.2 Fundraising 

Mensa ČR financuje svůj provoz hlavně z členských příspěvků a poplatků za 

testování. Největší péče v oblasti fundraisingu se dostává právě Logické olympiádě. 

Organizace každoročně oslovuje všechny kraje a větší města, případně menší města, ve 

kterých se koná krajské kolo Logické olympiády, žádá o dotace a samozřejmě shání i 

soukromé sponzory, jejichž finanční dary používá především na ceny pro soutěžící.
11

 

Věcné dary od sponzorů zahrnují například jogurty na svačiny pro soutěžící nebo knihy 

jako pozornost pro všechny zúčastněné. (Kalusová, 2014a) 

Možnost pomoci Logické olympiádě má skutečně každý, na webové stránce 

Logické olympiády a na intranetu se nachází možnost „daruj“ s výběrem několika 

částek a každý tak může podpořit soutěž rychle a jednoduše několika kliknutími. 

Členové Mensy ČR mohou Logickou olympiádu nepřímo podpořit také uhrazením tzv. 

„zlatého ročního členství“ ve výši 5000 Kč.  

6. Online komunikace 

Mezi významná masová média se v druhé polovině 20. století zařadil i internet. 

Internet je celosvětová síť vzájemně propojených počítačových sítí, které mezi sebou 

komunikují a sdílejí digitální data. V roce 2010 bylo uživateli internetu v České 

republice 62% osob ve věku 16 let a více a nejčastěji internet využívali ke komunikaci 

(ČSÚ, 2010a; 2010b). Internet je též velice oblíbeným nástrojem marketingu a to 

zejména díky jeho přednostem, mezi které se řadí široká skupina jeho uživatelů, 

snadnost jejich zacílení, nízké náklady, multimediálnost a interaktivita. Pelsmacker 

(2003, s. 506) potvrzuje, že online komunikace staví základy svého úspěchu zejména na 

rychlé zpětné vazbě, přátelském charakteru, možnosti dialogu a ideálně by měla jedince 

přimět k opakovaným návštěvám. Efektivní prezentace na internetu je dnes pro 

organizace nutností. 

                                                 

11
 Generálními partnery Logické olympiády v roce 2013 byla Nadace The Kellner Family Foundation a 

Gymnázium a základní škola Open Gate, kteří akci poskytli podporu již v předchozím roce, a událost 

mimo jiné dále podpořila Nadace OKD, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, několik měst a 

krajů, Knihkupectví Neoluxor nebo třeba Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 
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6.1 Webové stránky 

Hlavním zdrojem informací o Mense ČR jsou její internetové stránky, poskytující 

základní informace o organizaci a její organizační struktuře, o problematice nadaných 

jedinců a o aktivitách, které organizace pořádá. Zároveň se též pro mnoho rodičů 

nadaných dětí žijících v menších městech může jednat o jediné médium, umožňující jim 

snadno a rychle získat informace o problematice, zkontaktovat se s Kluby nadaných 

dětí, získat radu apod. Právě pro ně existují speciální webové stránky 

www.deti.mensa.cz. Já se však v analýze webové prezentace Mensy ČR budu věnovat 

pouze jejich hlavní prezentační webové stránce www.mensa.cz.
12

  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Statistiky návštěvnosti říkají, že stránky za měsíc leden roku 2014 navštívilo 

13 480 unikátních návštěvníků, podívali se průměrně na tři až čtyři stránky a průměrná 

doba trvání jejich návštěvy byla 3 minuty a 23 vteřin. 44% všech návštěv patří do 

skupiny opakovaných návštěvníků a 56% jedinců navštívilo tuto webovou stránku 

poprvé. Po zobrazení první strany webu opustilo webové stránky téměř 40% návštěv. 

(Kalusová, 2014d) 

Klíčovou vlastností webových stránek by měla být snadná nalezitelnost a 

dostupnost. Tento krok řeší SEO – optimalizace pro vyhledávače – neboť návštěvníci 

stránek nejčastěji vyhledávají informace pomocí fulltextového vyhledávání a výsledkem 

této metody internetového marketingu je „taková konstrukce a úprava www stránek, 

                                                 

12
 Viz příloha č. 4 

Web Mensy ČR a 

jeho cílové 

skupiny 

 

Potenciální 

členové 

 

Aktuální členové 

 

Rodiče nadaných 

dětí 

Odborná 

veřejnost – 

učitelé, 

psychologové 

Dárci, sponzoři, 

neodborná 

veřejnost, 

zákonodárci 

http://www.mensa.cz/
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která zajistí, že v přirozených výsledcích vyhledávání se odkaz na stránky zadavatele 

zobrazí na předních pozicích.“ (Přikrylová a Jahodová, 2010, s. 232) Jedná se o 

poměrně efektivní a nenákladnou metodu, jak přivést na svou stránku relevantní 

jedince, zlepšit svou pozici ve vyhledávačích i celkovou přehlednost webu.  

Z pohledu vyhledávačů je web Mensy ČR optimalizovaný dle mého názoru 

vcelku dobře – pro klíčová slova mensa, nadané děti, testy iq, testování, inteligence, iq, 

nadprůměrná inteligence a výjimečné nadání se webové stránky související s Mensou 

ČR zobrazují vždy v rámci prvních deseti odkazů. 

Efektivní však musí být kromě vyhledávání též samotné webové stránky. 

Z mého dotazníkového šetření vyplynulo, že členové organizace by webové stránky 

nejčastěji využili v případě hledání konkrétní informace, což klade vysoké nároky 

zejména na přehlednost stránek. Efektivitou webových stránek se, jak uvádí Pelsmacker, 

zabývala výzkumná a konzultační agentura InSites, která zpracovala model cyklu 

efektivnosti webových stránek. (2003, s. 495) Model obsahuje pět faktorů efektivnosti – 

produktivitu obsahu, efektivnost prohlížení, působení designu, interakci a emocionální 

přitažlivost (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003, s. 496) – a jejich prizmatem nyní 

webové stránky Mensy ČR zanalyzuji. 

Produktivita obsahu se zabývá otázkou, zda má stránka správný, relevantní a 

aktuální obsah, který odpovídá na otázky návštěvníků. Obsah webu Mensy ČR je 

aktuální, některé části, jako například Kalendář akcí, jsou aktualizovány průběžně. 

Všechny cílové skupiny na stránkách najdou relevantní informace. Hlavní strana je 

tvořena čtvercovým rozcestníkem, základní menu obsahuje i horní lišta. Pod 

rozcestníkem jsou informace o nejdůležitějších činnostech Mensy ČR – termíny 

testování, nejbližší akce, fotogalerie.  

Efektivnost prohlížení sleduje, zda je navigace stránky přehledná a hledané 

informace nalezneme po několika kliknutích. Web Mensy ČR je vhodně strukturovaný, 

nejdůležitější informace jsou odkazovány již z hlavní strany, takže vše lze vyhledat na 

několik kliknutí. Stránka však postrádá řádkovou navigaci, která by sledovala 

uživatelovu cestu webem. Rychlou cestou z hlavní strany se uživatel dostane i na web 

Dětské Mensy a na intranet. 

Působení designu hodnotí styl a uspořádání designu, a zda všechny odkazy a 

ikony fungují. Design webových stránek Mensy ČR je sjednocený s designem 
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výročních zpráv a časopisu, je moderní, příjemný a zároveň reprezentativní. Snaží se 

vyhovět všem cílovým skupinám, hlavní barvy jsou modrá, bílá a zelená, což bude 

přitažlivé pro děti a usnadní to orientaci na stránce, ale zároveň design není příliš hravý, 

sází spíše na funkčnost. Veškeré odkazy fungují, jak mají.  

Interakce posuzuje, jak se stránce daří využívat interaktivních vlastností sítě, 

zda poskytuje personalizované informace atd. Z hlavní stránky webu se uživatel jedním 

kliknutím dostává na Facebookovou stránku, Twitter, Intranet, web Dětské Mensy, 

fotogalerii, kalendář akcí, nabízející přihlášení na akci a je zde i možnost stažení 

nejnovějšího čísla časopisu Mensa. Myslím, že v rámci těchto základních funkcí je 

stránka dobře interaktivní, ale určitě je zde prostor například pro umístění videí, anket, 

nebo interaktivních her a hlavolamů. 

Emocionální přitažlivost se věnuje otázce, zda je stránka obecně příjemná, 

poutavá a zábavná, nebo naopak návštěvníky nudí. Každá cílová skupina by tento faktor 

pravděpodobně hodnotila jinak, ale obecně myslím, že stránka je poměrně uživatelsky i 

designově příjemná a poutavá. Zábavnější by se stala díky větší interaktivně. 

Kromě hlavních reprezentačních stránek Mensy ČR existuje ještě web zaměřený na 

problematiku nadaných dětí deti.mensa.cz. Tento web je barevnější, více interaktivní
13

 a 

poskytuje personalizované informace podle toho, zda je uživatel rodič nadaného dítěte 

nebo odborník. 

6.2 Intranet 

Intranet je interní elektronická síť podniku používaná zejména ke sdílení informací 

a přístupná většinou pouze zaměstnancům firmy. Nejdůležitější předností intranetu je 

možnost sdílení informací v reálném čase, stejně jako získávání okamžité zpětné vazby. 

Intranet může být tedy takovou elektronickou nástěnkou, kde zaměstnanci najdou 

aktuální informace o fungování firmy, a zároveň je nejvhodnějším prostorem pro 

diskusní fóra, ankety, fotogalerie atd. (Holá, 2006, s. 69)  

Sdílení aktuálních informace o organizaci, jejím fungování, pozitivních výsledcích 

její činnosti i plánech do budoucna pomáhá vytvářet kladný vztah členů k organizaci 

(Holá, 2006, s. 75). Zároveň členům zdůrazňuje důležitost jejich členství a aktivit 

                                                 

13
 Obsahuje například interaktivní mapu Klubů nadaných dětí v České republice 

http://deti.mensa.cz/
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v rámci organizace, a ukazuje, že činnost organizace je prospěšná v širším 

společenském měřítku. 

Intranet Mensy ČR slouží především k vnitřní komunikaci členů organizace. 

Členové na intranetu naleznou přehledný kalendář akcí, který mohou sami doplňovat, 

seznam členů a jejich kontakty, diskusní fórum, ankety, fotogalerii, archiv časopisu 

Mensa a dokumenty týkající se řízení organizace – zápisy jednání Rady Mensy, 

rozpočty. Zároveň mají možnost rozesílat hromadné i individuální zprávy a využívat e-

mailovou adresu s doménou mensa.cz. Podle statistik zveřejněných na intranetu 

navštívilo intranet za půl roku 1218 různých členů – tedy více než jedna třetina všech 

členů Mensy ČR. (Mensa ČR, [cca. 2014]) 

Intranet Mensy ČR obsahuje vše, co by obsahovat měl, ale organizace nevyužívá 

jeho plný potenciál, neboť ho nechává poměrně neorganizovaný. Ankety na různorodá 

témata i diskusní fóra vznikají většinou pouze z iniciativy řadových členů, ačkoliv 

z příspěvků je jasné, že jsou vlákna monitorována i vedením Mensy ČR a ti tak často 

v pravý moment nabídnou radu, odpověď nebo možnost řešení. Intranet by však 

organizace mohla lépe využít k nastolování témat, která považuje za klíčová, a která by 

chtěla více rozšířit do povědomí svých členů a případně vzbudit aktivnější diskuzi. 

Kromě toho by prospělo rozšířit sekci, věnující se organizaci samotné a zdůrazňovat její 

činnost a přínos, a podpořit tak pocit sounáležitosti členů k Mense ČR. Intranet by bylo 

též vhodné designově sjednotit s webovými stránkami, v aktuální podobě není příliš 

přehledný a neláká uživatele k využívání. 

6.3 Sociální sítě 

Protože komunikace patří mezi činnosti, které uživatelé na internetu vykonávají 

nejvíce (ČSÚ, 2010b), vznikaly již od počátku nástroje, které by ji ulehčily. 

V posledních letech zažívají nárůst popularity zvláště sociální sítě. „Sociální sítě jsou 

místa, kde se setkávají lidé, aby si vytvářeli svůj okruh přátel nebo se připojili k nějaké 

komunitě se společnými zájmy.“ (Janouch, 2010, s. 223) Sociální sítí s největším 

počtem členů je Facebook (Ballve, 2013), v České republice má podle statistik již přes 4 

miliony uživatelů a nejvíce zastoupenou věkovou skupinou jsou uživatelé staří 25-34 let 

(Médiář, ©2011-2014). Tato věková skupina je také třetí nejvíce zastoupená mezi členy 

Mensy ČR (Kubeš, Chmela, 2012). Facebook je vhodným nástrojem pro dlouhodobé 
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budování vztahů se zákazníky (v případě Mensy ČR se členy, ale i s potenciálními členy 

a veřejností), pro konverzaci, zjišťování názorů a získávání zpětné vazby. (Janouch, 

2010, s. 248) Facebooková stránka může přispět ke zvýšení návštěvnosti webových 

stránek, pokud jsou vhodně propojeny.  

6.3.1 Facebooková stránka 

Mensa ČR má na Facebooku svůj profil od roku 2009.
14

 K 10. 3. 2014 má 

stránka 1249 fanoušků, což je více než třetina všech členů. Z mého dotazníkového 

šetření však vyplynulo, že mnoho členů o existenci stránky neví, organizace ji tedy 

dostatečně nepropaguje.
15

 Přitom pro nové členy a zejména pro studenty, kteří jsou 

aktivnější ve využívání nových médií, by se mohlo jednat o zajímavý komunikační 

kanál, kterým by organizace zajistila pravidelný kontakt jedince s činností organizace. 

Podle statistik je na Facebooku pouze 14 % osob spadajících do věkové skupiny 45-100 

let (Václavík, 2013), mezi respondenty mého dotazníkového šetření bylo však 33% 

členů ve věku 41-71 a více let fanoušky facebookové stránky Mensy ČR. Je tedy 

možné, že členové Mensy ČR vykazují vyšší penetraci sociálních médií, jako je 

Facebook, než zbytek populace. 

Nové příspěvky se na stránce objevují jedenkrát až dvakrát týdně, a jedná se 

zejména o zajímavé články k problematice, pozvánky na akce a informace týkající se 

činnosti Mensy ČR – v těchto případech facebooková stránka často odkazuje na webové 

stránky organizace. Méně často se mezi příspěvky objevují též hlavolamy, reportáže 

(nejen z médií) o akcích Mensy ČR a fotografie. Pod zajímavými či kontroverzními 

příspěvky se vedou diskuze, ve kterých se občas angažují i správci stránky. Ze statistik 

lze vyčíst, že dosah facebookových příspěvků Mensy ČR, tedy počet uživatelů, kteří 

konkrétní příspěvek vidí, se pohybuje v řádu stovek, výjimečně přesahuje tisíc. Počet 

„like“, komentářů a sdílení se nejčastěji pohybuje v pásmu od deseti do čtyřiceti 

                                                 

14
 Viz příloha č. 5 

15
 Můj výzkum ukázal, že ve věkové skupině 41-71 a více let je pouze 33 % respondentů fanouškem 

facebookové stránky Mensa ČR. 61% z respondentů jako důvod, proč fanoušky nejsou, uváděli absenci 

účtu na Facebooku. Oproti tomu, ve věkové skupině 17 – 25 let je 50% respondentů fanoušky stránky a 

50% respondentů není. 40% respondentů však jako důvod, proč fanoušky nejsou, uvádí, že o existenci 

stránky nevěděli! Je tedy zřejmé, že mezi studenty je vyšší procento členů disponujících účtem na 

Facebooku a též chutí, tento komunikační kanál využívat. 
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v závislosti na typu příspěvku. Na facebookovou stránku Mensy ČR nejčastěji přichází 

lidé (s výjimkou návštěvy přímo z Facebooku) z webu www.mensa.cz. (Kalusová, 

2014e) 

Mensa ČR využívá svou facebookovou stránku jako nástroj komunikace ke 

členům, nevyužívá však celý její potenciál. Hlavní přínos Facebooku spočívá 

v možnosti zpětné vazby a snadného udržování a řízení vztahů, stránka by proto mohla 

více oslovovat přímo své členy, aktivněji řídit diskuze a nastolovat témata, vytvářet 

ankety, častěji informovat o akcích, tvořit fotogalerie, videa apod. 

Kromě komunikace se členy, má Facebook velký potenciál využití i v public 

relations (Svoboda, 2009, s. 171), organizace by tedy na stránce měla tvořit obsah 

relevantní i vzhledem k veřejnosti, potenciálním uživatelům jejích služeb a sponzorům 

či dárcům. Možné je zveřejnění výročních zpráv, případně newsletterů, pravidelnější 

informování o probíhajících odborných či vzdělávacích akcích, zveřejňování fotografií 

z akcí, informování o konkrétním použití sponzorských darů atd. 

7. Časopis Mensa 

Časopis Mensa vychází v tištěné verzi šestkrát ročně, jako primární médium interní 

komunikace je zasílán všem členům Mensy ČR a zároveň je jeho aktuální číslo 

dostupné ke stažení na internetu. Časopis současně plní i propagační funkci, je rozdáván 

na mensovních akcích, zájemcům o testování, účastníkům Logické olympiády, 

partnerům a dalším lidem (Mensa ČR, cca. [2013]). Redakce časopisu je tvořena pouze 

dobrovolníky a členy Mensy ČR. 

Hlavním cílem časopisu je informovat členskou základnu o aktuálním dění v 

organizaci, přinášet zajímavé vědecké články, nabízet možnosti osobního rozvoje a 

poskytovat prostor pro zpětnou vazbu a názory členů Mensy ČR. V minulém roce 

vycházel časopis černobíle s výjimkou výročního celobarevného čísla, které bylo 

rozdáváno jako propagační (Mensa ČR, cca. [2013]), od roku 2014 se však spolu se 

zvyšujícím se počtem odběratelů snižovaly náklady na výrobu časopisu a bylo tak 

možné začít tisknout barevně všechna čísla (Kalusová, 2014f). 

7.1 Obsah a formální úprava 

Titulní stranu časopisu tvoří barevná fotografie a text, zahrnující název časopisu, 

http://www.mensa.cz/
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logo a velice stručné informace o obsahu uvnitř čísla. Barva textu na titulní straně se 

mění v závislosti na fotografii, ale často jsou použity chladné barvy, zejména modrá 

(stejně jako na webových stránkách) v různých odstínech. Druhá strana obálky je 

vyhrazena celostránkové inzerci. Inzerci se vcelku daří propojit tematicky s cílovou 

skupinou časopisu, většinou se jedná o nabídky relevantních knih, pozvánky na 

konference nebo propagace škol atd. Některé inzeráty přímo oslovují členy Mensy ČR, 

nabízejí jim členské slevy, či jsou tvořeny formou hlavolamů, aby cílovou skupinu 

časopisu
16

 upoutaly. Počet inzerátů v jednom vydání časopisu se pohybuje kolem čísla 

pět, časopis tedy není reklamou přeplněn, což je správně, neboť se nejedná o komerční 

časopis. Inzerce uvnitř časopisu je redakcí nápaditě nabízena, tento humor však ocení 

spíše potenciální inzerenti, kteří jsou zároveň členy Mensy ČR.
17

 Pokud není druhá 

strana obálky zaplněna inzercí, obsahuje fotografii z akce Mensy ČR, případně 

zprostředkovává informace z obsahu čísla časopisu. První vnitřní stranu časopisu vždy 

tvoří podrobný obsah vydání. Struktura časopisu zůstává stejná, některé rubriky se 

střídají, pravidelně však zůstávají Zprávy Mensy, Pozvánky, Věda, Nadání a vzdělání, 

Reakce na akce a Bystřílna. Následuje vždy úvodní slovo šéfredaktora časopisu
18

 a 

předsedy Mensy ČR
19

 a poté již samotný obsah vydání.  

Časopis, výroční zpráva i webové stránky pro učitele a rodiče nadaných dětí 

www.deti.mensa.cz sdílí shodný grafický styl – text je doplněn abstraktním grafickým 

prvkem připomínajícím buněčnou strukturu. V případě výroční zprávy grafický prvek 

slouží k zpřehlednění textu a oddělení jednotlivých částí výroční zprávy, v časopise má 

pouze funkci dekorativní. Vnitřek časopisu je černobílý, působí seriózně a velice 

přehledně. Text je členěný do dvou sloupců s výrazným nadpisem, články jsou od sebe 

oddělovány čarou a některé doplňují fotky, obrázky, tabulky a grafy. Články prochází 

korekturou, případně jsou kráceny, proto je jejich obsahová i formální kvalita na 

poměrně vysoké úrovni.  

                                                 

16 Tedy zhruba 3000 nejinteligentnějších čtenářů 

17 Viz příloha č. 7 

18 Aktuálně je šéfredaktorem časopisu Tomáš Kubeš 

19 Aktuálně je předsedou Mensy ČR Tomáš Blumenstein 
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7.2 Obsahová analýza  

Tato kvantitativní obsahová analýza má za cíl zjistit, která témata obsahu časopisu 

dominují. Pracuji se snadno měřitelnými daty, jako jsou témata textů, rozdělená do 

skupin zejména podle rubrik. Šetření jsem prováděla na šesti číslech časopisu roku 

2013, počty stran jednotlivých skupin však sčítám, abych získala přehled o dominanci 

témat v rámci celého roku. Do skupiny Mensa zprávy zahrnuji veškeré texty rubriky, 

plus tiráž, úvodník a slovo předsedy, neboť jsou to informace vytvářející určitý obraz 

organizace v mysli nového čtenáře. Do skupiny pozvánky zahrnuji kromě představení 

akcí a pozvánek na ně, i dvoustránkový kalendář akcí. Rubriky Věda a Nadání a 

vzdělání zahrnují odborné články na různá témata i empirické příspěvky různých autorů, 

od nadaných dětí, přes jejich rodiče až po ředitele škol. Do skupiny Reakce na akce 

zahrnuji veškeré články z rubriky a rovněž články rubriky Sight a Mensa v zahraničí a 

Ohlédnutí za setkáním, neboť se formálně jedná též o reportáž z akce. Rubrika 

Literatura a kultura obsahuje autorské příspěvky (próza, poezie) členů Mensy ČR. 

Bystřílna je rubrika nabízející hry, hlavolamy a jejich řešení.  

 

Z grafu je vidět, že největší podíl stránek všech šesti čísel časopisu Mensa z roku 

2013 zabírají reportáže z akcí. Pořádání aktivit pro nadané jedince je jednou z 

majoritních činností Mensy ČR a proto je pochopitelné, že i velká část časopisu pro 

členy se věnuje tomuto tématu. Zároveň, jak vyplývá z mého výzkumu, se toto téma těší 
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i největší oblibě mezi členy. Účastníci akcí si reportáž rádi přečtou, stejně jako jedinci, 

kteří ji vynechali a pro které reportáž může sloužit jako motivace příští podobnou akci 

navštívit. Zároveň Mensa ČR představí své aktivity stakeholderům a veřejnosti 

pohledem členů, tedy pohledem subjektivním, ale pro zpětnou vazbu organizaci tím 

nejdůležitějším. Druhá nejobsáhlejší rubrika jsou Mensa zprávy, obsahující informační 

články věnující se dění v organizaci a byrokracii jejího chodu. Jsou to oznámení z 

jednání Rady, statistiky, organizační pokyny ohledně členských průkazů a příspěvků, 

informace o plánech do budoucna apod. Ostatní rubriky jsou zastoupeny víceméně 

vyrovnaně. 

Je zjevné, že se redakce při tvorbě časopisu snaží zohlednit to, co nejvíce zajímá 

členy, ale zároveň tvoří obsah i s ohledem na pravděpodobnou možnost, že se časopis 

dostane do ruky i nečlenovi. Tato skutečnost je ještě výraznější u výročního čísla, které 

je rozdáváno jako propagační. 

8. Výzkum komunikace Mensy ČR mezi členy 

Pro organizaci jako je Mensa ČR, je důležité mít zpětnou vazbu od těch jedinců, na 

které jejich komunikace primárně cílí – od členů. Proto jsem se rozhodla sesbírat data, 

která by organizaci přiblížila, jak její interní komunikace funguje a jak je vnímána 

samotnými členy. Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem členové přistupují 

k jednotlivým komunikačním kanálům, které organizace využívá, jaká témata je 

zajímají, jak vnímají obraz Mensy ČR ve veřejném mínění atd. 

Důležitým krokem je stanovení hypotéz. „Hypotézy navrhují, jaké spojení mezi 

proměnnými bychom měli najít, je-li naše hypotéza pravdivá. Pak následuje sběr dat. 

Odpovídají-li závislosti mezi sebranými daty vzorci předpovězenému v hypotézách, 

přijmeme hypotézy jako platné. Jinak musíme hypotézy odmítnout.“ (Disman, 2002, str. 

76) 

Hypotézy: 

1. Zaměstnaní lidé budou přicházet častěji do styku s časopisem, než studenti, u 

kterých budou převažovat elektronické komunikační kanály. 

2. Členové organizace, kteří jsou členy krátkou dobu (1 – 4 roky), se budou nejvíce 

zajímat o informace o akcích a setkáních. 
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3. Respondenti se budou setkávat s převážně pozitivními názory na činnost 

organizace. 

4. Webové stránky budou prvním komunikačním kanálem, který by respondenti 

využili při hledání informací. 

Data pro tento primární výzkum byla sbírána metodou CAWI, tedy internetovým 

dotazováním, prostřednictvím Google formuláře. Dotazník byl rozšířen s pomocí 

zástupců organizace Mensa ČR mezi členy skrze zprávu z intranetu a metoda výběru 

respondentů se tak blíží anketnímu průzkumu, kde „je výběr jedinců založen na 

rozhodnutí respondenta zodpovědět uveřejněné otázky v masových sdělovacích 

prostředcích.“ (Disman, 2002, str. 113) Protože bylo vyplnění dotazníku dobrovolné, 

nemohou být výsledky výzkumu zobecněny, neboť výzkumný vzorek není 

reprezentativní. 

Výzkum probíhal od 3. 3. 2014 do 28. 3. 2014 a vyplnilo jej 127 respondentů 

splňujících podmínku členství v Mense ČR. Dotazník obsahuje celkem 28 uzavřených, 

polouzavřených i otevřených otázek, z nichž všechny byly povinné.
20

 Hned první otázka 

filtrovala respondenty na členy a ne-členy Mensy ČR. Pokud respondent vyplnil, že 

není aktuálně členem Mensy ČR, dotazování bylo okamžitě ukončeno. Druhá otázka 

zjišťovala, jak dlouho je daný respondent členem organizace. Tato otázka umožňuje 

komparaci přístupu ke komunikaci u nových členů a u členů dlouholetých. Otázky 3 – 

13 se věnují vnímání a využívání jednotlivých komunikačních kanálů členy, otázky 14 – 

16 zkoumají charakter komunikace a jaká témata členy zajímají. Další otázky spíše 

studují vztah členů k organizaci, ptají se například na možnost poskytnutí zpětné vazby, 

uvádění členství v životopise nebo vnímání obrazu Mensy ČR ve veřejném mínění. 

Poslední otázky jsou segmentační a zjišťují základní demografické údaje o 

respondentech.  

8.1 Analýza 

Výsledky výzkumu Google zobrazil v procentech a grafech, dále data uspořádal do 

tabulky, což umožnilo zjištění korelací. Dotazník vyplnilo 62 % mužů a 38 % žen. 

Nejčastěji se jednalo o členy žijící v Praze, s ukončeným středoškolským vzděláním 

                                                 

20
 Viz Příloha č. 8 
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s maturitou a s vysokoškolským magisterským vzděláním. 28 % respondentů bylo ve 

věku 17 – 25 let, 32 % ve věku 26 – 40 let a 33 % ve věku 41 – 55 let. 30 % 

respondentů ještě studuje, 24 % vykonává odbornou profesi na pozici vyššího 

managementu a 16 % na pozici nižšího managementu. 27 % respondentů má technické 

záliby, 18 % sportovní nebo jiné a 16 % humanitní. Procentuální zastoupení nových i 

dlouhodobějších členů bylo mezi respondenty poměrně vyrovnané, jeden rok v Mense 

strávilo 30 % respondentů, 10 let a více 24% respondentů.  

Jako komunikační kanál, s kterým nejčastěji přicházejí do styku, 40 % respondentů 

uvedlo e-mailový newsletter, což ukazuje, jak důležitá je komunikační aktivita ze strany 

organizace.  Na druhém místě se s poměrně velkým náskokem oproti třetímu časopisu, 

umístil intranet. Tato skutečnost však mohla být ovlivněna tím, že po intranetu byl 

dotazník šířen. Pokud by však respondenti potřebovali najít konkrétní informace, 63 % 

z nich by jako první komunikační kanál využilo webové stránky a 31 % respondentů by 

informaci hledalo na intranetu. 

Emailové newslettery čte pravidelně či méně pravidelně 95 % respondentů a hlavní 

důvod k nečtení newsletterů je skutečnost, že respondent je pasivním členem, který se o 

činnost organizace hlouběji nezajímá. S frekvencí rozesílání e-mailových newsletterů je 

nespokojeno pouhých 5 % z respondentů. Polovina z nich uvádí, že newslettery přichází 

příliš často, druhá polovina má opačný názor. Jedná se tedy pravděpodobně o výjimečně 

náročné jedince. Časopis Mensa čte 88% procent respondentů, 11% ho otevírá málokdy, 

1% časopis nečte nikdy. 

Pouze 41 % respondentů je fanouškem facebookové stránky Mensy ČR, jako 

důvody, proč fanoušky nejsou, uváděli zejména absenci účtu na Facebooku, dále 

skutečnost, že jsou pasivními členy, kteří se o organizaci hlouběji nezajímají, nebo že, 

nechtějí své členství v organizaci veřejně přiznat. Objevilo se však i několik členů, kteří 

odpověděli, že o existenci stránky nevěděli. Pozitivní je, že většina respondentů, kteří 

jsou fanoušky facebookové stránky Mensy ČR, také věnuje pozornost příspěvkům 

organizace, pokud už se objeví v jejich vybraných příspěvcích na Facebooku. 

Baterie otázek věnující se charakteru komunikace Mensy ČR, ukázala, že 61 % 

respondentů považuje charakter komunikace za zcela určitě přátelský, 57% za spíše 

rodinný, a 47 % za spíše neutrální. Za formální, chladný, nebo dokonce nepřátelský ho 

respondenti většinou nepovažují. 
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Otázka zkoumající, která témata jsou pro respondenty nejzajímavější, jasně 

ukázala, že 51 % z respondentů vyhledává informace o akcích, soutěžích a setkáních a 

29 % respondentů ocení primárně odborné a zajímavé články. Informace o problematice 

nadaných dětí a nadání obecně zajímají jen 9 % respondentů, tato tématika však může 

být zahrnuta i do možnosti „odborné a zajímavé články“. Po této otázce dostali 

respondenti možnost vypsat sami témata, která jim v komunikaci Mensy ČR chybí. 

Uvedu zde pouze ta témata, která se v odpovědích opakovala, všechny odpovědi jsou 

k nalezení v příloze. Nejčastěji respondenti navrhovali, aby se Mensa ČR více věnovala 

odborným článkům, životu mensanů a jejich (i odborným) aktivitám, informacím 

z řízení organizace a pravidlům, možnosti získání brigády a zaměstnání a 

celospolečenským a aktuálním tématům. 

62 % respondentů dostačují ty komunikační kanály, které Mensa již využívá a 

nepřejí si zavedení žádného nového, 22 % respondentů by však stálo o mensovní 

Youtube kanál, 9 % by ocenilo blog. Respondenti, kteří využili možnost vypsat 

nezmíněný komunikační kanál, o který by stáli, zmínili Skype či Google Calendar. 

83 % respondentů má pocit, že mají dostatečnou možnost poskytnout organizaci 

zpětnou vazbu. Jen 55 % respondentů uvádí členství v Mense ČR v životopise. Zbytek 

respondentů to nedělá z obavy, že by je uvedení členství znevýhodnilo, nebo nejsou 

přesvědčeni o tom, že by je zvýhodnilo. Další z důvodů pro neuvádění členství v Mense 

ČR byl hlavně fakt, že dotyčný nepsal životopis od doby, kdy se členem Mensy ČR stal. 

Povzbudivé je, že se členové ve svém okolí setkávají převážně s pozitivními 

názory na existenci a činnost Mensy ČR. 55 % z respondentů si myslí, že se obraz 

Mensy ČR ve veřejném mínění zlepšil, 44 % se spíše přiklání k názoru, že se obraz 

nezměnil. 

8.2 Ověření hypotéz 

Hypotéza č. 1: Zaměstnaní členové Mensy ČR budou přicházet častěji do styku 

s časopisem než studující členové, u kterých budou převažovat elektronické 

komunikační kanály. 



33 

 

 

 

 

 

Z grafů vyplývá, že hypotéza byla správná. Mezi zaměstnanými členy 

organizace se nachází větší procento respondentů, kteří nejčastěji přichází do styku 

s časopisem, kdežto studenti jsou častěji ve styku s e-mailovým newsletterem, 

webovými stránkami a Facebookovou stránkou. Zaměstnaní lidé však více využívají 

intranet.  
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Hypotéza č. 2:  Členové organizace, kteří jsou členy krátkou dobu (1 – 4 roky), se 

budou nejvíce zajímat o informace o akcích a setkáních.  

 

Tuto hypotézu jsem ověřila pomocí filtrů a ukázalo se, že 50 % respondentů, 

kteří jsou členy organizace Mensa ČR prvním až čtvrtým rokem, se nejvíce zajímají o 

informace o akcích, soutěžích a setkáních. Na druhém místě s 30 % jsou odborné a 

zajímavé články. Vzhledem k tomu, že informace o akcích, soutěžích a setkáních jsou 

obecně nejzajímavějším tématem pro celý výzkumný vzorek tohoto výzkumu, je možné, 

že bychom stejný výsledek dostali i dlouhodobých členů. Hypotéza je tedy na tomto 

vzorku respondentů potvrzena. 

Hypotéza č. 3: Respondenti se budou setkávat s převážně pozitivními názory na činnost 

organizace. 
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Tato hypotéza byla ověřena přímo otázkou ve výzkumu a potvrdilo se, že 61% 

respondentů se setkává ve svém okolí převážně s pozitivními názory na existenci a 

činnost Mensy ČR. Problémem přesto zůstává skutečnost, že pro některé členy může 

být přiznání členství v Mense ČR zahanbující.  Organizace by měla věnovat pozornost i 

tomuto problému a snažit se o podpoření sounáležitosti členů s organizací.  

Hypotéza č. 4: Webové stránky budou prvním komunikačním kanálem, který by 

respondenti využili při hledání informací. 
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Tuto hypotézu jsem taktéž ověřovala přímo ve výzkumu. Jako první komunikační 

kanál, na kterém by respondenti hledali konkrétní informace týkající se organizace, 

zvolilo 63 % z nich webové stránky. Na intranetu by pak hledalo informace 31 % 

respondentů. Pro organizaci je toto signál starat se řádně o přehlednost webových 

stránek a intranetu a zajistit, aby tam uživatelé našli všechny relevantní a důležité 

informace. 

8.3 Závěry výzkumu 

Téměř vše důležité bylo řečeno již v rámci analýzy, proto zde shrnu především ty 

závěry výzkumu, ke kterým doplňuji doporučení v další kapitole. Výzkum prokázal, že 

většina komunikačních kanálů Mensy ČR je členy využívána. Neukázaly se žádné 

výrazné rozdíly ve vnímání komunikace různými skupinami členů, liší se pouze přístup 

k elektronickým médiím. Potvrdila se hypotéza, že mladí lidé inklinují více k používání 

elektronických médií, jako jsou webové stránky, e-mailový newsletter nebo 

facebooková stránka, kdežto mezi staršími členy je větší podíl respondentů, kteří věnují 

více pozornosti časopisu. 

Ukázalo se, že mnoho členů přijímá komunikaci Mensy ČR pasivně, namísto 

aktivního využívání komunikačních kanálů. 40 % respondentů nejčastěji přichází do 

styku s e-mailovým newsletterem, na druhé místo se zařadil intranet. Z frekvence 

rozesílání e-mailových newsletterů může organizace odvodit, jak často členové 

využívají jiné komunikační kanály. 

Webové stránky jsou prvním místem, které by členové použili k vyhledání 

informací. Jako druhé médium by byl na řadě intranet. Tato informace jen organizaci 

potvrzuje důležitost péče o přehlednost a obsahovou aktuálnost obou webových stránek. 

Facebooková stránka není dostatečně propagovaná mezi členy a zároveň 

nezohledňuje fakt, že její cílovou skupinou budou spíše mladí členové Mensy ČR 

disponující účtem na Facebooku, než starší zaměstnaní členové. 

Největší zájem členů vzbuzují informace o akcích a setkáních, ukazuje se však i 

zájem o život a aktivity členů Mensy ČR a zároveň o to, aby organizace více 

komentovala současné dění a věnovala se aktuálním tématům z různých odborných i 

neodborných oblastí.  



37 

 

 

 

47 % respondentů považuje styl komunikace Mensy ČR za spíše neutrální. 

Přestože nezanedbatelné procento členů označuje charakter komunikace jako přátelský, 

či rodinný, pro organizaci toto může být signálem na stylu dále pracovat. 

Většina členů nepociťuje potřebu zavádění nových komunikačních kanálů. Pokud už 

se objevovaly návrhy, nejčastěji respondenti volili Youtube kanál nebo blog. 

9. Komunikační doporučení 

Členové využívají komunikační kanály Mensy ČR velice pasivně. Proto doporučuji 

zapracovat na obsahu a formě e-mailového newsletteru, neboť je to komunikační kanál, 

se kterými členové přichází do styku nejčastěji. Nyní newslettery přichází jako obyčejné 

e-maily v textové podobě a obsahem je nejčastěji pozvánka na některou z akcí 

organizace, upoutávky na obsah aktuálního čísla časopisu atd., Mensa ČR by však 

mohla zvážit, zda by členy nezajímala i jiná témata, týkající se činnosti organizace, 

například z obecnější oblasti práce s nadanými dětmi, organizační e-maily či informace 

o úspěších organizace. Vhodné by též bylo členy segmentovat na menší skupiny a cílit 

pak různá sdělení v e-mailových newsletterech na relevantní jedince. 

Webové stránky a intranet musí být přehledné a obsahovat veškeré relevantní a 

aktuální informace. Jsou to místa, kde budou členové, ale i další cílové skupiny hledat 

informace. Oficiální web organizace www.mensa.cz je v tomto ohledu veden velice 

dobře, intranet však pokulhává ve všech ohledech. Vizuálně není přívětivý, na první 

pohled se může jevit zmatený. Lepší uživatelská použitelnost, přehlednost a design 

sjednocený s designem webových stránek by určitě pozitivně přispěly k širšímu 

používání intranetu členy. Stejně tak organizaci doporučuji zamyslet se nad obsahem 

intranetu a pevnějším vedením a vytvářením diskusí. 

Facebooková stránka stojí na pomezi interní a externí komunikace, organizace by 

proto toto měla zohlednit při vytváření příspěvků. Kromě zajímavých článků a 

pozvánek na akce určených členům, by měla facebooková stránka sloužit i jako 

prezentace organizace pro veřejnost a neměly by tak chybět informace o aktuální 

činnosti organizace, o jejích úspěších, organizační skutečnosti atd. Z výzkumu také 

vyplynulo, že o existenci facebookové stránky mnoho členů vůbec neví, bylo by tedy 

vhodné ji v rámci interní komunikace více propagovat a snažit se o její rovnoměrnou 

aktivitu během celého roku, a nejen během konání Logické olympiády. Organizace by 

http://www.mensa.cz/
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také měla pracovat s faktem, že někteří členové se mohou za své členství v organizaci 

stydět
21

 a snažit se v členech vzbudit větší pocit sounáležitosti s činností organizace. 

Organizaci navrhuji rozšířit obsah časopisu o témata, která členové zmiňovali ve 

výzkumu – komentáře aktuálního dění, články ze života a aktivit Mensanů atd. 

Vzhledem k vysokému počtu členů by neměl být problém najít člověka, která je 

schopen a ochoten publikovat své názory v oblasti politiky, legislativy, školství a dalších 

aktuálních témat. 

Organizaci tedy doporučuji: 

 Zkvalitnit obsah a formu e-mailových newsletterů, protože to často může být 

jediný kontakt člena s činností organizace 

 Segmentovat členy na menší skupiny, a každou skupinu oslovovat 

s personalizovaným sdělením 

 Zpřehlednit intranet, aktivně vytvářet ankety, zakládat a moderovat diskuze, 

využívat více interaktivou intranetu a zpětnou vazbu 

 Více propagovat facebookovou stránku mezi členy, obsah tvořit s ohledem na 

cílové skupiny – mladé členy Mensy ČR, odbornou i neodbornou veřejnost 

 Pracovat s pocitem sounáležitosti členů s organizací, zdůrazňovat pozitivní 

přínos existence a činnosti organizace 

 Zohlednit, která témata zajímají čtenáře časopisu Mensa a zařadit je do obsahu 

Závěr 

Ve své práci jsem si dala za cíl popsat komunikaci Mensy ČR a zhodnotit použití 

jednotlivých komunikačních kanálů, zjistit, jak komunikaci organizace vnímají samotní 

členové a na základě výzkumu vytvořit komunikační doporučení. 

Na počátku jsem uvedla čtenáře do problematiky péče o nadané děti, představila činnost 

a cíle organizace a určila důležité cílové skupiny. V druhé části jsem se věnovala popisu 

a analýze komunikačních prostředků využívaných Mensou ČR. Práci jsem uzavřela 

primárním výzkumem, provedeným na 127 respondentech, kteří jsou členy Mensy ČR, 

                                                 

21
 Což je například jeden z důvodů, proč někteří z nich nejsou fanoušky facebookové stránky. 
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a jehož výsledky, doufám, pomohou Mense ČR zefektivnit její komunikaci. 

Zjistila jsem, že jako komunikační prostředky Mensa ČR využívá především webové 

stránky, tištěný časopis, e-mailový newsletter, intranet, sociální sítě, letáky, tiskové 

zprávy, eventy a výroční zprávy. S ohledem na neexistenci dlouhodobých 

fundraisingových aktivit a fakt, že hlavním zdrojem příjmů organizace jsou poplatky za 

testování a členské poplatky, považuji využití financí na komunikační prostředky za 

efektivní. 

Zvláště komunikační kanály otevřené jak členům, tak veřejnosti, jsou kvalitně 

zpracované a reprezentativní. Webové stránky jsou přehledné a mají moderní design, 

stejně jako časopis. Tiskové zprávy splňují všechny náležitosti a jsou profesionálně 

vypracované, což se pozitivně odráží v počtu mediálních výstupů. I přesto je nutné dále 

zvyšovat povědomí o organizaci a především pracovat na budování pozitivního obrazu 

Mensy ČR v myslích občanů České republiky. 

 Facebooková stránka organizace dobře ilustruje snahu Mensy ČR využívat co 

nejvíce relevantních médií, bohužel se ale zatím příliš nedaří cílit sdělení na základě 

znalostí o tom, které komunikační kanály jsou nejvíce používány jakou cílovou 

skupinou a jaká témata onu skupinu nejvíce zajímají. Podrobnější segmentaci cílových 

skupin i samotných členů považuji za nutnou, pokud chce organizace komunikovat co 

nejefektivněji, stejně jako považuji za důležité hlouběji porozumět specifikům 

jednotlivých komunikačních kanálů a naučit se je plně využívat. 

Mense se v posledních letech podařilo zajistit stálý nárůst členů a tím i relativně 

pravidelný zdroj financí, který umožňuje rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku služeb.  

Z posledních let je zřejmé, že si Mensa ČR stanovuje stále vyšší a konkrétnější cíle a 

snaží se jich dosáhnout. Pokud bude organizace dále pracovat na své prezentaci a 

komunikaci, věřím, že se brzy dočkáme společnosti, která umí rozvíjet a využívat své 

talentované jedince, a která je na ně hrdá, místo toho, aby se jich stranila. 

Summary 

The objective of my thesis was to describe communication of Mensa ČR and evaluate 

the use of various communication channels, then to determine how is the 

communication of the organizations perceived by it's members and to create 

communication recommendations based on my primary research. 

In the first part I presented the situation of gifted children in general, I described 
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the activities and objectives of the organization, and I identified important target groups. 

The second part deals with describing and analyzing the means of communication used 

by Mensa Czech Republic. I finished my bachelor thesis with my primary research 

which has been conducted on 127 respondents who are members of Mensa ČR. The 

result will hopefully help make communication of Mensa ČR more effective. 

I found out that Mensa ČR mainly uses these means of communication: 

websites, printed magazine, e-mail newsletters, intranet, social networks, flyers, press 

releases, events and annual reports. Considering absence of long-term fundraising 

activities and the fact that the main source of income of Mensa ČR are fees for testing 

and membership fees, I found the use of funds for communication effective. 

The communication channels open to both members and the public, in particular, 

are well organized and presentable. Websites are welll-arranged and have a modern 

design, as well as printed magazine. Press releases meet all requirements and they are 

professionally prepared, which reflects in the extent of media coverage. Despite all of 

this, it is still necessary to further increase public awareness of the organization and 

especially to work on building a positive image of Mensa ČR in the minds of citizens of 

the Czech Republic. 

  The Facebook page of the organization well illustrates the efforts of Mensa ČR 

to use all the most relevant media, but unfortunately the organization is not very 

successfull in targeting the message based on knowledge of which channels are mostly 

used by which target group, and what topics are most important for one each of these 

groups. More detailed segmentation of target groups and the members themselves is 

necessary as far as Mensa ČR wants to communicate as effectively as possible. I 

consider equally important to deeply understand the specifics of individual 

communication channels and to learn how to make full use of them. 

Over the recent years Mensa ČR managed to ensure a steady growth of it´s membership 

and thus ensure relatively regular source of income that allows to develop the 

organization and improve the range of services. 

Nowadays it is clear that Mensa ČR sets higher and more specific goals and tries 

to achieve them. If the organization continues to work on their presentation and 

communication, I believe we will soon have a society that is able to develop and utilize 

their gifted individuals, and to be proud of them, instead of shunning them. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Další organizace pro nadané děti (text) 

Organizací, které se věnují nadaným dětem, je více, než jen tři nejdůležitější, které jsem 

popsala na začátku práce. Mezi ně, se řadí například Talentcentrum, oddělení Národního 

institutu dětí a mládeže, věnující se vyhledávání a rozvoji nadaných dětí, a to hlavně 

skrze nové postupy při práci s nimi a skrze nové formy vzdělávání (NIDM, cca. 

[2013a]). Vhodné je zmínit i Centrum rozvoje nadaných dětí, které sdružuje doktorandy 

a postgraduální studenty Katedry psychologie, fakulty Sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně, zabývající se nadanými dětmi z psychologického hlediska. 

„Výzkumní pracovníci a studenti se v rámci disertačních a diplomových prací podílejí 

na řešení konkrétních problémů nadaných dětí, zejména ve školním kontextu, poskytují 

psychologické poradenství dětem, jejich rodičům i učitelům a vedou odborné semináře 

k dané problematice.“ (Centrum rozvoje nadaných dětí, ©2013) Kromě dlouhodobě 

fungujících organizací, proběhl v České republice i kratší projekt Nadané dítě, snažící se 

o sjednocení koncepce identifikace a péče o nadané děti a zvýšení odborných 

kompetencí pedagogů a psychologů (Nadané dítě, ©2014). 

 

Příloha č. 2: Historie (text) (Svobodová, 2008) 

Zakladatelkou Mensy České republiky je Hana Drábková, klinická psycholožka, která 

se výzkumu inteligence, věnovala celý život. Výsledky svých výzkumů postupně 

publikovala, přednášela a její specializací se stala vysoká inteligence. Motivací k 
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založení Mensy jí byla potřeba „materiálu“ na studium. O zřízení pobočky Mensy 

přemýšlela už v roce 1968, kdy byla zaměstnána v Anglii a dostala tak příležitost se sejít 

s ředitelem Mensy International. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy se však založení 

Mensy v Československu stalo nemožným z politických důvodů. Až v roce 1988, kdy se 

poměry uvolňovaly, napsala Hana Drábková inzerát, nabízející otestování IQ, na který 

odpovědělo asi tisíc lidí. Na jaře následujícího roku přijel do Československa výkonný 

ředitel Mensy International a spolu s Hanou Drábkovou přihlášené lidi otestovali. 

Hranici pro přijetí do Mensy překročila asi čtvrtina z nich. Poté Hana uspořádala úvodní 

schůzku, na které se ustanovil výbor, určili kompetence a Mensa započala svou činnost. 

Mensa byla tedy založena v roce 1989, oficiální registrace na Ministerstvu vnitra se 

však dočkala až v roce 1991. 
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Příloha č. 3: Webové stránky Mensy ČR (obrázek) 

 

Ilustrace č. 3: (Mensa ČR, ©1989–2014) 
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Příloha č. 4: Facebooková stránka Mensy ČR (obrázek) 

 

Ilustrace č. 4: (Mensa ČR, 2014) 

 

Příloha č. 5: Historie časopisu Mensa (text) 

„První časopis Mensy Czechoslovakia vyšel v dubnu 1990. Toto nulté číslo mělo pouze 

4 strany a obsahovalo základní informace o Mense a její historii. Druhé číslo vyšlo v 

říjnu 1990 a hlavním obsahem byly národní stanovy.“ (Kalusová, 2008) Obsah čísla 

většinou tvořily informace týkající se chodu organizace, pozvánky na akce a reportáže z 

nich, hlavolamy a rozličně zaměřené články členů Mensy. Časopis se postupně stával 

přehlednějším, ustálily se některé rubriky jako například Reakce na akce, Bystřílna, 

Tvorba (nejen) Mensanů, některé rubriky se naopak postupně vytratily, jako například 

Věda a polemika a samozřejmě přibývaly i nové, jak třeba SIGy (zájmové skupiny). V 

roce 2009 se titulní strana časopisu dočkala redesignu a nového loga. Tuto vizuální 

podobu si časopis zachovával do roku 2014, kdy začala všechna čísla vycházet 

celobarevná, a design úvodní strany se opět lehce proměnil. 
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Příloha č. 6: Nabídka inzerce v časopise (obrázek) 

 Ilustrace č. 5: (Kubeš, 2013) 

 

Příloha č. 8: Dotazník (text) 

 

1. Jste aktuálně členem Mensy ČR? *Povinné 

• Ano  

• Ne  - > vede k ukončení dotazníku 

2. Jak dlouho jste členem Mensy? *Povinné 

• 1 rok  

• 2 – 4 roky 

• 5 – 9 let 

• 10 let a více 

3. S jakým komunikačním kanálem, využívaným Mensou, přicházíte nejčastěji do 

styku? *Povinné 

• Webové stránky 

• Intranet 

• Časopis 

• Facebooková stránka 

• E-mailový newsletter 

4. Který z komunikačních kanálů byste jako první využil(a), kdybyste hledal(a) 

určité informace, týkající se Mensy? *Povinné 
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• Webové stránky  

• Intranet  

• Časopis  

• Facebookovou stránku  

5. Čtete e-mailové newslettery, které Mensa rozesílá? *Povinné 

• Ano, vždy -> otázka 7 

• Ano, někdy -> otázka 7 

• Málokdy -> otázka 6 

• Nikdy  -> otázka 6 

• Neodebírám je  

6. Proč nečtete e-mailové newslettery? *Povinné 

• Nezajímavý obsah  

• Informace mám již z jiných komunikačních kanálů  

• Jsem pasivním členem (členem, který platí členské poplatky, ale o 

činnost organizace se hlouběji nezajímá a neúčastní se jejích aktivit)  

• Jiné:   

7. Vyhovuje vám frekvence, s jakou Mensa rozesílá newslettery? *Povinné 

• Určitě ano -> otázka 9 

• Spíše ano -> otázka 9 

• Spíše ne -> otázka 8 

• Určitě ne -> otázka 8 

8. Z jakých důvodů Vám nevyhovuje frekvence, s jakou Mensa newslettery 

rozesílá? *Povinné 

• Newslettery přichází příliš často  

• Newslettery přichází příliš málo  

9. Čtete časopis, který Mensa rozesílá svým členům? *Povinné 

• Ano, vždy -> otázka 11 

• Ano, někdy -> otázka 11 

• Málokdy -> otázka 11 

• Nikdy -> otázka 10 

10. Proč nečtete časopis Mensa? *Povinné 

• Nezajímavý obsah  

• Informace mám již z jiných komunikačních kanálů  

• Jsem pasivním členem (členem, který platí členské poplatky, ale o 

činnost organizace se hlouběji nezajímá a neúčastní se jejích aktivit)  

11. Jste fanouškem facebookové stránky Mensa ČR? *Povinné 

• Ano -> otázka 13 

• Ne -> otázka 12 

12. Proč nejste fanouškem facebookové stránky Mensa ČR? *Povinné -> otázka 14 

• Nezajímavý obsah  

• Nesouhlasím s existencí této stránky  

• Jsem pasivním členem (členem, který platí členské poplatky, ale o 

činnost organizace se hlouběji nezajímá a neučastní se jejích aktivit)  
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• Nechci veřejně přiznat členství v Mense  

• Nemám účet na Facebooku  

• Jiné:   

13. Věnujete pozornost příspěvkům facebookové stránky Mensa ČR, pokud se 

objeví ve vašich Vybraných příspěvcích? *Povinné 

• Určitě ano  

• Spíše ano  

• Spíše ne  

• Určitě ne  

14. Jaký má dle vašeho názoru komunikace Mensy charakter? *Povinné 

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 

• Přátelský   

• Rodinný   

• Formální   

• Neutrální   

• Chladný   

• Nepřátelský   

15. Jaké informace, které Mensa komunikuje svým členům, Vás nejvíce zajímají? 

*Povinné 

• Informace o akcích, soutěžích, setkáních  

• Informace o problematice nadaných dětí a nadání obecně  

• Hlavolamy a hry  

• Odborné nebo zajímavé články  

• Informace z dění organizace Mensa ČR  

16. Jaká témata Mensa nekomunikuje, a vy byste ocenili, kdyby se jim věnovala? 

Vypisovací otázka 

17. Jaký komunikační kanál, který Mensa nevyužívá, byste uvítali? *Povinné 

• Youtube  

• Blog  

• Pinterest  

• Instagram  

• Žádný  

• Jiné:   

18. Cítíte, že máte dostatečnou možnost poskytnout Mense zpětnou vazbu na její 

činnost? *Povinné 

• Určitě ano  

• Spíše ano  

• Spíše ne  

• Určitě ne  

19. Uvádíte členství v Mense v životopise? *Povinné 

• Ano -> otázka 21 

• Ne -> otázka 20 

20. Proč neuvádíte členství v Mense v životopise? *Povinné 
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• Nemyslím, že by mě uvedení členství zvýhodňovalo  

• Myslím, že by mě uvedení členství znevýhodňovalo  

• Jiné:   

21. S jakými názory na existenci a činnost Mensy ČR se ve svém okolí nejčastěji 

setkáváte? *Povinné 

• Spíše pozitivními  

• Spíše negativními  

• S žádnými  

22. Vyznačte na škále, jak se, dle vašeho názoru, v posledních deseti letech změnil 

celkový obraz Mensy ČR ve veřejném mínění. *Povinné 

Obraz Mensy ČR se zlepšil 1 2 3 4 5 Obraz Mensy ČR se 

zhoršil 

 

23. Jakého jste pohlaví? *Povinné 

• Muž  

• Žena  

24. Do jaké věkové skupiny se řadíte? 

• 6 – 11 let 

• 12 – 16 let 

• 17 – 25 let 

• 26 – 40 let 

• 41 – 55 let 

• 56 – 70 let 

• 71 a vyšší 

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? *Povinné 

• Základní  

• Střední bez maturity  

• Střední s maturitou  

• Vyšší odborné  

• Vysokoškolské – bakalářské  

• Vysokoškolské – magisterské (též inženýrské a lékařské)  

• Vysokoškolské – doktorské  

• Ostatní  

26. V jakém kraji je trvalé místo Vašeho pobytu? 

• Hlavní město Praha 

• Středočeský kraj 

• Jihočeský kraj 

• Plzeňský kraj 

• Karlovarský kraj 

• Ústecký kraj 
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• Liberecký kraj 

• Královéhradecký kraj 

• Pardubický kraj 

• Kraj Vysočina 

• Jihomoravský kraj 

• Olomoucký kraj 

• Zlínský kraj 

• Moravskoslezský kraj 

 

27. Jaký typ povolání v současnosti vykonáváte? *Povinné 

• Dělník  

• Úředník  

• Odborná profese – vyšší management (lékař, ekonom, právník)  

• Odborná profese – nižší management (zdravotní sestra, učitel, policista)  

• Podnikatel  

• Důchodce  

• Student  

• Nezaměstnán  

• Ostatní  

28. Jakého zaměření jsou Vaše volnočasové zájmy? Vyberte zaměření, do kterého 

spadá majoritní část vašich zájmů. *Povinné 

• Humanitní  

• Přírodovědecké  

• Technické  

• Sportovní  

• Umělecké  

• Ostatní  

• Žádné 
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Příloha č. 8: Vyhodnocení dotazníku (graf) (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha č. 9: Kvalitativní nestandardizované rozhovory (text) 

Bakalářskou práci jsem se rozhodla doplnit i nestandardizovanými rozhovory, 

provedenými prostřednictvím počítače. Rozhovor jsem provedla s aktivním členem 

Mensy ČR, pasivním členem Mensy ČR, bývalou členkou Mensy ČR, a matkou 

nadaného dítěte a zároveň pedagožkou. Rozhovory jsou anonymní, jména jsem 

pozměnila, na počátku však vždy uvádím stručnou charakteristiku dotazovaného. 

Rozhovory by měly organizaci poskytnout vhled do subjektivního vnímání Mensy ČR 

členy, bývalými členy, i osobami, které jsou s Mensou spojeni jiným způsobem. 

 

Rozhovor s aktivním členem Mensy ČR (Anon, 2014d) 

Mirek je členem Mensy ČR druhým rokem a už stačil založit jeden ze SIGů, je mu 31 

let, je otcem a manželem a od roku 2008 je (z pohledu státu) nezaměstnaný. 

 

L: Co jste čekal, že od Mensy získáte, když jste se stal členem? 

M: Od Mensy jsem především čekal, že zde najdu lidi podobného intelektuálního a 

mentálního smýšlení. Předpokládal jsem i nějaké společné zájmy. Tedy dalo by se říci, 

že jsem čekal sblížení se zajímavými lidmi. 

 

L: Naplnilo se vaše očekávání? Co Vám Mensa dala? 
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M: Ano. Mé očekávání se naplnilo. Nejen, že jsem zde zajímavé lidi potkal, ale získal 

jsem zde i přátele, s kterými se nyní vídám i mimo Mensu. Do jisté míry mi pomohlo i 

to, že jsem dostal nápad založit novou zájmovou skupinu, která se rychle rozrostla a 

stala se pro mensany zajímavou. Tím jsem potkal ještě více podobně smýšlejících lidí. 

Mensa mi dala jednak možnost potkat ty správné lidičky a jednak také možnost 

realizovat se. Vedu a organizuji SIG a píši články. Dělám to rád a vnitřně mě to 

naplňuje a uspokojuje. 

 

L: Co Vás přimělo k založení SIGu? 

M: V místní skupině Brno jsem se cítil dobře, avšak deskohraní, hlavolamy a výletnické 

akce mě zcela neuspokojovaly. A tak jsem jednou zkusil zorganizovat přednášku. Ta se 

líbila a tak jsem rovnou s pomocí dalších lidí založil nový SIG Manager. Tak nějak jsem 

cítil, že to tu chybí. Zde se navzájem učíme a sdílíme zajímavé informace s praktickým 

využitím. 

 

L: Co vnímáte jako nejdůležitější poslání Mensy? 

M: Mensa je sdružení a tak tuto hodnotu vnímám i já. Posláním Mensy by mělo být a je 

sdružování lidí s vyšším IQ. 

 

L: Vnímáte nějak více i její snahy o zlepšení situace vzdělávání nadaných dětí a 

pokládáte je za důležité? 

M: Ano. Vnímám snahu Mensy systematicky vyhledávat inteligentní a nadané děti. Od 

organizování testování až po pořádání různých mensovních in- a outdoorových akcí. 

Vzdělávání nadaných dětí vnímám jako péči o budoucnost. Považuji tuto snahu za 

velmi důležitou a vnímám ji i jako projev společenské odpovědnosti. 

 

L: Vnímáte též v rámci organizace důležitost své role člena, který v podstatě organizaci 

umožňuje existovat a vyvíjet činnost? Členské poplatky a poplatky za testování jsou 

hlavním příjmem Mensy. Kdybyste někdy uvažoval nad zrušením členství v Mense, 

ovlivnil by tento fakt vaše konečné rozhodnutí? 

M: Vnímám především to, že Mensa je založena na dobrovolnosti. Jsem její součástí a 

tudíž jedním z mnoha koleček, která tuto organizaci pohání. Jako člen mám jistá práva a 

povinnosti. Je to v pořádku a vidím, že to tak funguje. Svůj díl vykonávám rád, protože 
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se mi líbí vize a samotná myšlenka tohoto sdružení. Členské poplatky vnímám jako 

součást, například časopis Mensa není zadarmo atd. Jejich výše mě osobně připadá 

adekvátní službě, kterou dostávám. A členský příspěvek by na mé rozhodnutí vliv 

neměl. Jde zde o "vyšší princip". 

 

L: Mají mensané, dle vašeho názoru, nějaká specifika? 

M: Zřejmě ano. Za možná specifika bych označil chuť na sobě pracovat nebo řešit různé 

zajímavé výzvy a nové situace. Mensané jsou podle mého názoru častěji vnitřně 

složitější lidé. A i když v Mense nejsem výrazněji dlouho, tak se mi její členové jeví 

jako solidnější, charakternější a morálněji vyspělejší. Tak je převážně vnímám. 

 

L: Má pro vás členství v Mense nějaký význam? Vnímáte ho jako prestižní, elitní, 

například? 

M: Zpočátku jsem to asi jako i více členů vnímal tak, že jsem opravdu chytrý a mám to 

nyní i písemně potvrzeno. Brzy jsem však přišel na to, že druhů inteligence je vícero a 

že každý jsme v něčem dobří. Mensané jsou zjednodušeně řečeno lepší v myšlení. A 

jistěže je Mensa prestižní, od toho jsou také vstupní testy. Mensa je také do jisté míry 

otevřená a nakloněná veřejnosti a tak je to podle mého názoru i správně. 

 

Rozhovor s pasivním členem Mensy ČR (Anon, 2014a) 

Ferdinand je 25letý student vysoké školy, členem Mensy je 8 let, nicméně se aktuálně 

žádných aktivit pořádaných Mensou neúčastní. 

 

L: Co jste od členství v Mense očekával, a co jste získal? 

F: Od Mensy jsem očekával možnost seznámení se s lidmi podobného ražení. Přesně to 

jsem získal. 

 

L: Kde jste tyto lidi potkal? Účastnil jste se nějakým aktivit, pořádaných Mensou? 

F: Od nějakých 15 let jsem jezdil na letní kempy pořádané pod její záštitou, tam jsem 

takové lidi potkával. 

 

L: Už na letní kempy nejezdíte? 

F: Už ne, kempy se rozpadly na dvě různé akce, dvě skupiny, a většina účastníků mé 
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věkové kategorie už tam nejezdí, a i se dost změnilo osazení z hlediska zájmů a aktivit, 

je to jiné, než to bývalo. Je to tak trochu míň nerdské, ale víc asociální - paradoxně. 

 

L: Takže Mensany vnímáte obecně jako nerdy? Vysvětlíte tento pojem? 

F: Obecně každého, kdo se více do hloubky zabývá nějakým oborem, považuji za nerda, 

ať už se to týká kybernetiky, fyziky nebo literatury. Nevnímám to pejorativně, ale spíš 

jako "blázen do něčeho". Většina mensanů, které jsem potkal, byli přesně velmi zabraní 

do svých zájmových okruhů. 

 

L: Jiných aktivit Mensy se již tedy neúčastníte. Z jakého důvodu jste stále členem, 

přestože služby organizace nevyužíváte? 

F: Přijde mi fajn podporovat i tím malým příspěvkem Mensu, protože stejně pořádá 

spoustu aktivit nejen pro děti, ale i pro dospělé a pomáhá lidem s podobnými 

předpoklady se poznat. Zároveň si rád rozšířím rozhled skrze časopis a jsem rád v 

obraze, co se ohledně Mensy děje a také si myslím, že členství s sebou nese určitou 

sociální prestiž. 

 

L: Takže, i jako pasivní člen, máte stále zájem dostávat informace o činnosti Mensy? 

F: Určitě, sleduji facebookovou stránku, intranet i obsah časopisu. 

 

L: Pokud budete mít nadané děti, budete chtít, aby byly členy Mensy? 

F: Bude to jejich rozhodnutí koneckonců, ale budu rád, pokud se tak stane. 

 

L: Jaký největší přínos, dle vašeho názoru, pro děti členství v Mense má? 

F: Kontakt s jinými nadanými dětmi. Přeci jen pro nadané děti může občas být kolektiv 

běžné základní školy dost frustrující a tady mají možnost najít si přátelé s podobnými 

zájmy. 

 

Rozhovor s bývalou členkou Mensy ČR (Anon, 2014b) 

 Anně je 21 let, je absolventkou Mensa gymnázia (studovala zde pouze poslední dva 

ročníky), v současnosti studuje na zahraniční univerzitě a členkou není od svých 16 let. 

 

L:Co jste od Mensy očekávala, když jste se stala členem, a co jste od ní nakonec 
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získala? 

A: Když jsem se stala členkou, tak jsem vlastně toho moc neočekávala, protože mi bylo 

sotva jedenáct, takže jsem ani pořádně nevěděla, čím se konkrétně Mensa zabývá. Snad 

jsem jen čekala, že potkám podobně "postižené" lidi. To se mi nakonec podařilo díky 

letním kempům, kam jsem od té doby každý rok až do svých devatenácti let jezdila, 

nicméně členkou jsem přestala být někdy v patnácti nebo šestnácti. 

 

L: Proč jste přestala být členkou? 

A: Tehdá mi vypršelo členství v Dětské Mense a do dospělácké jsem si musela udělat 

testy znovu. Napoprvé se mi to nepovedlo, napodruhé, když jsem dělala přijímačky na 

Buďánku, už ano, ale v té době se mi už nějak ani nechtělo být členkou. Na kempy jsem 

mohla jezdit i jako nečlenka Mensy a skoro nikde jinde jsem se v Mense neangažovala. 

 

L: Uvažovala jste někdy o tom, že členství obnovíte, a co případně by se muselo stát, 

abyste tak učinila? 

A: Když jsem v březnu přijela do Česka, přespávala jsem u kamaráda a jeho 

spolubydlící, která členkou Mensy byla, a trochu jsme ji rozebíraly. Ona mi říkala, jak je 

to tam fajn, že tam lidi dělají různé zajímavé projekty, respektují navzájem své názory a 

tak a od té doby přemýšlím, že bych se mezi Mensany vydala a dozvěděla se o nich 

něco víc. Kdyby tam byl nějaký projekt, na kterém bych mohla pracovat, o členství 

bych opět uvažovala. Je ale pravda, že na Buďánce měla Mensa u nás spíš negativní 

pověst, moc jsme o ní nevěděli a pak nám na podzim v roce 2010 změnila název školy, 

tak jsme to nesli nelibě. Takže bych si musela ještě zjistit, jaké jsou vztahy mezi školou 

a Mensou, protože se mi nechce škodit své alma mater. 

 

L: Jak je možné, že jste o Mense příliš nevěděli, když je a byla zřizovatelem gymnázia, 

na kterém jste studovali? 

A: Nijak se na škole neangažovala, možná jen na den otevřených dveří se tam někdo 

objevil s nabídkou testování, případně jen jednou za ty dva roky, co jsem na škole byla, 

za námi přišli s nabídkou, jestli nechceme dělat dobrovolníky na Logické olympiádě 

nebo na nějaké mezinárodní konferenci. Na škole žádné mensovní letáčky nebyly, ve 

škole nikdo z Mensy nevyučoval (nebo jsme aspoň o něm nevěděli) a vidět to prostě 

nebylo. 
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L: Považujete obecně činnost Mensy za prospěšnou? 

A: Docela jo, hlavně v oblasti vzdělávání dětí a mládeže, o aktivitách pro dospělé 

nemám přehled. 

 

L: Kdyby Mensa výrazněji propagovala fakt, že jejich hlavních zdrojem, který 

umožňuje jejich existenci a provozování činnosti, jsou členské poplatky a poplatky za 

testování, uvažovala byste o obnovení členství vážněji? 

A: Myslím, že by to na mě nemělo vliv. 

 

L: Byla byste případně ochotná Mensu finančně podpořit, přestože nejste členem? 

A: Možná, kdyby se jednalo o nějaký smysluplný projekt nebo něco kolem gymnázia. 

 

L: Co nejvíc, vám studium na Gymnáziu Buďánka (nyní Mensa gymnáziu) dalo? 

A: Jé, toho je. (smích) Zvýšilo mi to sebevědomí, dalo mi to motivaci chodit do školy s 

radostí, jiný pohled na věci a lidi kolem sebe a potom taky několik přátel. A samozřejmě 

veselé zážitky. 

 

L: Měla byste jako nečlen zájem o zasílání informací o aktuální činnosti Mensy, o 

akcích apod.? 

A: Docela jo. 

 

L: Víte, že časopis Mensa si může předplatit i nečlen? 

A: To slyším prvně. 

 

L: Nyní, když to víte, uvažovala byste o této možnosti? 

A: Určitě. 

 

Rozhovor s ne-členem (Anon, 2014c) 

Štěpánka je pětačtyřicetiletá zástupkyně ředitele v jedné základní pražské školy a má 

nadaného syna, který je členem Mensy. 

 

L:Co je podle vás nejdůležitějším posláním Mensy ČR? 
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Š: To jsem nikdy přesně nepochopila, snad sdružovat chytré lidi a vymýšlet pro ně 

zajímavý program? 

 

L: Znáte nějakou veřejnost větší akci, kterou Mensa každoročně pořádá? 

Š: Znám pouze letní kempy, na které jezdil syn, pak vím, že mají nějaká 

celorepubliková setkání, jinak nevím. 

 

L: Co byste řekla, že členství v Mense přineslo vašemu synovi? 

Š: Spoustu přátel a aktivit na letních kempech a další návazné aktivity, které už 

nepořádá Mensa, ale samotní členové. Různé hry po Praze, larpy atd. 

 

L: Mensa se snaží o rozvoj talentu a nadání u dětí, pořádá různě vzdělávací akce atd. 

Kdybyste jako rodič, i jako pedagog, o Mense slýchala častěji, a více rozuměla její 

činnosti, byla byste ochotná organizaci například finančně podpořit? 

Š: To asi ne, spíše jako pedagog bych potřebovala poradenskou činnost Mensy pro 

nadané děti ve škole. 

 

L: Mensa jako taková nefunguje přímo jako poradna, nicméně se snaží poskytovat 

pedagogům kontakty na psychologické poradny, specializující se i na nadané děti, a 

pořádá různé odborné konference a školení určené jak pedagogům, tak psychologům. 

Věděla jste to? 

Š: Kontakty na poradny mám a využívám, ale o vzdělávacích akcích Mensy ČR pro 

pedagogy nevím. Škoda, že třeba výchovným poradcům neposílají nabídky. 

L: To určitě bude pro Mensu námět k zamyšlení  

 

L:  Je, dle vašeho názoru lepší, aby se nadané dítě vzdělávalo specializovaně a s 

ostatními nadanými dětmi, nebo aby se socializovalo s běžnými dětmi v normálních 

školách? 

Š:Jsem pro vzdělávání s ostatními nadanými dětmi. 

  

L: Víte, že Mensa každoročně pořádá soutěž Logická olympiáda, zaměřenou na děti ze 

základních a středních škol? Do soutěže mohou děti přihlašovat přímo školy. 

Š: Vím o ní, ale pouze z časopisu Mensy, který chodí synovi, a ne jako učitel. 
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L: Účastníte se jako škola nebo ne? 

Š: Neúčastníme, nemáme o soutěži informace. 

 

L: Kdyby vás Mensa o soutěži aktivně informovala, zvažovala byste účast vaší školy? 

Š: Ano 

 

L: Považujete obecně činnost Mensy za prospěšnou a důležitou? 

Š: Prospěšnou možná, ale důležitou asi ne. 

 

Interpretace rozhovorů 

Provedené rozhovory a získané odpovědi by měly poukazovat na otevřené 

možnosti, které Mensa má a zatím nevyužívá, případně na nedostatky v její komunikaci. 

 

Rozhovor s aktivním členem potvrzuje fakt, že Mensa je tvořena lidmi. Mensa 

poskytuje možnosti, ale bez aktivity samotných členů by nebyla její nabídka tak 

rozmanitá. Právě aktivní členové, zakládající SIGy, vedoucí místních skupin a klubů 

deskových her jsou ti, kteří správně pochopili, že oni tvoří Mensu a Mensa jim pouze 

poskytuje platformu, která tyto aktivity zaštiťuje a podporuje. Jde jen o to nebát se a 

využít možností. Navíc tento člen je vhodnou ukázkou člena hrdého na organizaci, její 

činnosti i své členství v ní, které vnímá jako důležitou podporu organizace. 

 

Za zajímavé zjištění rozhovoru s pasivním členem považuji fakt, že přestože se 

neúčastní aktivit pořádaných Mensou ČR, stále má zájem o zasílání časopisu a aktualit 

ohledně činnosti Mensy. To potvrzuje, že časopis není využíván pouze jako zdroj 

informací o akcích, ale mezi členy je zájem i o odborné a zajímavé články, které mají 

vzdělávací či zábavnou funkci. Zároveň je pozitivní, že tento člen přes skutečnost, že 

aktivit Mensy nevyužívá, si je vědom důležitosti, kterou jeho poplatek ze členství pro 

organizaci má. 

 

Rozhovor s bývalou členkou ilustruje jeden z častých odpadů členů v době, kdy 

jim skončí členství v Dětské Mense. Testy do dospělé někdy neabsolvují ze strachu, že 

svůj výsledek neobhájí, nebo se jim testy napoprvé nepovedou a podruhé to již nezkusí. 

Další možnost je také, že v rámci svého členství v Dětské Mense již získali to, co 
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hledali – přátele, možnost rozvíjet své zájmy, začali jezdit pravidelně na letní kempy -  a 

organizaci k tomu již dále nepotřebují. Mensa by však mohla zvážit navázání kontaktu 

se svými bývalými členy, informovat je o nových možnostech a akcích, případně 

nabízet aktivněji předplatné časopisu i nečlenům, neboť tato konkrétní členka prokázala 

zájem o kontakt s činností organizace, přestože členkou již není. Rozhovor také odhalil 

skutečnost, že ač je Mensa gymnázium úzce propojené s organizací Mensa (vzhledem 

k tomu, že organizace je jeho zřizovatelem), organizace se v rámci gymnázia příliš 

nepropaguje, a studenti tak nemají dostatečné informace o její činnosti a aktivitách. 

V této situaci byl vztah školy a organizace před třemi lety, bohužel nemám bližší 

informace, jak je tomu dnes. 

 

Rozhovor s pedagožkou a matkou nadaného dítěte ukázal, že jako rodič sice 

projevuje zájem o komunikační materiály, které organizace zasílá synovi (časopis), 

znalosti o poslání a činnosti organizace však nejsou dostatečné. Ani jako pedagog nemá 

dostatek informací o soutěži Logická olympiáda, které by však uvítala a žáky by do 

soutěže přihlásila. 

Důležitým zjištěním je také fakt, že jako pedagog a výchovná poradkyně, neví o 

existenci vzdělávacích aktivit pořádaných Mensou ČR – o konferencích, školeních a 

přednáškách, týkajících se nadaných dětí a jejich vzdělávání, problémů atd. Vhodným 

řešením by bylo zasílání například e-mailového newsletteru ohledně vzdělávacích akcí 

přímo výchovným poradcům základních i středních škol. 


