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Abstrakt  

Bakalářská práce pojednává o kompetencích a vlastnostech potřebných při výkonu 

zaměstnání tiskového mluvčího ve veřejné knihovně. Cílem práce je analýza těchto 

kompetencí a sestavení kompetenčního profilu pracovníka. První část práce je teoretická a 

věnuje se především tématu public relations v neziskové sféře, pracovní pozici tiskového 

mluvčího a definici kompetencí a kompetenčního modelu. Praktická část je řešena formou 

kvalitativního výzkumu metodou strukturovaných rozhovorů se čtyřmi vybranými tiskovými 

mluvčími. Výsledkem je sestavení kompetenčního profilu pracovníka. Práce přináší odpověď 

na to, na co by se měl ve studiu orientovat možný uchazeč o tuto pracovní pozici.  

Klíčová slova 

Kompetence, kompetenční profil, analýza pracovního místa, tiskový mluvčí knihovny 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the competencies and personality traits needed to perform the 

job of a public library spokesperson. The aim of the thesis is to analyze these competencies 

and to build the competency profile of an employee. The first part of the thesis is theoretical 

and focuses mainly on the topic of public relations in the non-profit sphere, the working 

position of the spokesperson and the definition of competence and competency model. The 

practical part is solved by qualitative research using structured interviews with four selected 

public library spokespeople. The result is the compilation of a worker's competency profile. 

The work stands for what a potential candidate should focus on during their study.  
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Předmluva 

Toto téma bakalářské práce jsem zvolila, protože pozice tiskového mluvčího není pro 

knihovny úplně typická a mnohé možná překvapí, že tato pozice vůbec v knihovnách existuje. 

Sama jsem o problematice public relations v knihovnách příliš nevěděla, ale díky tomuto 

tématu jsem se chtěla o specifikách práce tiskových mluvčích v knihovnách dozvědět více. 

Myslím, že oblast public relations je v dnešní době pro knihovny velmi důležitá a větší 

knihovny by měli mít zaměstnance, který se o public relations stará. Osobně by se mi tato 

práce líbila, jelikož spojuje můj zájem o public relations a prostředí knihovny, které je mi 

blízké. Cílem této práce je sestavení kompetenčního profilu pro pracovní pozici tiskového 

mluvčího v knihovně a navrhnutí plánu vzdělávání pro uchazeče o tuto pozici. 

Pro teoretickou část práce jsem použila monografické dokumenty jak zahraničních, tak 

českých autorů, online zdroje a přílohu zákoníku práce Katalog prací, která je také dostupná 

online. V praktické části jsem vycházela z rozhovorů s respondenty a konkrétního popisu 

práce tiskového mluvčího jedné velké knihovny. 

Konkrétní příklad popisu práce tiskového mluvčího můžete najít v příloze této práce. Popis mi 

poskytla jedna z respondentek. Je však nutno zmínit, že tento popis práce není pro danou 

mluvčí aktuální. Její pracovní pozice má v době finalizace práce, tedy v prosinci 2017, jiný 

název. Naskenovaný popis byl anonymizován, včetně názvu dané knihovny. Popisy práce 

ostatních respondentů nebylo možné analyzovat, protože je respondenti považují za citlivý 

osobní materiál a neposkytli mi je. Stejně tak jsem nezjistila, v jaké platové třídě jsou 

konkrétní zaměstnanci zařazeni.  

Tuto práci jsem psala od jara do podzimu 2017. Všechny čtyři rozhovory proběhly v květnu 

2017. Podmínkou při výběru respondentů bylo, aby byli zaměstnáni ve veřejné knihovně. Při 

hledání kontaktů na tiskové mluvčí jsem u jedné z knihoven narazila na webové stránce na 

neaktuální kontakt na bývalého tiskového mluvčího. Aktuální kontakt jsem nalezla teprve při 

dalším podrobnějším prohledání webu knihovny. Další dva mluvčí knihoven mi bohužel 

neodpověděli vůbec. Dále proběhlo kontaktování mluvčích bez problému a čtyři tiskoví 

mluvčí knihoven s rozhovory souhlasili. Jedná se o jednoho muže a tři ženy. Všichni 

respondenti se se mnou ochotně sešli a odpověděli na mé otázky. Respondenti souhlasili s 

použitím jejich odpovědí v mé bakalářské práci. V práci jsou respondenti označeni jako 

mluvčí č. 1 až č. 4. Pro potřeby této práce není třeba uvádět ani jména respondentů, ani 

konkrétní knihovny. Knihovny jsou charakterizovány pouze počtem zaměstnanců. 
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Mluvčím jsem položila dvanáct předem připravených otázek týkajících se jejich zaměstnání a 

kompetencí, které s touto pracovní pozicí souvisí. Během rozhovorů jsem odpovědi nahrávala 

na diktafon a dělala si poznámky. Poté jsem odpovědi přepsala. Také jsem je musela značně 

zestručnit, ale snažila jsem se, aby smysl odpovědí zůstal zachován. Hotové přepisy jsem 

poslala mluvčím, kteří je schválili, nebo vrátili s drobnými korekturami. Přepisy rozhovorů a 

souhlasy mluvčích jsou dostupné v mém osobním archivu. 

Pomocí odpovědí respondentů, konkrétního popisu práce a informací z teoretické části jsem 

mohla sestavit návrh kompetenčního profilu, který se zaměřuje přímo na specifickou pozici 

tiskového mluvčího v knihovně. 

Cíle práce byly naplněny zpracováním návrhu kompetenčním profilu a doporučených 

požadavků na vzdělávání uchazečů o práci tiskového mluvčího v knihovně.  

V práci cituji dle platných norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, pro citace v textu jsem 

využila harvardský citační styl. Rozsah práce činí 73 063 znaků (40 normostran). 
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1 Úvod 

Témata public relations a práce tiskových mluvčích jsou popsána v řadě publikací. O 

tiskových mluvčích knihoven toho ale příliš nenajdeme. A to i přesto, že public relations v 

knihovnách je důležité a aktuální téma. Díky public relations si může veřejnost a zřizovatel 

knihovny více uvědomovat její význam a knihovna má možnost ovlivnit svůj mediální obraz. 

Osobně si myslím, že je pro knihovny dobré public relations čím dál důležitější a jeho potřeba 

bude v budoucnu ještě vzrůstat.  

Jelikož je ale téma public relations v knihovnách velice široké, není v možnostech bakalářské 

práce podrobně popsat celou tuto problematiku. Detailně se tedy zaměřuji na pracovní pozici 

tiskového mluvčího v knihovně. Tiskový mluvčí je konkrétní termín označující zaměstnance, 

který je pověřen stykem s médii a spadá do širší skupiny oblasti public relations.  

Práce tiskových mluvčí vyžaduje určité specifické vlastnosti, znalosti, schopnosti a 

dovednosti. Ty se snažím v této práci popsat a vytvořit pomocí nich vhodný kompetenční 

profil, který by definoval požadavky na práci tiskového mluvčího v knihovně. Zároveň se 

snažím přinést odpověď na to, na co by se měl ve studiu orientovat možný uchazeč o tuto 

pracovní pozici.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce se 

snažím vymezit základní pojmy potřebné pro sestavení kompetenčního profilu tiskového 

mluvčího v knihovně. Nejprve se věnuji definici public relations. To proto, že se jedná o téma 

nadřazené práci tiskového mluvčího. Tiskový mluvčí je jedna z nejpočetněji zastoupených 

pozicí v public relations. Po vymezení pojmu public relations se věnuji vztahům s veřejností v 

neziskových organizacích a knihovnách. V další kapitole se již věnuji pracovní pozici 

tiskového mluvčího. Snažím se tuto pozici definovat a popsat náplň práce mluvčího. Ve třetí 

kapitole se zabývám kompetenčním profilem a pojmy s tím souvisejícími. Poslední kapitola 

teoretické části se věnuje kompetenčnímu profilu tiskového mluvčího. 

Praktická část vychází z rozhovorů s konkrétními tiskovými mluvčími veřejných knihoven. V 

textu práce jsem nepoužila přímo přepisy rozhovorů, ale kompilaci odpovědí čtyř tiskových 

mluvčích na mých dvanáct připravených otázek týkajících se jejich práce. Poté porovnávám 

teoretický kompetenční profil s odpověďmi těchto reálných mluvčích. Z odpovědí 

respondentů jsem vytvořila kompetenční profil, který je pro danou pozici přesnější. Praktická 

část končí doporučeními k vzdělávání uchazečů o pozici tiskových mluvčích v knihovnách. 
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2 Teoretická část 

2.1 Public relations 

2.1.1 Termín public relations 

Public relations, označované často zkratkou PR, je anglický celosvětově užívaný termín, který 

bychom mohli do češtiny přeložit jako komunikace s veřejností, vztahy s veřejností, práce s 

veřejností, styk s veřejností atp. Výraz public relations se však v České republice ujal a do 

češtiny se dále nepřekládá. Stejně tak je na tom i zkratka PR, která je také pro českou 

veřejnost srozumitelná a je často užívána.  

„V Evropě se odborná veřejnost přiklání k užívání anglosaského termínu public relations, v 

německy hovořících zemích zdomácněl a také u nás se dříve četněji užíval pro PR název 

“práce s veřejností”. Česká odborná veřejnost přijala anglický termín public relations jako 

adekvátní a v naprosté většině mu dává přednost před dalšími synonymy.“ (Svoboda, 2009, s. 

16) 

2.1.2 Definice public relations 

V literatuře můžeme nalézt mnoho různých definic tohoto výrazu. Je to proto, že vznikaly 

postupně, v závislosti na praktických potřebách a v různých disciplínách, například 

marketingu, komunikaci, reklamě, publicistice atd. Definice různých autorů se v mnoha 

ohledech liší a není možné vybrat jednu univerzální, která by platila za všech situací, a 

zároveň výstižně definovala tento pojem. 

Otázkou jak definovat tento termín se zabýval i Výbor pro terminologické otázky americké 

společnosti public relations
1
 a ve své zprávě uvedl, že jednoznačná definice je v současné 

době nemožná. (Lesly, 1995 cit podle Svoboda, 2009, s. 17) 

Již v roce 1976 nasbíral Rex Harlow 472 různých definic pro public relations. V článku 

Public Relations Review téhož roku vytvořil definici vlastní. Ta je poněkud obsáhlá, ale 

přibližuje se k tomu, co ve skutečnosti pojem public relations znamená. (Kopecký, 2013, s. 

22)  

 
1 Originální název: Comittee on Terminology of Public Relations 
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„PR jsou řídící činností, která pomáhá zakládat a udržovat vzájemné propojení komunikace, 

souhlasu a spolupráce mezi organizací a jejími veřejnostmi (publics – rozuměj různými 

cílovými skupinami). Zahrnuje řízení problémů a záležitostí, pomáhá managementu v 

informovanosti a  responzivitě vůči veřejnému mínění. Definuje a zdůrazňuje povinnost sloužit 

veřejnému zájmu, držet krok s probíhajícími změnami a efektivně těchto změn využívat. Slouží 

jako signální systém, jenž pomáhá anticipovat trendy. Používá průzkum a věrohodné, etické 

komunikační techniky jako své základní nástroje.“  (Harlow, 1976 cit. podle Kopecký, 2013, 

s. 22) 

Mnohem stručnější, ale zároveň jedna z nejvýstižnějších definic, je tato: 

„PR představují řízení komunikace mezi organizací a jejími veřejnostmi.“ (Gruning a Hunt, 

1984 cit. podle Kopecký, 2013, s. 22) 

Termín public relations je také často zaměňován s pojmy marketing, reklama či propaganda, 

jež s oblastí public relations sice úzce souvisí, ale nejedná se o totožné termíny. (Jirků, 2006, 

s. 8) 

2.1.3 Význam public relations v komunikaci organizace 

K dosahování stanovených hospodářských cílů organizace je mnohdy důležité mínění 

veřejnosti.  

“Komunikace managementu pomáhá organizaci přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo 

udržet, a to se zřetelem na dosažení cílů organizace” (Němec, 1996 cit. podle Švehla a Kašík, 

2014, s. 10) 

Veřejné mínění o organizaci je často stejně důležité jako reklama, ne-li důležitější. 

Organizace, jež systematicky dlouhodobě pracují na své dobré reputaci a komunikují s 

veřejností, jsou ve výhodě oproti těm organizacím, o nichž veřejnost příliš neví. Poté stačí 

jedna negativní zmínka o této “neznámé” organizaci a její pověst je pak spojená jen s touto 

zmínkou, což může vést k velkému oslabení této organizace. Může jít o ztrátu zákazníků a 

odběratelů, snížení pozic na pracovním trhu, nejistotu obchodních partnerů, bank a věřitelů. 

Proto musí management dbát na dobrou pověst organizace a komunikaci s veřejností. Tato 

komunikace, pokud je pozitivní, srozumitelná a korektní, je oboustranně prospěšná. 

Organizace získává důvěru veřejnosti, což jí pomáhá dosahovat cílů rychleji a efektivněji. 

Například u finančních institucí je tato důvěra klíčová a v bankovnictví je dokonce 
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považována za součást kapitálu. Na druhé straně veřejnost se díky pravdivým a 

srozumitelným informacím rychleji a kvalifikovaněji rozhoduje ve svých záležitostech, ať už 

soukromých či podnikatelských. (Švehla a Kašík, 2014, s. 11) 

2.1.4 Public relations v neziskovém sektoru 

2.1.4.1 Definování termínu neziskový sektor 

Neziskový sektor je opět velmi široký pojem. Do tohoto sektoru mohou patřit organizace 

různých velikostí, oborů i právních forem. Jen těžko se vymezuje obecný model neziskové 

organizace. Důležité je objasnit si především pojem neziskovost. Neziskové jsou ty 

organizace, jež nebyly založeny za účelem dosahování a rozdělování zisku. To znamená, že 

účetní zisk, který tato organizace získá, nesmí rozdělit mezi své majitele a zaměstnance, nýbrž 

musí jej použít k realizaci svých poslání a cílů. V neziskových organizacích tedy nesmíme 

zisk chápat ve smyslu ekonomického profitu, ale spíše jako morální či etický přínos poslání 

dané organizace. (Bačuvčík, 2011, s. 36) 

Cíle public relations v neziskovém sektoru chartakterizuje Bačuvčík (2011, s. 94) takto: 

“Cílem public relations v neziskovém sektoru je budování a udržování příznivých vztahů s 

veřejností, které se mohou projevit jako (tichá či projevená) podpora či spojenectví při 

prosazování zájmů souvisejících s činností organizace.”  

Z tohoto textu vyplývá, že úkolem public relations je přesvědčit veřejnost, že tato organizace 

chrání vhodným způsobem veřejně prospěšné zájmy, a proto si zaslouží finanční i nefinanční 

podporu a důvěru v její služby. 

Public relations neziskových organizací má obvykle těchto pět cílových skupin: (Bačuvčík, 

2011, s. 96) 

 Vnitřní veřejnost - tedy zaměstnanci, dobrovolníci a členové dané organizace. 

Především u nich je důležitá důvěra v organizaci a její cíle, jelikož jejich loajalita je 

základem úspěšnosti komunikace s dalšími cílovými skupinami. 

 Vnější veřejnost. Ta má vzhledem k organizacím kontrolní roli. Navíc může apelovat 

na donátory, kteří jsou také jednou z cílových skupin public relations. 
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 Média. Ta jsou důležitá nejen proto, že zprostředkovávají prezentace organizace a 

komunikaci s ostatními cílovými skupinami, ale také mohou jejich názory značně 

ovlivňovat. 

 Donátoři - tedy osoby, jež věnují finance, případně jiné prostředky ve prospěch 

organizace. 

 Legislativci - jež jsou voleni veřejností 

2.1.4.2 Public relations v knihovnách 

Správně a kvalitně řízené public relations je pro knihovnu velmi důležité. Tématu public 

relations v českých knihovnách se ve své diplomové práci věnuje Petra Šicová (2015). Ta 

public relations v knihovnách definuje takto: 

“PR představují soubor komunikačních nástrojů, metod a postupů, pomocí kterých se 

knihovna systematicky, dlouhodobě a záměrně snaží budovat své dobré jméno a pověst, 

rozvíjet pozitivní vztahy se svými uživateli, veřejností i dalšími cílovými skupinami, 

prezentovat a propagovat své aktivity i služby a celkově formovat vstřícný postoj veřejnosti ke 

knihovnám, jejich významu a přínosu pro společnost.” (Šicová, 2015, s. 13) 

Jedním z nejdůležitějších cílů knihovny je budování a udržování dobrého jména knihovny. 

Dalším cílem je dlouhodobé plánování a řízení vztahů knihovny s jejím okolím. Public 

relations by měly cíleně ovlivňovat mínění veřejnosti ve prospěch knihovny. To zahrnuje 

především správné prezentování knihovny, komunikaci s cílovými skupinami public relations 

a získávání zdrojů a podpory knihovny. (Šicová, 2015, s. 20) 

Ačkoliv by každá knihovna měla budovat dobré vztahy s okolím, jen velmi málo knihoven 

má svoje PR oddělení, které by se o propagaci a prezentaci knihovny staralo. V menších 

knihovnách se o public relations stará obvykle více zaměstnanců, kteří však primárně mají na 

starosti jinou oblast - například služby, akvizici atp. V několika větších knihovnách v České 

republice fungují samostatná oddělení, která se zabývají public relations a mají více 

zaměstnanců, kteří mají rozděleny jednotlivé oblasti public relations - například prezentaci 

knihovny na sociálních sítích, komunikaci s médii, přípravu a psaní oficiálních textů 

zveřejňovaných knihovnou, plánování akcí a výstav atp. Ale může to mít ve své pracovní 

náplni i jediný člověk v knihovně. Je to velmi individuální. Záleží na velikosti a významu 

knihovny i na vedení knihovny, jaké má o public relations v dané knihovně představy.  
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PR oddělení v knihovnách mívají různé názvy. Můžeme se setkat například s těmito: oddělení 

PR a marketingu, referát public relations, úsek pro styk s veřejností, oddělení vztahů s 

veřejností a propagace, oddělení komunikace a fundraisingu, propagace a marketing, public 

relations, oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb, oddělení provozní – propagace atp. 

(Šicová, 2015, s. 23) 

Stejně tak se liší i konkrétní názvy pracovních pozic zaměstnanců v těchto odděleních. 

Marketing a public relations považuje za potřebné čím dál více knihoven. Tím také stoupá 

počet knihoven s vlastním PR oddělením, případně zaměstnancem, který se věnuje pouze 

public relations knihovny.  

2.1.4.3 Public relations v českých knihovnách 

Cílem diplomové práce Petry Šicové bylo zprostředkování komplexního náhledu na public 

relations knihoven v České republice. Šicová ve svém výzkumu, podloženém širokým 

vzorkem 153 veřejných knihoven, ověřila, že 93 % zúčastněných knihoven pokládá public 

relations za velmi významné a důležité. Druhá část výzkumu se zabývala nejslabší a 

nejproblémovější oblastí public relations v knihovnách. Jako tuto oblast knihovny zvolily 

fundraising. Třetí potvrzenou hypotézou výzkumu bylo, že knihovny s profesionálně 

zabezpečenými PR, to znamená knihovny, které mají vlastní PR oddělení nebo PR specialistu, 

jsou v oblasti fundraisingu aktivnější a úspěšnější. (Šicová, 2015, s. 182) 
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2.2 Tiskový mluvčí 

2.2.1 Definice pracovní pozice tiskového mluvčího 

“Tiskový mluvčí je tradičně vnímán jako představitel organizace ve vztahu k obecné (širší, 

externí) veřejnosti. Sděluje stanoviska, zodpovídá dotazy, informuje. Tuto činnost vykonává 

buď přímo (veřejným vystupováním, tiskovými konferencemi, brífingy atp.), nebo 

zprostředkovaně, rozvojem vztahů k jednotlivým médiím (media relations). Různé definice pak 

v souladu s obecným názorem dále uvádějí, že tiskoví mluvčí jsou v rámci organizace 

hlavními kontaktními osobami pro novináře a že jejich úkolem je vytvářet o organizaci 

pozitivní veřejné mínění.” (Švehla a Kašík, 2014, s. 10)  

Obecně tedy můžeme říci, že tiskový mluvčí je představitel organizace ve vztahu k veřejnosti. 

Základem pro správný a odborný výkon práce tiskových mluvčí jsou jisté odborné znalosti a 

dovednosti a určité vlastnosti a schopnosti. 

2.2.2 Termín tiskový mluvčí 

Výraz “tiskový mluvčí” sémanticky přesně neodpovídá pracovní náplni tohoto pracovníka. 

Mluvčí nepracuje pouze s tiskem, ale i s ostatními médii. Tento výraz se zde však uchoval z 

dob, kdy média měla pouze tištěnou formu. Slovo “tiskový” nezůstalo jen v češtině, ale i v 

jiných jazycích, například v němčině se používá pojem “der Pressesprecher”. V angličtině 

“press-release” znamená sdělení pro všechna média, i když se v pojmu objevuje pouze slovo 

“press”, tedy tisk. Druhá část názvu této pracovní pozice je také trochu zavádějící. Mluvčí 

totiž neprezentuje organizaci jen ústně, tedy mluvením. Výraz “mluvčí” můžeme opět vidět 

už ve zmíněné němčině, v angličtině můžeme použít termín “spokesperson” a ve 

francouzštině “porte-parole”. (Švehla a Kašík, 2014, s. 11) 

Kromě nejpoužívanějšího výrazu “tiskový mluvčí” se můžeme setkat i s jinými výrazy, které 

představují totožnou, případně velmi podobnou pracovní pozici, například ředitel tiskové 

zprávy, ředitel tiskového oddělení, ředitel vnějších vztahů, pracovník PR, PR specialista, nebo 

pouze mluvčí. V České republice se používají běžně i anglické výrazy pro tuto pozici, 

například public affair director, briefer či press agent
2
. Tyto výrazy jsou rozličné, ale náplně 

 

2
 Tyto pracovní pozice jsem objevila při zpracovávání rešerší pro tuto práci na internetu. I anglicky označené 

pozice se vyskytují u českých firem.  
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těchto pracovních pozic se do značné míry kryjí. Dalo by se říci, že se jedná o totéž pracovní 

místo, záleží pouze na firmě či organizaci, jak jej nazvou.  

“Někdy se lze setkat i s tiskovým pracovníkem, pracovníkem agetury apod. Náplň jejich 

práce je velmi podobná. Záleží na typu organizace, kde se realizuje komunikace s médii. V 

malých společnostech nebo neziskových organizacích tvoří mluvčí většinou jediného 

pracovníka pro Public Relations. Ve velkých společnostech může být mluvčí pouze 

vrcholovým pracovníkem pro oddělení Public Relations. V některých případech jsou mluvčí i 

oficiální tváří celé společnosti. I z těchto důvodů má jeho práce pro společnost velký dopad.” 

(Pospíšil, 2011, s. 52) 

2.2.3 Pracovní náplň tiskového mluvčího 

Při kompilaci odborné literatury (Vašků, 2007, s. 10-11; Švehla a Kašík, 2014, s. 18 - 19) lze 

stanovit příklad obecného popisu pracovní náplně tiskového mluvčího. Výčet činností je 

velmi široký: 

 Připravuje strategie ke kampaním a projektům. Vyhledává vhodné fundraisingové 

strategie. 

 Vystupuje v médiích jménem organizace, pro kterou pracuje. Většinou jde o 

rozhovory pro televizi, rozhlas a tisk. Těchto výstupů se nejen účastní, ale také je 

domlouvá a organizuje. 

 Připravuje tiskové konference. To znamená celkovou organizaci, která zahrnuje 

přípravu místa a techniky, jež bude použita, oznámení médiím, sestavení materiálů, 

včetně těch audiovizuálních, zajištění personálu, občerstvení a úklidu. V průběhu 

tiskové konference mluví za organizaci, řídí konferenci a ukončuje ji. 

 Vytváří a aktualizuje databáze kontaktů zástupců médií. Kvalitní seznam kontaktů je 

pro mluvčího velmi důležitý. K tomuto seznamu patří i přehled médií, která se na 

organizaci nejčastěji obrací a s jakými dotazy. 

 Udržuje se zástupci médií dobré osobní vztahy. 

 Vytváří tiskové zprávy a rozesílá je médiím. 

 Podílí se na vytváření a vydávání tiskovin, tedy periodik, letáků, brožur atd. 

 Má na starosti webové stránky a stránky organizace na sociálních sítích. Aktualizuje 

jejich obsah, přispívá články, zodpovídá dotazy, nahrává fotografie a audiovizuální 
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příspěvky. Kontroluje funkčnost stránek z uživatelského hlediska, například zda jsou 

odkazy funkční a nahraný materiál je zobrazitelný. 

 Spravuje foto a videoarchiv. Vytváří, upravuje obrazové a zvukové materiály a ukládá 

je do archivu. Může je zveřejnit na stránkách organizace, či poslat médiím pro jejich 

vlastní články, pořady a reportáže. 

 Dělá korektury a kontroluje texty. Dohlíží na finální podobu materiálů, které se budou 

zveřejňovat, případně posílat dále mimo organizaci. Kontrola zahrnuje úroveň textu, 

jazyk, styl, věcnou správnost a grafickou úpravu. 

 Připravuje podklady pro veřejná vystoupení, úvodní slova do výročních zpráv a do 

knih, zdvořilostní dopisy (blahopřání, kondolence) atp. 

 Má na starosti mediální trénink top managementu. Tím se zabývají specializované 

agentury, takže tiskový mluvčí má na starosti výběr agentury a posouzení kvality 

tréninku. Mediální trénink se zabývá vystupováním na veřejnosti a před kamerami. To 

znamená odborné poradenství s výběrem oblečení, projevem, problematikou verbální i 

nonverbální komunikace. Agentury mohou simulovat i konkrétní situaci před 

veřejností či kamerami a upozornit na úskalí, jež mohou nastat. Pokud jde o trénink 

předcházející výstupu v televizním či rozhlasovém pořadu, agentura poskytne 

informace o tom, jak bude natáčení, či vysílání probíhat. Výsledkem mediálního 

tréninku je dodání trénovaným sebedůvěry, odstranění stresu z výstupu před veřejností 

a osvojení si umu profesionálního vystupování.  

 Sleduje média a monitoruje, co o organizaci píší - tzv. monitoring médií. V případě 

nesprávných údajů reaguje a snaží se je opravit. Dále média také vyhodnocuje, to 

znamená, že poskytuje vedení organizace:  

o přehled o hlavních tematických trendech 

o aktuální mediální obraz organizace, konkurence a ostatních významných 

subjektů 

o dopady mediálních aktivit organizace, jejích konkurentů a partnerů 

o návrhy dalších mediálních postupů a kroků  

Konkrétní pracovní úkoly tiskové mluvčí v knihovně můžete vidět v popisu práce, který je v 

příloze této práce (příloha č. 4). 
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2.2.4 Odborná kvalifikace tiskového mluvčího 

Některé vysoké školy nabízejí studentům předměty, které se přímo zabývají přípravou k 

vykonávání práce tiskového mluvčí. Tyto předměty a kurzy poskytují studentům podporu a 

dávají jim podrobnější představu o problematice práce v public relations. Jejich absolvování 

však nezaručuje i úspěšné provozování této práce, neboť je pro ni klíčová především celková 

osobnostní vybavenost a schopnost efektivní komunikace. Tiskový mluvčí by měl mít 

hlubokou znalost problematiky, kterou se organizace zabývá, a to nejen z pohledu vnitřních 

vazeb organizace a jejích zájmů, ale i odborné znalosti související s činností dané organizace. 

Neméně důležitá je znalost konkurence, jejích slabých a silných stránek. Dále je pro tiskové 

mluvčí důležitá i kvalifikace v oboru komunikace s veřejností. Často se jako tiskoví mluvčí 

dobře uplatňují bývalí novináři, redaktoři a tajemníci. (Švehla a Kašík, 2014, s. 16) 

V Národní soustavě povolání se jako nejvhodnější příprava k této práci uvádí magisterský 

studijní program v oboru Mediální a komunikační studia. Další možností je bakalářský 

studijní program v oboru Mediální a komunikační studia a magisterský studijní program v 

oboru Ekonomika a management. (NSP, 2017, PR specialista) 

Školení tiskových mluvčích v knihovnách se věnuje i Sdružení knihoven ČR (dále jen 

SDRUK). SDRUK pořádá kurzy pro tiskové mluvčí a pracovníky public relations v 

knihovnách. (SDRUK, 2017, Druhý ročník Akademie PR) 

2.2.5 Tiskový mluvčí v katalogu prací 

Katalog prací je příloha zákoníku práce vytvořená Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

který určuje zařazení jednotlivých pracovních pozic do platových tříd v platových tabulkách. 

Ty se týkají zaměstnanců ve veřejném sektoru.  

Zaměstnavatel by měl zařadit zaměstnance do správné platové třídy, a to podle nejnáročnější 

vykonávané práce, kterou má zaměstnanec uvedenou ve své pracovní smlouvě. Pro jednotlivé 

platové třídy jsou zároveň stanoveny kvalifikační předpoklady vzdělání, které je potřebné pro 

výkon této práce. (Kupní síla, 2017, Platové tabulky a katalog platových tříd 2018) 

V katalogu prací můžeme tiskového mluvčího nalézt pod názvem “pracovník vztahů k 

veřejnosti” s číslem 1.01.06. Pracovník vztahů k veřejnosti může náležet do 3-13 platové 

třídy. V popisu pracovního místa tiskového mluvčího, který je v příloze této práce (příloha č. 

4), můžeme vidět zařazení do desáté platové třídy. Zařazení do platové třídy však závisí na 
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konkrétní náplni práce tiskového mluvčího a v jednotlivých knihovnách se může lišit. Vždy se 

posuzuje nejnáročnější vykonávaná činnost. Kompletní popis platových tříd pro pracovníky 

vztahů k veřejnosti najdete v příloze této práce (příloha č. 1).  

Jak jsem již zmínila, tiskový mluvčí knihovny by měl být zařazen jako pracovník vztahů k 

veřejnosti, nikoliv jako knihovník, přestože pracuje v knihovně. Pro obě tyto pracovní pozice 

však platí stejná platová tabulka. Tuto tabulku platnou k 14.12.2017 můžete rovněž nalézt v 

příloze této práce (příloha č. 2). 
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2.3 Kompetenční profil 

V této kapitole se budu věnovat teorii kompetenčního profilu. K vytvoření praktického 

kompetenčního profilu je však nejprve potřeba přesně vymezit samotný termín kompetence. 

Tento termín je velmi používaný, ale není zatím obsahově ustálený a zažitý. 

2.3.1 Termín kompetence 

Tento termín vznikl z latinského “competere”, které bychom mohli přeložit jako “příslušet” či 

“být příslušný”. (Havlíčková a Žárská, 2012, s. 22) 

Jedná se o velmi složitý útvar a ani mezi odborníky není jednotnost v tom, co do tohoto 

pojmu patří, a co ne. Pro tento termín existuje mnoho definic a dokonce několik odlišných 

výkladů. Nejčastěji se můžeme setkat s těmito dvěma výklady: (Palán, 2002, s. 98-99) 

1. V prvním případě bychom kompetenci mohli chápat jako souhrn oprávnění a 

odpovědností k výkonu určité činnosti. V tomto případě bývá většinou udělena 

nějakou vyšší autoritou, lze ji i odebrat nebo ji na někoho přesunout. V češtině by se 

tedy jako synonymum mohlo použít slovo pravomoc. 

2. Druhý význam je zaměřen na vnitřní kvalitu člověka. Jde o schopnost nebo soubor 

schopností potřebných pro správné vykonávání určité funkce. Díky těmto kvalitám je 

jedinec schopen podávat určité výkony, vykonávat nějakou činnost správně a odborně 

a zvládat dané situace. 

Můžeme tedy říci, že na jedné straně jsou kompetence vnímány jako oprávnění či pravomoc, 

na druhé straně se používají jako schopnosti, dovednosti a znalosti. Domnívám se, že 

nejednotnost výkladu tohoto pojmu je způsobena anglickými termíny „competence“ a 

„competency“, u nichž se jedná o podobnou rozdílnost významu.  

Výraz „competence“ můžeme použít pro vymezení oblasti práce, pro kterou je daný jedinec 

vhodný a oprávněný ji vykonávat. Jedná se o odbornou způsobilost. Pojem 

„competency“ označuje rysy chování a vnitřní kvalitu jedince, jež mají vliv na jeho výkon. 

Jedná se tedy o schopnosti. (Armstrong, 2002, s. 152) 

V této práci se s pojmem kompetence zachází jako v druhém uvedeném významu, tedy jako s 

vnitřními kvalitami jedince. Jak jsem již zmínila, definic tohoto termínu je hodně. Uvedu tedy 

jen tu, jež mi přišla nejvýstižnější, a které se budu v této práci snažit nejvíce přiblížit. 
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“Kompetence je trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, který podporuje dosažení 

cíle.” (Hroník, 2007, s. 61) 

Zde se dosažením cíle může rozumět správné vykonávání práce tiskového mluvčího. Budu 

tedy pojem kompetence používat jako určitý soubor znalostí, dovedností, zkušeností, postupů 

a postojů, které osoba využívá k pracovní výkonnosti, či obecně podporují dosažení 

požadovaných výsledků a umožňují zvládat očekávání, která se vážou k této pracovní pozici. 

Nejsou však vázána pouze k této pracovní pozici, ale lze je využít i v jiných životních 

situacích.  

2.3.2 Obsah pojmu kompetence 

Obrázek č. 1: Hierarchický model struktury kompetence 

 

Zdroj: Kubeš et al. (2004, s. 28) 

Na obrázku č. 1 můžeme vidět, jak jsou jednotlivé složky kompetence hierarchicky 

uspořádány. Jediným viditelným projevem člověka je chování, které tvoří vrchol pyramidy. 

Prostřední část znázorňuje dovednosti, vědomosti a zkušenosti, jež lze získat během života, 
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například vzděláváním a praxí. Nejnižší patro je tvořeno základními složkami osobnosti 

člověka, které jsou změnitelné nejsložitěji. Jen velmi málo kompetencí je snadno 

identifikovatelných a měřitelných. Většina jich je hůře viditelných, ale v mnoha případech 

jsou důležitější. (Kašparová, 2009, s. 22) 

2.3.3 Složky kompetence 

Kompetence je poměrně ustálená charakteristika osobnosti. To znamená, že jestliže známe 

něčí kompetence a jejich úroveň rozvoje, můžeme odhadnout kvalitu chování daného jedince 

při řešení různých úkolů a situací. Kompetence tedy pomáhají s určením chování, myšlení a 

projevů v určitých situacích. Složky osobnosti, které do kompetence vstupují, můžeme 

roztřídit do pěti kategorií: (Kubeš et al., 2004, s. 30) 

 Motivy – do této kategorie patří vše, co je schopno jedince donutit k výkonu a práci. 

Jde především o myšlenky a přání. Tyto vnitřní pohnutky vedou jedince směrem k 

cílům a tím udržují výkon. Osoby, jejichž motivací je úspěch, si obvykle stanovují 

náročné cíle a za jejich splnění přebírají odpovědnost. 

 Rysy – jedná se o fyzické charakteristiky a ustálené reakce na situace nebo informace. 

Součástí jsou vrozené a hluboko uložené charakteristiky osobnosti, jako například 

temperament, který ovlivňuje emocionální reakci člověka na různé situace.  

 Sebepojetí – to zahrnuje všechny lidské postoje, hodnoty a sebehodnocení. 

Sebehodnocení velmi ovlivňuje to, zda si jedinec věří, že je schopen dokončit svůj cíl, 

či stanovený úkol. To často zrcadlí skutečný výsledek, zda se to povede, či nikoliv. 

Člověk by se neměl ani podceňovat, ale ani přeceňovat své síly a schopnosti. 

 Vědomosti – jsou všechny nahromaděné poznatky a informace, které jedinec v 

určitých odvětvích má. Zde je mnohdy důležitější schopnost tyto informace vyhledat, 

než si je mechanicky pamatovat. 

 Dovednosti – těmi rozumíme schopnost splnit určitý fyzický nebo mentální úkol. 

Mentální dovedností může být například analytické myšlení (zpracování vědomostí a 

dat, určení příčin a následků, organizování a plánování) a koncepční myšlení 

(rozeznání vzorců v obsáhlých datových souborech). 
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2.3.4 Klíčové kompetence 

Jedná se o “nejvýznamnější výsledky vzdělávání, které by měly být pro každého jedince i 

společnost prospěšné a nezbytné a které se vytvářejí na určitém typu, stupni školy v podobě 

způsobilosti k vykonávání určité oblasti činností”. (Kolář et al., 2012, s. 64) 

Klíčové kompetence můžeme získat především při vzdělávání, a to obvykle ve školním, 

podnikovém, či dalším odborném vzdělávání. (Belz a Seigrist, 2001, str. 17) 

Tento pojem bychom ale mohli nejlépe zařadit do oblasti celoživotního vzdělávání, neboť pro 

rozvoj klíčových kompetencí je nutné rozvíjet celoživotně svou osobnost, posilovat vlastní 

odpovědnost a vzdělávat se i přes rámec vykonávané profese. (Kolář et al., 2012, s. 64) 

“Klíčové kompetence samy o sobě jsou obsahově neutrální, neboť jsou použitelné na 

libovolný obsah. Jejich zprostředkování je však vždy nutně vázáno na konkrétní obsah. 

Například strategiím překonávání konfliktů se lze naučit vždy jen při řešení nějakého 

konkrétního konfliktu.” (Belz a Seigrist, 2001, s. 27) 

Tématu klíčových kompetencí se věnují autoři Horst Belz a Marco Siegrist. Ti v roce 1995 

zkoumali požadované kompetence a jejich význam při novém obsazování pracovních míst ve 

Švýcarsku. Analyzovali celkem 682 inzerátů a sestavili žebříček nejžádanějších klíčových 

kompetencí seřazených dle četnosti výskytu v inzerátech. Jde o tyto kompetence: (Belz a 

Seigrist, 2001, s. 165) 

 komunikativnost a kooperativnost,  

 schopnost řešit problémy a tvořivost 

 samostatnost a výkonnost 

 odpovědnost 

 schopnost uvažovat a učit se 

 schopnost zdůvodňovat a hodnotit  

Výzkum dokládá, jak jsou tyto kompetence nezbytné a jak velký význam mohou mít pro 

profesní a ekonomickou budoucnost jedince. Klíčové kompetence však zahrnují celé 

spektrum kompetencí, jež přesahují hranice jednotlivých odborností. (Belz a Seigrist, 2001, s. 

166) 
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2.3.5 Kompetenční model a profil 

Kompetenční model je důležitý nástroj řízení lidí v organizaci. Slouží k poskytování 

jednotných kriterií pro výběr, hodnocení, odměňování a rozvoj pracovníků. (Gazdíková, 

2013, s. 39) 

Kompetenční model má v sobě obsaženy jednotlivé kompetence uspořádány podle nějakého 

klíče. (Hroník, 2007, s. 68) 

„Kompetenční model popisuje konkrétní kombinaci vědomostí, dovedností a dalších 

charakteristik osobnosti, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů v organizaci. Pro 

přehlednost jsou tyto vědomosti, dovednosti a další charakteristiky obvykle seskupeny do více 

homogenních celků, nazývaných kompetence.“ (Kubeš et al., 2004, s. 60) 

Jde tedy o soubor kompetencí, neboli způsobilostí, které jsou potřebné k výkonu dané 

pracovní pozice. 

Kompetenční modely obvykle obsahují kompetence rozděleny do několika okruhů. Většinou 

se jedná o měkké dovednosti, obecné dovednosti, odborné znalosti, dovednosti atp.  

Jednotlivé kompetence v kompetenčním modelu lze vždy rozvíjet a zdokonalovat. Pro různé 

pracovní pozice jsou vyžadovány různé úrovně jejich rozvoje. Kompetenční profil se liší od 

kompetenčního modelu právě tím, že má již vypracovanou úroveň rozvoje jednotlivých 

kompetencí uvedených v modelu pro danou pozici. (Gazdíková, 2013, s. 39) 

Přesný obsah kompetenčního modelu není definován, vždy záleží na konkrétní organizaci. 

Stejně tak záleží na dané organizaci, jaký typ kompetenčního modelu použije pro hledání 

nových a popis a hodnocení stávajících zaměstnanců. Pokud má organizace vytvořen 

kompetenční model, kterému by měli vyhovovat všichni zaměstnanci této organizace, jedná 

se o tzv. model ústředních kompetencí
3
. Častěji se ovšem můžeme setkat s kompetenčním 

modelem, který je vytvořen pro určitou pracovní pozici. Tyto modely se však mohou v 

jednotlivých organizacích lišit, stejně jako se liší jednotlivé organizace, například zaměřením. 

(Kubeš et al., 2004, s. 61) 

 
3 anglicky core competencies 
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2.3.6 Národní soustava povolání 

Zpracované kompetenční profily profesí v České republice můžeme nalézt online v Národní 

soustavě povolání.  

"Národní soustava povolání (dále jen NSP) je soustavně rozvíjený a na internetu všem 

dostupný katalog popisů povolání a je nástrojem pro zvýšení mobility pracovní síly na 

základě potřeb trhu práce, které identifikují zaměstnavatelé a odborníci z trhu práce." (NSP, 

2017, Informace o NSP) 

Tento projekt postupně vzniká od roku 2007, je realizován Ministerstvem práce a sociálních 

věcí a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Důvodem vzniku tohoto veřejně dostupného registru povolání bylo popsání aktuálních potřeb 

trhu práce. NSP je zároveň provázána i s Národní soustavou kvalifikací (NSK), kde jsou 

definovány požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací. NSP se stala 

významným informačním zdrojem v oblasti profesního vzdělávání a lidských zdrojů. (NSP, 

2017, Informace o NSP)  
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2.4 Kompetenční profil tiskového mluvčí v NSP 

V NSP není toto pracovní místo plně vypracováno. Je zde ale zpracována pozice PR 

specialisty, k němuž je přidán tiskový mluvčí jako alternativní název. Jak jsem již psala výše, 

tyto pracovní pozice jsou téměř totožné, většinou jde pouze o drobné rozdíly a nejednotnost 

pojmenování pracovního místa. V NSP je vypracován kompletní kompetenční profil PR 

specialisty, popis jeho pracovní činnosti a kvalifikační požadavky pro tuto práci. Tyto 

informace byly projednány se zástupci zaměstnavatelů, odborníky z trhu práce a schváleny 

MPSV ČR. Proto jsem se rozhodla vybrat tento kompetenční profil jako základ teoretické 

části této práce. 

V NSP můžeme vidět kompetence požadované pro tuto pracovní pozici a zároveň jsou zde 

uvedeny i optimální úrovně těchto kompetencí. Pro lepší pochopení požadovaných 

kompetencí je u měkkých kompetencí a obecných dovedností konkrétněji popsáno jaké 

znalosti, dovednosti a schopnosti jednotlivé úrovně kompetencí zahrnují. 

NSP rozděluje kompetence do tří oblastí:  

 měkké kompetence - požadavky potřebné pro kvalitní výkon práce, které nejsou 

závislé na odbornosti jednotlivce, nýbrž na komplexních schopnostech člověka 

 obecné dovednosti - požadavky potřebné pro výkon práce, které ovšem nemusí zcela 

souviset s danou profesí  

 odborné dovednosti a znalosti - odborné požadavky, teoretické vědomosti a praktické 

dovednosti, které jsou potřebné pro výkon práce. 

Kompetenční profil v sobě zahrnuje například oblasti: efektivní komunikace, kooperace 

(spolupráce), kreativita, flexibilita, uspokojování zákaznických potřeb a další. 

Kompletní kompetenční profil PR specialisty podle NSP je v příloze této práce (příloha č. 3). 
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3 Praktická část 

3.1 Rozhovory s tiskovými mluvčími 

Cílem práce je analýza potřebných kompetencí tiskového mluvčího v knihovně. Kromě 

teoretického průzkumu tématu byly provedeny i polořízené rozhovory s konkrétními 

pracovníky na této pracovní pozici.  

Praktická část této práce vychází z rozhovorů se čtyřmi tiskovými mluvčími veřejných 

knihoven. Mluvčím bylo položeno 12 otázek a všechny byly dobrovolné - tedy pokud by 

mluvčí nechtěl odpovídat, tak nemusel. To se však nestalo a mluvčí odpověděli na všechny 

položené otázky. Otázky se týkaly různých oblastí souvisejících s výkonem práce tiskových 

mluvčím v knihovnách. Poslední otázka se týkala již vytvořeného kompetenčního modelu 

NSP, který je v příloze této práce (příloha č. 3). Model byl předložen respondentům, a ti byli 

požádáni o jeho zhodnocení. 

V práci neuvádím konkrétní identity osob, které mi poskytly rozhovory. Jednalo se o tři ženy 

a jednoho muže, působící ve veřejných knihovnách zřizovaných obcemi. Všichni respondenti 

byli zaměstnáni pouze na pracovních pozicích tiskových mluvčích (PR specialistů). Jednalo 

se o dvě knihovny s počtem zaměstnanců do 200 a dvě knihovny s počtem zaměstnanců do 

500 osob. Rozhovory se uskutečnily v květnu 2017. Konkrétně s mluvčím č. 1 - 19.5.2017, s 

mluvčími č. 2  a č. 3 - 22.5.2017 a s mluvčí č. 4 - 29.5.2017. 

3.1.1 Odpovědi na jednotlivé otázky 

3.1.1.1 Otázka č. 1 - Můžete mi stručně říci, jaká byla Vaše profesní cesta k 
současnému zaměstnání tiskového mluvčího v knihovně? 

Tiskový mluvčí č. 1 pracoval po studiu šest let v informačních službách Českého statistického 

úřadu. Tam měl na starosti zodpovídání dotazů ohledně statistik od různých odborníků i lidí z 

řad laické veřejnosti. Dostával se do styku s oddělením komunikace a to jej inspirovalo 

natolik, že si řekl, že by bylo zajímavé být tiskovým mluvčím. Jelikož je pro práci tiskového 

mluvčího potřeba praxe v médiích, začal tedy pracovat jako zpravodaj v České tiskové 

kanceláři - nejprve v zahraniční a poté v domácí redakci. Poté co nabyl dostatečnou praxi v 

médiích, rozhodl se vrátit zpět do státní správy a pracovat v tiskovém oddělení na 

Ministerstvu vnitra, konkrétně na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tam 
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se později stal provizorním tiskovým mluvčím. Po čtyřech letech z této funkce odešel a nyní 

je již půl roku zaměstnán jako tiskový mluvčí v knihovně. 

Tisková mluvčí č. 2 pracuje v knihovně od roku 1997. Tehdy ještě studovala střední školu, 

takže to byla pouze letní brigáda. Další léto se vrátila a dostala nabídku práce na dohodu. 

Několik let tedy pracovala na dohodu v knihovně v oddělení služeb a přitom ještě studovala. 

Po dokončení studia v roce 2005 začala pracovat na plný úvazek a stala se metodičkou. 

Věnovala se především metodice pro práci s dětmi. Když v knihovně v roce 2007 vzniklo 

oddělení vnějších vztahů, vedoucí tohoto oddělení si ji vyžádala, aby se věnovala metodice 

pro celou síť knihovny. V roce 2008 se stala vedoucí oddělení komunikace. V této pozici je 

zároveň mluvčí knihovny. 

Tisková mluvčí č. 3 se k public relations dostala tím, že byla ředitelkou v Nadačním fondu 

Slunečnice Heleny Houdové, která je bývalou Miss ČR. Jako ředitelka nadace se v rámci 

fundraisingu musela starat o public relations Heleny Houdové. Získala spoustu kontaktů a 

zjistila, že jí práce v public relations baví. Rozhodla se tedy tomu věnovat více, a poté co se 

Helena odstěhovala do zahraničí, začala pracovat jako tisková mluvčí v jedné bezpečnostní 

agentuře. Dále pět let pracovala na pozici PR koordinátorky v televizi Prima. Tam měla na 

starosti mnoho velkých projektů - například různé seriály, ale třeba i reality show Vyvolení. 

Pracovala také v Poslanecké sněmovně jako mediální poradce. Nyní již sedm let pracuje na 

pozici tiskové mluvčí v knihovně. 

Tisková mluvčí č. 4 začala po studiu pracovat ve fakultní nemocnici. Nejprve pracovala na 

sekretariátu ředitele a poté jako tisková mluvčí. Jelikož je tato práce velice náročná, po dvou 

letech odtamtud odešla. Chtěla i nadále pracovat jako tisková mluvčí, ale v jiném typu 

organizace. V té době zrovna knihovna hledala někoho na pozici tiskového mluvčí, tak se 

zkusila přihlásit. Od roku 2005 tedy pracuje v knihovně jako tisková mluvčí. 

Můžeme tedy říci, že tři ze čtyř dotazovaných mluvčích mají předchozí pracovní zkušenost s 

prací v médiích. Jedna mluvčí začínala jako knihovnice a stále pracuje v téže knihovně. Z 

dotazovaných je nejdelší dobu na této pozici mluvčí č. 4 - 12 let, nejkratší dobu mluvčí č. 1 - 

půl roku. 
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3.1.1.2 Otázka č. 2 - Jaký je název Vaší pracovní pozice? Jste zařazen jako 
knihovník, či pracovník vztahů s veřejností? 

Žádný z dotazovaných mluvčích není zařazen jako knihovník. A dokonce ani jeden z 

dotazovaných není oficiálně tiskový mluvčí. Jak jsem již zmínila v teoretické části této práce, 

ve spoustě organizací jsou lidé, kteří tuto funkci zastávají a organizaci reprezentují v médiích, 

ale jejich pracovní pozice má jiný název. Konkrétně mluvčí č. 1 je referent oddělení 

komunikace, mluvčí č. 2 vedoucí oddělení komunikace, mluvčí č. 3 ředitelka odboru 

komunikace a mluvčí č. 4 pracovnice vztahů s veřejností. Nicméně neoficiálně pro veřejnost 

jsou to tiskoví mluvčí, jelikož je to mnohem srozumitelnější a kratší název pozice. 

3.1.1.3 Otázka č. 3 - Jaká je Vaše kvalifikace? Musel jste si k Vaší práci nějaké 
kurzy/vzdělání dodělat? 

Mluvčí č. 1 má magisterský titul z historie, avšak nikdy se tomuto oboru profesně nevěnoval. 

Pro svou nynější pracovní pozici absolvoval kurzy prezentace, mediálních základů a další. Za 

významnější ale považuje svou praxi v médiích.  

Mluvčí č. 2 má knihovnické vzdělání. Absolvovala střední knihovnickou školu a obor 

Informační studia a knihovnictví na Karlově univerzitě v Praze. Knihovnické vzdělání ji ale 

na práci tiskové mluvčí nepřipravilo, takže si musela hodně věcí načíst a odkoukat. Žádné 

další kurzy si nedodělávala, ale jelikož rok pracovala s bývalou vedoucí oddělení vnějších 

vztahů, zaškolila se v podstatě u ní.  

Mluvčí č. 3 má středoškolské vzdělání v oboru Marketing a management. Další kurzy 

neabsolvovala, protože považuje za důležitější praxi. V tomto oboru je již více než 15 let. 

Tvrdí, že na této pozici se člověk stále učí, jelikož musí vnímat požadavky médií. 

Mluvčí č. 4 má vysokoškolský bakalářský titul z oboru Žurnalistika. Nemyslí si však, že by ji 

toto studium pro nynější práci dostatečně připravilo. Jelikož studovala v době, kdy se ještě 

nepoužívaly sociální sítě, považuje toto studium za zastaralé. Další kurzy také neabsolvovala, 

vše potřebné se naučila praxí. Díky ní získala spoustu kontaktů a naučila se jednat s 

obchodními partnery. 

Můžeme si všimnout, že obory vzdělání dotazovaných jsou různé  - Historie, Informační 

studia a knihovnictví, Marketing a management a Žurnalistika. Tři dotazovaní mají 

vysokoškolské vzdělání. Pouze jeden z dotazovaných absolvoval kvůli své práci další 
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vzdělávací kurzy. Všichni dotazovaní se shodují na tom, že důležitější a užitečnější než 

absolvované kurzy je praxe, díky níž se člověk skutečně naučí, co pro tuto práci potřebuje. 

3.1.1.4 Otázka č. 4 - Jaká je každodenní náplň Vaší práce? 

Mluvčí č. 1 se nejprve stará o monitoring tisku. Knihovna má zaplacenou agenturu, která toto 

dělá a dává mluvčímu přehled o tom, co se předchozí den psalo o knihovně, případně dalších 

tématech, které knihovna sleduje. Mluvčí pak monitoring rozesílá dále. Poté vyřídí poštu a 

další úkoly. Pošta obsahuje i různé dotazy a stížnosti uživatelů knihovny. Dále vyřizuje 

finanční záležitosti - to znamená rozpočet, faktury, přípravy finančních operací atp. Podílí se 

na vytváření zpráv, které se dávají na web knihovny, Facebook a Twitter. Také pomáhá s 

organizací akcí, koncertů a výstav, které se v knihovně pořádají. Na starosti má široké 

spektrum činností a jednotný každodenní program nemá. Vždy řeší to, co je zrovna potřeba 

udělat. 

Mluvčí č. 2 za svou nejčastější pracovní činnost označila vyřizování emailů a telefonů. Dále 

píše různé články, podklady pro tiskové zprávy a to co je potřeba sdělit veřejnosti. Aktivně 

média neoslovuje, novináři se většinou ozývají sami. V případě konkrétních dotazů jim ušije 

odpověď na míru.  

Mluvčí č. 3 zabere nejvíce času administrativa a byrokracie. Další velkou část zabere 

plánování a organizace různých akcí a výstav. Zajišťuje i pronájem prostor, které knihovně 

patří a v současné době se v nich pořádají koncerty. Jelikož oddělení komunikace má na 

starosti i vydavatelskou činnost, musí oddělení fungovat i jako takové středně velké 

vydavatelství. Mluvčí řeší dlouhodobou koncepční strategii a komunikační témata - tedy co a 

jak vypustit do médií a co naopak ne. Na starosti má různorodé záležitosti - od interní 

komunikace až po rozpočet. Také dělá přednášky pro děti na téma kyberbezpečnosti. 

Mluvčí č. 4 jako svou každodenní činnost označila starost o facebookovou stránku knihovny. 

Dále dělá, co je zrovna potřeba. Knihovna má své pobočky, které mají sice svůj provoz, ale 

propagace se řeší centrálně, tudíž má mluvčí na starosti cokoliv propagačního, co pobočky 

potřebují. To zahrnuje cokoliv od mediální propagace až po propagaci přes letáčky. Dále 

mluvčí komunikuje s novináři, připravuje tiskové zprávy, účastní se prezentace knihovny na 

různých akcích, chodí do rozhlasu a televize, atp. Organizaci akcí a přednášek má na starosti 

jiná zaměstnankyně knihovny, mluvčí připravuje pouze akce, které přímo souvisí s propagací 

knihovny. 
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Mezi činnosti, které patří k běžným aktivitám všech dotazovaných mluvčích, můžeme zařadit 

tyto: vyřizování emailů a telefonů, zodpovídání dotazů a stížností uživatelů knihovny, správa 

webových stránek a Facebooku knihovny, obecná administrativa, vytváření zpráv pro média a 

organizace akcí. Jak ale vidíme, mají mluvčí na starosti široké spektrum dalších činností. Tyto 

další povinnosti se liší podle potřeb knihovny a její struktury. Jde například o vydavatelskou 

činnost, pronájem prostor, starost o rozpočet atp. 

3.1.1.5 Otázka č. 5 - Co na své práci považujete za nejnáročnější? 

Mluvčí č. 1 uvádí jako nejnáročnější práci v tzv. “multitaskingu”. Práce mluvčího bývá 

“rozkouskovaná” na více činností, které nemusí vždy souviset přímo s médii.  

Mluvčí č. 2 označila jako nejnáročnější komunikaci s veřejností, která nebývá vždy 

jednoduchá. Navíc jsou kontakty na mluvčí veřejně dostupné, takže se ozývá opravdu hodně 

lidí, i ti kteří nejsou novináři. 

Mluvčí č. 3 uvádí jako nejnáročnější komplexnost a rozsah informací, které musí mít. Jako 

mluvčí musí knihovnu znát do nejmenších detailů a vědět, kde je jaký problém a co se řeší. Je 

třeba neustále komunikovat se zaměstnanci, sbírat informace, mít o všem přehled, hledat 

řešení problémů a být u všech krizových situací. Dále souhlasí s mluvčím č. 1 a taktéž se jí 

zdá náročná práce v “multitaskingu”. Je velmi těžké umět přepnout v hlavě. Například když 

něco řeší a najednou zavolá někdo s jiným problémem, musí mluvčí okamžitě přepnout 

myšlenkové a informační toky, což nebývá lehké. 

Mluvčí č. 4 také souhlasí s mluvčími 1 a 3 a připadá ji nejnáročnější řešení několika různých 

věcí najednou, což může být hektické a těžké vše zkoordinovat. Jinak ji práce baví a celkově 

ji náročná nepřijde.  

3.1.1.6 Otázka č. 6 - Co všechno ke své práci potřebujete? 

Všichni dotazovaní mluvčí pracují s běžnou kancelářskou elektronikou - to znamená počítač 

nebo notebook s připojením k internetu, tiskárnu, digitální fotoaparát, telefon, mobil s 

datovým připojením. Počítač by měl mít MS Office, poštovní program, internetový prohlížeč 

a programy na úpravu videí a fotografií. Dále mluvčí používají běžné kancelářské vybavení 

Mluvčí č. 2 dále uvedla jako důležitou trpělivost a dobrou náladu. Ke své práci také potřebuje 

do detailů znát knihovnu, a to nejen povrchně, ale i systémově vnitřně. 
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Mluvčí č. 3 a 4 se shodují, že je velmi důležitý také dobrý tým a kolegové, na které se mohou 

spolehnout. Je důležité, aby zaměstnanci knihovny brali mluvčí jako součást svého týmu, 

hledali společně s mluvčí řešení problémů, podíleli se na propagaci knihovny a měli ke 

knihovně pozitivní vztah. 

3.1.1.7 Otázka č. 7 - Kolik (měsíčně/ročně) vydáte tiskových zpráv a absolvujete 
tiskových konferencí? 

Mluvčí č. 1 vydává za knihovnu jednu až čtyři tiskové zprávy ročně. Minulý rok byly vydány 

dvě tiskové zprávy. Ačkoliv knihovna tiskových zpráv moc nevydává a ani se příliš neúčastní 

tiskových konferencí, o to více se zaměřuje na propagaci knihovny v nových médiích. Mluvčí 

dodává, že celkově napíše okolo dvanácti tiskových zpráv ročně, jelikož je píše i za sdružení, 

které s knihovnou spolupracuje, případně při příležitosti různých konferencí a akcí konaných 

v knihovně. 

Mluvčí č. 2 vydává ročně do deseti tiskových zpráv. Tiskových konferencí se také příliš 

neúčastní, pouze když je potřeba. Knihovna sama konference nepořádá, jelikož zde není tak 

silné téma, které by novináře zaujalo. 

Mluvčí č. 3 vydává kolem třiceti tiskových zpráv ročně. Také se hodně věnuje i individuálním 

tématům a dotazům novinářů. Pokud například podá nějakou zprávu ČTK, je to v podstatě 

tisková zpráva, protože ji od ČTK převezmou a použijí i další média. Obvykle je to tak, že 

pokud má někdo z médií zájem o téma, mluvčí mu poskytne exkluzivně informace a 

rozhovor, a až poté téma zveřejní jako tiskovou zprávu. Dále stejně jako mluvčí č. 2 uvádí, že 

tiskových konferencí pořádá minimum, protože v knihovně není pro novináře dostatečně 

významné téma. 

Mluvčí č. 4 vydává ročně dvě až tři tiskové zprávy. Pokud novináři potřebují něco vědět, 

využívají webových stránek knihovny, které jsou informačně poměrně plné. Pokud tam 

nenajdou, co potřebují, ozvou se mluvčí a ta jim odpoví individuálně. Tiskové zprávy mluvčí 

vydává jen výjimečně, například když se reorganizovala knihovna, nebo v případě projektu za 

několik miliónů. Při té příležitosti se pořádala i tisková konference, ale je to opravdu spíše 

výjimečně. 

Tři z dotazovaných vydávají do deseti tiskových zpráv ročně. Nejvíce vydává mluvčí č. 3 - 

kolem třiceti zpráv. Tiskové konference se v knihovnách konají jen zcela výjimečně, tedy jen 

v případě tématu, které by novináře dostatečně zaujalo. 
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3.1.1.8 Otázka č. 8 - Jaká média oslovujete pravidelně? Zveřejňujete tiskové zprávy i 
na webu knihovny? 

Všichni dotazovaní mluvčí tiskové zprávy zveřejňují na webových stránkách knihovny. Ze 

sociálních sítí je nejpopulárnější Facebook, kde mají všechny knihovny dotazovaných 

mluvčích taktéž stránky a jsou zde zveřejňovány tiskové zprávy.  

Mluvčí č. 1 se v propagaci zaměřuje především na nová sociální média, takže se stará i o další 

sociálně sítě - například Twitter atp. 

Mluvčí č. 2 používá v případě zprávy o kulturní akci i rozesílač pro kulturní zprávy. V 

rozesílači jsou obvykle programové periodika a servery. Pokud se zpráva týká pobočky v 

nějaké městské části, tak mluvčí zprávu posílá do médií dané části města. Městské části mají 

svoje noviny, weby, facebookové stránky, případně sms servis. Nejdůležitější jsou pro 

knihovnu regionální periodika a kanály, ale občas se zprávy o knihovně dostanou i do 

celostátního vysílání. 

Mluvčí č. 3 oslovuje nejvíce médií z dotazovaných. Hromadné zprávy posílá zhruba 

sedmdesáti novinářům. Tiskové zprávy vždy zasílá i zřizovateli knihovny, který je poté 

zveřejní na svých webových stránkách. Dále spolupracuje s Českou televizí, Českým 

rozhlasem, Primou a dalšími médii. Co se týče sociálních sítí, stará se mluvčí o již zmiňovaný 

Facebook, Twitter a Google+. Knihovna má dokonce i svou vlastní mobilní aplikaci, kterou 

mluvčí považuje za nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak dát uživatelům knihovny vědět, 

když se něco stane a je třeba knihovnu na nějakou dobu zavřít. 

Mluvčí č. 4 spolupracuje ve velké míře s místními deníky a rádii. Zprávy rozesílá místním 

novinářům. Občas kontaktuje i knihovnické časopisy. Ráda spolupracuje i se studentskými 

rádii a časopisy, jelikož knihovnu navštěvuje hodně studentů. 

3.1.1.9 Otázka č. 9 - Používáte při své práci i jiný jazyk než češtinu? 

Tři z dotazovaných uvedli, že při své práci často používají i angličtinu, a to jak v mluvené, tak 

písemné formě. To proto, že mnoho uživatelů knihoven jsou anglicky mluvící lidé, například 

zahraniční studenti.  

Mluvčí č. 3 často spolupracuje na akcích a výstavách s velvyslanectvími a také má knihovna 

bilaterální smlouvy se zahraničními knihovnami.  
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Mluvčí č. 4 anglický jazyk používá jen velmi zřídka. Anglicky mluví jen na akcích, kde 

prezentuje knihovnu a akce se účastní i zahraniční studenti, ale to se nestává často. Jiný jazyk 

než anglický mluvčí při práci nepotřebují.  

3.1.1.10 Otázka č. 10 - Pokud byste měl poradit jiné knihovně, která hledá 
tiskového mluvčího, jakého člověka byste jim na tuto pozici doporučila? Jaké 
by měl mít uchazeč zkušenosti, vlastnosti, schopnosti a znalosti? 

V odpovědi na tuto otázku se mluvčí celkem shodují. Všichni dotazovaní by doporučili 

především člověka velmi komunikativního, nejlépe extroverta, který umí jednat s lidmi a rád s 

nimi spolupracuje. Druhou nejčastější požadovanou znalostí byla znalost médií. Podle tří 

dotazovaných je ideální uchazeč s praxí v médiích, nejlépe bývalý novinář. Mluvčí č. 2 si 

myslí, že praxe až tak zásadní není, ale určitě by měl mít uchazeč dobré povědomí o tom, jak 

to v médiích chodí. Tři z dotazovaných uvedli jako velmi důležitou věc i pozitivní vztah 

uchazeče k dané organizaci, tedy knihovně. K tomu patří i detailní znalost knihovny.  

Mezi další uváděné požadavky patří tyto: znalost nových médií, technická zdatnost, schopnost 

pořizovat a upravovat videa a fotografie, organizační schopnosti, všeobecný a kulturní 

přehled, flexibilita, schopnost improvizace, schopnost vystupovat před novináři a kamerami, 

zdravá chuť pracovat a učit se atp. 

3.1.1.11 Otázka č. 11 - Jaké své profesní kompetence byste rád/a v budoucnu 
zlepšil? Například jaké kurzy byste rád navštívil, pokud byste měl 
neomezené prostředky a čas? 

Mluvčí č. 1 by se rád vzdělával v oblasti nových médií - Twitter, Facebook, Instagram atd. 

Tyto média se neustále a rychle vyvíjí, takže je třeba se stále vzdělávat v této oblasti. 

Mluvčí č. 2 by ráda absolvovala kurz storytellingu. Dále ji zajímají témata jako interní 

komunikace, big data a ochrana osobních údajů. 

Mluvčí č. 3 se vzdělává v oblasti safer internetu. Na toto téma i přednáší. Dalších možností 

jak se vzdělávat ji ale napadá spousta a ráda by kromě sebevzdělávání nabídla i nějaké kurzy 

kolegyním. 

Mluvčí č. 4 by se nejraději účastnila seminářů týkajících se public relations a ráda by zjistila, 

jak se o public relations starají další organizace, nejen knihovny. Tyto kurzy bývají většinou 

několikadenní a jsou velmi drahé, takže na ně knihovna zatím nemá prostředky. Dále by se 

ráda naučila lépe zacházet s Facebookem. Ten sice používá, ale myslí si, že na Facebooku je 
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mnoho dalších nástrojů a možností, které by mohla využít. Ráda by se zlepšila i v angličtině, 

kterou v práci příliš nepoužívá. 

3.1.1.12 Otázka č. 12 - Můžete prosím z kompetenčního modelu NSP vybrat 3-5 
nejdůležitějších kompetencí pro práci tiskového mluvčího v knihovně?  

S předloženým kompetenčním profilem souhlasili tři z dotazovaných. Mluvčí č. 2 má na 

funkci a pozici tiskového mluvčího jiný pohled než je uveden v profilu NSP. Podle ostatních 

dotazovaných by tiskový mluvčí měl mít správně všechny uvedené znalosti, dovednosti a 

schopnosti, což je ovšem u reálné osoby těžko dosažitelné.  

Nesouhlas se objevil pouze u požadované úrovně u leadershipu. Nesouhlasily dvě mluvčí z 

dotazovaných. U leadeshipu je totiž uvedena požadovaná úroveň 0, tedy ji teoreticky není 

vůbec potřeba. Podle dotazovaných mluvčích je to ale jedna z velmi důležitých kompetencí. 

Mluvčí mají na starosti i interní komunikaci a je potřeba, aby uměli vést tým a zaměstnance 

zkoordinovat. Leadership je opravdu velmi důležitá kompetence a mluvčí by měl být 

přirozeně vůdčí typ. 

Zde je seznam kompetencí, které byly mluvčími zaškrtnuty jako nejvýznamnější. 

Měkké kompetence: 

 Flexibilita (zaškrtnuto dvakrát) 

 Efektivní komunikace (zaškrtnuto dvakrát) 

 Ovlivňování ostatních (zaškrtnuto dvakrát) 

 Řešení problémů 

 Aktivní přístup 

 Samostatnost 

 Zvládání zátěže 

 Spolupráce 

 Kreativita 

 Plánování a organizování práce 

Obecné dovednosti: 

 Právní povědomí 
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Odborné znalosti dovednosti: 

 Public relations (zaškrtnuto dvakrát) 

 Vypracovávání odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných 

informací pro hromadné sdělovací prostředky (zaškrtnuto dvakrát) 

 Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a 

hromadným sdělovacím prostředkům včetně osobního vystupování v těchto 

hromadných sdělovacích prostředcích (zaškrtnuto dvakrát) 

 Vyhodnocování názorů veřejnosti na vybraná témata (vedení statistik, přehledů apod.) 

(zaškrtnuto dvakrát) 

 Marketing a marketingová komunikace 
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3.2 Kompetenční profil tiskového mluvčího v knihovně 

Tři ze čtyř respondentů s vytvořeným kompetenčním profilem v NSP celkově souhlasí. 

Nesouhlas byl pouze u leadershipu, který má v NSP hodnotu 0, ale respondenti jej považují za 

velmi důležitý. Profil obsahuje 34 kompetencí a bylo by ideální, kdyby PR specialista měl 

téměř všechny tyto kompetence rozvinuté na vysoké úrovni. Samozřejmě i zde můžeme 

nalézt drobné výjimky - například ani jeden z respondentů nepotřebuje pro svou práci být 

způsobilý k řízení osobního automobilu. Z odpovědí respondentů ale vyplývá, že je profil, až 

na těchto pár výjimek, platný a lze jej použít i pro tiskové mluvčí v knihovnách. 

Kompetenční profil by měl být platný pro všechny PR specialisty a je tedy poměrně obecný. 

Pokusila jsem se vytvořit další profil, který by byl více zaměřený přímo na tiskové mluvčí v 

knihovnách. U každé měkkých kompetencí a obecných dovedností je stručně uvedeno, proč 

jsem danou kompetenci zahrnula do kompetenčního modelu. Odborné znalosti a schopnosti 

byly vybrány respondenty z NSP v otázce č. 12. Další komentář k těmto kompetencím mi 

přišel nepotřebný. Systém požadovaných úrovní jednotlivých kompetencí jsem použila stejný 

jako je v NSP, hodnoty jsem upravila, aby byly přesnější pro pozici tiskového mluvčího 

v knihovně, a to na základě rozhovorů s mluvčími. Vytvořený profil obsahuje 25 kompetencí 

a je kompilátem: 

 kompetencí z NSP profilu, které respondenti uvedli jako klíčové v otázce č. 12, a to 

včetně leadershipu 

 kompetencí uvedených respondenty v otázce č. 10  

 konkrétními požadavky zaměstnavatele, které jsou uvedeny v popisu práce tiskové 

mluvčí v příloze této práce (příloha č. 4) 
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3.2.1 Vytvořený kompetenční profil 

Měkké kompetence – úroveň 0-5 

 Vedení lidí (leadership) – požadovaná úroveň: 4 

o Již zmiňovaný leadership, neboli vedení lidí (někdy také vůdcovství) byl sice v 

profilu NSP uveden jako zcela nepotřebný, dvě respondentky s tím však zcela 

nesouhlasily a označily jej za jednu z nejdůležitějších kompetencí. Tiskoví 

mluvčí sice obvykle nepatří do vedení organizace, nicméně mají na starosti 

externí i interní komunikaci organizace a musí tuto komunikaci řídit. S prací 

tiskového mluvčího souvisí mnoho úkolů, na kterých se podílejí i další 

zaměstnanci, a je třeba osoby, která by rozdala jednotlivé dílčí úkoly. Tiskový 

mluvčí by měl být tedy přirozeně vůdčí typ, který umí vést tým, určit směr a 

cíl plánu a rozdat potřebné dílčí úkoly ostatním zaměstnancům. Dle mého 

názoru je přirozené vůdcovství spojeno i s následující kompetencí. 

 Aktivní přístup – požadovaná úroveň: 5 

o Aktivním přístupem se chápe chuť do vykonávání úkolů, přirozený zájem o 

organizaci a její propagaci, vůle pracovat nad rámec svých povinností a další 

dílčí kompetence. S předchozí kompetencí souvisí také proto, že zahrnuje i 

zapojování ostatních do úkolů a plánů. Mluvčí v rozhovorech uváděli, že 

důležitější než praxe a vzdělání je chuť do práce a zájem o danou pracovní 

pozici a organizaci. A to je také zahrnuto pod pojmem aktivní přístup. 

 Flexibilita – požadovaná úroveň: 4 

o Mluvčí by se měl umět přizpůsobit mnoha druhům situací a měl by být 

schopen plnit úkoly z různých oblastí a různými způsoby. Tato kompetence 

souvisí i s chutí a ochotou učit se nové postupy řešení problémů. 

 Schopnost improvizace – požadovaná úroveň: 4 

o Jak jsem již zmínila u předchozí kompetence, mluvčí by měl umět řešit různé 

problémy a přizpůsobit se různým situacím. Mnohdy je vystaven situacím, na 

které se nepřipravil, a očekává se od něj profesionální chování. V těchto 

situacích musí mluvčí umět zachovat klid a co nejlépe knihovnu prezentovat. 

Schopnost improvizace je s flexibilitou úzce spojena. 

 Komunikační schopnosti – požadovaná úroveň: 5 

o Komunikativnost je pro tuto práci zásadní, což naznačuje i samotný název této 

pozice. V odpovědích na otázky č. 10 a 12 se respondenti shodují, že mluvčí 
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by měl být velmi komunikativní. Komunikační schopnosti na vysoké úrovni 

jsou také požadavkem zaměstnavatele v popisu práce (příloha č. 4). 

Komunikací se samozřejmě nemyslí jen ústní forma, ale i písemná a 

nonverbální.  

 Organizační schopnosti – požadovaná úroveň: 4 

o Jelikož má mluvčí mnoho rozličných úkolů a povinností, je potřeba, aby si čas 

naplánoval co nejefektivněji. Mluvčí mívá na starosti organizaci akcí a často 

musí organizovat i úkoly pro další zaměstnance knihovny, jak jsem zmínila 

výše u kompetence leadership. 

 Ovlivňování ostatních – požadovaná úroveň: 5 

o Schopnost ovlivnit ostatní ve svůj prospěch je jednou z nejdůležitějších 

kompetencí v public relations. Při propagaci knihovny musí mluvčí umět 

ostatní ovlivnit tak, aby měli o knihovně co nejlepší mínění. Nikdy však nesmí 

být použité informace záměrně nepravdivé. 

 Řešení problémů – požadovaná úroveň: 5 

o Řešení nejrůznějších problémů patří do denní náplně práce tiskového 

mluvčího. Mluvčí by měl umět řešit problémy jak v týmu, tak i samostatně. Je 

zároveň důležité, aby byl schopen předvídatelným problémům zabránit. 

 Zvládání zátěže a stresových situací – požadovaná úroveň: 4 

o Zvládání různých, často i stresových situací k této pracovní pozici patří. 

Mluvčí často musí jednat pod tlakem, nebo ve spěchu, a musí umět tuto zátěž 

zvládat. 

 Spolupráce – požadovaná úroveň: 4 

o Jak jsem již zmínila, mluvčí spolupracují s ostatními zaměstnanci knihovny. 

Často také oddělení, ve kterém jsou zařazeni, má více zaměstnanců, takže jsou 

mluvčí součástí týmu. Neméně důležitá je spolupráce s novináři a dalšími 

zástupci médií. 

 Samostatnost – požadovaná úroveň: 4 

o Zároveň by však mluvčí měl umět pracovat zcela samostatně. To znamená, že 

by měl co nejvíce pracovat bez přispění ostatních, ale je i důležité umět v 

případě potřeby požádat o radu. 

 Estetické cítění – požadovaná úroveň: 3 

o Estetické cítění mluvčí využívá při své práci v mnoha situacích.  Například je 

důležité proto, že mluvčí mívá na starosti v rámci propagace i návrh a výrobu 
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plakátů, letáčků, programů a dalších propagačních materiálů. Estetické cítění je 

důležité i při pořizování fotografií, jejich úpravy a výběru fotografií ke 

zveřejnění. 

 Kreativita – požadovaná úroveň: 4 

o Ta souvisí s předchozím bodem a mluvčí ji potřebuje k návrhu různých 

materiálů. U mluvčího je také důležité, aby přicházel s novými a zajímavými 

nápady, jak knihovnu ještě efektivněji propagovat. 

 Formulační a stylistické schopnosti – požadovaná úroveň: 5 

o Mluvčí prezentuje knihovnu nejen informacemi, které podává, ale i úrovní 

svého projevu. Ten by měl být na špičkové úrovni, a to jak v mluvené, tak 

písemné formě. Je třeba, aby informace byly podány výstižně, přehledně, a 

samozřejmě bez gramatických a stylistických chyb. 

Obecné dovednosti: úroveň 0-3 

 Právní povědomí – požadovaná úroveň: 2 

o Mluvčí by měl mít povědomí o právním systému a znát legislativu týkající se 

dané knihovny. Mluvčí také často pracují s různými právními dokumenty a je 

důležité, aby se v této oblasti uměli orientovat. 

 Znalost práce ve sdělovacích prostředcích – požadovaná úroveň: 3 

o Práce s nejrůznějšími sdělovacími prostředky je denní náplní práce tiskového 

mluvčího, a je proto nezbytné, aby mluvčí věděl, jak to v médiích chodí. 

 Základní znalost angličtiny – požadovaná úroveň: 2 

o Jelikož má mnoho knihoven i mnoho zahraničních uživatelů, je třeba, aby 

mluvčí uměl komunikovat i s nimi, a to jak v mluvené, tak písemné formě. 

Některé knihovny spolupracují i se zahraničními knihovnami, a také je 

mnohdy třeba angličtinu používat na různých akcích a konferencích. Další cizí 

jazyk potřeba není.   

 Znalost celkové problematiky organizace a vnitřních předpisů – požadovaná 

úroveň: 3 

o Výborná znalost organizace a její problematiky patří k nejzákladnějším 

podmínkám pro výkon této pracovní pozice. Knihovnu může reprezentovat jen 

osoba, která ji skutečně zná do nejmenších detailů. 
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 Technická zdatnost – požadovaná úroveň: 2 

o Mluvčí mívají na starosti i pořizování a úpravu různých fotografií a videí z 

akcí, a proto je třeba, aby toto bez problému zvládali. Schopnost pracovat s 

kancelářskou technikou je samozřejmostí. 

 Znalost sociálních sítí – požadovaná úroveň: 2 

o Mnoho zpráv a záznamů je praktické sdílet na sociálních sítích, protože tam je 

uvidí značná část uživatelů. Mluvčí by se měl v prostředí sociálních sítí 

orientovat a umět používat nástroje, které tyto sítě nabízejí. 

Odborné znalosti dovednosti: úroveň 1-8 

 Public relations  – požadovaná úroveň: 8 

 Vypracovávání odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných 

informací pro hromadné sdělovací prostředky – požadovaná úroveň: 8 

 Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a 

hromadným sdělovacím prostředkům včetně osobního vystupování v těchto 

hromadných sdělovacích prostředcích – požadovaná úroveň: 8 

 Vyhodnocování názorů veřejnosti na vybraná témata (vedení statistik, přehledů 

apod.) – požadovaná úroveň: 8 

 Marketing a marketingová komunikace – požadovaná úroveň: 6 
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3.3 Vzdělávání tiskových mluvčích v knihovnách 

Další vzdělávání v podobě kurzů a seminářů by respondenti uvítali. V odpovědích uváděli 

širokou škálu vzdělávacích potřeb pro celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV). 

Vybrané oblasti pro CŽV byly stanoveny na základě rozhovorů s vybranými tiskovými 

mluvčími a jsou to: 

 používání nových médií a sociálních sítí pro účely public relations - např. Twitter, 

Facebook, Instagram, Google+ atd.  

 storytelling 

 interní komunikace 

 big data  

 ochrana osobních údajů 

 public relations organizací 

 jazykové kurzy (především angličtina) 

Mluvčí se také mohou dále vzdělávat na školení tiskových mluvčích v knihovnách, které 

pořádá například Sdružení knihoven ČR. 

3.3.1 Vzdělávání uchazečů o pozici tiskových mluvčích v knihovnách 

V teoretické části této práce jsem se již zabývala návrhem vhodné kvalifikace pro pracovní 

pozici mluvčích. Podle NSP by ideální uchazeč o tuto pozici měl mít bakalářský nebo 

magisterský titul v oboru Mediální a komunikační studia, případně - magisterský titul v oboru 

Ekonomika a management. 

Ideálního formálního vzdělání podle NSP tedy nedosáhl ani jeden respondent. Z odpovědí 

respondentů můžeme vidět, že na pozicích mluvčích můžeme nalézt osoby s různými obory 

vzdělání. V případě respondentů pro tuto práci se jednalo o humanitně a ekonomicky 

zaměřené obory. Můžeme si také všimnout různých stupňů ukončeného vzdělání respondentů 

- od ukončeného středoškolského vzdělání po magisterský titul. Pracovní pozici tiskového 

mluvčího ale získali všichni tito respondenti, a to zejména na základě svého zájmu a 

komunikačních schopností, které osvědčili při přijímacím řízení. Z toho vyplývá, že 

doporučené vzdělání podle NSP ve skutečnosti pro získání této pozice není nutné. Klíčový je 

především zájem o tuto pracovní pozici a danou organizaci. To v rozhovorech mluvčí 

potvrdili. 
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Často se můžeme setkat i s názorem, že nejvhodnějším studiem pro výkon tohoto zaměstnání 

je přímo žurnalistika - a to jak v odborné literatuře, tak v požadavcích zaměstnavatelů. V 

popisu práce, který najdete v příloze (příloha č. 4) můžeme vidět jako požadavek pro tuto 

pozici vysokoškolské vzdělání v oboru žurnalistiky či oboru příbuzném. Tuto kvalifikaci má 

mluvčí č. 4. V rozhovoru však uvádí, že ji toto studium pro práci tiskové mluvčí dostatečně 

nepřipravilo a vše potřebné se naučila až praxí. 

I ostatní respondenti v odpovědích uvádí, že se nejvíce o této pracovní pozici naučili až při 

výkonu zaměstnání. Všichni se tedy shodují, že důležitější než vzdělání je praxe a zkušenosti. 

3.4 Shrnutí 

Výsledkem práce je sestavený kompetenční profil tiskového mluvčího v knihovně. Ten jsem 

sestavila na základě polořízených rozhovorů se čtyřmi konkrétními tiskovými mluvčími, 

rozborem již hotového kompetenčního modelu z Národní soustavy povolání a analýzou 

popisu práce, který mi poskytla jedna z respondentek.  

Dále jsem vytvořila doporučení pro vzdělávání uchazečů o tuto pracovní pozici. V teoretické 

části můžeme vidět, že se v literatuře i v Národní soustavě povolání jako nejvhodnější 

kvalifikace uvádí obory jako například ekonomika, management a žurnalistika. Tyto obory 

jsou odborníky doporučovány a uchazečům získání dané pracovní pozice usnadní. Nicméně z 

rozhovorů v praktické části se můžeme dozvědět, že mnozí tiskoví mluvčí tuto kvalifikaci 

nemají a jejich studované obory jsou od public relations dost vzdálené. Z toho vyplývá, že 

důležitější jsou praktické dovednosti a zájem o tuto práci a danou organizaci. 
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4 Závěr 

Tématem bakalářské práce je kompetenční profil tiskového mluvčího v knihovně. Během 

psaní této práce jsem se dozvěděla nejen mnoho zajímavých informací o práci tiskových 

mluvčích v knihovnách, ale také jsem zjistila, jak užitečné jsou kompetenční modely. 

Kompetence a kompetenční profily jsou jedním z klíčových nástrojů řízení organizace. V 

současnosti se jedná o velmi aktuální téma. Vedení organizace zajímá, jaké kompetence jsou 

potřebné pro správný výkon pracovních pozic jejich zaměstnanců. Kompetenční modely 

pomáhají při výběru a hodnocení pracovníků. Pro zaměstnance organizace jsou neméně 

důležité, neboť jim kompetenční modely pomáhají dozvědět se, jaké vlastnosti a schopnosti se 

od nich na dané pozici očekávají a na jaké kompetence by se měli zaměřit ve svém vzdělávání 

a sebezdokonalování. V Národní soustavě povolání můžeme nalézt kompetenční modely 

mnoha dalších pracovníků v knihovnách - od katalogizátorů po knihovníky ve službách, nebo 

třeba knihovníky pracující s dětmi a dětskou literaturou. Bylo by zajímavé ověřit platnost i 

těchto dalších modelů, případně vytvořit nový kompetenční model pracovníka knihovny, 

který jsem v Národní soustavě povolání nenašla - vedoucí knihovny. Pokud bych měla psát 

svou práci o kompetenčním profilu jiného zaměstnance v knihovně, vybrala bych si tuto 

pozici. Vedoucí knihovny je velmi důležitá a zajímavá pozice a je na ni kladeno mnoho 

nároků. Pro úspěch a správné fungování knihovny je vedoucí klíčovou osobou.  

Jsem však ráda, že jsem mohla psát svou závěrečnou práci o tiskových mluvčích. Na začátků 

psané této práce jsem o této pracovní pozici moc nevěděla. Výběr této práce nepocházel z 

dlouhodobého zájmu o toto téma, jak tomu obvykle při výběru prací bývá, nýbrž vycházel z 

mé zvědavosti, co vlastně tiskoví mluvčí v knihovnách dělají. Kdykoliv jsem s někým mluvila 

a zmínila se, o čem vlastně svou bakalářskou práci píšu, setkala jsem se s jedinou reakcí, 

kterou byl údiv, že taková pracovní pozice vůbec v knihovnách existuje. Mnoho lidí se mě 

dokonce zeptalo, na co je vlastně public relations v knihovnách potřebné. Ostatní se možná 

zeptali jen v duchu. Obvyklá představa lidí, kteří se tomuto tématu nevěnují, o pracovní 

činnosti tiskových mluvčích v knihovnách je, že mluvčí jednou za týden zodpoví nějaký 

dotaz, případně napíše zprávu na webové stránky knihovny. Je zajímavé, že téměř totožnou 

reakci měli lidé, kteří se tématu knihovnictví nevěnují a naposled byli v knihovně v dětství, 

tak lidé, kteří jsou v knihovnách zaměstnaní. Myslím, že téma public relations v knihovnách 

by se mělo dále rozvíjet a diskutovat, aby alespoň lidé zaměstnaní v knihovnách věděli, že 

public relations je pro knihovny důležité a proč.  
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Výsledkem práce je nejen vytvoření kompetenčního profilu a doporučení pro vzdělávání 

uchazečů o tuto pracovní pozici, ale můžeme zde nalézt i odpovědi na to, co vlastně tiskoví 

mluvčí v knihovnách dělají a proč je public relations důležité i pro knihovny a neziskové 

organizace. Tato práce může v mnohém pomoci jak uchazečům o práci PR pracovníků v 

knihovně, tak ostatním podat základní informace o této pozici přímo od lidí, kteří ji 

vykonávají. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Platové třídy pracovníků v public relations 

Public Relations ve 3. platové třídě 

1. Poskytování informací o příslušnosti útvarů, pracovišť nebo osob, o pracovní době a 

základních náležitostech podání. Poskytování průvodní základní obecné dokumentace, 

informačních brožur a jiných materiálů. 

Public Relations ve 4. platové třídě 

1. Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při vyřizování 

jednotlivých podání občanů. 

Public Relations v 5. platové třídě 

1. Zpracovávání návodů a obdobných materiálů (přehledů, seznamů, adresářů) pro veřejnost k 

vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících celému úřadu. 

2. Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech 

se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o poskytovaných službách, zajímavostech, 

ubytování, stravování a cenách. 

Public Relations v 6. platové třídě 

1. Podávání informací občanům při vyřizování jejich záležitostí o věcné, místní a funkční 

příslušnosti všech územních správních úřadů a orgánů obcí. 

2. Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace. 

3. Poskytování odborných informací z různých oborů podle stanovené dokumentace a 

postupů, například historických, zeměpisných a přírodopisných. 

Public Relations v 7. platové třídě 

1. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost, například dnů 

otevřených dveří. 

2. Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů 

územního samosprávného celku. Získávání různorodých informací z různých zdrojů včetně 

jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání a zpracovávání rešerší podle obecných 

zadání. 
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3. Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů 

územního samosprávného celku formou populárně-informačních materiálů. 

4. Poskytování specializovaných odborných informací a konzultací ve vymezeném dílčím 

úseku v reálném čase. 

Public Relations v 8. platové třídě 

1. Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání 

monitorů denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů. 

2. Zajišťování publicity významných společenských akcí, případně některých pracovních 

jednání. Zpracovávání rozborů a vyhodnocování publicity a podnětů veřejnosti k činnosti 

organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku včetně návrhů na 

další postup. 

3. Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem na nejširší skupiny 

obyvatel včetně zajišťování součinnosti s médii a organizace tiskových konferencí. 

4. Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti 

organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací 

pro hromadné sdělovací prostředky. 

5. Koordinace poskytování informací, poradenské a konzultační činnosti v reálném čase. 

Poskytování odborných konzultací ve specializovaném oboru v reálném čase. 

6. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací z různých oborů z oblasti 

cestovního ruchu s místní působností, například historických, zeměpisných, přírodopisných a 

dopravních. 

Public Relations v 9. platové třídě 

1. Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve 

vztahu k veřejnosti. 

2. Vytváření a soustavná a úplná aktualizace souborů informací z různých oborů z oblasti 

cestovního ruchu s regionální působností, například historických, zeměpisných, 

přírodopisných a dopravních. 

Public Relations v 10. platové třídě 

1. Komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a 

hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí). 

2. Stanovování přístupů a způsobů provádění informačních kampaní ve sdělovacích 

prostředcích včetně jejich přípravy a realizace. 
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Public Relations v 11. platové třídě 

1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů kraje, hlavního města Prahy, 

statutárního města nebo správních úřadů s celostátní působností k veřejnosti a hromadným 

sdělovacím prostředkům ve věcech zpravidla širokého významu včetně publicistické činnosti 

a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí). 

2. Zpracovávání koncepce vztahu organizace. 

Public Relations ve 12. platové třídě 

1. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů prezidenta republiky, 

parlamentu, vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru v zásadních věcech 

s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, 

hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí). 

2. Tvorba komplexních mediálních projektů a koncepcí uvnitř rezortu, koordinace 

komunikačních toků s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami a utváření zdrojové 

základny informací. 

Public Relations ve 13. platové třídě 

1. Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií prezidenta republiky, parlamentu, 

vlády, ústředního správního úřadu nebo bezpečnostního sboru, utváření rozsáhlé komunikační 

soustavy a koordinace jejího začleňování do jednotného rezortního nebo multirezortního 

systému, členěného na organizační složky státu nebo příspěvkové organizace. (Příloha k 

nařízení vlády č. 222/2010 Sb.) 
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Příloha č. 2 - Platová tabulka 

 

 

(Kupní síla, Platové tabulky a katalog platových tříd 2018, 2017)4 

  

 
4 

 Pozn.: Tabulka je mnou oříznuta, aby obsahovala pouze platové třídy platné pro 
pracovníky v public relations. 
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Příloha č. 3 - Kompetenční model PR specialisty   
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(NSP, 2017, PR specialista) 
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Příloha č. 4 - Popis pracovního místa tiskového mluvčího 
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5 (vlastní zdroj) 

 

 

 

 
5 

 Zabarvená místa obsahovala název knihovny. 


