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1 Úvod 

Nadnárodní korporace spojující podniky s mezinárodní působností se staly běžnou 

součástí podnikatelského prostředí drtivé většiny zemí světa. Tento fakt je další z mnoha,  

jenž přispívají ke globalizaci. Neodborné publikum je takovýmito kroky ale často 

deprimováno a špatně je chápe. Pro širokou veřejnost takovéto změny znamenají něco nového 

a často nesrozumitelného. Pokud se některý známý podnik zařadí pod nadnárodní koroporaci,  

tak se stává, že ztrácí určitý kontakt se svým blízkým okolím a zaměstnanci. Lidé často  

k takové organizaci ztrácí vztah a důvěru. Tyto aspekty jsou většinou zapříčiněny špatnou  

nebo žádnou komunikací vedení podniku s jak vnější, tak vnitřní veřejností. 

Public relations je jedním z nástrojů marketingové komunikace. Právě komunikace, 

tedy oboustranné sdělování informací je základním principem tohoto nástroje. Každá 

organizace, nejen nadnárodní, by měla aktivně komunikovat s vnějším i vnitřním okolím 

podniku. Moderní doba bývá někdy také nazývaná informační dobou, lidé chtějí být 

informováni různými kanály. Public relations má, díky svým nástrojům, možnost sdělovat 

veškeré informace různými kanály a vytvářet tak pozitivní vztah mezi veřejností a danou 

organizací. 

Tématem této diplomové práce byla analýza nástrojů public relations strojírenské 

společnosti. Teoretické základy public relations, tedy jedné z disciplín marketingové 

komunikace, se mohou zdát úzké, nicméně opak je pravdou. Jedná se o samostatný  

a teoreticky rozsáhlý obor, který řeší subjekt od vizuálního až po informační projev. Součástí 

jsou také nezbytné kvantitativní metody hodnocení efektivity práce public relations. 

Společnost, na jejíž PR aktivity byla zaměřena praktická část diplomové práce je dnes 

již tradičním a velice významným hráčem v oblasti strojírenství na českém i světovém trhu, 

MSA, a.s. V práci bylo využito faktu, že tato původem ryze česká společnost se v roce 2007 

začlenila do nadnárodního ruského koncernu RIMERA-GROUP. Připojení znamenalo mnoho 

transformací, přes nutné personální změny až po masivní investice. Členství znamenalo i nové 

pojetí strategie celého podniku a jeho dílčích funkčních oddílů. Strategické výhledy 

marketingového (a public relations) oddělení se staly odrazovým můstkem pro analytická  

a pozorovací hodnocení. 

Analytická část práce byla věnována několika tématům. Tato témata rovněž 

poskytovala nutný podklad pro cíle práce. Hlavním tématem byla analýza míry dosažení 
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strategických (dlouhodobých) cílů marketingového oddělení v oblasti PR. Tyto cíle byly 

stanoveny v roce 2007 při vstupu MSA, a.s. do nadnárodního celku RIMERA-GROUP.  

Ke kvantifikaci výsledků posloužila metoda dotazování a odborně stanovené hypotézy. 

Vedlejší šetření se týkala rešerše a zhodnocení pozorováním nástrojů public relations,  

jenž jsou v podniku používány. Další vedlejší částí byl mediální průzkum, prováděný pouze 

na internetových médiích, týkající se vydaných tiskových zpráv. Posledním šetřením 

v praktické části bylo zhodnocení eventu dne otevření nové výrobní haly. Poslední dvě témata 

z vedlejších úkolů byla provedena ryze na přání marketingového a PR oddělení společnosti. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, do jaké míry jsou dosaženy strategické 

cíle z roku 2007 v oblasti marketingové komunikace, tedy hlavně public relations. Vedlejšími 

cíli byla analýza používaných nástrojů PR, internetový mediální průzkum a zhodnocení 

eventu dne otevření nové haly. 

Na základě vygenerovaných výzkumných dat bylo stanoveno několik návrhů  

a doporučení. Tyto nástiny kroků v oblasti PR by měly zlepšit jednotlivé problematické části, 

se kterými podnik, v udržování harmonických vztahů s veřejností, bojuje. Návrhy  

a doporučení se vždy týkají jednotlivých oblastí public relations. 
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2 Teoretická východiska marketingové komunikace 

Marketingová komunikace je teoretický celek obsahující různé nástroje, mezi nimiž 

nalezneme i public relations. Marketingové komunikace byla definována již nespočet krát. 

Pro potřeby diplomové práce uvedeme tři definice, z nichž práce čerpá a inspiruje se jimi. 

 Pelsmacker (2013, s. 24) definuje marketingovou komunikaci jako nejviditelnější 

nástroj marketingového mixu, jenž obsahuje všechny nástroje, jejichž prostřednictvím firma 

komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky nebo image firmy jako takové. 

V širším kontextu, tedy nejen jako marketingovou, definuje komunikaci Foret (2011, 

s. 3) jako základ veškerých vztahů mezi lidmi. Na nich a na naší schopnosti navzájem  

se domluvit závisí i naše schopnost přežití. Komunikace představuje proces sdělování (ale 

také sdílení), přenosu a výměny významů a hodnot zahrnující v širším záběru nejen oblast 

informací, ale také dalších projevů a výsledků lidské činnosti, jako jsou nejrůznější nabízené 

produkty, stejně jako reakce zákazníků na ně. 

Velmi detailním a vyčerpávajícím způsobem definuje marketingovou komunikaci 

Hesková (2001, s. 22) a to jako komunikaci, kterou používá podnik k informování, 

přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích potencionálních zákazníků. Hlavní 

charakteristikou této komunikace je zprostředkování informací a jejich obsahového významu 

s cílem usměrňování mínění, postojů, očekávání a způsoby chování spotřebitelů v souladu  

se specifickými cíli podniku. 

Připomenout lze, že marketingové komunikace obsahuje několik základních nástrojů 

(také nazýváno jako komunikační mix): reklama, sponzorování, podpora prodeje, přímý 

marketing, prodejní místa, výstavy a veletrhy, osobní prodej, interaktivní marketing.  

(Pelsmacker, 2013) 

Diplomová práce se v následující podkapitole (z hlediska jejího zaměření) věnuje 

definování public relations, jakožto právě jednoho z nástrojů komunikačního mixu. 

2.1 Čtyři základní východiska Public relations 

Veřejné mínění je pojem historického rázu, jeho dějiny sahají až do starověku  

a vychází ze slovního spojení „opinion public“ nebo také „communis opinio“. V dnešním 

praktickém životě se objevuje například názor, že se veřejné mínění neskládá jen z hlasu lidu, 

ale ovlivňuje ho také média a názory lidí týkající se veřejných záležitostí (Brauer, 1993). 
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Kohut (1999, s. 15) se snažil sestavit hlavní rysy veřejného mínění. Tvrdí,  

že se v něm odráží současné názory, postoje i nálady veřejnosti. Nelze jej považovat za přesné 

rozumové poznání, vždy obsahuje prvky subjektivnosti, přibližnosti a dojmovosti. Dále 

zmiňuje charakteristickou vlastnost, a to skutečnost, že veřejné mínění se vytváří  

jen k významným podnětům (jevům, názorům, osobnostem či událostem). Na závěr se věnuje  

i otázce tzv. opinion leaders – tím má namysli hlavně projevy politiků a manipulaci 

demagogů. 

Dalším východiskem je image. Podle Svoboda (2009, s. 15) image spojuje všechny 

představy jedince nebo skupiny veřejnosti o určitém předmětu mínění, kterým mohou  

být subjekty nebo objekty, například osoby (osobnostní image, image politika, image 

podnikatele atp.), země nebo města (image země, národa, či města), instituce nebo organizace 

(městské a obecní úřady, spolky a svazy, politické strany) a firmy s jejich aktivitami určenými 

pro veřejnost (podnikový, produktový image, image značky, obalový image, propagační 

image). Image je velmi složitý a v čase proměnlivý termín. Vztahuje se k němu i pojem 

reputace, která patří do oblasti image. Jedná se o dlouhodobě vytvářenou pověst subjektu 

nebo objektu public relations, jenž je stěžejní pro vztahy mezi danou firmou (společností)  

a veřejností. Na téma složitosti krystalizace a fungování image bylo vytvořeno několik tezí, 

tvrdících např. skutečnost, že image se skládá z objektivních, subjektivních, správných  

i nesprávných představ a zkušeností jednotlivce nebo kolektivu o daném subjektu mínění. 

(Vysekalová, 1994). 

K problematice image dodává Foret (2011, s. 75) tvrzení, že jej lze chápat  

jako představu, obraz, či dokonce zdání o nějakém objektu. Může se týkat nejrůznějších jevů. 

Jako každá subjektivní představa, obraz či zdání nemusí být nutně pravdivý. V marketingu  

si ho nejčastěji všímáme v souvislosti s organizací (firmou, podnikem) nebo se samotným 

produktem (značkou). 

Okolo přelomu století mnoho teoretiků public relations (dále „PR“) prezentovalo 

názor, že pro chápání a vytváření dobrých vztahů s veřejností hraje velmi důležitou roli 

reputace, tedy pověst subjektu. Tvrdili, že pojem image je sám příliš široký. Reputace naopak 

představuje dlouhodobě utvářenou pověst, která je dnes pro vztahy mezi organizací a jejím 

okolím (zvláště pak veřejností) důležitější. (Svoboda, 2009) 

Reputace je též definována Pelsmacker (2013, s. 36) jako dojem,  

který je vyvolán u jednotlivců na základě jejich zkušeností či vlivu komunikace, chování  
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a symbolik. Zatímco image může být pomíjivá a mít krátké trvání, reputace je mnohem silněji 

zakořeněna v povědomí jednotlivců. Image lze obměňovat, ale reputace se velmi obtížně mění 

v krátkém čase, neboť je odvozena od důvěryhodnosti, spolehlivosti a odpovědnosti. 

Čtvrtým a posledním východiskem PR je corporate identity. Jedná se, v zásadě,  

o vytváření a realizaci vlastní dlouhodobé filozofie organizace. Corporate identity je často 

veřejností velmi špatně chápána jen jako např. Corporate design (vytvoření logomanuálu a 

korporátních barev). Naopak, jde o velmi složitou a dlouhodobou koncepci, která je v reálné 

podobě účinně realizována povětšinou jen nadnárodními celky. Firemní identita a dříve 

zmíněná image jsou bohužel dalšími často zaměňovanými termíny. (Svoboda, 2009) 

Určitý řád těmto dvěma rozdílným termínům dala Vysekalová (2009, s. 16), která 

uvádí, že firemní identita je chápána jako prostředek ovlivňování image. Stručně řečeno, 

firemní identita je to, jaká firma je nebo chce být, zatímco image je veřejným obrazem této 

identity. Kombinace těchto čtyř základních pojmů (veřejné mínění, image, reputace  

a corporate identity) je východiskem pro efektivní fungování public relations jako. 

2.2 Public relations 

Pojem public relations byl v historii různě definován již více než 1000 krát. Všechny 

definice byly nejrozmanitěji pojaté. Z doslovného překladu do češtiny se dozvíme, že se jedná 

o vztahy s veřejností. Jak již bývá zvykem, tak doslovný překlad není zcela přesnou a jasnou 

definicí odborného pojmu. Odborná veřejnost navíc přijala používání anglosaského termínu 

„public relations“ (Svoboda, 2009). 

Definování pojmu PR bylo a je velmi kontroverzní téma. Lesly (1995, s. 18) například 

uvádí, že Výbor pro terminologické otázky Americké společnosti public relations publikoval 

na téma definice public relations rozsáhlou zprávu, ze které vyplývá závěr, že jednoznačné 

určení definice PR již není v současnosti ani možné, neboť cíle, aktivity, techniky, formy  

a další prvky PR jsou tak obšírné, že jejich zjednodušení do definice je prakticky nemožné. 

Samozřejmě existují i jednoznačnější definice PR. Příkladem budiž následující tři 

definice. Svoboda (2009, s. 17) tvrdí, že public relations jsou sociálně komunikační aktivitou. 

Jejím prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet  

a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemné porozumění a důvěru. 

Public relations organizace se také uplatňují jako nástroj svého managementu. 
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V souvislosti s cílovými skupinami publikoval Pelsmacker (2013, s. 301) názor  

The Institute of Public Relations (1984), jenž PR chápe jako trvalé úsilí, jehož cílem  

je vybudovat a udržet dobré vztahy, dobré jméno, vzájemné porozumění, sympatie 

s druhotnými cílovými skupinami, které nazýváme veřejnost, publikum či stakeholdeři. 

Londýnský institut tak naznačil problematiku veřejného mínění, jakožto východiska pro PR 

(viz předchozí kapitola). 

V knize Marketingová komunikace definoval Pelsmacker (2013, s. 26) public relations 

jako disciplínu zahrnující všechny činnosti, jejichž prostřednictvím firma komunikuje se svým 

okolím a všemi jeho subjekty. Okolí a jeho subjekty jsou všichni  

ti, s nimiž chce mít firma dobré vztahy. Publicitu podporují tiskové konference, diskuze 

v médiích. Tyto aktivity nejsou placeny firmou a jejich obsah je zpravidla připraven novináři. 

PR je také chápáno jako hlavní a stěžejní nástroj IMC, na druhou stranu ale samotná 

marketingová komunikace je chápána příliš komerčně a krátkodobě. PR je nástrojem 

dlouhodobého charakteru. Organizace jsou často neochotné obětovat momentální zisk na úkor 

dlouhodobé návratnosti. V této souvislosti se hovoří o silných (viz Obr. 2.1)  

a slabých (viz Obr. 2.2) stránkách PR. (Pelsmacker, 2013; Lesly, 1995). 

 

 

Obr. 2.1 Silné stránky PR   Zdroj: (Pelsmacker, 2013), upraveno autorem 

 

Obr. 2.2 Slabé stránky PR   Zdroj: (Pelsmacker, 2013), upraveno autorem 

Public relations jako nástroj komunikačního mixu si tedy klade za cíl ovlivňovat 

(pozitivně) vnitřní i vnější veřejné prostředí organizace. K realizaci působení na veřejnost 

využívá nespočet aktivit, které jsou většinou realizovány prostřednictvím vlastního oddělení 

PR nebo externí agentury. 
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2.3 Základní rozdělení public relations 

Organizace, jako subjekt PR, má dvě oblasti zaměření. Obě oblasti jsou do jisté míry 

propojeny a navzájem se ovlivňují. Jedná se o oblast inertního a externího PR. V rámci tohoto 

rozdělení se můžeme setkat i s pojmenováním explozivní a implozivní PR. 

2.3.1 Interní public relations 

Interní public relations je často také označováno jako Human Relations, Labour 

Internal Relations nebo „Internals“ (tento pojem v Evropě zevšednil).  Jedná se tedy o cílovou 

skupinu PR uvnitř organizace – její zaměstnance. Celý koncept vnitřní komunikace vychází 

z předpokladu, že vrcholový management musí zajistit vytvoření příslušných cest k fungování 

interní komunikace. S těmito předpoklady také souvisí výklad pojmu „implozivní PR“, který 

chápe implozi jako tvrdé jádro organizace (top management) a staví tak komunikaci  

na pevných základech. (Svoboda, 2009; Pavlečka, 2009; Panešová, 2009) 

Jelikož management organizací má být nositelem informací pro zaměstnance. Vytváří  

tak optimální prostředí pro výkon, což zajistí systematické zlepšování procesů. Výzkumy 

jasně dokazují fakt, že firmy, jenž dobře komunikují s vlastními zaměstnanci,  

jsou nesrovnatelně výkonnější než ty, jejichž interní komunikace je slabá. Dále je také 

dokázáno, že slabá úroveň interní komunikace je jeden ze tří hlavních důvodů nespokojenosti 

zaměstnanců. (Pavlečka, 2009; Ogilvy Public Relations Worldwide, 2010) 

Vztahy se zaměstnanci, pracovní podmínky, možnosti zvyšování kvalifikace, kariérní 

růst, péče o zaměstnance, spolupráce s handicapovanými atd. vytvářejí prostor, kde PR může 

vytvářet kladný postoj veřejnosti (externals) k firmě. (Kopecký, 2013) 

2.3.2 Externí public relations 

Vztahy s veřejností, externí public relations, jsou v praxi mnohem složitější  

a frekventovanější, než vztahy s interní veřejností. 

Za hlavní složky podnikové veřejnosti jsou jednoznačně pokládáni novináři a média. 

Ovšem pro trvalý vzestup podniku jsou důležité i další skupiny veřejnosti, jsou to: např. 

zákazníci, dodavatelé, sousedi, úřady, politické strany a veřejné instituce, kde se řadí i školy  

a univerzity – jako dodavatel potenciálních lidských zdrojů. Veřejné vztahy ovšem zahrnují 

také relace k místním, regionálním, národním a mezinárodním institucím, jakož i ke všem 
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nátlakovým skupinám, ekologickým, spotřebitelským atd. Problematika se týká i ovlivňování 

rozhodování významných stakeholderů s účelem posilování kvalitního jména společnosti. 

Všechny zmíněné vazby na vnější okolí můžeme obvykle zaznamenat ve vztahu 

k nadnárodním korporacím. Takto nabyté, a často silné, vazby a vlivy s sebou přinášejí 

negativa – jsou zdrojem nedůvěry veřejnosti ke korporátní sféře.  (Svoboda, 2009; 

Pelsmacker, 2013) 

2.4 Corporate social responsibility 

Firmy a různé asociace se tak čím dál častěji hlásí ke konceptu zvaného corporate 

social responsibility (CSR). Ve volném překladu znamená CSR „zodpovědné chování firem“. 

(Kopecký, 2013) 

 Průša (2008, s. 7) uvádí, že CSR je podniková filozofie, která je obrazem  

nebo se velmi blíží, etickým, právním, veřejným a sociálním požadavkům veřejnosti. 

Z pohledu Homes (1999, s. 1) lze společenskou odpovědnost (CSR) chápat jako dlouhodobý 

závazek firmy chovat eticky a přispívat k ekonomickému rozvoji a zároveň zlepšit kvalitu 

života pracovních sil a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. 

Jedna z hlavních příčin, proč firmy inklinují k CSR je ta, že takové chování dokáže 

povzbudit zaměstnaneckou morálku, iniciativu a stabilitu, což automaticky může vést 

ke zvýšení výkonnosti firmy. CSR má jeden hlavní projev a tím je donátorství – firemní 

filantropie finančních prostředků. Jednosměrné dary jsou směřovány do potřebných sociálních 

oblastí. Firma chce zlepšit životní podmínky a vypadat jako „dobrý občan“. (Kopecký, 2013) 

2.5 Corporate identity 

Nástroje marketingové komunikace včetně public relations samy o sobě znamenají 

pouze krátkodobé nebo maximálně střednědobé úkoly organizace. Ta má ale potřebu zajistit 

budoucnost v dlouhodobějším časovém úseku. Tento požadavek přiměl organizace k vývoji 

vlastní dlouhodobější filozofie - Corporate identity. (Svoboda, 2009) 

Definováním Corporate identity (dále jen „CI“) se zabývala Vysekalová (2009, s. 16), 

která uvádí, že firemní (korporátní) identita je to, jaká firma je nebo chce být. 

Komplexněji pojal definici Veber (2000, s. 625) chápající CI jako úsilí o vnější 

odlišnost, jedinečnost, osobitost, která se konkrétně může projevovat v podobě designu, 

kultury, chování, komunikace a vlastního produktu. 
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Záruba (2008, s. 38) tvrdí, že korporátní identita je dynamickým a pečlivě 

zkoordinovaným systémem, který efektivně komunikuje to, jak každá firma vypadá, co chce  

o sobě říct a jak se chce směrem ke svým spotřebitelům i vlastním zaměstnancům chovat. 

Jako naprosto elementární východisko pro fungování organizace sestrojili definici CI 

Pflaum (1990, s. 69), kteří ji charakterizovali jako hlavní strategii podniku. Je také sociální 

technikou pro založení, rozvoj a stabilizaci organizací. CI disponuje určitým součtem 

vlastností a způsobů prezentace, které určitou organizaci spojují a současně ji od jiných 

odlišují. Corporate identity je jejím smyslem i formou. 

Výsledným efektem CI organizace je její jednotný image – corporate image. 

K dosažení určitého specifického stádia corporate image nesmí být opomenut žádný z jeho 

nástrojů. Systém CI je teoreticky založen na třech komponentech (viz Obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Komponenty corporate identity  Zdroj: (Svoboda, 2009, vlastní úprava) 

Směr hodinových ručiček udává význam a fungování všech tří základních komponentů 

CI. CI – základ je materiál, z něhož se získává identita: normy, ideje, atd. CI – výraz je 

druhem zveřejňování identity: ztvárnění, kultura a komunikace. CI – ohlas je vlastní efektivita 

corporate identity organizace na interní a externí okolí – resp. image. Z pojmu image 

(corporate image) vzniká, již dříve zmíněná, tendence zužovat pojem CI jen na vytváření 

corporate designu – to je krajně nesprávné. Pro správné porozumění vztahu CI s jejími 

prostředky poslouží Obr. 2.4. (Svoboda, 2009; Pflaum, 2001) 

Obr. 2.4 Struktura corporate identity v praxi    Zdroj: (Svoboda, 2009) 

2.5.1 Corporate Design 

Corporate Design (jednotný vizuální styl) je nejviditelnější částí Corporate Identity, 

měl by vycházet vždy z firemní filozofie podniku a tvořit základ celé firemní kultury.  
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Na základě Corporate Designu se v bytostech vytvářejí emoce a ty jsou důležitým stavebním 

prvkem pro správné vnímání dané korporátní identity. (Záruba, 2008) 

Vysekalová (2009, s. 40) uvádí, že jde o soubor vizuálních konstant, které jsou 

využívány v komunikaci uvnitř, ale především vně firmy. Záruba (2008, s. 42) vnímá 

jednotný vizuální styl jako důležitý soubor pravidel a vizuálních standardů, který všem 

zaměstnancům podniku sděluje všechny aspekty budování korporátní identity. 

Jednotný vizuální styl má své dané komponenty, jejich grafická podoba by měla  

být zakotvena v tzv. design manuálu. Toto komplexní zpracování většinou obsahuje základní 

grafická pravidla pro práci s danými vizuálními prvky. (Svoboda, 2009) 

Jako nejvýraznější části Corporate Designu jsou brány logo, typografie písma a barva. 

Logo, nazývané též jako značka nebo logotyp, je výsledkem mnoha prvotních požadavků. 

Značka je základním kamenem každého Corporate Designu. Značka by měla být funkční  

a estetická. Její hlavní funkční vlastností musí být snadná zapamatovatelnost, jednoduchost, 

jedinečnost a čitelnost. Estetičnost je vlastností způsobující nadčasovost a tím trvanlivost dané 

značky, ta by měla být i symbolem, který vyjadřuje činnost podniku. (Svoboda, 2009) 

Vysekalová (2009, s. 49) definuje logo jako konstantu sloužící k jednoznačné 

identifikaci daného subjektu, má určitou signální funkci a je důležitým prvkem pro všechny 

komunikační aktivity. Oproti tomu v knize Marketingová komunikace (Foret, 2011),  

se dočete, že logo bývá reprezentováno hlavně názvem a symbolickou částí. Název tvoří tu 

součást značky, kterou je možno přečíst a vyslovit. Symbol se chápe výlučně vizuálně,  

ale v nutnosti se dá definovat i slovním opisem. Grafickým produktem pak bývá kombinace 

symbolu a písma, tedy logotypu nebo zkráceně loga. 

Písmo se používá ke sdělování informací. Daná společnost by měla používat pouze 

jeden druh písma, mělo by působit čitelně, přehledně a jasně. Barva (firemní barevnost) vede 

k určitým asociacím. Firemní barevnost stojí v organizaci (podniku) výše než samotné logo. 

Podniková barva definuje povahu organizace, její filozofii nebo i druh produktu. Na adresáta 

sdělení působí intenzivněji než tvary a podoby. (Healey, 2011) 
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2.5.2 Corporate communications 

Pro pozitivní změnu veřejného mínění byla vytvořena corporate communications (dále 

jen CCom). Tento krok byl vynucen stále se zhoršující komunikací s veřejností,  

která jde ruku v ruce s rozšiřující se mezerou mezi podniky a veřejností. 

Svoboda (2009, s. 36) se zmiňuje o CCom jako o komunikacích, které sledují 

dlouhodobý záměr a strategický cíl – budovat pozitivní postoje k organizaci v podniku i mimo 

něj a společně s corporate designem, corporate culture a s produktem organizace vytvářejí 

firmě jednotný image. 

Podle Záruba (2008, s. 226) je CCom anglický výraz pro soubor pravidel, která jsou 

součástí koordinovaného projevu korporátní identity. Určuje principy komunikace firmy  

na veřejnosti. Korporátní a marketingová komunikace pomáhá průběžně zlepšovat pozici 

daného subjektu na trhu a budovat spokojenost jeho zákazníků s jeho produkcí nebo nabídkou 

služeb v souladu s vlastní identitou. 

Mezi konkrétní nástroje CCom (k pozitivnímu ovlivňování veřejnosti) patří: Corporate 

design, PR, Corporate advertising, Propagace stanovisek, Veřejná vystoupení, Human 

relations, Investor relations, Employee relations, Government relations, University relations, 

Industry relations a Minority relations. Důležitým závěrem, plynoucím z problematiky CCom, 

je skutečnost, že komunikační postoje musí být jednoznačně jednotné a musí působit 

dlouhodobě a nemohou usilovat jen o krátkodobý úspěch. (Svoboda, 2009) 

2.5.3 Corporate culture 

Corporate culture (dále jen CCu) je také často nazývaná firemní nebo kulturou,  

a vychází hlavně ze vztahů a komunikace mezi podnikem a zaměstnanci. Obecně firemní 

kultura znázorňuje soubor toho, jak se mnohaleté zkušenosti, tradice instituce, její hodnoty  

a zásady nebo atmosféra v podniku reálně promítají do fungování a chování instituce, a to jak 

uvnitř, tak navenek. (Foret, 2011) 

Podle Foret (2011, s. 69-70) je podniková kultura tedy souhrnem toho, jak podnik 

skutečně funguje, pracuje, nakolik se vedení podařilo zaměstnance získat pro své záměry  

a cíle, tj. prosadit vypracovanou identitu. 

Další teoretický pohled na CCu poskytuje definice Meffert (1988, s. 22), 

kteří zdůrazňují, že podniková kultura je systémem hodnot, způsobů chování a jednání 
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spolupracovníků organizace, které vytvářejí přes CD a CCom obraz podniku. Kultura podniku 

není jednorázově produkovaný výsledek, ale obvykle po dlouhá léta se vyvíjející fenomén. 

Korporátní kultura se dá rozdělit na pět základních oblasti působnosti. Prvním jsou 

rituály ve styku se zaměstnanci. Těmito rituály se rozumí např. zřizování týmů  

pro zlepšování kvality, pravidelné a systematické ověřování mezd zaměstnanců, hodnocení 

spolupracovníků, personální pohovory se zaměstnanci, odborné vzdělávání, podnikové týmy, 

oslavy výročí atd. Druhou oblastí jsou zásady jednotného vedení a jednotných postupů. 

Jedná se hlavně o striktně stanovené zásady a hodnoty, které firma ctí, řídí se jimi a pomocí 

svého managementu hledí na jejich dodržování. Takovéto zásady podnikové kultury 

systematicky pěstoval již ve 20. letech minulého století u svých zaměstnanců Tomáš Baťa. 

Nařízení a zvyklosti v oblékání zaměstnanců jsou další zásadou firemní kultury. Otázka 

oblékání je různá pro rozdílné typy organizací. Ve firmách s výrobními provozy  

se vyžadují montážní oděvy a jiné pracovní ošacení. Management společností pak mívá 

nastavenou míru dresscode, která může být od volné až po striktní a zahrnovat např. populární 

casual Fridays. Jednotný design firemních budov a prostor je kombinací Corporate designu 

a firemní kultury. Firemní budovy a objekty působí na vnitřní a vnější veřejnost organizace 

velmi intenzivně a mnohdy intenzivněji než další nástroje CI, formují tak velmi silně image 

společnosti. Poslední oblastí působnosti CCu jsou rituály ve styku se zákazníky. U styku  

se zákazníky hovoříme hlavně o způsobech jednání se zákazníky a o osobách majících 

pravomoc k takovému jednání. Osoba zastupující firmu by měla být tedy živým obrazem 

fungující firemní kultury podniku. (Svoboda, 2009; Záruba, 2008; Foret, 2011) 

2.5.4 Produkt organizace 

Produkt nebo služba je jádrem existence organizace. Je nemožné, aby byla CI založena 

pouze na designu, komunikacích a kultuře. Corporate identity by se pak jevila jako jakási 

prázdná forma bez obsahu. Z marketingového hlediska lze dodat, že produkt nebo služba je 

základní součást marketingového mixu a ovlivňují jej takové stránky jako jsou kvalita 

produktu, jeho provedení a značka, design nebo obal. (Svoboda, 2009; Foret, 2011) 

2.6 Nástroje public relations 

2.6.1 Ucelené akce 

Ucelené akce (dále jen „UA“) jsou nástrojem PR, který spojuje různé dílčí prostředky 

PR do jednoho komplexu. UA jsou velmi častým prostředkem realizace public relations 
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v praxi. Jedním z hlavních rysů UA je, že se jejich výběr koná tehdy, když chceme oslovit 

nebo něco sdělit zvlášť vybrané cílové skupině obsáhlejší informace. Takováto událost  

je příležitostí k výraznému zviditelnění organizace. Podle cílového publika se odvíjí povaha 

akce. Z povahy též vyplývá kvantitativní limit cílových osob. UA nabízí navazování přímých 

kontaktů mezi subjektem a objektem PR, již mezi nimi nestojí žádné médium. Dialog mezi 

oběma stranami dovoluje získání přímé zpětné vazby. Z hlediska produkčně-organizačního 

jsou UA nesmírně náročnou aktivitou public relations. Existuje několik základních druhů 

ucelených akci, patří mezi ně zejména prezentace, konference, sympózia, firemní dny, firemní 

přednášky, dny otevřených dveří a jiné. 

Pro potřeby diplomové práce, jejíž praktická část obsahuje analýzu ucelené 

akce – zahájení provozu, se na ni práce zaměřuje. Zahájení provozu může mít několik 

výchozích podob. Podpora prodeje jako zahájení provozu je velmi častým jevem  

u obchodních center. Imageová záležitost u zahájení provozu je výsadou spíše gigantických  

a veřejně známých nadnárodních celků nebo typ akce zahájení provozu formou zlepšování 

vztahů s veřejností a společného rozvoje místa. Poslední zmíněný typ UA je obrazem zahájení 

provozu, který byl analyzován v diplomové práci. (Svoboda, 2009; Kopecký, 2013; Foret, 

2011) 

Svoboda (2009, s. 144) tvrdí, že zahájení provozu je druhem neopakovatelné události, 

při níž má subjekt mimořádnou příležitost prezentace před veřejností. 

Zahájení provozu bývá často rozděleno do dvou etap – pro pozvané a pro veřejnost. 

Z pozvaných si kvůli zvědavosti málokdo dovolí nezúčastnit se. Pokud se zahájení provozu 

podaří, tak si podnik může vytvořit živnou půdu a příznivě nakloněné osoby i přátele. 

(Svoboda, 2009; Kopecký, 2013; Foret, 2011) 

2.6.2 Events 

Eventem jsou nazývané akce, které využívají nejmodernější techniku, jsou tzv. „tailor 

made“ (šité na míru) a podávají informace s přidanými emocemi. V definicích eventu nabízí 

literatura různé pohledy. Foret (2011, s. 310) považuje za event vlastní předvedení nového 

produktu, oslavy výročí založení podniku, udělení významného ocenění, oslavu konce  

či zahájení nového roku. Naopak Svoboda (2009, s. 140) chápe event jako složitější akci, říká 

že, events jsou takové ucelené akce, při nichž multimediálně nasazené prostředky vytvářejí 

emocionální zážitek a pomáhají tak společně s obsahem uplatňovat cíle subjektu ve veřejnosti. 
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Svobodova verze definice eventu je pro potřeby diplomové práce vhodnější, hlavně z důvodu, 

že eventu přikládá určitou přidanou hodnotu a v podstatě tvrdí, že ne každá akce  

je event. 

Základním rozdělení eventů poskytuje cíl jejich sdělení, a to externí a interní 

veřejnost. Dalším kritériem je ráz eventu a prostředí. Zde se hovoří také o relaxačních 

eventech, kdy se často využívá sportovního charakteru eventu. Eventy jsou rozděleny na 

jednotlivé druhy, nejčastěji se uvádí meeting, společenský večer, prestižní gala, promotion, 

atd. Každý z těchto typů eventu má svá specifika a charakteristické jevy. (Lattenberg, 2010) 

2.6.3 Sociální sponzoring 

Stále častěji se setkáváme s typem sponzoringu, který se odklání od mediálního 

zaměření a získává podobu ucelené akce PR, jenž jsou pořádané ve prospěch 

sponzorovaného. Tyto aktivity jsou nazývány jako sociální sponzoring, sponzoring MUSH  

a účelový sponzoring. (Svoboda, 2009; Pelsmacker, 2013) 

Sociální sponzoring definoval Pflaum (2001, s. 409) jako sociální angažovanost 

podniku, která je zaměřena k naplnění společensko-politických závazků. Takový sponzoring 

lze označit také jako určitou formu vzájemného obchodu, jako něco za něco. 

Termín sponzoring MUSH (municipal, university, social, hospital) vymezil  

Pelsmacker (2013, s. 340) jako kombinaci PR, podpory prodeje a firemní filantropie, založené 

na ziskových motivech pro dobrou věc.  

MUSH vznikla jako jakási nadstavba na Cause-related marketing, o němž se vyjádřil 

Varadajan (1988, s. 58) jako o formě korporátní filantropie založené na ziskově motivovaném 

darování. Autor dodal i tezi, jenž naznačuje vznik uvažování o MUSH,  

které bylo ovlivněno měnící se dobou. 

2.6.4 Online public relations 

Dynamickým nástupem internetu v devadesátých letech dvacátého století se vytvořilo 

globální propojení osob a masová komunikace, která nemá obdoby. Pro public relations 

internet přispěl zejména v oblasti rychlosti šíření informací, která je enormní. Dalším 

důležitým aspektem je fakt, že internet odstranil zprostředkovatelské mezičlánky a poskytl 

přímý přístup k médiím takřka jakékoliv cílové skupině. 
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Ze statistického hlediska se internet stal informačním fenoménem, který dokáže 

zasáhnout obrovskou část populace. Podle statistik Internet World Stats využívalo internet 

27,5% asijské populace, 15,6% africké populace, 40,2% středovýchodní populace, 63,2% 

evropanů a 78,6% severoamerického obyvatelstva. 

Z hlediska PR mají jeho on-line nástroje schopnost vyvolávat dvousměrnou 

komunikaci a akci. V povaze internetu tkví problém ztráty kontroly. Původce a odesilatel 

informací může obejít novináře a média a poslat informaci přímo. Tento fakt znamená,  

že se prostředí internetu musí více intenzivně monitorovat. Internet rozšířil portfolio služeb 

daleko za hranice PR. (Kopecký, 2013) 

Autor se v rámci diplomové práce věnoval analýze webových stránek společnosti jen 

zřídka. Hlavním důvodem byl fakt, že tato problematika je mnohem hlubší a přesahuje rámec 

práce. 

Jedním z účelu webových stránek je aktivní vytváření pozitivních vztahů s veřejností. 

Firemní webové prezentace mohou obsahovat informace o dobročinných akcích, které podnik 

podporuje, o sponzorství nebo o sociální odpovědnosti. Vztahy s veřejností také ovlivňují 

tiskové zprávy, jenž jsou vydávány pomocí firemních internetových stránek a informují 

hlavně externí okolí o dění v podniku. (Clow, 2008) 

Fenoménem posledních let se staly sociální sítě. Jedná se o propojenou skupinu lidí 

udržujících spolu on-line komunikaci pomocí nejrůznějších nástrojů. Největší a nejznámější 

sociální sítí je Facebook. Slouží jako platforma pro vytváření a spravování osobních, 

firemních nebo skupinových profilů. Pomocí Facebooku se lze spojit s přáteli nebo různými 

zájmovými okruhy lidí. V roce 2012 přesáhl počet uživatelů Facebooku jednu miliardu. 

(Kopecký, 2013) 

Myspace je někdejší leader v oblasti sociálních sítí. V dnešní době je zaměřena  

na internetové profily lidí zajímajících se převážně o multimédia. Pro Myspace se stal vzestup 

Facebooku osudným. Na velmi dynamické internetové prostředí nedokázal zareagovat  

a ztratil pozici jedničky na trhu. (IHNED.cz, 2011; Foresman, 2010) 

Pro public relations se postupně stávají velmi důležitými sociální sítě Twitter  

a LinkedIn. Twitter je považován, v ČR, za druhou až třetí nevětší sociální síť. Nabízí 

možnost interpretovat vlastní názory ve 140-ti znacích. Twitter používá velká spousta 

novinářů a opinion leaders. Nestabilitu a relativní nebezpečnost internetu podporuje  
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i skutečnost, že na twitterové scéně ČR byl v roce 2013 zvolen jako nejoblíbenější profil 

falešný účet Karla Schwarzenberga. Účet sleduje více než 20 000 uživatelů. (Česká televize, 

2013; Schön, 2012; Kopecký, 2013) 

LinkedIn je síť spojující pracovní síť, považuje se za největší světovou síť spojující 

250 miliónů profesionálů z různých oborů a z více než 200 zemí a teritorií světa. Pro PR  

tato síť znamená další pole působnosti – pomocí profilu podniků a firem lze sdružovat 

aktuální i bývalé zaměstnance, působit na absolventy nebo publikovat pracovní nabídky. 

Zacílení bývá přitom velmi přesné. (Kopecký, 2013; LinkedIn, 2003) 

2.7 Press relations a její nástroje 

Svoboda (2009, s. 174) uvádí, že press relations jsou souborem opatření PR, která mají 

za cíl udržovat optimální vztahy subjektu (organizace, instituce) s médii. Výsledkem správně 

fungujících press relations je dosažení příznivé mediální publicity o subjektu PR. 

Brauer (1993, s. 327-328) jednoduše dodává, že práce s médii zůstává jádrem práce 

s veřejností. Praxe dokazuje, že tomu tak skutečně je. Provádět efektivně PR bez kvalitní 

práce s médii a tiskem může jen málokterý subjekt. Nástroje press relations jsou, co se týče 

četnosti, druhé nejpoužívanější prostředky PR v ČR. Tento jev se příliš neliší od praxe 

v zahraničí. (Svoboda, 2009) 

2.7.1 Tiskový mluvčí 

Osoba tiskového mluvčího patří k nejčastěji zastoupeným profesím v oboru public 

relations. Tato funkce bývá ale často spojena i s jinou prací a povinnostmi ve firmě. Funkce 

tiskového mluvčího bývá často spojena s pozicí PR manažera. Prostřednictvím této osoby  

se často provádí podstatná část publicity podniku nebo organizace. (Svoboda, 2009) 

2.7.2 Tisková zpráva 

Tisková zpráva (TZ, press release, news release) je jedním ze základních nástrojů 

press relations. Jedná se o informace, které jsou určeny ke zveřejnění. 

TZ je slohový útvar, jenž odpovídá na důležité otázky kdo, co, kdy, kde, proč 

 a jak. S těmito otázkami souvisí také uspořádání informací v tiskové zprávě. Doporučený 

model se nazývá modelem obrácené pyramidy (viz obr. 2.5). V praxi 

 to tedy znamená, že jako první je zpráva zaměřena na hlavní sdělení a jako poslední 
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informace bývá například dodatek o podniku, který zprávu vydal.  

(Dobiáš, 2011; Kopecký, 2013; Svoboda, 2009) 

 

Obr.: 2.5 Obrácená pyramida tiskové zprávy   Zdroj: Dobiáš, 2011 

2.8 Corporate publishing 

Pro komunikaci s vnějším i vnitřním prostředím využívají organizace vlastní média. 

Tato média napomáhají budovat image a zintenzivňovat sdělení od firmy (organizace) 

k subjektům. Mezi firemní publikace patří výroční zprávy, firemní časopisy pro interní 

prostředí (zaměstnance) a pro externí prostředí (zákazníky), různé jubilejní a historické 

publikace a ostatní tiskové materiály jako např. samolepky, pohlednice, kalendáře, pozvánky  

nebo firemní složky. (Svoboda, 2009) 

Využití corporate publishing roste se zvyšujícími se náklady na jiné komunikační 

nástroje. V poslední době jsou velmi hojně využívány obě verze firemních časopisů. Podle 

posledních výzkumů je průměrný čas strávený u podnikového časopisu 25 minut a čas 

obětovaný čtení je zcela dobrovolný. Tato skutečnost dává firemním magazínům nespornou 

výhodu proti jiným nástrojům komunikace, jako jsou billboardy, letáky, tištěná inzerce apod. 

(Kyša, 2013) 

Podle Svobodová (2013, e15.cz) může firemní časopis napomoci účelné, kvalitní 

a efektivní interní i externí komunikaci. Pokud je časopis vyrobený profesionálně,  

je srozumitelný, zábavný a pro čtenáře užitečný, přináší společnosti efektivní investici  

do podpory její image či podpory jednotlivých výrobků a služeb. 

2.9 Veletrhy a výstavy 

Pelsmacker (2013, s. 443) položil definici veletrhu jako místo, kde se výrobci  

a obchodníci určité kategorie produktů nebo odvětví setkávají, aby jednali o obchodu, 
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prezentovali a demonstrovali své výrobky a služby, vyměnili si nápady a názory, navázali 

kontakty a také svou produkci prodávali nebo nakupovali. 

Veletrhy a výstavy lze rozdělit na několik typů. Rozlišujeme veřejné (všeobecné) 

veletrhy, obchodní výstavy, výstavy spojené s prodejem a obchodní trhy. Veřejné veletrhy 

jsou přístupné i veřejnosti a dále se rozdělují na obecné a specializované. Obchodní výstavy 

slouží hlavně k prezentaci nových produktů odborné veřejnosti. Výstavy spojené 

s konferencemi jsou velmi populární v USA. Obchodní trhy jsou označeny jako hybrid 

výstavy a prodeje. (Pelsmacker, 2013) 

V současné době je pozice veletrhů a výstav značně diskreditována. Organizátoři 

výstav musí přecházet do ofenzívy a tento klasický nástroj komunikace prosazovat  

a odůvodňovat jeho využití před jinými nástroji marketingové komunikace. (Pavlů, 2009) 

2.10 Media research 

Monitoring médií je typem marketingového výzkumu, který dává možnost okamžitě 

reagovat na změny. Informace, jenž monitoring poskytuje, se dají využít několika směry  

a to např. k analýzám nebo vyhodnocení PR kampaní. Media research je nejčastěji zařazen  

ke zjištění výchozí situace (na začátek kampaně) anebo jako prostředek ke zjištění míry 

dosažení cílů (na konec či po skončení kampaně). (Bajčan, 2003; Verčák, 2004; Strachotová, 

2009) 

Monitoring médií lze v praxi provádět dvěma základními metodami. První metodou je 

možnost využít monitorovací agentury (nejdražší metoda). Druhou metodou je internet,  

ten nabízí sledování elektronických médií a využití databází archivů tiskových médií. Analýza 

vyplývající z monitoringu médií může být kvantitativního nebo kvalitativního typu. 

Kvantitativní analýza sleduje počet zveřejnění, kdežto kvalitativní analýza zkoumá 

problematiku mediální publicity hlouběji. (Verčák, 2004) 

Pro hodnocení internetových tiskových zpráv a jejich kopií bude analýza vycházet 

z následujících hodnotících faktorů (podle sdružení APRA): datum zveřejnění zprávy, název 

média, povaha média a tón publicity (v případě přepracované tiskové zprávy). (APRA, 2000)  

Dalším parametrem u mediálního průzkumu, který byl v DP použit je stát, kde zpráva 

vyšla. Získaná data byla v praktické části diplomové práce zpracovány a vzešel z nich 

statistický výstup a interpretace.  
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3 Charakteristika společnosti MSA, a.s. 

Společnost MSA, a.s. sídlí v Dolním Benešově, malém městě mezi Ostravou  

a Opavou. Jedná se o výrobní podnik patřící do nadnárodní korporace RIMERA-GROUP.  

Pro zpracování diplomové práce jsem si jej vybral proto, že jeho aktivity v rámci 

marketingové komunikace a hlavně public relations jsou opravdu relevantní. 

3.1 Historie 

Historie společnosti MSA, a.s. sahá až k roku 1885. V té době podnikatelé Julius 

Dango a Otto Dienenthal koupili pozemek se záměrem vybudovat na něm pobočku německé 

společnosti SIEGENN. Německá společnost se zabývala výrobou armatur již od roku 1865. 

Dva němečtí podnikatelé 6.4. 1886 zaregistrovali u krajského soudu v Ostravě firmu 

DANGO-DIENENTHAL na výrobu průmyslových armatur. Historicky tato firma zanikla 

v roce 1948, kdy byla včleněna do Moravskoslezské armaturky Dolní Benešov. (MSA, 2014) 

Na základu německé firmy začal, v roce 1890, podnikat Jan Holuscha. Založil malou 

stolařskou dílnu a pilu na zpracování kulatiny. Rok 1910 přinesl vybudování kovárny, 

slévárny a jádrovny šedé litiny, jenž sloužila hlavně pro výrobu stavební litiny. Významné 

rozšíření slévárny, zřízení zámečnické dílny a celková přestavba podniku byly důležitým 

milníkem v historii podniku, který přinesl rok 1915. Později ve dvacátých letech byla firma 

rozšířena o strojírnu a byla započata výroba parních čerpadel pro doly, vrtací kladiva, šramací 

stroje a další vybavení pro důlní činnost. V roce 1923 byl podnik přeměněn na akciovou 

společnost „Holuschova železářská a dřevářská společnost, a.s.“. 

Od roku 1939 po dobu druhé světové války byl podnik nucen vyrábět součásti ponorek 

a leteckých bomb. Rok 1947 přinesl přejmenování na „Moravskoslezskou armaturku, n.p.“  

a převedení pod národní správu. Byl zahájen prudký rozvoj výroby průmyslových armatur  

a byla vystavěna nová moderní strojírenská hala a administrativní budova. Taktéž byla 

vystavěno středisko pro vlastní učňovský dorost. 

Důležitým milníkem byl rok 1975, kdy započala výroba armatur pro jaderné 

elektrárny. Dalším významným počinem bylo zahájení stavby nové administrativní budovy. 

V roce 1979 byl podnik začleněn pod olomoucký koncern SIGMA. 
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Porevoluční dění přineslo v roce 1992 privatizaci státního podniku a jeho další 

přejmenování na „MSA, a.s. Dolní Benešov“. Podnik se zaměřil výhradně na výrobu 

kulových kohoutů, armatur a rozvoj výroby armatur pro atomové elektrárny. 

Rok 2006 přinesl změnu majitelů společnosti. 100% kontrolu nad akciemi podniku 

získala ruská společnost ČTPZ. V roce 2007 se formálně měnil vlastník společnosti.  

Od té doby MSA, a.s. patří do ruského koncernu RIMERA-GROUP, jenž je divizí ČTPZ. 

MSA, a.s. se tak stala jedním z dvaceti pěti výrobních podniků RIMMERA-GROUP.  

(Interní zdroj MSA, 2014) 

3.2 RIMERA-GROUP 

Společnost RIMERA je servisní divizí ČTPZ. Dnes je jednou z vedoucích ruských 

ropných servisních společnosti. 

Struktura a oblasti podnikání 

Základní oblasti podnikání skupiny společností RIMERA jsou výroba magistrálního 

zařízení, výroba zařízení pro těžbu ropy, servis potrubí ropného sortimentu a zařízení ropného 

průmyslu a geofyzika. 

Do skupiny RIMERA patří vedoucí společnosti ruského ropného strojírenství, nejlepší 

producenti spojovacích potrubí a potrubních armatur, geofyzikální společnosti, a samozřejmě 

i síť servisních center v klíčových oblastech, těžících ropu v Rusku. Velmi rozsáhlé 

zeměpisné zastoupení skupiny dovoluje operativně řešit komplexní otázky nebo výzvy 

dodávek a služeb. 

V dnešní době RIMERA nabízí účinné komplexní řešení pro závody působící v oblasti 

těžby, dopravy a zpracování uhlovodíků, řešení založená na vynikajících a soudobých 

technologiích s využitím vysoce moderního zařízení. Společnost RIMERA obsahuje dvacet 

pět podniků. Tyto společnosti vystupují pod jmény RIMERA, ALNAS, IŽNĚFTĚMAŠ, MSA 

A.S., SOT, JUGANSKNĚFTĚGAZZEOFYZIKA, NCTB, RIMERA-SERVIS a ČTPZ- KTS. 

(RIMERA, 2014) 

Strategie skupiny RIMERA 

Poslání - Posláním skupiny RIMERA je maximální rozšíření možností pro všechny 

zainteresované strany zákazníky, podniky palivoenergetického komplexu, které mají možnost 
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zvýšit efektivitu vlastního podnikání za pomoci řešení skupiny RIMERA. Dále pro ČTPZ  

a akcionáře, zainteresované v tvorbě dodatečné hodnoty prostřednictvím rozvoje nových 

oblasti podnikání a samozřejmě také zaměstnance, kteří mají možnost vzdělávání a profesního 

růstu v rámci skupiny. 

Vize - Skupina RIMERA spojuje podniky zaměřené na výrobu zařízení a poskytování 

servisních služeb pro společnosti palivoenergetického komplexu. 

Usilujeme o vedoucí postavení na trhu komplexních řešení pro společnosti 

palivoenergetického komplexu, přičemž unikátní složení podniků ve skupině pokládáme  

za pevný fundament pro dosažení tohoto cíle. 

Již dnes RIMERA nabízí komplexní řešení, která pomáhají našim zákazníkům 

podnikat efektivněji: zvyšovat těžbu ropy, zajišťovat spolehlivost magistrálního potrubí, 

snižovat náklady na údržbu zařízení. Chceme upevnit a rozvinout náš potenciál, opírající  

se o dlouholeté zkušenosti naší výroby, profesionalitu zaměstnanců a synergii podnikání, 

kterou zajišťuje spolupráce podniků uvnitř skupiny. 

Hodnoty 

Orientace na zákazníka. Ve své práci se skupina RIMERA zaměřuje na zájmy 

zákazníků. Společnost uvádí nové produkty, zdokonaluje technologie, modernizuje výrobu  

a zvyšuje úroveň poskytovaných služeb, aby tak operativně reagovala na požadavky a potřeby 

zákazníků. 

Komplexní přístup. RIMERA uplatňuje komplexní přístup, který je nezbytným 

předpokladem pro úspěšné podnikání. Právě tento přístup k využití možností podniků 

poskytuje výhody ve společné spolupráci, a tím vytváří následnou synergii. 

Maximální výsledek. Pro dosažení maximálních výsledků skupina RIMERA 

intenzivně inovuje, usiluje o včasné přijetí rozhodnutí, jejich precizní provedení a optimální 

využití všech zdrojů společnosti. 

Neustálý rozvoj zaměstnanců. RIMERA chce být atraktivním zaměstnavatelem,  

proto vytváří podmínky pro seberealizaci, iniciativu a profesionální rozvoj zaměstnanců. 

Skupina klade velký důraz na vzdělávání zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace. 

(RIMERA, 2014) 
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3.3 Současnost 

Společnost MSA, a.s. se jako součást skupiny RIMERA-GROUP řadí k předním 

světovým výrobcům průmyslových armatur. Silná pozice společnosti na trhu vychází  

z dlouhodobé tradice výroby armatur, ze zkušeností a dovedností jejich zaměstnanců a jejich 

schopnosti konstruovat a vyrábět kvalitní armatury prověřené v nejrůznějších, často vysoce 

extrémních klimatických a provozních podmínkách. 

MSA, a.s. má k dispozici rozsáhlé konstrukční a technologické kapacity.  

Disponuje moderními provozy pro výrobu rozměrově i technologicky nejnáročnějších dílů  

s maximálními nároky na kvalitu opracovávaného povrchu včetně možnosti zkoušení armatur 

ve vlastní vysokotlaké zkušebně. Hlavní výrobní program společnosti tvoří kulové kohouty, 

šoupátka, klapky a ventily vyráběné dle norem ČSN, API, ANSI, DIN a GOST a dále 

speciální armatury určené především pro aplikace v oblasti jaderné energetiky. MSA, a.s. 

Armatury z produkce MSA, a.s. jsou určené pro odvětví přepravy a zpracování ropy, 

přepravy, distribuce a zpracování plynu, jaderné i klasické energetiky, teplárenství  

a tepelných sítí a vodárenství. Servisní služby zajišťuje oddělení servisu armatur MSA, a.s. 

Strategie MSA, a.s. 

Poslání - Našim posláním je maximalizace eventualit pro naše klienty. Veškeré 

možnosti jsou jim přinášeny zaměstnanci, jimž se snažíme, za naši plné podpory, otevřít dveře 

k navyšování lidského kapitálu, jakožto benefitu naši společnosti a progresivnímu kariérnímu 

růstu. 

Cíle a vize - Cílem MSA a.s. je stát se špičkovým dodavatelem a globálním leaderem 

v oblasti armatur a to hlavně v oblasti palivo-energetického průmyslu. Budoucí počínání 

společnosti MSA chceme vystavět na pevných základech plynoucích z dlouholeté praxe  

a zkušeností, které mohou naše výroba a zaměstnanci nabídnout. V synergii s dalšími členy 

skupiny RIMERA máme v úmyslu poskytovat produkty  té nejvyšší jakosti se současnou péčí 

o životní prostředí. 

Hodnoty 

Inovace – pro dosažení nejvyšších met usilovně modernizujeme výrobní procesy  

a toto celé snažení se snažíme podpořit rozšiřováním portfolia mezinárodně uznávaných 

standardů a forem. 
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Personální rozvoj – chceme být atraktivním zaměstnavatelem s pověstí pozitivních 

pracovních podmínek a možnostmi profesního rozvoje a karierního růstu. 

Komplexní přístup – MSA nabízí komplexní služby všem zákazníkům z celého světa. 

Společnost je i díky členství ve skupině RIMERA schopna nabízet řešení nejsložitějším 

projektům. 

Ekologie – pro výrobu v našem závodě je důležitým aspektem životní prostředí.  

Na základě modernizace produkce chceme dosáhnout trvalého zlepšování vztahu s přírodou  

a zamezovat tak ničení životního prostředí. (Interní zdroj MSA, 2014) 

Cíl marketingového oddělení 

V roce 2007, po připojení ke skupině RIMERA, byly stanoveny v rámci 

marketingového oddělení strategické (dlouhodobé) cíle, kterých mělo být dosaženo postupně 

v následujících pěti až deseti letech. Vytyčené cíle se právě dotýkají i nástrojů a využití public 

relations. 

1. Přiblížit blízké veřejnosti povědomí členství MSA, a.s. ve skupině RIMERA-

GROUP. 

2. Zlepšit obecné vnímání společnosti MSA, a.s. jako spolehlivého podniku. 

3. Obecně zlepšit reputaci společnosti MSA, a.s. 

4. Působit jako atraktivní, vyhledávaný zaměstnavatel s kvalitní prací v oblasti 

lidských zdrojů. 

5. Ztransparentnit jednání a ekonomickou situaci podniku. Zvýšit informovanost 

blízkého okolí i široké veřejnosti o těchto oblastech. 

6. Vytvořit pozitivní charizma kolem celé společnosti MSA a jejich výrobků. 

7. Rozšiřovat myšlenku společenské odpovědnosti a působit jako maximálně 

ekologický výrobní podnik. 

Právě tyto cíle a jejich míra naplnění je primárně v diplomové práci zkoumána pomocí 

marketingového výzkumu. Na jejich základě vznikly základní hypotézy, jejichž platnost  

byla zkoumána. (Interní zdroj MSA, 2014)  
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4 Metodika marketingového výzkumu 

Tato kapitola je zaměřena na problematiku sběru primárních dat,  

jenž jsou stěžejní pro realizaci marketingového výzkumu. V rámci kapitoly je popsán  

i postup, jakým byla data získána. Celý výzkum má čtyři hlavní části.  

První a hlavní část tvoří primární data získaná metodou dotazování a týkají  

se externího prostředí společnosti MSA, a.s. Tento výzkum zajistil data pro získání odpovědí 

na nejdůležitější problémy, které byly stanoveny jako hlavní cíl diplomové práce. 

V plánu diplomové práce byla také realizace dotazníkového šetření pro komunitu 

internals (zaměstnance). Realizace takového výzkumu byla ovšem zamítnuta generálním 

ředitelem. Diplomová práce tak přináší pohled na společnost z ryze externí veřejnosti. 

Vedlejší výzkumná část diplomové práce je zaměřena nejprve na pozorování nástrojů 

public relations, jenž společnost MSA, a.s. používá a jejich hodnocení a doporučení. Druhou 

vedlejší výzkumnou metodou je pak internet media research, který byl do diplomové práce 

zahrnut na základě požadavku vedení marketingového oddělení MSA, a.s. Třetí částí je pak 

analýza spokojenosti s celou organizací eventu dne spuštění provozu nové výrobní haly  

a jídelny (dva termíny – pro zvané a pro veřejnost). Hodnocení eventu  

je konstruováno na rozhovorech s účastníky PR akcí (eventů). Konkrétně se jednalo  

o polootevřené rozhovory s pozvanými návštěvníky akce otevření nové výrobní haly a jídelny 

a také s účastníky veřejnosti.  

4.1 Fáze přípravy výzkumu 

Problematika výzkumu 

Společnost MSA, a.s. byla v roce 2007 připojena do nadnárodní skupiny RIMERA-

GROUP. V té době počala restrukturalizace celé firmy. Změny se týkaly také marketingového 

oddělení. Krátce po připojení do skupiny RIMERA byly vytvořeny marketingové  

a komunikační cíle společnosti (resp. strategie), které slouží jako výchozí bod výzkumu 

diplomové práce. V rámci oboru public relations se jednalo hlavně o zvýšení publicity 

společnosti, zlepšení jejího obrazu na veřejnosti, zvýšení atraktivity jako zaměstnavatele, 

zlepšení komunikace s interní i externí veřejností, zvýšení společenské odpovědnosti  

a celkovou modernizaci přístupu ke komunikačním (tedy nejen PR) aktivitám. 
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Dnešním globalizovaným světem se informace šíří rychleji než kdykoliv 

v předchozích letech. Internet dokáže rozšířit informaci během pár minut po celém světě.  

I proto byl zařazen internet media research pro vyhledávání tiskových zpráv společnosti 

MSA, a.s. 

Do oboru public relations neodmyslitelně patří realizace eventů. Samotná 

problematika uspořádání akce, kterou je například otevření nové výrobní haly vyžaduje 

hlavně nesmírné organizační dovednosti. Celá akce nicméně potřebuje také své vyhodnocení, 

tím jsou vždy názory a spokojenost návštěvníků. 

Cíl výzkumu 

Cílem hlavního výzkumu bylo zjistit aktuální situaci v dosažení stanovených cílů 

týkajících se  oblasti marketingové komunikace a speciálně oblasti public relations z roku 

2007. Z těchto cílů vzniky stěžejní otázky dotazníkového šetření, potažmo hypotézy, které 

zjistí míru dosažení cílů z roku 2007. Hypotézy byly sestaveny na základě kvantitativních 

výstupů výzkumu z roku 2007 (při vstupu skupiny RIMERA do MSA, a.s., viz Příloha č. 2)  

a expertního úsudku pracovníků marketingového oddělení MSA, a.s. Z výsledků výzkumu 

byla stanovena doporučení a opatření pro změnu či zařazení konkrétních nástrojů public 

relations. 

Vedlejším výzkumem byl internet meda research, který měl zjistit, až kam do světa  

se dostávají kopie a překlady tiskových zpráv vydaných marketingovým oddělením MSA a.s., 

o jaké zpravodajské servery se jedná apod. Celý průzkum se týká časového intervalu vydání 

tiskových zpráv od 12.12. 2013 (spuštění provozu nové haly, oficiální TZ vyšla 18.12. 2013) 

do 28.2. 2013. 

Osobní rozhovory s účastníky dnů otevření nové výrobní haly zjišťovaly hlavně 

spokojenost s průběhem celé akce. Rozhovor posloužil také pro zjištění toho, jaké je veřejné 

mínění o MSA, a.s. a také o toho, jestli nové prostory společnosti pomohou vybudovat lepší 

obraz pro veřejnost. Další otázky se týkaly spokojeností s organizací a hodnocením nových 

prostor. 

Stěžejní otázky hlavního výzkumu 

Na základě výchozího bodu a cíle výzkumu byly stanoveny stěžejní otázky, které měly 

zjistit míru dosažení cílů z roku 2007. V dotazníkovém šetření tyto otázky doplnily další, 
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vedlejší otázky (na přání marketingového oddělení MSA, a.s.), jenž tvořily nadstavbu  

nad dotazy základními. Všechny otázky jsou obsaženy v příloze č. 1. Jako stěžejní byly pro 

externí veřejnost stanoveny tyto otázky: 

1. Víte, do jaké skupiny společnost MSA patří? (podpořená znalost) 

2. Jak obecně vnímáte společnost MSA? 

3. Charakterizujte podnik MSA, a.s., vyberte možnost, která se nejvíce shoduje s Vašim 

pohledem na podnik. (baterie) 

4. Přináší MSA svým podnikáním obyvatelům hlučínska klady nebo zápory?  

5. V MSA působí několik stovek zaměstnanců, posuďte podnik jako zaměstnavatele – berte 

v potaz klíčové oblasti jako jsou spolupráce se studenty, absolventy, péče o zaměstnance, 

adekvátnost platů, pracovní podmínky, práva zaměstnanců atd. 

6. Jak si podle Vás počíná společnost MSA v tzv. společenské odpovědnosti (investice  

do okolí podniku, podpora lokálních spolků atd.)?  

Hypotézy  

Konzultace se zástupci marketingového oddělení společnosti MSA, a.s. položily 

základ ve stanovení hypotéz. Znění hypotéz dále vycházelo ze sekundárních dat, konkrétně  

z marketingového výzkumu (Příloha č. 2), jenž byl proveden krátce po připojení MSA, a.s.  

ke skupině RIMERA v roce 2007. Na základě výsledků tohoto výzkumu a expertního odhadu 

týmu marketingového oddělení MSA, a.s. byly vytvořeny hypotézy pro oblast public 

relations, tedy pro potřeby této diplomové práce. Hypotézy byly následně výzkumem  

buď potvrzeny nebo vyvráceny. Hypotézy slouží k zjištění míry naplnění cílů marketingového 

oddělení z roku 2007. 

Hypotéza č. 1: Po sedmi letech členství MSA, a.s. ve skupině RIMERA-GROUP si je,  

na základě podpořené znalosti, o této skutečnosti vědomo alespoň 85% respondentů. 

Hypotéza vznikla podle odhadů pracovníků marketingového oddělení. 

Hypotéza č. 2: MSA, a.s. je obecně vnímána minimálně 2/3 veřejností alespoň spíše  

jako spolehlivý podnik ve všech směrech. Hypotéza vznikla na základě odhadů pracovníku 

marketingového oddělení a také snaze vrátit se k vnímání a celkové image podniku z historie. 
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Hypotéza č. 3: Podnik je nejméně 2/3 blízké veřejnosti obecně vnímán jako alespoň 

spíše významný podnik pro region i celou ČR a současně je vnímán alespoň také jako 

významný výrobce armatur ve světovém měřítku. Tato hypotéza navazuje na hypotézu  

o obecném vnímání společnosti a rozšiřuje ji o vnímání společnosti MSA, a.s. jako 

nadnárodního celku v  republikovém rámci a současně také v celosvětovém měřítku. 

Hypotéza č. 4: Členství, stabilita a mezinárodní vlastník skupina RIMERA-GROUP 

zvýšil reputaci MSA, a.s., tak že ho alespoň 2/3 respondentů označí za podnik s velmi dobrou 

reputací. Tato hypotéza navazuje na hypotézu o obecném vnímání společnosti, zaměřuje  

se ovšem na přímo pověst, která je významným elementem práce v public relations. 

Hypotéza č. 5: Alespoň 2/3 dotázaných vnímá MSA, a.s. jako spíše atraktivního  

a velmi dobrého zaměstnavatele s kvalifikovanými zaměstnanci. Tato hypotéza nese několik 

adjektiv společnosti jako zaměstnavatele. Hypotéza byla ve výzkumu vyřešena jako průnik 

výsledků několika otázek. Jednalo se hlavně o vnímání podniku z hlediska potenciálních 

zaměstnanců a také jako náhled veřejnosti na podnik  jako současného zaměstnavatele více 

než 570 pracovníků. 

Hypotéza č. 6: Alespoň 70% mužů ve věkové skupině 18-26 let vnímá podnik MSA, a.s. jako 

atraktivního zaměstnavatele. Tato hypotéza je založena na mínění marketingového oddělení, 

že generace středoškoláků a vysokoškoláků mužského pohlaví by už měla podnik vnímat jako 

atraktivního, moderního zaměstnavatele. Jedná se odhad, kdy pracovníci vycházeli  

z faktu, že strojírenství je obecně vnímáno jako mužská záležitost a z prvotních dat. 

Hypotéza č. 7: Nejméně 65% blízké veřejnosti vnímá, po sedmi letech ve skupině 

RIMERA-GROUP, podnik, z hlediska transparentnosti a ekonomické stability, alespoň jako 

spíše stabilní a transparentní. RIMERA-GROUP přebírala podnik MSA, a.s. v dobách,  

kdy eko. stabilita nebyla výrazná, ba naopak. Veřejné mínění o transparentnosti podniku bylo 

špatné. Na základě těchto dat mkt. oddělení zvolilo nižší než dvou třetinové očekávání. 

Hypotéza č. 8: Nejméně 2/3 respondentů si myslí, že produkty vyráběné v MSA, a.s. 

jsou alespoň spíše dobré výrobky. Tato hypotéza má za úkol zjistit image výrobků ve vztahu  

ke společnosti MSA, a.s. Otázka v dotazníkovém šetření neřeší pouze například materiální 

jakost produktu, ale také servis, jejich pověst a reflektuje taktéž zpětné ohlasy. 
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Hypotéza č. 9: Nejméně 70% mužů označí výrobky MSA, a.s. za alespoň spíše dobré. 

Zde je stejnou výchozí situací hypotézy to, že strojírenství je spíše oborem mužským, tedy 

marketingové oddělení doporučilo stanovit hranici vyšší než u předchozí otázky. 

Hypotéza č. 10: Nejméně 70% respondentů označí MSA, a.s. jako alespoň spíše 

společensky odpovědný a ekologicky smýšlející podnik. Výroba strojírenských součástí není 

obecně výrazně ekologicky náročná. Společenská odpovědnost je často skloňovaným 

termínem poslední doby. MSA, a.s. byla vždy hlavně mecenášem sportu v městě Dolní 

Benešov, zástupci marketingového oddělení se tedy doporučili stanovit hranici 70%. Zdroj 

výsledků hypotézy je opět tvořen průnikem dvou otázek. 

Otázky polootevřeného rozhovoru 

Pro rozhovor, vedený u příležitosti eventu otevření nové haly a prostor jídelny byl 

veden stylem tří základních otázek a možnosti rozebrat další názory respondenta. V případě 

rozhovoru s respondenty z řad pozvaných hostů byl rozhovor veden v češtině a angličtině.  

U eventu určeného pro veřejnost byly rozhovory vedeny pouze v češtině. Otázky použité 

v rozhovoru jsou obsahem Přílohy č. 3. 

Typy zdrojových dat výzkumu 

Veškerá data byla získaná jako data primární. Dotazníková šetření byla provedena  

na externí veřejnosti, internet media research jako prvotní vyhledávání z internetových zdrojů 

a rozhovor byl proveden s návštěvníky eventu. 

Technika výběru vzorku respondentů pro hlavní výzkum 

Základní soubor externí veřejnosti tvořili všichni obyvatelé blízkého okolí podniku 

MSA, a.s. Jako blízké okolí jsem určil obyvatele vesnic a měst Dolní Benešov, Bohuslavice, 

Bolatice, Kravaře, Háj ve Slezsku, Hlučín, a Kozmice. Použita byla technika prostého 

nahodilého výběru. 

 Harmonogram výzkumů 

 Sběr dat pro hlavní výzkum probíhal od 12.12 2013 do 28.2. 2014. Internet media 

research probíhal již v průběhu vyhodnocování hlavního výzkumu, od 5.3. do 10.3. 2014. 

Dotazování v rozhovorech při eventu otevření nové haly a jídelny probíhalo 12. a 14.12. 

2013. 
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 Pilotáž a korekce 

 Před ostrým rozesláním a zveřejněním dotazníků byly archy podrobeny pilotnímu 

výzkumu u pěti respondentů. V rámci tohoto pretestu bylo sledováno pochopení otázek. 

Respondenti pretestu měli také za úkol upozornit na možnou chybu nebo překlep v textu.  

Po pretestu se již neměnily žádné otázky. Pouze byly korigovány překlepy a chyby v textu. 

4.2 Fáze realizace 

Sběr dat pro hlavní výzkum 

Dotazník pro externí veřejnost bylo možno vyplnit prostřednictvím služby Google 

Docs a byl mezi respondenty rozšířen hlavně na základě sociální sítě Facebook  

nebo existovala také klasická – papírová verze. Fyzická, papírová verze byla rozdána náhodně 

lidem na veřejných místech a akcích (mj. i na eventu otevření nové haly MSA) s možností 

odevzdat osobně osobě tvůrce výzkumu nebo dotazník odevzdat na sběrném místě. Online 

verzi dotazníku vyplnilo 81 respondentů ze 177 oslovených. Papírových dotazníků bylo 

celkem rozdáno 100, z toho se vrátilo 69 vyplněných. Celkově tedy bylo získáno 150 

vyplněných dotazníků z celkového počtu 277 oslovených. Při žádání o vyplnění dotazníků  

pro společnost MSA, a.s. jsem se setkal s překvapivě malou neochotou, ovšem příjemný 

projev potenciálních respondentů se nepotvrdil při odevzdání dotazníků na sběrná místa. 

Sběr dat pro vedlejší výzkumy (internet media research a rozhovor) 

Pro získávání dat tiskových zpráv byly použity hlavně nástroje internetových 

vyhledávačů Google, Yahoo a Seznam. Rozhovor probíhal ve dnech 12.12. a 14.12. 2014.  

Při oslovování návštěvníků byla zaznamenána ochota v poskytování rozhovoru. U odborné 

veřejnosti byl jeden rozhovor veden v angličtině s ruským respondentem. 

Kontrola a kódování dat 

Cílem kontroly dat bylo roztřídit, upravit a zkontrolovat správnost dat. Dále bylo nutné 

vyřadit neúplné dotazníky nebo dotazníky, které byly vyplněny nesprávně a zkreslily  

by výsledek výzkumu. Otázka kontroly dat se týkala dotazníků sloužících pro hlavní 

výzkumnou část diplomové práce. 

Kontrole dat následovalo překódování získaných údajů do číselné podoby v programu 

MS Excel. Každé odpovědi u dané otázky dotazníku byl přidělen číselný kód. 
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Zpracování dat 

Další postup k vyhodnocení výzkumu byl podmíněn zpracováním údajů do datové 

matice. Výstup každého dotazníku představoval jeden řádek v matici, každý sloupec matice 

pak představoval jednu odpověď v dotazníku. 

Takto vytvořená datová matice je základním zdrojem dat pro další zpracování  

a vyhodnocení výsledků v programu IBM SPSS Statistics. V tomto programu se musely opět 

zpětně číselná data předefinovat do slovní podoby. V tomto momentu mohla začít samotná 

analýza dat. Prvním krokem bylo rozdělení respondentů podle základních demografických 

informací – pohlaví, věk a vzdělání. 

Struktura respondentů 

Dle dosažených výsledků analýzy dat demografických faktorů dotazníkového šetření  

a konzultaci se zástupci marketingového oddělení lze tvrdit, že složení výběrového souboru 

souhlasí se složením základního souboru. 

Pohlaví respondentů 

Z celkového počtu 150 dotazovaných bylo 55% (83) mužů a 45% (63) žen (Obr. 4.1). 

 

Obr 4.1 Složení dle pohlaví respondentů 

Věk respondentů 

Z Obr. 4.2 vyplývá, že nejpočetnější skupinou respondentů byla skuina od 18-26 let 

(38%) a dále se skupinou 51 a více let tvořily více než polovinu (61%) z celkového počtu 

respondentů. Třetí nejpočetnější skupinou byli respondenti ve věkovém rozmezí od 37 do 50 

let., kteří tvořili 21% dotázaných. Nejméně početnou skupinou (18%) byla skupina od 27  

do 36 let, jenž tvořilo 27 respondentů. 
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Muž

Žena



 

37 

 

Obr. 4.2 Složení respondentů dle věkových skupin.  

Nejvyšší dosažené vzdělání 

Na základě Obr. 4.3 smíme tvrdit, že nejvyšší měrou (43%) se na dotazníkovém 

šetření podíleli lidé s vzděláním na úrovni středoškolského s maturitou. Druhou nejpočetnější 

skupinou byli vysokoškoláci, kterých bylo 25%. Spolu s respondenty, jenž disponují 

maturitním vysvědčením tedy tvořili 68% všech dotázaných. Třetí nejpočetnější skupinou byli 

lidí se středoškolským vzděláním bez maturity (18%). Dvě nejmenší skupiny respondentů byli 

lidé s vzděláním na úrovni Vyšší odborné školy (7%) a základní školy (6%). 

 

Obr. 4.3 Složení respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání  
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Tato kapitola se věnuje rešerši a analýze jednotlivých nástrojů public relations,  

které podnik MSA, a.s. používá. Dále rozboru dat vykonaného výzkumu. První podkapitola  

je zaměřena na rešerši, další na hlavní analýzu diplomové práce, prováděnou pomocí 

dotazníkového šetření. Ve třetí podkapitole byly vyhodnoceny některé jednotlivé otázky 

z dotazníkového šetření zvlášť, na přání marketingového oddělení společnosti. Čtvrtá 

subkapitola se věnuje internetovému mediálnímu průzkumu, tedy získávání dat v předmětu 

tiskových zpráv. A poslední (pátá) část je zaměřena na zhodnocení výsledků rozhovorů 

s účastníky eventu dne otevření nové haly. V rešerši nástrojů PR bylo ke každému případu 

připojeno taktéž zhodnocení. O případných změnách a souhrnných doporučeních nástrojů 

public relations pojednává shrnující kapitola 7. 

5.1 Analýza nástrojů public relations MSA, a.s. 

5.1.1 CI - Corporate design 

Corporate design je prvním prvkem CI, který MSA, a.s. aktivně využívá. Corporate 

design (jednotný vizuální styl) je nejviditelnější částí Corporate identity. Základ CD tvoří 

logo, barvy a písmo. Tyto základní tři aspekty jednotného vizuálního stylu jsou zpracovány 

v tzv. design manuálu (viz přiložené dokumenty v zadní části diplomové práce). 

Jednotný vizuální styl MSA, a.s. prošel rebrandingem (omlazením a aktualizací design 

manuálu) v roce 2013 a dodavatelem této služby bylo reklamní studio Belisa Advertising. 

Hlavním cílem nového jednotného vizuálního stylu bylo spojení loga „MSA“ s logem 

„RIMERA“ do jednoho grafického celku. Toto spojení log se muselo projevit nejen  

na propagačních materiálech, ale také na technických výkresech, reklamních bannerech, 

webových stránkách, firemních prezentacích apod. 

Samotné logo MSA, a.s. se nijak nemělnilo, pouze došlo k výše zmíněnému spojení 

s logem RIMERA (viz Design manuál, přiložený v zadní části DP). 

Spojením dvou logotypů se má docílit hlavně také vyšší informovanosti a znalosti blízkého 

okolí o značce a působnosti společnosti RIMERA. Znalost nadnárodního koncernu RIMERA 

byla testována i v této diplomové práci (viz kapitola 6.1). V rámci logomanuálu jsou jasně 

stanovená kritéria používání loga, jeho černobílé varianty a možnosti využití barevných 

podkladů. 
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Na základě pozorování jsem nezjistil žádný potenciální problém, který by mohl  

při používání tohoto loga nastat. Plně souhlasím se spojením loga MSA s logem RIMERA-

GROUP. Spojení log může mít i kladný dopad na mezinárodní obchod, jelikož znamená silné 

partnerství mezi společnostmi. 

S příchodem loga RIMERA dostály firemní barvy změn. V případě používání pouze 

loga MSA byla hlavní barvou barva tmavě modrá, nyní lze operovat i s druhou základní 

barvou – šedou (viz Design manuál, přiložený v zadní části DP). Rozšíření firemních barev  

o šedou (vycházející z loga RIMERA) byl logickým krokem, který následoval po rozšíření 

logotypu. Této skutečnosti nelze nic vytknout.  

Hlavním korporátním písmem byl určen font Franklin Gothic. Doplňkovým písmem 

byl zvolen font Arial. Pomocí písma Franklin Gothic by měly být řešeny všechny 

komunikační materiály – reklamní předměty, brožury, katalogy a billboardy. Arial slouží jako 

náhrada pouze v případě, že nelze použít písmo Franklin Gothic, tzn. na internetu,  

v e-mailech nebo administrativních dokumentech. Jednotlivé povolené řezy písma (Franklin 

Gothic a Arial) jsou zobrazeny v Design manuálu, přiloženém v zadní části DP. Oba druhy 

písma jsou dobře čitelné a použitelné. Určité specifikum znamená použití písem na webových 

stránkách. Franklin Gothic není systémový font, proto je nutné jej načítat z extérního zdroje. 

Tato skutečnost by mohla být problém pro starší internetové prohlížeče. 

5.1.2 CI – Corporate communications 

Společnost MSA, a.s. se snaží o vystupování pod jednotným corporate designem  

a vytváří aktivní komunikaci i pomocí korporátní kultury (viz kapitola 5.1.3). V době 

vytváření diplomové práce (přelom let 2013 a 2014) MSA, a.s. začalo aktivně využívat 

jednoho z nástrojů korporátní komunikace, a to University relations (dále  

jen „UR“). Spolupráce s univerzitou (VŠB – TU Ostrava) probíhalo ve dvou dimenzích. 

Prvním případem UR byla účast ředitelky HR PhDr. Lenky Pavelkové-Šnyrch 

v projektu HR akademie (u ekonomické fakulty VŠB – TUO) jako odborného garanta 

projektu. Druhou dimenzí UR byla účast MSA, a.s. jako zaměstnavatele na veletrhu 

pracovních příležitostí, pořádaném na půdě VŠB – TUO, Kariéra Plus. 

Government relations je nástrojem, jenž MSA, a.s. využívá hojně. Zástupci 

nejužšího vedení (většinou generální ředitel nebo obchodní ředitel) doprovází prezidenta  

a další představitele České Republiky na zahraniční podnikatelské mise. 
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5.1.3 CI - Corporate culture 

Korporátní kultura (třetí část CI) je z větší části zaměřena na komunikaci mezi 

podnikem a zaměstnanci, nicméně podnik pomocí své firemní kultury působí i na veřejnost. 

Do styku s veřejností přichází korporátní kultura při návštěvách podniku apod. 

Korporátní kultura má na pět základních oblasti působnosti. Jako první oblast  

lze označit rituály ve styku se zaměstnanci. Firemní odborné vzdělávání se zaměřuje hlavně 

na studium cizích jazyků, tyto kurzy jsou připraveny hlavně pro administrativní zaměstnance, 

možnost využít je mají ovšem i pracovníci provozu. Pro výrobní zaměstnance jsou ovšem 

organizovány odborná školení, přeškolování a možnost získání certifikátů a zkoušek (např. 

svářečská zkouška apod.). 

Jedním z velmi viditelných rituálů jsou ohodnocení výročí, ať už výročí dožitého věku 

zaměstnance nebo také výročí působení ve firmě. Daný zaměstnanec je vždy uveden 

v měsíčním vydání interního firemního časopisu (viz kapitola 5.6) a obdrží jednorázovou 

finanční odměnu. Výše odměny je závislá na velikosti výročí. 

Posledním rituálem tvořícím firemní kulturu je vyhlašování nejlepšího zaměstnance 

uplynulého čtvrtletí. Zaměstnance nominují vedoucí pracovníci a následně jsou vybráni 

vítězové. Tito vítězové jsou odměněni částkou 2 500 Kč přidanou k výplatě po dobu dalšího 

čtvrtletí (tedy tří měsíců). 

Rituály ve styku se zaměstnanci jsou dle mého názoru na nebývale vysoké úrovni. 

Takováto úroveň kultury mezi podnikem a zaměstnanci je velmi dobrá a dostačující. Jediný 

otazník by mohl vzniknout pouze u oslavy narozenin či jiné významnější události  

u zaměstnanců na pracovišti. V tomto případě bych doporučil ponechat celý proces v rukách 

okolních zaměstnanců. 

Dalším využívaným polem corporate culture jsou nařízení a zvyklosti v oblékání 

zaměstnanců. Jelikož je MSA, a.s. výrobním podnikem, tak je nutné říci, že rozlišujeme 

oblékání zaměstnanců ve výrobě a v administrativě. 

Zaměstnanci ve výrobě samozřejmě musejí nosit pracovní oblečení spolu s povinnými 

ochrannými pomůckami (zákonem stanoveno). I tak je zde ovšem prostor pro korporátní 

komunikaci – oblečení by mělo být jednotné, mělo by obsahovat logo a být ve firemních 

barvách. Takováto výchozí situace by měla být v praxi samozřejmě podpořena čistotou celého 
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oděvu. V takovém případě lze jednoznačně odlišit zaměstnance MSA, a.s. od zaměstnanců 

jiných, se kterými se mohou setkat např. na servisních výjezdech či montážích v terénu. 

Komunikace podniku je pak rozšířena do dalších dimenzí bez větších nákladů. Poměrně 

výstižný případ firemní komunikace prostřednictvím oděvů výrobních zaměstnanců vidíme  

na Obr. 4 v Příloze 22. 

Jednoznačně lze, podle oblečení, rozlišit zaměstnanec MSA, a.s. (logo, korporátní 

barvy), který současně svou prací komunikuje značku MSA – v případě jeho kolegů nelze 

určit z jaké společnosti pocházejí a tím pádem ji nekomunikují, dochází ke ztrátě identity 

instalovaného produktu. Nařízení a zvyklostem v oblékání výrobních zaměstnanců nelze, 

z mého pohledu, nic vytknout. 

Druhou oblastí oblékání jsou zvyklosti a nařízení (dresscode) v oblasti oděvů 

administrativních zaměstnanců. V současné době je v podniku MSA, a.s. vyžadován 

společenský dresscode jen mezi členy top managementu. Pro zástupce středního a nižšího 

managementu je doporučeno méně formální oblékání, takřka volné. Konkrétně se doporučují 

košile (halenky v případě žen) a jednobarevné kalhoty nebo jeansy (džíny). 

Čtvrtou oblastí firemní kultury je jednotný design firemních budov. Toto bylo  

ve společnosti MSA, a.s., při realizaci diplomové práce, velmi aktuální téma. Celá 

administrativní část zaměstnanců se totiž postupně stěhovala do nových prostor. 

Pro realizaci interiéru nových prostor bylo využito korporátních barev (celé skupiny 

RIMERA) a moderního řešení zvaného open space (viz Obr. 5 v Příloze č. 4). Administrativní 

budova přímo sousedí s výrobní halou. V rámci výrobní haly bylo využití korporátních barev 

obtížné, jelikož podobné výrobní haly musí splňovat spoustu bezpečnostních nařízení, která 

jsou např. realizovaná pomocí různých barev potrubí apod. 

Exteriér celého nového objektu byl rovněž realizován v korporátních barvách MSA, 

a.s. současně s využitím korporátních barev RIMERA-GROUP (viz Obr. 6 v Příloze č. 4). 

Nové prostory vzešly z rekonstrukce staré výrobní haly. Celková investice  

do rekonstrukce přesáhla 425 mil. Kč. Celkovou podobu prostor, jak interiéru, tak exteriéru 

autor zhodnotil jako spíše povedenou, návrhům a doporučením se věnuje kapitola Návrhy  

a doporučení. Nové výrobní hale a kancelářským prostorům se věnuje podrobněji analýza 

eventu „Den spuštění výroby a otevření nové haly“ v kapitole 6. 
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Poslední oblastí corporate culutre jsou tzv. rituály ve styku se zákazníky. Jedná  

se o poměrně špatně hodnotící aspekt podnikové kultury. Je třeba ovšem zdůraznit, že MSA, 

a.s. dbá na to, aby vždy daného zákazníka kontaktovala správná a kompetentní osoba, správný 

obchodní zástupce, který bude plně vybaven vědomostmi a jazykovými schopnostmi,  

aby uspokojil potřeby klienta. V návaznosti na předchozí odstavce je třeba zdůraznit,  

že vedení podniku vždy vyžaduje, aby obchodní zástupci ctili společenský dresscode. Osoba 

(reprezentant), jenž za společnost jedná je totiž vždy živým obrazem podniku jako takového. 

Pokud se tedy budou obchodníci a jiné reprezentativní osoby držet veškerých zásad, 

zvyklostí a zdravého úsudku, tak by (co se týče rituálů ve styku se zákazníky) neměly 

vzniknout žádné nebo výraznější problémy. 

5.1.4 Corporate social responsibility 

V rámci firemní filantropie roce 2014 se společnost MSA, a.s. chystá podpořit 

individuálně lidi se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo také speciální azylové 

domovy pro matky s dětmi. Veškerá donátorská aktivita byla ovšem stanovena pouze  

pro subjekty v Moravskoslezském kraji. Na počátku téhož roku probíhala na půdě společnosti 

veřejná sbírka mezi všemi zaměstnanci (podnícená a zorganizovaná vedením) pro vážně 

nemocnou dceru jednoho ze zaměstnanců. V rámci této sbírky mohl každý poskytnout 

libovolný finanční dar. Podnik jako takový neuvolnil žádné prostředky, nicméně top 

management přispěl „ze své kapsy“ nemalými částkami. 

V environmentální oblasti CSR provádí MSA, a.s. aktivity hlavně na svých 

pozemcích. Jedná se o sanaci některých částí pozemků – tedy revitalizaci a rekultivaci 

krajiny. Dále je prováděno zatravňování všech již nevyužívaných ploch. 

Maximálně šetrná a ekologická výroba v tomto odvětví průmyslu není nikterak 

extrémně náročná. Společnost se snaží o trvalé udržování maximálně čisté produkce. Tento 

fakt je ovšem na veřejnosti často nepochopen a to hlavně z důvodu sousedících podniků 

(zvláště pak slévárny). Veřejnost stále vnímá všechny sousedící soukromé subjekty jako celek 

a často (díky společné minulosti a značce MSA) viní z nešetrné „zelené politiky“ právě 

podnik MSA, a.s. Hodnocení a komunikaci celé sociální odpovědnosti se autor věnuje 

v kapitole o návrzích a doporučeních.  
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5.1.5 Press relations 

Vztah s tiskem je výsadou pracovníků marketingového oddělení MSA, a.s. Konkrétní 

osobou, zodpovědnou za press relations, je PR manager, ten současně působí jako vedoucí 

marketingového oddělení a zastává funkci tiskového mluvčího. Konkrétně se jedná 

 o Mgr. Lenku Hruškovou, jenž udržuje kontakt s médii, připravuje tiskové zprávy  

a poskytuje informace médiím. 

Ke zhodnocení kvality provedení tiskové zprávy byla, pro potřeby diplomové práce, 

vybrána tisková zpráva týkající se zakázky na trh Pobřeží Slonoviny (viz Příloha č.30). 

Tisková zpráva je sémanticky správně napsána. Perex je krátký a výstižný. Informace v ní 

směřují správně podle modelu obrácené pyramidy informací – tedy od nejzásadnějších  

po vedlejší. Pravopisně a gramaticky je tisková zpráva bez chyb. 

V rámci analýzy tiskové zprávy bych vytkl tři chyby. Poslední přímá řeč  

je neukončená, z textu nelze specifikovat, kdo přímou řeč poskytl. Druhá výtka se týká konce 

tiskové zprávy. Po přečtení článku neexistuje přímá vazba na autora článku nebo kompetentní 

osobu (PR manager), která může podat doplňující informace nebo vyjednat zveřejnění zprávy 

v médiích. Poslední chybou je absence tiskové zprávy ve formátu připraveném k vytištění, 

tedy na hlavičkovém papíře, nejlépe ve formátu PDF. 

5.1.6 Ucelené akce 

Společnost MSA, a.s. pravidelně pořádá několik ucelených akcí, jak pro zaměstnance, 

tak pro rodiny pracovníků nebo i pro blízké okolí podniku. Akce využívají sportovní  

a společenské tématiky. Velmi dobře je konkrétně v „Dni Rimery“ sklouben prvek korporátní 

kultury a organizace ucelené akce. Z hlediska pozorování nemohu uceleným akcím MSA, a.s. 

nic vytknout, jejich počet a zaměření je vyhovující a dostatečný. 

Den otevřených dveří již tradičně probíhá každý rok 10. září u příležitosti založení 

podniku. Tato akce je určena pro veřejnost. Návštěvníci se běžně mohou podívat do prostorů 

výroby, jídelny nebo také některých kancelářských prostor. 

Sportovní den je akcí primárně určenou pro zaměstnance a jejich rodiny. Tato událost 

nemá pevně stanovený termín, ale probíhá vždy v průběhu června. Sportovní den probíhá  

na sportovním stadiónu FC MSA Dolní Benešov, kde je možné provádět několik sportovních 

aktivit jako např. tenis, volejbal, stolní tenis, fotbal, badminton atd. V rámci tohoto dne 
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probíhá také podnikové klání v minikopané, kde týmy složené ze zaměstnanců MSA, a.s. 

spolu soupeří o putovní pohár „Klapka“. 

V roce 2013 poprvé proběhla tzv. Rimeriáda. Jedná se o mezipodnikové sportovní 

hry, kde spolu v několika disciplínách soupeří sportovní (pohybové) celky všech podniků 

patřících do koncernu RIMERA. První ročník se odehrával v měsíci srpnu v Almetěvsku 

v Rusku. Jako sportovní disciplíny byly vybrány fotbal, stolní tenis, vystoupení mažoretek  

a štafety na 4x100 a 4x200 metrů. Za podnik MSA, a.s. odletělo na Rimeriádu více než 30 

zaměstnanců (sportovců). Přes počáteční ostýchavost měla akce velmi kladné ohlasy. 

Den Rimery je akce probíhající každoročně v dubnu a jedná se o ryze 

zaměstnaneckou akci, kde se všichni pracovníci setkají na jednom místě – ve výrobní hale  

a vyslechnou si proslov vedení společnosti. Je zvykem, že zaměstnanci obdrží drobné 

upomínkové předměty a drobné občerstvení. V rámci tohoto setkání jsou vyhlášeni i nejlepší 

zaměstnanci kvartálu. 

5.1.7 Sponzoring 

Od připojení podniku MSA, a.s. k společnosti RIMERA-GROUP byly pozastaveny 

všechny sponzorské aktivity podniku. Nebylo tak navázáno na bohatou minulost  

ve sponzorství lokálních sportovních oddílů, které ale paradoxně nesou stále ve svém názvu 

jméno MSA, např. FC MSA Dolní Benešov. Aktuální situace v podniku ovšem směřuje 

k mecenášství sociální oblasti (viz kapitola 5.1.4). Sportovní oddíly nikterak sponzorovány 

nebudou. Otázce sponzoringu sportovních oddílů se také věnuje kapitola 3.1. 

5.1.8 On-line public relations 

Webová prezentace společnosti (viz Obr. 7 v Příloze č. 4) disponuje pěti jazykovými 

mutacemi. K dispozici je čeština, angličtina, ruština, španělština a portugalština. Webové 

stránky slouží jako informační kanál pro odbornou i neodbornou veřejnost. K dispozici jsou 

dány všechny důležité dokumenty jako např. certifikáty jakosti, profil a historie společnosti 

nebo také výroční zpráva (více v kapitole Corporate publishing). 

Základním nástrojem ke komunikaci s veřejností jsou aktuální zprávy (viz Obr. 8 

v Příloze č. 4). Jedná se o rychlý a efektivní způsob zveřejňování informací. Současně  

se jedná o zdroj informací pro tisk. 
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MSA, a.s. nepoužívá oficiální profil na žádné z dostupných sociálních sítí. Na základě 

teoretických východisek by bylo vhodné využít služeb sociální sítě Facebook a sociální sítě 

sdružující profesionály LinkedIn. Pomocí Facebooku může MSA, a.s. komunikovat aktivněji 

hlavně s blízkým okolím podniku. Využitím sítě LinkedIn může MSA, a.s. jako 

zaměstnavatel dosáhnout na kvalitnější odborníky. Pomocí sítě LinkedIn se nejen podnik 

prezentuje, ale může také vystavovat aktivně nabídky zaměstnání. 

Problematice publikování tiskových zpráv na síti internet se věnuje jedna 

z následujících analytických částí diplomové práce – internet media research. Mezi cíli 

diplomové práce bylo totiž i zmapování pole internetu a zjistit kam až se dostanou (na jaké 

servery, do jakých zemí a v jakých jazykových mutacích) tiskové zprávy vydané 

marketingovým oddělením. 

5.1.9 Corporate publishing 

Jako nadnárodní výrobní podnik musí MSA, a.s. disponovat nesčetným množstvím 

katalogových listů, produktových letáků, standardizovaných ceníků apod. Tyto materiály jsou 

dostupné ve třech základních jazykových mutacích, a to v češtině, angličtině a ruštině. 

Všechny prvky corporate publishing, požívány podnikem MSA, a.s., jsou přiloženy, 

k nahlédnutí, v zadní části diplomové práce. 

Součástí firemních publikací je také leták mapující historii podniku. Tomuto letáku 

není po grafické a tiskařské stránce co vytknout, nicméně obsahově je neaktuální. Záznamy 

v tomto dokumentu končí rokem 2006 což, vzhledem k pozdějším událostem v podniku, dnes 

představuje velmi neaktuální materiál. 

Výroční zpráva byla pro rok 2012 zpracována externí agenturou a její celková podoba 

byla velmi povedená. Grafické sladění a obecné informace shrnující dění v jednotlivých 

odděleních podniku následovaly povinné ekonomické údaje a zpráva auditora. 

Hlavním prostředkem corporate publishing je interní časopis nazvaný „Směr 

Rimera“. Tento časopis navázal na dlouholetou tradici interního časopisu MSA, a.s. 

„Klapka“. Podoba nového časopisu však není šťastná (viz přiložené dokumenty v zadní části 

diplomové práce). Vedením společnosti RIMERA byl stanoven formát časopisu, a to formát 

A3 nebo A3 do složené podoby A4. Výroba a tisk časopisu probíhá výhradně pouze přímo  

ze zdrojů podniku, není tedy do ni zainteresována třetí (agenturní) strana. Tento fakt však, dle 

mého pozorování, snižuje kvalitu celého konceptu časopisu. Tisk není příliš kvalitní, gramáž 
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papíru není volena adekvátně k novinovému formátu časopisu a skutečnost, že se „Směr 

Rimera“ skládá ze dvou listů (čtyř stran) nutí producenty plátku k zoufalému řešení svázat 

k sobě strany kancelářským koníkem. 

5.1.10 Veletrhy a výstavy 

Tab. 5.1 Seznam veletrhů s aktivní účastí MSA, a.s. v roce 2014 

Název veletrhu, místo konání Datum konání Rozpočet na veletrh 

PETROTECH, Indie 12.-15.1. 2014 200 000 Kč 

PUMPS and VALVES, Belgie 26.-27.3. 2014 200 000 Kč 

ICCI 2012, Turecko 24.-26.4. 2014 100 000 Kč 

EXPO-GAS, Polsko 17.-18.4. 2014 100 000 Kč 

OTC Houston, USA 5.-8.5. 2014 200 000 Kč 

NEFTEGAZ, Rusko* 25.-28.6. 2014 20 000 Kč 

OIL and GAS AFRICA, JAR 2.-4.7 2014 270 000 Kč 

ONS STRAVANGER, Norsko 25.-28.8. 2014 250 000 Kč 

OIL and GAS, Brazílie 15.-18.10. 2014 200 000 Kč 

TIB / GAS, Rumunsko Říjen 2014 150 000 Kč 

ADIPEC, SAE Listopad 2014 1 000 000 Kč 

JARM. ATOMNOGO MAŠINOSTROENIJA, Rusko* Konec roku 2014 20 000 Kč 

Ropný kongres, Rusko Konec roku 2014 20 000 Kč 

Celkový roční rozpočet  2 730 000 Kč 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013), upraveno autorem 

V roce 2014 se MSA, a.s. aktivně zúčastní třinácti veletrhů nebo výstav po celém 

světě (viz Tab. 5.1), kde bude prezentovat výrobky a získávat nové kontakty a vazby. Celkový 

rozpočet pro veletrhy a výstavy byl, pro rok 2014, stanoven ve výši 2 730 000 Kč. 

Podnikové expozice (viz Příloha č. 6) jsou vždy objednávány jedinečně pro každý 

veletrh. Bylo by neekonomické vyrobit jednu expozici a vozit ji po celém světě. MSA, a.s. 

tedy vždy využívá možnosti výroby a instalace veletržního stánku. Veletržní stánek většinou 

doprovází obchodní tým složený obchodních zástupců pro daný sektor světa,  

ve kterém se veletrh koná. 

Veletrhy označené hvězdičkou budou zajištěny s nižšími náklady. Tuto skutečnost 

zajišťuje finanční dotace z mateřské společnosti RIMERA-GROUP, která podporuje své dílčí 

podniky na veletrzích konaných v Rusku.  
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5.2 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Celé dotazníkové šetření bylo založeno na cílech marketingového oddělení z roku 

2007. Cílem tohoto výzkumu bylo stanovit míru naplnění těchto cílů po sedmi letech práce. 

Na základě toho byly stanoveny stěžení otázky výzkumu, podle kterých lze určit míru 

naplnění cílů z hlediska externí veřejnosti podniku. Z těchto otázek byly také vytvořeny 

hypotézy, jakožto ukazatel výsledků marketingového výzkumu. Dotazník byl rovněž rozšířen 

i o doplňující otázky na přání marketingového oddělení. 

5.2.1 Povědomí o členství ve skupině RIMERA-GROUP 

Po sedmi letech členství společnosti MSA, a.s. ve skupině RIMERA-GROUP by,  

bez jakýchkoli vědeckých podkladů, tato skutečnost měla být vnímána drtivou většinou blízké 

veřejnosti. Otázka, jenž se povědomím o značce RIMERA-GROUP a vztahem MSA, a.s.  

k ní zabývala, byla konstruovaná jako tzv. podpořená znalost. Respondenti volili mezi 

možnostmi ČEZ, RWE, RIMERA GROUP a EVRAZ. 

Obr. 5.1 Podpořená znalost o členství MSA ve skupině RIMERA-GROUP 

Z výsledků na Obr. 5.1 je patrné, že nejvyšší procento (85%) respondentů zvolilo 

možnost RIMERA GROUP, což byla správná možnost. Poněkud alarmující je skutečnost,  

že 11% respondentů si myslí, že MSA patří do společnosti EVRAZ. Ostatní možnosti byly 

voleny již v méně případech – pro RWE se rozhodly 3% a pro ČEZ 1% odpovídajících. 

Znění hypotézy č.1: Po sedmi letech členství MSA, a.s. ve skupině RIMERA-

GROUP si je, na základě podpořené znalosti, o této skutečnosti vědomo alespoň 85% 

respondentů (hypotéza byla stanovena na základě expertního úsudku pracovníků 

marketingového oddělení a vstupních dat z roku 2007, viz Příloha č. 2). 

Hypotéza byla potvrzena. Na základě podpořené znalosti označilo přesně 85% 

respondentů možnost, že MSA, a.s. je součástí skupiny RIMERA-GROUP. 
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5.2.2 Obecné vnímání společnosti MSA, a.s. blízkou veřejností  

Jednoduchým, avšak velmi užitečným testem bylo zjištění, jak obecně blízká veřejnost 

MSA, a.s. vnímá. Z hlediska public relations je tento test jedním ze základních východisek 

pro stanovení budoucích kroků pro práci s veřejností, komunikování firemní identity  

a budování image. 

Obr. 5.2 Obecné vnímání podniku MSA a.s. blízkou veřejností 

Z Obr. 5.2 je patrný výsledek, který nedopadl velmi kladně a dává signály pro budoucí 

návrhy a doporučení z oblasti public relations. Nejčastější odpovědí bylo označení podniku 

jako „Spíše spolehlivého se zdárnou budoucností a jako dobrého zaměstnavatele“. Tuto 

možnost označilo 44% respondentů. Druhou nejčastější odpovědí (39%) ale bylo tvrzení 

průměrné. To, že se odpovídající přikláněli k prostřední hodnotě značí určitou nevíru v podnik 

a skeptismus v pohledu do budoucna. Krajní hodnotou bylo značení podniku za „Spolehlivý 

se zdárnou budoucností a jako velmi dobrého zaměstnavatele“. Tuto variantu volilo 13% 

zúčastněných. 

Znění hypotézy č.2: MSA, a.s. je obecně vnímána minimálně 2/3 veřejností alespoň 

spíše jako spolehlivý podnik ve všech směrech (hypotéza byla stanovena na základě 

expertního úsudku pracovníků marketingového oddělení a vstupních dat z roku 2007,  

viz Příloha č. 2). 

Na základě vyhodnocení výzkumu nebyla stanovená hypotéza potvrzena.  

Jako alespoň spíše spolehlivý podnik označilo MSA, a.s. pouze celkem 57% respondentů,  

což nevyhovuje stanovenému 2/3 minimu.  
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5.2.3 Obecné vnímání MSA, a.s. na tuzemské a mezinárodní úrovni  

Třetí hypotéza byla stanovena jako zjištění přesahu o vnímání společnosti MSA, a.s. 

jako tuzemsky významného producenta armatur do mezinárodního trhu – tedy současně 

úroveň podniku v mezinárodním měřítku. Hypotéza byla měřena obecně, tedy na celém 

spektru respondentů. 

 

Obr. 5.3 Obecné vnímání MSA, a.s. na tuzemské a mezinárodní úrovni 

Jelikož se pro výsledek této hypotézy kombinovaly výsledky dvou škál, musela  

být zvolena nová škála pro vyhodnocení, tedy znění odpovědí. Škála byla zvolena velmi 

prostě, od krajně negativního do krajně pozitivního postoje. Nejčastější odpovědí (viz Obr. 

5.3) byl „spíše pozitivní postoj“. K tomuto tvrzení se přiklonilo 41% respondentů. Velkou 

část opanovala ale také odpověď průměrná, tedy „průměrný postoj“,  jenž zaujalo 35% 

odpovídajících. 

Znění hypotézy č.3: Podnik je nejméně 2/3 blízké veřejnosti obecně vnímán jako 

alespoň spíše významný podnik pro region i celou ČR a současně je vnímán alespoň  

také jako významný výrobce armatur ve světovém měřítku (hypotéza byla stanovena na 

základě expertního úsudku pracovníků marketingového oddělení a vstupních dat z roku 2007, 

viz Příloha č. 2). 

Na základě výsledků nebyla stanovená hypotéza potvrzena. Nebylo splněno 2/3 

minimum. Pro alespoň spíše pozitivní postoj se přihlásilo jen 61% respondentů. 

5.2.4 Úroveň reputace společnosti MSA, a.s. 

Reputace představuje dlouhodobě utvářenou pověst, která je dnes pro vztahy mezi 

organizací a jejím okolím (zvláště pak veřejností) velmi důležitým faktorem a je jedním  
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ze základních východisek pro práci v oboru public relations. Pověst zasahuje do všech 

dimenzí podniku. Může ovlivnit například postoj k podniku ze strany zaměstnanců, 

potenciálních zaměstnanců, investorů, akcionářů nebo veřejně činných osob. Reputace též 

může přímo ovlivnit i mínění o produktech dané firmy. 

Obr. 5.4 Úroveň reputace společnosti MSA, a.s. 

Z Obr. 5.4 je patrné, že nejvyšší část respondentů (37%) označila MSA, a.s. jako 

podnik se spíše dobrou reputací. Druhou nejčastější variantou odpovědi bylo průměrné 

hodnocení reputace.  Tuto variantu označilo 34% respondentů. Za relativně špatný, alarmující, 

výsledek lze považovat skutečnost, že 19% respondentů označilo podnik v otázce reputace  

za celek se spíše špatnou pověstí. 

Znění hypotézy č. 4: Členství, stabilita a mezinárodní vlastník skupina RIMERA-

GROUP zvýšil reputaci MSA, a.s., tak že ho alespoň 2/3 respondentů označí za podnik  

s velmi dobrou reputací (hypotéza byla stanovena na základě expertního úsudku pracovníků 

marketingového oddělení a vstupních dat z roku 2007, viz Příloha č. 2). 

Z výsledků výzkumu můžeme tvrdit, že hypotéza nebyla potvrzena. Podmínkou  

pro splnění hypotézy bylo minimum 2/3 respondentů, kteří označí reputaci podniku  

za alespoň spíše dobrou. Takto odpovídajících bylo 47%, podmínka tedy splněna nebyla.  

5.2.5 Atraktivita MSA, a.s. jako zaměstnavatele a úroveň lidských zdrojů  

Pohled blízké veřejnosti na atraktivitu zaměstnavatele byl v tomto testu rozšířen  

o druhou dimenzi, konkrétně o vnímání kvality lidských zdrojů, kterými podnik současně 

disponuje. Tyto dvě vlastnosti spolu hrají roli hlavně u potenciálních zaměstnanců.  

Ti se mohou rozhodovat na základě obecné atraktivity a současně na to, jaký odborný 

potenciál mají lidské zdroje uvnitř společnosti. Interní lidské zdroje (v rámci MSA, a.s.) byly 

ožehavým tématem blízké veřejnosti do příchodu koncernu RIMERA. 
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Obr. 5.5 Atraktivita MSA, a.s. jako zaměstnavatele a úroveň lidských zdrojů 

Stejně jako u hypotézy č. 3 byla zvolena nová škála pro vyhodnocení, tedy znění 

odpovědí. Škála byla zvolena opět velmi prostě, od krajně negativního do krajně pozitivního 

postoje. Důvod k tomuto rozhodnutí byl opět stejný, tedy ten, že novou škálu tvoří průnik 

dvou škál s odlišnou slovní prezentací. Na Obr. 5.5 lze vidět, že největší díl grafu reprezentuje 

postoj „spíše kladný“, jedná se přesně o 43%. Druhým nejčastějším stanoviskem respondentů 

byl „průměrný postoj“ s 33%. 

Znění hypotézy č. 5: Alespoň 2/3 dotázaných vnímá MSA, a.s. jako spíše atraktivního 

a velmi dobrého zaměstnavatele s kvalifikovanými zaměstnanci (hypotéza byla stanovena  

na základě expertního úsudku pracovníků marketingového oddělení a vstupních dat z roku 

2007, viz Příloha č. 2). 

Alespoň „spíše pozitivní postoj“ zaujalo celkem 57% respondentů. Tento fakt 

nepotvrdil hypotézu. K potvrzení bylo nutno, aby alespoň 70% odpovídajících označilo 

podnik jako spíše atraktivního a velmi dobrého zaměstnavatele s kvalifikovanými 

zaměstnanci. 

5.2.6 Atraktivita zaměstnavatele u mladší mužské generace  

Významným údajem vyplývajícím z výzkumu byla též atraktivita zaměstnavatele  

u mužů ve věkové skupině od 18 do 26 let. Tento statistický údaj napoví, jak se potenciální 

zaměstnanci z řad středoškoláků a vysokoškoláků dívají na společnost MSA, a.s.  

jako možného zaměstnavatele, tedy jaké o něm mají mínění. Opět se statisticky výsledek 

zaměřil na muže, jako na cílovou skupinu strojírenské společnosti. V tomto věkovém rozmezí 

se výzkumu zúčastnilo 37 mužů (viz Tab. 5.2). Grafické vyhodnocení atraktivity 

zaměstnavatele lze vidět na Obr. 5.4. 
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Tab. 5.2 Atraktivita jako zaměstnavatele u mužů od 18 do 26 let 

 Muž 18-26 let Total 

Atraktivita zaměstn. Neatraktivní z. 2 2 

Spíše neatraktivní z. 9 18 

Průměrný z. 13 54 

Spíše atraktivní z. 11 60 

Atraktivní z. 2 16 

Total 37 150 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 5.6 Atraktivita jako zaměstnavatele u mužů od 18 do 26 let 

Z Obr. 5.6 je patrný výsledek atraktivity. Největší procento (35%) mužů od 18 do 26 

let si o MSA, a.s. z hlediska atraktivity myslí, že je to průměrný zaměstnavatel. Do spíše 

negativní roviny dostal výsledky třetí nejčastější názor (24%) a z hlediska atraktivity 

zaměstnavatele bylo tvrzení, že se jedná spíše o neatraktivního zaměstnavatele. 

Znění hypotézy č. 6: Alespoň 70% mužů ve věkové skupině 18-26 let vnímá podnik 

MSA, a.s. jako atraktivního zaměstnavatele (hypotéza byla stanovena na základě expertního 

úsudku pracovníků marketingového oddělení a vstupních dat z roku 2007, viz Příloha č. 2). 

Výzkum tuto hypotézu nepotvrdil. Jako alespoň spíše atraktivního zaměstnavatele 

vnímá společnost MSA, a.s. pouze 35% mužů od 18 do 26 let. 

5.2.7 Veřejné mínění o transparentnosti a ekonomické stabilitě MSA, a.s. 

Postoj veřejnosti k podniku MSA, a.s. v otázce transparentnosti a ekonomické stabilitě 

je velmi důležitý faktor. V minulosti totiž docházelo k střídání vedení v podniku, majoritních 

akcionářů apod. Taková to fluktuace na významných postech ve firmě mohla u veřejnosti 

podnítit myšlenku o nízké transparentnosti podnikáni. Probíhající ekonomická recese 
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samozřejmě přinutila veřejnost uvažovat o ekonomické stabilitě podniku. Celosvětová 

ekonomická krize přišla v roce 2008, tedy chvíli po nástupu RIMERA-GROUP do společnosti 

MSA, a.s. Na základě těchto důvodů byly v dotazníkovém průzkumu zařazeny i otázky právě 

týkající se transparentnosti a ekonomické stability.  

Obr. 5.7 Průnik veřejného mínění o ekonomické stabilitě a transparentnosti podniku 

Vyhodnocení veřejného mínění o ekonomické stabilitě a transparentnosti podniku 

staví na průniku dvou otázek v dotazníkovém šetření. Tudíž musela být vytvořena opět nová 

hodnotící škála, hlavně z důvodu slovní interpretace výsledků. Škála opět obsahuje hodnoty 

od „krajně negativního postoje“ do „krajně pozitivního postoje“. 

Zcela jasně nejvyššího podílu na Obr. 5.7 dosáhl průměrný postoj respondentů. 

Jednalo se přesně o 49%. Tato skutečnost naznačuje, že odpovídající mají průměrný názor, 

tedy nepovažují MSA, a.s. za transparentní ani netransparentní respektive ekonomicky 

transparentní nebo netransparentní podnik. Výsledek lze interpretovat i z pohledu podniku, 

například tak, že se nachází v půli cesty. Další kroky, hlavně v oblasti PR, budou rozhodovat  

o tom, na jakou stranu se většina veřejnosti přikloní. Druhým nejčastějším názorem (30%) 

dotázaných byl „spíše pozitivní postoj“. V návaznosti na minulý odstavec se můžeme 

domnívat, že tímto směrem by se mohla za další období pohybovat větší část z těch,  

kteří hodnotili průměrně. Následující tvrzení, s hodnotou 15%, „spíše negativní postoj“ 

můžeme přímo porovnat s předešlým protipólem. Spíše negativní postoj zaujalo o přibližně 

polovinu méně respondentů než spíše pozitivní postoj. Pro budoucnost by to mohlo znamenat 

určitý směr (kladný směr). 

Znění hypotézy č. 7: Nejméně 65% blízké veřejnosti vnímá, po sedmi letech  

ve skupině RIMERA-GROUP, podnik, z hlediska transparentnosti a ekonomické stability, 
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alespoň jako spíše stabilní a transparentní (hypotéza byla stanovena na základě expertního 

úsudku pracovníků marketingového oddělení a vstupních dat z roku 2007, viz Příloha č. 2). 

Z předešlých informací můžeme tvrdit, že hypotéza nebyla potvrzena. Pouze 35% 

respondentů tvrdilo, že vnímají podnik alespoň jako spíše ekonomicky stabilní  

a transparentní. Hypotéza se tedy ze statistického hlediska nepotvrdila, ale z hlediska 

budoucího vývoje (viz interpretace průměrného hodnocení) lze tvrdit, že se situace může, 

v dalších letech, výrazně zlepšovat. 

5.2.8 Veřejné vnímání a image výrobků produkovaných v MSA, a.s. 

Produkce společnosti MSA, a.s. není spotřebitelského charakteru, avšak to neznamená, 

že by názor veřejnosti na produkci nebyl relevantním. Image produktů je velmi důležitý, 

neboť přímo ovlivňuje i image celého podniku. V otázce, jenž se vztahuje k výsledkům 

veřejného vnímaní a image produktů, se respondenti měli vyjádřit komplexně k produktům. 

Brali v potaz nejen jakost, ale také pověst, spokojenost, servis a ohlasy (odborné) veřejnosti. 

 

Obr. 5.8 Veřejné vnímání a image výrobků produkovaných v MSA, a.s. 

Jak naznačuje obrázek 5.8 nejvíce respondentů (40%) označilo produkci MSA, a.s.  

za spíše dobré výrobky, tedy kvalitní výrobky se spíše dobrou pověstí. Jako velmi dobré 

výrobky (kvalitní výrobky nejvyšší jakosti se skvělým servisem a kladnými ohlasy z celého 

světa) označilo produkty 34% odpovídajících. Kladné hodnocení produktů MSA, a.s. tedy 

zvolilo celkem 74% respondentů. Produkty nedokázalo posoudit celkem 25% dotázaných. 

Tato skutečnost je obrazem výše zmíněné skutečnosti a to, že produkce není určena k přímé 

spotřebě, ale jedná se o výrobky pro segment B2B. 

Znění hypotézy č. 8: Nejméně 2/3 respondentů si myslí, že produkty vyráběné 

v MSA, a.s. jsou alespoň spíše dobré výrobky (hypotéza byla stanovena na základě 

expertního úsudku pracovníků marketingového oddělení a vstupních dat z roku 2007,  

viz Příloha č. 2). 
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Podle zadání hypotézy a výsledků výzkumu můžeme tvrdit, že hypotéza byla 

potvrzena. Potvrzení hypotézy vyžadovalo, aby 2/3 respondentů označili produkci MSA, a.s. 

za alespoň velmi dobrou. Skutečnost ukázala, že za minimálně velmi dobrou ji označilo 73% 

dotázaných.    

5.2.9 Kvalita výrobků MSA, a.s. z pohledu mužů 

Strojírenství je mužský obor, proto bylo významné, pro teneto výzkum, zjistit nejen 

obecný pohled, ale v několika směrech i pouze pohled mužské veřejnosti na daný problém. 

Kvalita produktů vnímaná mužskou veřejností byla jedním z výsledků, vztahujících  

se k hypotézám výzkumu. 

Podle Obr. 5.9 můžeme usoudit, že nikdo z mužů neoznačil produkci MSA, a.s. jako 

velmi špatnou, proto se ve výsledném grafu vůbec neobjevuje. Výrobky vnímá 37% mužů 

jako velmi dobré výrobky. Dalších 35% mužů označilo produkty MSA, a.s. za spíše dobré 

produkty. Součet těchto dvou typů tvrzení dal dohromady 72%. Relativně velké procento 

(27%) mužů zvolilo možnost „Nevím, nedokážu posoudit“. Tento jev lze vysvětlit např. tím, 

že se jedná o produkci průmyslovou (B2B) a konečný spotřebitel s ní není konfrontován. 

 

Obr 5.9 Pohled mužů na kvalitu produktů MSA, a.s. 

Znění hypotézy č. 9: Nejméně 70% mužů označí výrobky MSA, a.s. za alespoň spíše 

dobré (hypotéza byla stanovena na základě expertního úsudku pracovníků marketingového 

oddělení a vstupních dat z roku 2007, viz Příloha č. 2). 

Podle výsledků výzkumu lze tvrdit, že hypotéza byla výzkumem potvrzena. Přesně 

72% mužů označilo výrobky MSA, a.s. za alespoň spíše dobré produkty. Podmínkou bylo 

dosažení alespoň 70%.  
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5.2.10 Veřejné mínění o úrovni společenské odpovědnosti MSA, a.s.  

Firmy se tak čím dál častěji hlásí ke konceptu corporate social responsibility.  

Ve volném překladu CSR znamená „zodpovědné chování firem“ nebo „společenská 

odpovědnost“. 

Pro vyhodnocení hypotézy bylo nutné také počítat s otázkou ekologie, jenž přímo 

souvisí s otázkou společenské odpovědnosti, nicméně veřejnost na ni bývá přímo více citlivá. 

V dnešní době je vyvíjen obrovský tlak na (hlavně nadnárodní) firmy, aby hospodařily 

ekologicky a co nejvíce „zeleně“. Tento tlak si ovšem vybírá daň i ve formě zvyšování cen 

produkce. 

Obr. 5.10 Průnik veřejného mínění o společenské odpovědnosti a ekologii 

Jelikož se v této hypotéze opět pracovalo s průnikem dvou dimenzí, byla použita nová 

škála, výsledná škála s extrémními hodnotami „krajně negativní postoj“ a „krajně pozitivní 

postoj“. Z Obr. 5.10 je patrné, že největší část respondentů (37%) označila podnik MSA, a.s.  

za spíše společensky odpovědný a spíše ekologicky šetrný, tedy zaujali „spíše pozitivní 

postoj“. Jen těsně druhým nejčastějším označením byl „průměrný postoj“ s hodnotou 36%. 

„Krajně pozitivní“ hodnotu zvolilo 13% respondentů. Tato skutečnost nám již řekla kolik 

procent respondentů zvolilo hodnocení alespoň spíše pozitivního postoje (50%). 

Znění hypotézy č. 10: Nejméně 70% respondentů označí MSA, a.s. jako alespoň spíše 

společensky odpovědný a ekologicky smýšlející podnik (hypotéza byla stanovena  

na základě expertního úsudku pracovníků marketingového oddělení a vstupních dat z roku 

2007, viz Příloha č. 2). 

Hypotéza nebyla potvrzena. Jako alespoň spíše společensky odpovědný a ekologicky 

smýšlející podnik označilo MSA, a.s. pouze 50% dotázaných. 
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5.3 Vedlejší výsledky dotazníkového šetření 

V této podkapitole jsou zahrnuty výsledky, ke kterým posloužil jako zdrojová data 

zbytek otázek dotazníkového šetření, tedy otázky, jenž nebyly prapůvodně zamýšleny  

jako hlavní zdroj hypotéz. 

Zástupci marketingového oddělení MSA, a.s. také požádali, aby v této části byla 

zahrnuta otázka zabývající se obecnou charakteristikou podniku a aby byla vyhodnocena 

formou sémantického diferenciálu na základě dvou pohlaví.  

5.3.1 Sponzoring sportovních klubů v Dolním Benešově 

V minulosti se společnost MSA, a.s. výrazně podílela na sponzorování sportovních 

klubů v Dolním Benešově. V dobách minulého režimu stál podnik přímo u zrodu 

tělovýchovné jednoty města, který zahrnoval oddíly fotbalu, volejbalu, jachtingu, lyžování, 

tenisu atd. Dnešní doba ovšem vyžaduje vynaložení mnohem větších peněžních částek 

k efektivnímu sponzorství sportovních klubů. Tato dotazníková otázka mapovala názor 

obecné blízké veřejnosti, na sponzoring tělovýchovných oddílů v městě, konkrétně  

se zabývala otázkou zda-li rozšířit podporu sportovních klubů ve městě, jako tomu bylo 

v minulosti. Právě názor veřejnosti pomůže reflektovat akutnost potřeby sponzoringu 

v městských sportovních oddílech. 

Obr. 5.11 Postoj veřejnosti ke sponzoringu sportovních klubů v Dolním Benešově 

Kladný postoj k otázce sponzoringu zaujalo, jak vidíme na Obr. 5.11, 60% 

respondentů. Přesně 39% z nich si myslí, že společnost MSA, a.s. by určitě měla rozšířit 

sponzoring sportovních klubů a možnost odpovědi „spíše ano“, tedy spíše rozšířit sponzoring 

volilo 21% odpovídajících. Odpověď neutrálního charakteru „Nevím, nejsem si jistý/á, 

nedokážu posoudit“ zvolilo 23% respondentů, což byla druhá nejčastější odpověď. Odpověď 

„Spíše ne“, tedy spíše nerozšiřovat sponzoring volilo 13% respondentů. Z výsledků vyplývá, 
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že poměrně velká část respondentů (60%) by rozšířila sponzoring, ale výraznou část (23%) 

tvoří lidé odpovídající neutrálně. Součet spíše kladné a kladné odpovědi nedosahuje ani 2/3 

počtu respondentů.  

5.3.2 Zvyšování míry informovanosti blízké veřejnosti o dění v podniku 

Další samostatně vyhodnocovanou otázkou dotazníkového šetření je dotaz na téma 

postoje veřejnosti k vyšší informovanosti o počínání společnosti MSA, a.s. V otázce byly 

zmíněny i možné kanály, kterými by informace mohly proudit. Navrženy byly možnosti 

informovat blízkou veřejnost např. pomocí městských tiskovin, měsíčníků, též nazývaných 

jako „městské zpravodaje“. 

Obr. 5.12 Postoj veřejnosti k vyšší informovanosti o počínání společnosti MSA, a.s. 

Z Obr. 5.12 je patrné, že nejčastější odpovědí byla možnost prostřední, tedy „nevím, 

nejsem si jistý/á, nedokážu posoudit“, kterou volilo 32% respondentů. K odpovědi „Spíše 

ano“ se přiklonilo 29% odpovídajících. Krajní kladnou hodnotu „Určitě ano“ si vybralo 27% 

respondentů. Výsledek je opět nejednoznačný. Poměrně velké procento (32%) respondentů 

neví, jestli chtějí být více informováni, z toho lze soudit, že o podnik MSA, a.s. nemají příliš 

velký zájem. Více než polovina respondentů (56%) odpověděla ovšem kladně. 

5.3.3 Dodávka firemního časopisu zdarma do domácností 

Firemní časopis „Svět Rimera“ je velmi dobrým kanálem sdělování informací uvnitř 

firmy. Na přání zástupců marketingového oddělení byla zahrnuta do dotazníku otázka týkající 

se jeho distribuce i pro blízkou veřejnost. 
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Obr. 5.13 Postoj blízké veřejnosti k možnosti dodávky firemního časopisu zdarma  

do domácností 

Nejčastější odpovědí (viz Obr. 5.13), volenou respondenty, byla neutrální odpověď 

„Nevím, nejsem si jistý/á, nedokážu posoudit“. Celkem ji označilo 32% dotázaných. 

Minimálně spíše kladný postoj, k distribuci časopisu domů, zaujalo celkem 40% respondentů. 

Celkem 25% z nich volilo odpověď „Spíše ano“, tedy spíše souhlasili s návrhem o doručování 

časopisu zdarma domů. Alespoň spíše negativní postoj však zaujalo poměrně vysoké procento 

jako alespoň pozitivní, jednalo se přesně o 28%. Negativní nebo nejasný (neutrální) postoj 

zaujalo 60% dotázaných, z toho vyplývá, že více než polovina respondentů není rozhodnuta 

nebo nemá zájem o distribuci firemního časopisu zdarma domů. 

Určitou cestou by mohlo být vydávání i druhé verze firemního časopisu, tedy verze 

přímo pro veřejnost. Takovýto výtisk ovšem znamená poměrně velké náklady nejen  

na samotnou fyzickou výrobu, ale také na obsahovou část. 

5.3.4 Charakteristika podniku z pohledu mužů a žen 

Vyhodnocení charakteristiky podniku z pohledu mužů a žen byl zařazen na přání 

zástupců marketingového oddělení MSA, a.s., kteří chtěli znát rozdílnost v názorech  

na podnik podle pohlaví. Pro grafickou interpretaci výsledků, charakteristiky podniku 

z pohledu mužů a žen, bylo využito grafu (viz Obr. 5.14) tzv. sémantického diferenciálu. 
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Obr. 5.14 Charakteristika podniku z pohledu mužů a žen 

Z grafu sémantického diferenciálu (Obr. 5.19) jsou na první pohled patrné jisté rozdíly 

v názorech mužů a žen. Rozdíly v názorech na charakter podniku jsou výrazné ve třech 

případech.  U míry významnosti podniku, kde veřejné mínění mužů o podniku se více blíží 

přirovnání k „podniku světových měřítek“. Veřejné mínění o atraktivitě zaměstnavatele 

(MSA, a.s.) je kladnější u ženského publika. Ženy mají obecně, o MSA, a.s. v otázce 

atraktivity zaměstnavatele, lepší mínění než muži. Graf také naznačil, že muži mají, o MSA, 

a.s., výrazně lepší mínění než ženy v otázce ekonomické stability. Ostatní charakteristiky  

se z pohledu pohlaví nikterak výrazně nelišily. 

V rámci interpretace sémantického diferenciálu bylo uvedeno, že některé (celkem tři) 

názory jsou genderově odlišné. Statistickou významnost těchto odlišností však zjišťuje 

následující test závislosti proměnných, prováděný pomocí Pearsonovy korelace viz Tab. 5.3 

(v plné verzi dostupná jako Tab. 31 v Příloze č. 13). 

Pro potřeby testu stanovil autor hypotézy: 

H0: neexistuje závislost mezi zkoumanými proměnnými, Sig > 0,01 (není závislost) 

H1: existuje závislost, Sig < 0,01 (je závislost)  
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Tab. 5.3 Závislost mezi proměnnými pomocí Pearsonovy korelace 

Correlations    

  Pohlaví Úroveň ekonomické 

stability 

Pohlaví Pearson Correlation 1 ,224** 

 Sig. (2-tailed)  0,006 

 N 150 150 

Úroveň ekonomické stability Pearson Correlation ,224** 1 

 Sig. (2-tailed) 0,006  

 N 150 150 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

Z tabulky je patrný jeden zásadní výsledek (označen žlutou barvou). Hodnota 

signifikance je menší než 0,01 pouze u úrovně ekonomické stability vzhledem k pohlaví,  

to znamená, že závislost existuje pouze mezi těmito dvěma proměnnými (s přesností 99%,  

což značí znak **). 

Hypotéza H1, byla tedy potvrzena pouze u jednoho páru proměnných – pohlaví  

a názor na ekonomickou stabilitu. U ostatních byla hypotéza H1 zamítnuta a výsledkem bylo 

zjištění, že mezi proměnnými neexistuje závislost – tedy byla potvrzena hypotéza H0. 

Interpretovat tento výsledek lze tak, že ze statistického hlediska je významný rozdíl  

v genderových názorech na charakter podniku pouze u otázky ekonomické stability. 

Výsledek poslouží jako vstupní informace po návrhy a doporučení, nicméně jedná  

se o jediný náznak rozdílného pohledu na charakter podniku. 

5.4 Internet media research 

Mediální průzkum na síti internet byl proveden v období od 12.12. 2014 (slavnostní 

zahájení provozu nové haly a jídelny) do 28.2. 2014. Specifikum, kterým se tento průzkum 

odlišoval bylo ve vyhledávání pouze relevantních informací, které si zpravodajské či jiné 

servery převzaly pouze z tiskových zpráv vydaných MSA, a.s. Během této doby bylo PR 

oddělením vydáno 6 tiskových zpráv. Na základě těchto šesti zpráv bylo publikováno 33 

příspěvků v 7 zemích světa. 

5.4.1 Globální náhled na internetová média 

Celkový počet publikovaných příspěvků během necelých tří měsíců se zastavil  

na čísle 33. Přesné rozložení počtu tiskových zpráv během měsíců zobrazuje Obr. 5.15,  

ze kterého lze vyvodit tvrzení, že nejaktivnější byly servery v měsíci lednu. Z celkového 
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počtu bylo právě v lednu publikováno 14 tiskových zpráv. Tento jev můžeme odůvodnit také 

skutečností, že několik zpráv, týkajících se dne otevření nové haly, bylo vydáno se zpožděním 

až právě v lednu (viz Příloha č. 7). V přiložených tabulkách lze také pozorovat to, že právě  

o event otevření nové haly (proběhl v polovině prosince) byl největší zájem v médiích,  

což je také jeden z impulsů nakumulování zpráv do ledna. 

 

Obr. 5.15 Počet tiskových zpráv během měřené doby 

Nadnárodní přesah společnosti MSA, a.s. samozřejmě nutí k budování vztahů  

i s médii mimo Českou Republiku. V rámci internetu je tento proces samozřejmě jednodušší 

než u tiskových verzí medií. Ve sledovaném období byly tiskové zprávy přejaty internetovými 

servery v sedmi zemích světa. Procentuální rozdělení podle země publikování interpretuje 

Obr. 5.16. 

 

Obr. 5.16 Procentuální rozdělení podle země publikování 

Největší podíl mezi zeměmi neměla Česká Republika, ale Rusko. Tento  

jen je pochopitelný vzhledem k členství MSA, a.s. ve skupině RIMERA. Celkem 45%  

ze všech publikovaných zpráv bylo vydáno ruskými servery. Druhá nejčastější země, 

z hlediska vydání tiskové zprávy, byla Česká Republika. Na českých serverech bylo vydáno 

30% zpráv. Mezi výraznější čísla v ohledu na zemi vydání patřila Belgie (9%) a Nizozemsko 
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(6%). Zájem o tiskové zprávy MSA, a.s. v těchto zemích lze odůvodnit i vyšším množstvím 

jaderných elektráren na jejich území. 

Mediální průzkum zahrnuje také pohled na povahu médií. Z této povahy lze také 

částečně odhadovat cílové publikum. Obr. 5.17 zobrazuje procentuální zastoupení médií podle 

povahy. 

Obr. 5.17 Procentuální zastoupení médií podle povahy 

Odborná média tvořila většinu (70%) ze všech médií, která publikovala články  

na základě tiskových zpráv MSA, a.s. Tato skutečnost je pochopitelná, protože segment 

armatur, kulových kohoutů, ventilů apod. je velmi složitou problematikou a týká se poměrně 

náročného strojního inženýrství. 

Zpravodajská média byla druhým nejčastějším typem internetového média,  

který se o tiskové zprávy MSA, a.s. zajímal. V praxi se jednalo o informace o exportu na nové 

trhy, či informace o zisku zakázek apod. Pro bulvární média (a vesměs ani jejich čtenáře) není 

oblast strojírenství a mezinárodního obchodu nikterak zajímavý zdroj informací. Ovšem i zde 

se objevil informační tok, i když se jednalo o mizivé 3% ze všech médií podle povahy. 

V návaznosti na problematiku povahy média je třeba zmínit také další parametr 

tiskových zpráv a to „tón publicity“. Z minulého rozdělení (podle povahy médií – viz Obr. 

5.17) už lze odhadovat také jakým směrem se řídil tón publicity. S různými tóny zprávy  

se velmi často setkává čtenář u bulvárních médií. Tato média se snaží najít senzace nebo 

zpochybnit tvrzení, proto využívají jiné tóny. V rámci sledovaného období byl ve všech 

přejatých tiskových zprávách (ve 100%) ponechán neutrální tón publicity. Žádný ze serverů 

nepřepracoval zprávu a její sdělení do jiného tónu, tedy veškeré informace byly podány 

oznamovacím způsobem. 
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Celkový počet všech internetových médií, která pracovala s tiskovými zprávami 

MSA, a.s. byl 27. Celkový počet zpráv na jedno médium nepřesáhl kvantitu tří publikací 

(viz Obr. 18 v Příloze č. 7). 

Nejčastější serverem, který tiskové zprávy MSA, a.s. přebíral, byl server Valves  

and Sealing pocházející z Belgie (viz Tab. 1 v Příloze č. 7). Tento server během měřené doby 

převzal a publikoval tři tiskové zprávy. Servery, které publikovaly alespoň dva články, byly 4. 

V prvé řadě se jednalo o nizozemský server Valve World, který vydává také prestižní 

magazín ze světa armatur „Valve World“. Dalším evropským serverem byl český 

zpravodajský server E15.cz. Z ruských serverů byla aktivní odborná média Metal web a I 

Mash. Celkově vyšší zájem ruských médií byl zmiňován už u Obr. 5.21. 

Poměrně velký počet médií (27) a malý počet zpráv na jedno médium (maximálně 3) 

naznačuje, že neexistují přímé vazby mezi PR oddělením a danými médii. Takový vztah  

by v budoucnu mohl přispět k vyšší informovanosti čtenářů těchto serverů a zajistit 

automaticky větší dosah tiskových zpráv MSA, a.s. 

5.4.2 Tisková zpráva o zahájení provozu nové výrobní haly 

Internetový mediální průzkum byl zaměřen i speciálně na vyhodnocení dvou nejčastěji 

převzatých tiskových zpráv. Nejčastěji převzatou publikací byla tisková zpráva „Startujeme 

aneb MSA otevřelo novou výrobní halu!“ (viz Příloha č. 8). 

Tisková zpráva byla vydaná 18.12. 2013. Vzhledem k tomuto datu lze zmínit fakt,  

že některá média reagovala se značným zpožděním a na serverech o předmětu zprávy 

informovala až např. 9.1. 2014. Jednalo se jmenovitě o servery METAL web, Valve World  

a Armaturen Welt (viz Příloha č. 7). Z hlediska zemí, ve kterých byla informace o spuštění 

provozu nové haly zveřejněna, byly, jak ukazuje Obr. 5.18, procentuálně nejaktivnější české 

a ruské servery. 

Obr. 5.18 Procentuální rozdělení podle země vydání 
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Ruské a české mediální servery byly shodně zastoupeny 38% ze všech informačních 

kanálů. Dále byla zpráva publikována v Belgii, Nizozemsku a Německu. 

Povaha médií, jenž zprávu zveřejnila, se dělila mezi dva druhy a to odborná  

a zpravodajská média (viz Obr. 5.19). Odborná média představovala 62% a logicky 

zpravodajská média prezentovala podíl 32% zastoupení ze všech médií. 

Tón publicity byl zachován na úrovni neutrální, tedy nedošlo ke změně 

oznamovacího charakteru původní tiskové zprávy. 

Obr. 5.19 Procentuální rozdělení podle povahy média 

5.4.3 Tisková zpráva o expandování na švédský trh 

Zde se internetový mediální průzkum zaměřuje na druhou nejčastěji přebíranou 

tiskovou zprávu. Informace nesla název „MSA, a.s. poráží konkurenci v dodávkách armatur 

na švédský trh“ (viz Příloha č. 8). Zpráva byla vydána 23.1. 2014. Oproti informaci o startu 

nové výrobní haly bylo v mediálním průzkumu zaznamenáno pouze maximálně čtyřdenní 

zpoždění o informování veřejnosti. Nejpozději publikoval toto sdělení český server All for 

power a to 27.1. 2014 (viz Příloha č. 7). 

České servery byly podle procentuálního rozdělení (viz Obr. 5.20) aktivnější  

než ruské servery. Přesně 62% všech přejatých tiskových zpráv bylo umístěno na českých 

serverech. Zbylých 38% publikovaly ruské servery. Fakt, že se jednalo o splnění jednoho 

z  cílů společnosti MSA, a.s. (viz Příloha č. 9), naznačuje, že informování veřejnosti mohlo 

být vyšší. Takto významná informace si zasloužila např. i informování na švédských 

odborných serverech. 

Obr. 5.20 Procentuální rozdělení podle země vydání 
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Povaha médií, se dělila mezi tři druhy a to odborná, zpravodajská a bulvární média 

(viz Obr. 5.21). Tuto zprávu zveřejnil, ve své internetové podobě, český bulvární deník Blesk. 

Odborná média představovala 50%, zpravodajská média 38% a bulvární média 13%. 

Přítomnost bulvárního média lze v tomto případě považovat za vyjímku. 

Tón publicity byl zachován na úrovni neutrální. Ani bulvární Blesk nezvolil žádný 

jiný typ tónu publicity, byl tak zachován oznamovací charakter. 

Obr. 5.21 Procentuální rozdělení podle povahy média 

5.5 Vyhodnocení rozhovorů s účastníky a detaily konání eventu 

Den otevření nové výrobní haly a jídelny probíhal ve dvou termínech. Pro pozvané 

hosty byl vyhrazen čtvrtek 12.12. 2013 a pro veřejnost pak sobota 14.12. 2013. Právě tyto dvě 

skupiny byly zdrojem respondentů rozhovoru, který sloužil k zisku poznatků o organizaci  

a průběhu eventu a také k zisku přímého mínění této veřejnosti o podniku MSA, a.s. 

Hlavním rozdílem mezi eventem pro pozvané a veřejnost byl v doprovodném 

programu. Pozvaní hosté mohli absolvovat tři přednášky, prezentaci nové haly 

s doprovodným programem (velkoplošná obrazovka, vystoupení mažoretek, občerstvení atd.) 

a komentovaným průvodem po prostorách nové výrobní haly a zbytku výrobní části podniku. 

Posléze, ti významnější z řad hostů, zamířili do ostravského hotelu Mamaison Imperiál. 

Naopak veřejnost, pro kterou event probíhal v sobotu, měla pouze možnost nahlédnout 

do všech výrobních prostor (nejen nové haly), kancelářských prostor a také do nové jídelny. 

Pracovníci MSA, a.s., jenž dohlíželi na hladký průběh eventu pro veřejnost vítali hosty,  

byli k dispozici pro dotazy, ale nikterak systematicky nekomentovali např. výrobní proces 

nebo jednotlivá pracoviště. Oproti hostům ze čtvrtečního eventu neměla veřejnost k dispozici 

velkoplošnou obrazovku ani vystoupení mažoretek. Drobné občerstvení bylo přichystáno 

v nové jídelně.  
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5.5.1 Průběh a harmonogram eventu pro pozvané hosty 

Jako první se realizoval (12.12. 2013) event pro pozvané hosty. Celý program 

představení a spuštění nové haly se odehrával podle předem stanoveného harmonogramu  

(viz Tab. 2 v Příloze č. 10). Eventy a ostatně, kterékoliv jiné akce jsou ovšem vždy 

organizačně náročnou činností. Reálná podoba harmonogramu se pak mohla lišit v časech 

daných činností. V průběhu akce bylo využito několika zpestření, pro zanechání silnějšího 

dojmu. Všichni cizinci měli k dispozici audio techniku, pomocí které tlumočníci překládali 

mluvená slova do angličtiny, ruštiny a češtiny. Samotnou akci zpestřilo vystoupení 

mažoretek, které si pochvalovali hlavně ruští hosté. Nelze opomenout také použití 

nejmodernější audiovizuální techniky spolu se službami profesionálního řečníka  

(viz Obr. 19 v Příloze č. 10). 

Pomocí velkoplošné obrazovky bylo v průběhu programu prezentováno korporátní 

video MSA, a.s., prezentace formou slide show a samozřejmě na ni byli promítáni 

představitelé, kteří byli vyzváni ke komentářům (na fotce generální ředitel Vladimir 

Kononov). 

Eventu se zúčastnilo přibližně 80% ze všech pozvaných hostů (viz Tab. 3 

v Příloze č. 10). Vzhledem k tomu, že bylo pozváno mnoho hostů ze zahraničí, je tento 

výsledek více než dobrý. Vysoká účast potvrzuje zájem o společnost a její velmi dobré 

postavení na světových trzích. 

5.5.2 Průběh a harmonogram eventu pro veřejnost 

Event pro veřejnost (viz Obr. 20, Příloha č. 10) byl značně jednodušší a byl spíše pojat 

jako klasický den otevřených dveří. Jeho harmonogram byl založen v podstatě jen  

na počáteční a koncové hodině. Začátek byl naplánován na 9:00 a konec na 13:00. Celé akce 

se zúčastnilo několik členů top management a dále organizaci zastřešovali členové 

marketingového oddělení a dobrovolníci z řad dalších zaměstnanců. 

Celé setkání s veřejnosti se neslo v duchu prohlídky nové haly, náhradní haly a těžké 

haly (organizováno s doprovodem pracovníků MSA) – zaměstnanci mohli svým blízkým 

ukázat svá pracoviště. V nové hale byl promítán film o MSA, děti dostaly balonky, rodiny  

se mohly účastnit „rautu“. Cílem eventu bylo seznámit nejširší veřejnost s právě realizovaným 

projektem, zvýšit povědomí o MSA, které je součástí skupiny RIMERA-GROUP. Nadchnout 
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dorůstající generaci k zájmu o práci v MSA. Využití audiovizuální techniky bylo zde  

již strohé, posloužil pouze dataprojektor s promítacím plátnem. 

Zaměstnanci bohužel neprováděli návštěvníky s komentářem k daným pracovištím, 

což se projevilo také v rozhovorech s účastníky (viz následující podkapitola). 

Návštěvnost a zájem o společnost byl velký. Z řad veřejnosti se zúčastnilo více  

než 900 návštěvníků. Drtivá většina z nich projevovala nadšení a zvědavost. Rozhovorům  

s několika účastníky a jejich kvantitativnímu a slovnímu vyhodnocení se věnuje následující 

kapitola. 

5.5.3 Výsledky rozhovorů 

Pro rozhovory s účastníky obou eventů byly použity tři stejné základní otázky (viz 

Příloha č. 11). Odpovědi byly u všech tázaných relativně dlouhé, často zaběhla diskuze  

i k jiným záležitostem. Zvláště pak u veřejnosti byla cítit určitá sounáležitost s podnikem,  

mezi tázanými byla totiž např. manželka zaměstnance nebo bývalá dělnice (dnes 

důchodkyně). V odpovědích (viz Příloha č. 11) bylo zaznamenáno několik stejnorodých 

názorů. Tyto postoje mohly být kvantifikovány do grafického zobrazení (viz Obr. 5.22) často 

opakujících se adjektiv, přiřazovaných ke společnosti nebo eventu. 

Obr. 5.22 Často opakující se odpovědi respondentů rozhovorů 

V souvislosti s otázkou č. 1, respondenti odpovídali, že organizaci akce nemají  

co vytknout. Další velmi častou odpovědí bylo, že na akci se potkali jen s pozitivy. Výtkou 

ovšem byly odpovědi, že „chybí průvodci, kteří by vysvětlovali stanoviště/pracoviště“ –  

toto bylo zaznamenáno pouze u veřejnosti (14.12. 2013), která neměla komentovaný 

systematický průvod výrobou. 

Otázka č. 2 se věnovala hodnocení nových prostor. Zde bylo častou odpovědí 

„Moderní“ a „Velmi dobrý vizuální dojem“. Vyčnívaly zde tři názory z řad veřejnosti.  První 
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vyslovila bývalá mistryně (důchodce), která rekonstruovanou halu zažila v prapůvodním 

stavu. Vyslovila následující: „Vadí mi tady všude logo RIMERA“. Veřejnost nemusí chápat 

moderní přístup a výhody, které mezinárodní partnerství společnosti MSA, a.s. přináší.  

I z tohoto komentáře můžeme soudit, že by připojení podniku pod hlavičku Rimery mělo být 

pravidelně komunikováno a vysvětlováno veřejnosti. 

Druhý názor byl plný chvály: „Z bezpečnostního hlediska nemůžu nové hale nic 

vytknout, vysoká úroveň bezpečnosti práce a moderní nástroje z těchto prostor tvoří jednu 

z nejlepších výrobních hal, které jsem v rámci republiky viděl“. Tuto doplňující odpověď 

poskytl profesionální bezpečnostní technik. Jeden z ukrajinských hostů poskytl odpověď:  

„it is similar to the new factories in Ukraine, we are doing a lot of business with Rimera group 

in Ukraine, so it’s very good for us“. Z odpovědi lze učinit závěr, že i ukrajinští partneři mají 

obrovskou radost z modernizace, kterou výrobní závod prošel. 

Poslední otázka (č. 3) se věnovala pohledu veřejnosti na podnik a možnosti, že i tyto 

nové prostory pomohou zlepšit reputaci celé firmy. Mezi časté odpovědi patřily názory „Bude 

to mít jednoznačně kladný dopad na reputaci podniku“ a „Vzniknou nová pracovní místa“. 

V rámci této otázky rovněž zazněly doplňující zajímavé odpověd. První takovou odpovědí byl 

názor: „Ostatní propouštějí a MSA investuje, tato skutečnost určitě pomůže zlepšit reputaci“. 

Dalším rozšiřujícím komentářem byl názor manželky zaměstnance: „snad se vedení 

společnosti ustálilo a i tento projekt nové haly je toho důkazem. Ty minulé personální změny 

nebyly pro podnik moc dobré, zhoršily transparentnost podniku. Ve srovnání se společností 

Armatury Group (jeden z hlavních konkurentů – pozn. autora) je však pro mě AG podnik  

se stále lepší pověstí.“. Tato delší odpověď naznačila i uvažování blízké veřejnosti,  

které je jednoznačně ovlivněno i konáním přímé konkurence. Závěrem z tohoto komentáře 

může být opět impuls k posílení komunikace o počínání podniku směrem k veřejnosti. 

Spokojenost návštěvníků eventu byla tedy na vysoké úrovni, jednoznačně převládaly 

pozitivní názory. Nové prostory byly hodnoceny rovněž velmi kladně. Moderní a bezpečné 

pracovní prostředí napomáhá pracovní morálce a dnes si to uvědomuje i široká veřejnost. 

Reputace podniku byla v minulosti jednoznačně poškozena, ale nová výrobní hala  

a zaměstnanecké zázemí je jednoznačně jedním ze správných kroků k nápravě pověsti.  
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6 Návrhy a doporučení 

Provedené analýzy v minulé kapitole byly pro autora zdrojem návrhů a doporučení  

pro zlepšení současného stavu public relations, zvláště pak z pohledu působení na externí 

veřejnost. Návrhy a doporučení by měly zajistit kladnější veřejné mínění, vyšší reputaci  

a lepší image společnosti ve všech směrech. 

6.1 Corporate identity 

Oblast korporátní identity je využívána velmi dobře, nicméně odnož corporate 

communications by zasloužila vyšší pozornost. Komunikace směrem k zaměstnancům 

(empolyee relations) by měla být využívaná intenzivněji. I když firma vydává podnikový 

časopis, ve kterém sděluje nejvíce informací, tak dnes v době internetu je třeba využívat tyto 

digitální možnosti mnohem frekventovaněji. Důkazem budiž politická situace (která probíhala 

v době vyhotovování diplomové práce) Ruska, Ukrajiny a celého světa v otázce obsazení 

Krymu. Zaměstnanci nedostali žádný komentář směrem od vedení, jestli se např. nějaké 

mezinárodní sankce pro Rusko nedotknou i podniku MSA, a.s. 

Dalším z nástrojů korporátní komunikace, které autor doporučuje využít je on-line 

public relations spojené s teoreticky nazvanými nástroji „propagace stanovisek“ a „veřejná 

vystoupení“. CEO by mohl působit jako tzv. opinion leader a pravidelně se vyjadřovat 

pomocí blogu na firemní on-line prezentaci k dění v regionální (blízké) nebo i státní 

veřejnosti. Názory by měly být samozřejmě neútočné a pouze hodnotící situaci. V žádném 

případě by neměl vydávat žádná oficiální stanoviska, to by mohlo často i podnik poškodit. 

Firemní kultura (corporate culture) působí na zaměstnance i na veřejnost, například 

návštěvníky společnosti. Autor zde doporučuje dva základní zásahy.  První problematika  

se týká oblékání administrativních zaměstnanců. U nadnárodních společností bývá zvykem, 

že společenský dresscode je vyžadován po celé administrativní části zaměstnanců  

a volnočasové oblečení se povoluje jen v pátek, kdy se zažil anglický termín – casual Friday. 

Takovýto přístup by autor doporučil aplikovat alespoň na střední management. 

Společenské oblečení může dodat vedoucím pracovníkům autoritu a působí nesporně 

elegantněji než dosavadní košile a jeansy. Nižšímu managementu a ostatním administrativním 

zaměstnancům bych ponechal současný (volný) model oblékání. Změnu v dresscode by měly 

nastat co nejdříve, nastartují tak zlepšení zvyklostí v korporátní kultuře. 
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Druhým zásahem jsou doporučení týkající se designu budov. Nová administrativní 

část podniku by mohla být vyzdobena pomocí historických (strojírenských) artefaktů, 

vyráběných v MSA, a.s. Chodby, uvítací prostory nebo prezentační sály mohou obsahovat  

jak zmenšeniny, tak „živé“ velikosti kulových kohoutů, šoupátek apod. MSA je podnik 

s dlouholetou tradicí, tudíž se nabízí využít i historické zmínky – texty a fotky jako nástěnné 

obrazy. Spolu s korporátním zbarvením interiéru tyto detaily dokreslí firemní kulturu podniku 

a budovy, jako moderního podniku s více než stoletou historií. 

6.2 Corporate social responsibility 

Oblast společenské odpovědnosti je velmi tvárná a často se lze věnovat aktuálním 

problémům. Nadnárodní podniky často využívají svého postavení a zdrojů k společensky 

odpovědnému chování a tím se snaží tvořit lepší image. K otázce společenské odpovědnosti  

a ekologie (podniku MSA, a.s.) má polovina blízké veřejnosti postoj, který je spíše 

průměrného nebo negativního charakteru.  

MSA, a.s. by měla rozšířit aktivity v CSR. Mohlo by se jednat o pravidelné 

donátorství dětských domovů, charitativních a humanitárních organizací (Červený kříž, 

UNICEF apod.) nebo také výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť v blízkém okolí. Teoreticky 

lze využít modelu sociálního sponzoringu MUSH. Tedy sponzoringu (nebo donátorství) obcí 

(M), univerzit (U), škol (S) a nemocnic (H). Každá taková aktivita musí být ovšem po právu 

zmedializována, aby byl zajištěn kladný informační efekt na veřejnost. Na základě výzkumu 

autor nedoporučuje sponzorovat tamní soukromé sportovní kluby, alternativou mohou být 

školní sportovní kluby. 

Další možností se také nabízí propagace ekologického chování. Mohlo by se jednat 

např. o využívání recyklovaného papíru pro firemní bloky, zveřejňování výsledků sanace 

podnikových pozemků, míra vypouštěných zplodin do okolí a porovnání s ostatními 

sousedícími podniky apod. Důležitou alternativou je též (i vzhledem k blízké konkurenci) 

komunikace ekologicky čisté výroby a sanace pozemků v průmyslovém areálu  

a to v kontrastu s počínáním ostatních sousedících podniků (Armatury Group a Slévárna DB). 

6.3 On-line public relations 

Z hlediska zvýšení komunikace mezi podnikem a veřejností by MSA, a.s. měla 

využívat minimálně sociální síť Facebook a LinkedIn prostřednictvím oficiálních profilů. 

Sociální sítě jsou v dnešní době hojně využívány a mohou být rychlým prostředkem  
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pro komunikaci s veřejností. Konkrétně síť LinkedIn  se pak věnuje profesní komunitě,  

tedy potenciálním zaměstnancům, slouží tak jako zdroj  pro prezentaci společnosti mezi 

odborníky a pro jejich oslovování personálním oddělením. 

Vedlejším doporučením aktivity v on-line prostoru jsou internetové stránky města 

Dolní Benešov. Zde by podnik mohl vytvořit spolupráci se správcem městské webové 

prezentace a i pomocí ní zvyšovat informovanost občanů blízkého okolí podniku. 

6.4 Corporate publishing 

Hlavním prostředkem corporate publishing je jednoznačně firemní časopis Směr 

Rimera. Celkové nešťastné řešení interního časopisu je vnímáno jako určitý projev nevíry 

v jeho samotnou důležitost a účelnost. Podnik tím výrazně omezuje možnost komunikovat 

dění ve společnosti. Tato východiska k následujícím doporučením. 

 Interní časopisy jsou dnes velmi oblíbeným komunikačním kanálem a spousta 

podniků jej vnímá až jako „srdeční záležitost“, proto bych navrhoval celý koncept změnit  

a uvažovat nad využitím externí agentury k celkovému zpracování časopisu. Marketingové 

oddělení by pouze poskytovalo obsah a následné korekce podoby. Ideálně by měl mít klasické 

rozměry novin (pouze složených, nesešitých) nebo časopisu formátu A5. V otázce rozsahu 

měsíčníku by se autor přikláněl k 8-10 stranám textu ve formátu A5. Z výsledků výzkumu 

také může být doporučeno nadále rozdávat podnikový časopis (nebo noviny) jen 

zaměstnancům a do blízkého okolí je rozšiřovat pomocí nich. Rozdávání novin zdarma  

do domácností by nemělo u většiny potenciálních adresátů smysl. 

Jako doporučení ze získaných dat lze navrhnout, aby firemní informace proudily  

i do městských tiskovin. Frekvence publikování v těchto tiskovinách nemusí dosahovat 

hodnoty každého měsíce, ale např. kvartální frekvence. 

6.5 Ucelené akce 

Veškeré akce pořádané MSA, a.s. nebo skupinou RIMERA-GROUP byly v roce 2013 

na velmi vysoké úrovni. Tuto úroveň a jedinečnost (zvláště v případě Rimeriády) autor 

doporučuje udržet a rozvíjet. Každá akce si zaslouží mediální zviditelnění v tisku  

a na internetu. Jedinou pomyslnou kaňkou byl nedostatek informovanosti návštěvníků eventu 

“Otevření nové haly pro veřejnost”. V případě konání podobného dne, jako např. dne 

otevřených dveří, by autor jednoznačně doporučil využít komentovaného průvodu  

nebo komentovaných pracovních stanovišť. 



 

73 

6.6 Public relations MSA, a.s. po sedmi letech 

Členství MSA, a.s. ve skupině RIMERA-GROUP je holý fakt, který trvá již více než 7 

let. Komunikace značky RIMERA musí pokračovat v nastoleném tempu. Staro-nové logo, 

tedy doplněné znakem RIMERA musí být komunikováno již výhradně prostřednictvím všech 

nosičů. 

Obecné vnímání veřejností musí být zlepšeno. Jedná se ale o obecný charakter, tudíž 

je složen ze střípků působení na veřejnost. Obecné vnímání MSA, a.s. zlepší jen tak,  

že zapracuje na konkrétních detailech a vytvoří lépe fungující celek. 

Jedním z prvních kroků by mělo být navázání lepších vazeb s novináři jednotlivých 

celostátních a regionálních médií. Prostřednictvím těchto kontaktů by pak měl podnik 

komunikovat veškeré úspěchy na tuzemském i mezinárodním trhu. Export, výstavy a veletrhy 

apod. Tyto informace zvýší povědomí o podniku jako o významném podniku v rámci 

republiky i světa. Právě média, ale i frekventovanější informovanost přímo od podniku jsou 

vstupy, které mohou vést k zajištění lepší reputace MSA, a.s. na blízké veřejnosti.  

Na reputaci samozřejmě působí i již zmíněné nástroje PR, které je nutné pozměnit  

nebo rozšířit. 

Zvýšení atraktivity MSA, a.s. jako zaměstnavatele je klíčem k zajištění udržitelné 

míry konkurence podniku v budoucnu. Tato problematika souvisí teoreticky s CCom. 

Navázání kontaktů s univerzitami (university relations) a medializace těchto vazeb nebo 

profil a inzerce na sociální síti LinkedIn může přilákat talentované jednice a další již praxí 

zastižené odborníky. Právě university relations je nástroj, který může vzbudit zájem u mladší 

generace (18-26 let) o zaměstnání v MSA, a.s. Výsledky o atraktivitě byly u této skupiny 

tristní, pouze 35% dotázaných považovalo MSA, a.s. jako alespoň spíše atraktivního 

zaměstnavatele, což je velmi špatný výsledek vzhledem k možnostem, jež podnik nabízí.  

Ve vztahu k univerzitám lze využít mnohem užšího kontaktu s katedrami. Tento vztah totiž 

bude vytvářet image společnosti, jako budoucího zaměstnavatele, který cílí na studenty  

a snaží si vychovávat odborníky již u studia. Při takovém vztahu je mnohem jednodušší nalézt 

talentované jedince a motivovat je pro práci v MSA, a.s. Možností je dnes spousta. Mohlo by 

se jednat o sponzorování kateder, vysílání zaměstnanců na odborné přednášky, poskytování 

učebních podkladů, zadávání výzkumných zakázek nebo poskytování oficiálních možností 

pro vypracování diplomových a bakalářských prací. Jednou z populárních možností je také 

oficiální trainee program pro absolventy středních a hlavně vysokých škol. Těmto kandidátům 
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by mohly být nabídnuty, kromě klasického kolečka po odděleních, i takové možnosti jako 

poznání podniků v celé struktuře RIMERA, nacházejících se v Rusku atd. 

Transparentnost a ekonomická stabilita se na blízké veřejnosti jeví jako slabá 

stránka podniku. Tuto skutečnost je třeba napravit. MSA, a.s. byl mohla využít městských 

tiskovin, vydávaných v okolních obcích, aby prezentovala nynější ekonomickou situaci  

nebo ustálené vedení (jejich osobní profily) a seznámila veřejnost s finanční situací podniku  

a významnými úspěchy např. z exportu. Tyto informace jsou obsaženy ve výroční zprávě, 

nicméně tu si opravdu přečte málokdo. Takové kroky by měly pomoct zlepšit veřejné mínění.  

U otázky sportovního sponzoringu dosáhl postoj veřejnosti poměrně nejasného 

výsledku. Na základě vyhodnocených dat by MSA, a.s. měla spíše investovat v sociální 

rovině, tedy sponzorovat sport – ale např. školní sportovní kluby. Sponzoring sportovních 

oddílů nese své ovoce spíše ve sledovanějších sportech a ve vyšších ligách. Současná nálada  

v podniku však spíše směřuje k tzv. sociálnímu sponzoringu, než tomu sportovnímu. Tomuto 

rozhodnutí nelze nijak oponovat. 

Výzkum také poskytl data v genderové rozdílnosti při pohledu na charakter 

podniku. Z výsledků lze tvrdit, že jakákoliv rozdílnost komunikace nebo její cílení podle 

pohlaví (tvrzení, že strojírenství je ryze mužskou záležitostí apod.) v podstatě nemá smysl. 

Komunikace by měla probíhat stále stejně pro obě pohlaví, ale samozřejmě s přihlédnutím na 

návrhy a doporučení zmíněné výše. 

6.7 Externí internetová média 

Nejzásadnějším zjištěním v otázce internetových médií je fakt, že MSA, a.s. se pomocí 

svých publikovaných tiskových zpráv opravdu dostává do několika zemí světa. Většinou  

se jedná o země, do kterých vyváží nebo o země s velmi rozvinutým strojírenským 

průmyslem. Zde se nabízí oslovení médií v zemi, kde jsou produkty MSA, a.s. importovány, 

aby celý proces prošel medializací i na druhé straně. 

Stejně jako u tiskových médií, tak u internetových platí doporučení o navázání užšího 

kontaktu s klíčovými internetovými médii a vyjednání pravidelného publikování zpráv. Pokud 

vezmeme v úvahu česká internetová média, tak ta významná z nich mají většinou i vazby  

na tisková média. Proto je důležité rozvinout tento vztah, aby mohly být informace, proudící  

z MSA, a.s., komunikovány ve dvou dimenzích najednou – internetové a fyzické (tiskové) 

podobě. Tento úkol by měl být jedním ze stěžejních cílů PR manažera pro rok 2014.  
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7 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce byla analýza míry dosažení strategických cílů 

marketingového oddělení v oblasti PR z roku 2007. Sekundární cíle se týkaly rešerše  

a zhodnocení nástrojů public relations, které jsou v podniku používány. Dále internetový 

mediální průzkum, zaměřený na vydané tiskové zprávy a posledním z řady cílů bylo 

zhodnocení eventu dne otevření nové výrobní haly. 

K naplnění cílů bylo využito pouze primárních dat a sekundárních. Sekundární data  

se týkala hlavně rešerše nástrojů PR a přípravných prací pro hlavní výzkumnou část 

diplomové práce. Teoretická část práce poskytla nutné východisko a strukturální rámec  

pro celé zpracování praktické části. 

Výsledky práce přinesly jak pozitivní tak negativní poznatky. Naplnění strategických 

cílů společnosti v oblasti PR je na dobré cestě, nicméně současná situace, jak výzkum 

dokázal, není ve většině oblastí příliš kladná. Pozitivní výsledek přineslo pozorování nástrojů 

PR, jejíž používání je nastaveno poměrně dobře. Mediální průzkum dokázal, že o produkci 

společnosti je ve světě velký zájem. Organizace eventů pro odbornou i laickou veřejnost 

rozhodně vrhá pozitivní pohled na podnik a je zdrojem cenných informací. 

Na základě výsledků získaných výzkumem byly pro management sestaveny možné 

návrhy a doporučení, které byly zaměřeny na oblast PR. Mezi podstatné návrhy se řadí 

navázání lepších a dlouhodobých vazeb mezi podnikem a jednotlivými neodbornými  

(a současně i odbornými) médii a jejich představiteli. V souvislosti se zvýšením publicity 

prostřednictvím médií bylo také navrženo, aby podnik více informoval okolí o aktivitách 

v oblasti corporate social responsibility. Rozsáhlá doporučení byla stanovena v oblasti CCom 

a konkrétně v odnoži university relations, tedy ve vztazích s univerzitami. Tato doporučení 

reagují na nízkou projevenou atraktivitu MSA, a.s. jako zaměstnavatele. 

MSA, a.s. by zavedením některých z uvedených návrhů a doporučení mohl dosáhnout 

rychlejšího tempa dosahování strategických cílů v oblasti PR. Všechna doporučení jsou 

koncipována jako prostředek pro neustálé zlepšování a harmonizaci vztahů s veřejností. Autor 

věří, že provedené výzkumy s daty, která získal pro společnost MSA, a.s. a návrhy z nich 

plynoucí budou podniku užitečné zejména k tomu, aby zlepšil mínění, reputaci a celkovou 

image na veřejnosti. 
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Příloha č. 1 

Dotazník určen blízkému okolí MSA, a.s. 

Tento dotazník je anonymní a data z něj získaná poslouží pro výzkum prováděný v rámci 

diplomové práce. Autorem tohoto dotazníkového šetření a diplomové práce je student 

navazujícího magisterského studia VŠB-TU Ostrava, Ekonomické faktulty v oboru 

Marketing a Obchod Jan Diehel. 

Děkuji za ochotu vyplnění dotazníku. 

Klíč k vyplnění dotazníku: 

1. Vždy si pozorně přečtěte otázku. 

2. Otázky s možnostmi odpovědí a), b), c), d) vždy zvolte jednu odpověď a tu 

zakroužkujte. Pokud se zmýlíte nebo dojde ke změně názoru, tak kroužek 

přeškrtněte a označte kroužkem novou správnou odpověď. 

3. U otázek, kde se hodnotí pomocí škály, vyberte tu možnost, které se Váš názor 

nejvíce blíží a zaznačte opět křížkem (viz ukázkový příklad). 

 

Ukázkový příklad: 

Jak jste spokojen/na s povolební situací v ČR? 

Velmi nespokojen 
 

Velmi spokojen 

 

Můžeme tedy tvrdit, že respondent je poměrně spokojen s povolební situací v ČR. 

Hlavní část dotazníku 

1) Víte, do jaké skupiny společnost MSA patří? 
a) ČEZ 
b) RWE 
c) RIMERA GROUP 
d) EVRAZ 

 

2) Jak obecně vnímáte splečnost MSA? 
Nespolehlivý podnik 
bez zdárné 
budoucnosti, špatný 
zaměstnavatel 

 

 

 Spolehlivý podnik se 
zdárnou budoucností, 
velmi dobrý 
zaměstnavatel 
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3) Charakterizujte podnik MSA. Vyberte možnost, která se nejvíce shoduje s 
Vašim pohledem na podnik. 

Bezvýznamný podnik 
pro region i pro ČR 

 Významný podnik pro 

region i ČR 

Nepříliš významný 
výrobce armatur (ve 

světě) 

 Vysoce významný 

výrobce armatur (ve světě) 

Neatraktivní 
zaměstnavatel 

 Atraktivní zaměstnavatel 

Podnik se špatnou 
reputací (pověsti) 

 Podnik s velmi dobrou 
reputací (pověsti) 

Ekonomicky nestabilní 
podnik 

 Ekonomicky stabilní 
podnik 

Vysoce 
netransparentní 
podnik 

 Vysoce transparentní 
podnik 

Podnik, jehož 
zaměstnanci působí 
nedůveryhodně, 
nekvalifikovaně 

 Podnik s vysoce 
kvalifikovanými a 
důveryhodnými 
zaměstnanci 

 

4) Jak byste, z hlediska kvality, označili výrobky (produkci) společnosti MSA? 
a) Velmi špatné výrobky (nekvalitní, nemají dobrou pověst) 
b) Spíše špatné výrobky (výrobky mají spíše špatnou pověst, ale najdou se i kladné 

ohlasy) 
c) Nevím, nedokážu posoudit 
d) Spíše dobré výrobky (výrobky mají spíše dobrou pověst, jsou kvalitní, ale najdou 

se i nespokojené ohlasy) 
e) Velmi dobré výrobky (kvalitní výrobky nejvyšší jakosti, světová kvalita, skvělý 

servis, kladné ohlasy z celkého světa) 
5) Přináší MSA svým podnikáním obyvatelům hlučínska klady nebo zápory? 

Určitě zápory  Určitě klady 

   

6) Označili byste, v ohledu na životní prostředí, podnik MSA jako: 
 

Neekologický, 
znečišťující prostředí 

 Ekologicky šetrný, 
neznečišťující prostředí 
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7) V MSA působí několik stovek zaměstnanců, posuďte podnik jako 
zaměstnavatele – berte v potaz klíčové oblasti jako jsou spolupráce se 
studenty, absolventy, péče o zaměstnance, adekvátnost platů, pracovní 
podmínky, práva zaměstnanců atd. 

 

Velmi špatný 
zaměstnavatel 

 Velmi dobrý 
zaměstnavatel 

   

8) Jak si podle Vás počíná společnost MSA v tzv. společenské odpovědnosti 
(investice do okolí podniku, podpora lokálních spolků atd.)? 

 

Společensky 
neodpovědná, 
neinvestuje do okolí 

 Společensky odpovědná, 
zpětně investuje do oklí 
podniku 

   

9) Myslíte si, že by společnost MSA měla rozšířit podporu sportovních klubů v 
Dolním Benešově (jako tomu bylo v minulých desetiletích)? 
a) Určitě ne 

b) Spíše ne 

c) Nevím, nejsem si jistý/á, nedokážu posoudit 
d) Spíše ano 

e) Určitě ano 

10) Uvítali byste vyšší informovanost (např. pomocí městských tiskovin, 
měsíčníků) o počínání společnosti MSA? 
a) Určitě ne 

b) Spíše ne 

c) Nevím, nejsem si jistý/á, nedokážu posoudit 
d) Spíše ano 

e) Určitě ano 

11) Uvítali byste firemní časopis zdarma do domácností? (nebo jeho distribuci 
zdarma přes odběrná místa) 
a) Určitě ne 

b) Spíše ne 

c) Nevím, nejsem si jistý/á, nedokážu posoudit 
d) Spíše ano 

e) Určitě ano  
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12) Vaše pohlaví. 
a) Muž 
b) Žena 

13) Do jaké věkové skupiny patříte? 
a) 18-26 let 
b) 27-36 let 
c) 37-50 let 
d) 51 let a více 

14) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
a) Základní 
b) Středoškolské bez maturity (výuční list) 
c) Středoškolské s maturitou 
d) Vzdělání na úrovni Vyšší odborné školy 
e) Vysokoškolské 
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Příloha č. 2 – Marketingový výzkum MSA, 2007 

 

Obr. 1 Vstupní materiály pro stanovení hypotéz Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2007) 
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Obr. 2 Vstupní materiály pro stanovení hypotéz Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2007) 
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Obr. 3 Vstupní materiály pro stanovení hypotéz Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2007) 
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Příloha č. 3 – Otázky polootevřeného rozhovoru 

Tři otázky rozhovoru (pro obě skupiny stejné): 

1. Jak se Vám líbí organizace této akce? Jste spokojen/a? Vytkl/a byste něco? Schází 

Vám zde vyloženě něco? (How do you like the organization of this event? Are you 

pleased with it? Is it something to criticize here? Have you faced some kind of big 

mistakes here?) 

2. Jak hodnotíte nové prostory haly, kanceláří a jídelny? (How do you rate  

the new building and services at it?) 

3. Myslíte si, že tyto nové prostory a pracovní podmínky pomohou zlepšit obecný 

pohled odborné i neodborné veřejnosti na podnik MSA? (Do you think that this 

new building and working conditions can help this company in public relations - 

public meaning of non-professionals and professionals?) 
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Příloha č. 4 – Obrázky nástrojů PR 

 

 

Obr. 4 Korporátní kultura v oblékání výrobních zaměstnanců 

Zdroj: (Interní zdroj MSA a.s., 2013) 

 

Obr. 5 Open space office v korporátních barvách skupiny RIMERA 

Zdroj: (Interní zdroj MSA a.s., 2013) 
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Obr. 6 Exteriér nové výrobní haly a administrativní budovy 

Zdroj: (Interní zdroj MSA a.s., 2013) 

 

Obr. 7 Homepage MSA a.s.  Zdroj: (Webová prezentace MSA, 2014) 
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Obr. 8 Stránka „aktuálně“ na prezentaci MSA.cz 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2014) 
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Příloha č. 5 – Hodnocená tisková zpráva 

Armatury MSA putují do Afriky na Pobřeží Slonoviny 

MSA, a.s., český podnik skupiny Rimera, vyhrál tendr na dodávku armatur do západní 

Afriky. 

MSA, jedna ze společností skupiny Rimera, dodá armatury francouzské společnosti 

Friedlander. 

„V měsíci lednu jsme vyhráli tendr na dodávku 54 kusů kulových kohoutů a ANSI 

armatur o světlosti 2" – 14", class 150 - 900 v celkové hodnotě více než 150 tis. EUR. 

Armatury budou v průběhu dubna - června dodány francouzské společnosti Friedlander," 

charakterizuje zakázku paní Ing. Simona Košcová, vedoucí prodejního teritoria Evropa. 

Společnost Friedlander patří do skupiny společností Ortec Group, jež je lídrem  

v poskytování služeb v oblasti průmyslu, energetiky a životního prostředí. Zaměřuje  

na projekty v západní a střední Africe, a to zejména ve francouzsky mluvících zemích 

(Republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Gabon, aj.). 

Armatury MSA jsou určeny pro projekt na rozšíření těžby plynu v lokalitě Marlin – 

nedaleko od Abidžanu, největšího města Pobřeží slonoviny a třetí největší frankofonní 

aglomerace na světě. 

Projekt v hodnotě 1 bilionu dolarů má udržet ceny zemního plynu v oblasti na nižší 

úrovni, než jsou ceny elektrické energie. Kvůli nestabilní politické situaci v zemi byl návrh 

projektu přijat s dvouletým zpožděním teprve loni v únoru. 

Pobřeží slonoviny hraje vedoucí ekonomickou roli v regionu, zejména v odvětví 

průmyslu, poskytování služeb a v zemědělství. Země se strategickou polohou na pobřeží 

Guinejského zálivu je světovým vývozcem kakaa a má klíčovou úlohu při přepravě zboží  

do vnitrozemí. 

V současné době se země zotavuje z politické a bezpečnostní krize, která zde vypukla 

v roce 2002. 

„Jde o vůbec první zakázku pro tuto francouzskou společnost Friedlander. Při nedávné 

návštěvě MSA byli zástupci této společnosti spokojeni jak s technickým vybavením našeho 
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podniku, tak i s kvalitou armatur. Předpokládáme proto, že v budoucnu můžeme očekávat 

další objednávky od této společnosti." 
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Příloha č. 6 – Fotografie z veletrhů 

 

Obr. 9 MSA, a.s. na veletrhu ICCI Turecko  

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 

 

Obr. 10 MSA, a.s. na veletrhu ICCI Turecko 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 
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Obr. 11 MSA, a.s. na veletrhu Valve World Americas  

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 

 

Obr. 12 MSA, a.s. na veletrhu Expo-gaz v Polsku 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 
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Obr. 13 MSA, a.s. na veletrhu Expo-gaz v Polsku 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 

 

Obr. 14 MSA, a.s. na veletrhu Expo-gaz v Polsku 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 
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Obr. 15 MSA, a.s. na veletrhu Expo-gaz v Polsku 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 

 

Obr. 16 MSA, a.s. na veletrhu Stock Expo Antverpy 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 
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Obr. 17 MSA, a.s. na veletrhu Stock Expo Antverpy 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 
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Příloha č. 7 – Tabulka pro media research 

 

Obr. 18 Počet tiskových zpráv na médium 

 

 

0 1 2 3 4

EURASIA

Impuls

Armeturen Welt
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Finanční noviny

Finance.cz

CMP

Oil and Gas

Energyland

Armaturka.ru

High Beam Business

TEKNOBLOG

Oil and Gas Journal Russia

RUSenergy

Engineering News

Sdelano u nas

Krani

All for power

Novinkovník

All Magazine

Blesk

InfoRotor

E15

Valve World

METAL web

I Mash

Valves and Sealing

Počet tiskových zpráv na médium 
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Tab. 1 Vstupní tabulka pro vyhodnocení internet media reserarch 

 
URL Server Země 

Datum 

zveřejnění 

zprávy 

Povaha 

média 

Tón 

publicity 

Startujeme 

aneb MSA 

otevřelo 

novou 

výrobní halu! 

http://bit.ly/

1hY0wHr 

EURASIA Rusko 

18.12.13 

Odborné 

médium 

neutrální 

  
http://bit.ly/

1dFfuB9 
E15 

Česká 

Republika 18.12.13 

Zpravodajs

ké médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1h463Kr 
Impuls 

Česká 

Republika 20.12.13 

Zpravodajs

ké médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1cnpYH8 

Armeturen 

Welt 
Německo 

09.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1n9jIau 
Deník 

Česká 

Republika 20.12.13 

Zpravodajs

ké médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1qmgMXj 

Finanční 

noviny 

Česká 

Republika 18.12.13 

Zpravodajs

ké médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1fOFlZO 

Valve 

World 

Nizozems

ko 09.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1fOFlZT 
Finance.cz 

Česká 

Republika 18.12.13 

Zpravodajs

ké médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1cnq0yL 

Valves and 

Sealing 
Belgie 

03.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1gbvyLZ 

METAL 

web 
Rusko 

09.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1iqc89B 
CMP Rusko 

18.12.13 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1io37tc 
I Mash Rusko 

18.12.13 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1dFfDEJ 

Oil and 

Gas 
Rusko 

18.12.13 

Odborné 

médium neutrální 

Den 

otevřených 

dveří MSA nikde 

    

  

  

  

MSA, a.s., 

dodá 

armatury pro 

plynárenskou 

společnost 

NET4GAS 

http://bit.ly/

1fOFnB1 

Energyland Rusko 

13.02.14 

Odborné 

médium 

neutrální 

  
http://bit.ly/

1fXkspu 

Valve 

World 

Nizozems

ko 06.02.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1oCQFHN 

Armaturka.

ru 
Rusko 

13.02.14 

Odborné 

médium neutrální 

MSA dodá 

armatury pro 

jednu z 

největších 

rafinérií 

Saúdské 

http://bit.ly/

1oCQFYo 

Valves and 

Sealing 
Belgie 

03.02.14 

Odborné 

médium 

neutrální 
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Arábie 

  
http://bit.ly/

1fOFrAI 

High Beam 

Business 
USA 

27.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1cGFcar 

TEKNOB

LOG 
Rusko 

27.02.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1egSVQ5 

Oil and 

Gas 

Journal 

Russia 

Rusko 

27.01.14 

Odborné 

médium 

neutrální 

MSA 

vyexpedovala 

armatury pro 

jihokorejskou 

společnost 

KOGAS 

http://bit.ly/

1fhHFmg 

Valves and 

Sealing 
Belgie 

21.02.14 

Odborné 

médium 

neutrální 

  
http://bit.ly/

1fOFpZD 

RUSenerg

y 
Rusko 

23.02.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1i1crVB 

Engineerin

g News 
JAR 

28.02.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1fOFsoh 

Sdelano u 

nas 
Rusko 

21.02.14 

Zpravodajs

ké médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1lkwSwG 
Krani Rusko 

21.02.14 

Odborné 

médium neutrální 

MSA, a.s. 

poráží 

konkurenci v 

dodávkách 

armatur na 

švédský trh 

http://bit.ly/

MYNpKD 

E15 
Česká 

Republika 

23.01.14 

Zpravodajs

ké médium 

neutrální 

  
http://bit.ly/

1gj0ruj 

All for 

power 

Česká 

Republika 27.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1i1cukf 

Novinkovn

ík 

Česká 

Republika 23.01.14 

Zpravodajs

ké médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1fOFwnW 

All 

Magazine 

Česká 

Republika 23.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1cMuDNv 
Blesk 

Česká 

Republika 23.01.14 

Bulvární 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1gbvLi8 

METAL 

web 
Rusko 

24.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1nwwCMu 
I Mash Rusko 

24.01.14 

Odborné 

médium neutrální 

  
http://bit.ly/

1iqcnBz 
InfoRotor Rusko 

24.01.14 

Zpravodajs

ké médium neutrální 

Zdroj: (vlastní zpracování, 2014) 
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Příloha č. 8 – TZ o otevření nové haly 

STARTUJEME, ANEB MSA OTEVŘELO NOVOU VÝROBNÍ HALU! 

Několikaměsíční tvrdá práce konečně dospěla k svému cíli: v MSA byla v rámci 

otevřena Nová výrobní hala. Stalo se tak ve čtvrtek 12. prosince za účasti více než 100 

vážených hostů. Nechyběl mezi nimi generální ředitel skupiny společností Rimera pan Vitalij 

Vitaljevič Sadykov, předseda představenstva skupiny společností Rimera pan Alexandr 

Anatoljevič Fjodorov, ministr průmyslu a obchodu v demisi pan doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., 

generální ředitel společnosti Vítkovice, a.s. pan Jan Světlík, pozvání přijal např. i výkonný 

ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS s.o.k. pan Ing. František Masopust či generální 

konzul Ruské federace v Brně pan Andrej Jevgenjevič Šaraškin a mnozí další. Slavnostní 

události se zúčastnili i zástupci firem podílejících se na modernizaci MSA (např. Galatek, a.s., 

Beskydská stavební, a.s.) či někteří zákazníci MSA (D.E.F.T. Polska, Verustrade, Fasek 

Engineering and Production GmbH, aj.). 

Nová hala se postará o zkvalitnění a zrychlení výroby, rozšíření výrobních kapacit, 

zjednodušení a optimalizaci výrobních toků, snížení výrobních nákladů či zkrácení výrobního 

cyklu armatur. Modernizace MSA znamená pro Moravskoslezský kraj i vznik nových 

pracovních míst v podniku v roce 2014. 

Celková hodnota rekonstrukce se vyšplhala na více než 425 mil. Kč, přičemž náklady 

na rekonstrukci nové haly dosáhly 150 mil. Kč. „Z toho celkem 60 mil. Kč jsme získali  

od Evropské unie z programu „Nemovitosti", upřesňuje investiční ředitel MSA, pan Ing. Otto 

Janda. 

Novou halu, ve které se budou od příštího roku vyrábět malé a střední armatury, bylo 

třeba vybavit novými technologiemi. V říjnu byla zahájena instalace nové nejmodernější 

lakovny firmy Galatek v hodnotě více než 26 mil. Kč. Dále byly například pořízeny 

nejnovější ultrazvukové vany, prvotřídní sestava manipulačních zařízení či nový svařovací 

automat. Největším úspěchem však je pořízení nejšpičkovější armaturářský stroj DBF 800  

od renomované německé firmy Dorries Scharmann v celkové hodnotě více než 24 mil. Kč. 

Balík investic uzavře vybudování nové zkušebny v hodnotě více než 30 mil. Kč ve 2. čtvrtletí 

roku 2014. 
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Tato 1. etapa rekonstrukce podniku vyvrcholila 12.12.2013, kdy byla slavnostně 

otevřena Nová hala. Oficiální program byl pro hosty připraven přímo v prostorách Nové haly. 

Po úvodních proslovech, které měl generální ředitel MSA pan Vladimir Kononov, ministr 

průmyslu a dopravy pan doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., generální konzul Ruské federace 

v Brně pan Andrej Jevgenjevič Šaraškin a předseda představenstva skupiny společností 

Rimera pan Alexandr Anatoljevič Fjodorov nadešel hlavní bod celé události – slavnostní 

utažení armatury, které se stalo symbolem uvedení Nové haly do provozu a zahájení výroby 

v Nové hale. Následné „startujeme", vyslovené panem Kononovem, dalo podnět všem 

pracovníkům k zahájení výroby v Nové hale. 

Po tomto oficiálním programu následovaly komentované prohlídky hal MSA,  

kde se hosté mohli podrobně seznámit jak s ostatními výrobními halami MSA,  

tak i s  výrobními technologiemi. 

„Otevření nové haly je významným mezníkem v životě našeho podniku, jehož historie 

trvá přes 130 let. První etapa se realizovala prakticky bez zastavení výroby, což vůbec nebyl 

jednoduchý úkol. Jsem přesvědčen, že se z této nové stránky v životě podniku stane celá 

kniha obchodních úspěchů," komentuje událost generální ředitel MSA pan Vladimir 

Kononov.
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Příloha č. 9 – TZ o dodávkách na švédský trh 

MSA, a.s. poráží konkurenci v dodávkách armatur na švédský trh 

MSA, a.s., člen skupiny společností Rimera, dodá kulové kohouty švédské společnosti 

Fortum AB 

Společnost MSA, a.s. vyhrála tender na dodávku armatur přednímu švédskému 

distributoru elektrické energie a tepla – společnosti Fortum AB. MSA tak splnilo jeden  

ze svých cílů v roce 2013, kterým mj. bylo i uvedení své produkce na švédský trh. 

„Společnosti Fortum AB, která je jedničkou v distribuci tepelné energie  

na Skandinávském poloostrově, budou v průběhu dubna a května dodány kulové kohouty  

o světlosti 16" – 36", Class 150 a v celkové hodnotě více než 307 tis. EUR. Ropný  

a plynárenský průmysl není ve Švédsku dostatečně rozvinut. Přirozenou alternativou  

se tak pro uplatnění produkce MSA staly v tomto teritoriu elektrárny dodávající dálkové 

vytápění," vysvětluje situaci na švédském trhu pan Jan Krzywoň - manažer prodeje  

na evropský trh.  

Armatury budou určeny pro projekt na obnovu hlavní teplárenské potrubní sítě, která 

se nachází ve skalním masivu přímo pod Stockholmem. 

Se společností Fortum AB úspěšně spolupracují i jiné pobočky skupiny Rimera. 

Společnost SOT se sídlem v Čeljabinsku a Magnitogorsku, jejíž hlavním výrobním 

programem jsou spojovací komponenty pro potrubí, uzavřela se společností Fortum AB 

kontrakt na dodávku více 1 400 tun potrubních uzlů s termínem dodání během 1. pololetí roku 

2014. 

„Pro společnost MSA je vstup na švédský trh významným krokem kupředu.  

Se skandinávskými klienty spolupracujeme již více než 13 let. Z těch nejvýznamnějších lze 

zmínit např. finské Neste Oil nebo norské společnosti FMC Kongsberg či Metering, kterým 

bylo doposud vyexpedováno téměř 300 ks armatur v celkové hodnotě více než 1,4 mil. EUR," 

uzavírá obchodní ředitel MSA pan Roman Baláž. 
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Příloha č. 10 – materiály ke dni otevření nové haly 

 

 

Obr. 19 Audiovizuální technika použitá na eventu Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

 

Obr. 20 Event pro veřejnost   Zdroj: vlastní zpracování, 2014 
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Tab. 2 Harmonogram eventu pro pozvané hosty 

od 11:00 Příjezd hostů do MSA, občerstvení v nové administrativní budově 

11:00 - 11:45 

Prezentace společnosti (generální ředitel Vladimir Kononov – všeobecná prezentace, 

obchodní ředitel Roman Baláž – prezentace zaměřená na klienty: nové výrobky, 

odbytiště, ...) 

11:50 - 11:55 Nástup hostů do připravených autobusů 

11:55 - 12:00 

Přeprava hostů před východní vstup do Nové haly, ukázka vnějšího vzhledu haly, 

architektonického a barevného řešení 

12:00 

Vstup hostů do Nové haly – hraje reprodukovaná instrumentální hudba, průchod kolem 

výstavy armatur směrem k pódiu 

12:00 - 12:05 Příchod hostů před pódium – před pódiem stojí připraveny mažoretky 

12:05 - 12:08 

Moderátor zahajuje program – přivítání všech hostů, vystoupení mažoretek Dolní 

Benešov 

12:08 - 12:10 Přivítání významných hostů moderátorem, jejich představení (funkce, společnost) 

12:10 - 12:15 

Představení společnosti MSA formou slide – show, vše doplněno komentářem 

moderátora (historie, současnost - dokončení 1.etapy modernizace, další kroky) 

12:15 - 12:18 

Pozvání významných hostů na pódium, jejich představení moderátorem , předání slova 

řečníkům, projevy řečníků k ukončení 1.etapy modernizace 

12:18 - 12:25 Projevy hostů na pódiu 

12:25 - 12:27 Moderátor připravuje hosty na okamžik spuštění provozu v nové hale 

12:27 - 12:33 Prezentace filmu MSA – zdůraznění ukázky procesu výroby armatury 

12:33 - 12:35 

Moderátor sděluje, že  MSA připravilo pro hosty překvapení - montážní operaci, kterou 

viděli ve filmu ve skutečnosti – konečná operace montáže kulového kohoutu  

12:35 - 12:42 

Hosté za asistence moderátora a určeného pracovníka MSA dotahují montážním klíčem 

matice armatury a podepisují se na armaturu 

12:42 

Siréna, „výbuch“ balónků – moderátor sděluje, že tímto okamžikem byla ukončena 

1.etapa modernizace Nové haly a zahajuje se provoz v Nové hale 

12:42 - 12:45 

Moderátor informuje hosty o dalším průběhu akce: poděkování za účast na oficiální 

části slavnostního zahájení 1. etapy modernizace Nové haly, zve hosty k exkurzi  

12:45 - 14:00 Exkurze po halách 

14:00 Přejezd na raut do Ostravy 

Zdroj: (Interní materiály MSA, a.s., 2013) 

 

Tab. 3 pozvaní hosté na event otevření nové haly 

Osoba funkce Skupina Bus 01 Bus 02 

Nikolaj BRANDT  Sales Manager Export - 

Rotork  

S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Jevgenij BACHILIN Director - Verustrade  S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Karolis TOLVAIŠA Manager - Verustrade  S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Sergejs AKIMOVS  VENTAMONJAKS S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 
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Hrvoje SEKARDI managing director 

FASEK Engineering 

and Production GmbH 

S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Roland MAHLBERG managing director 

FASEK Engineering 

and Production GmbH 

S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Jesus CASTELLS Cunado - manager S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Davor KRMPOT zástupce ředitele Južna 

Bačka 

S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Michael LAZOWICZ konzultant Rimera 

Group 

S 2 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Mile AVRAMOVICH Valve world S 2 EXCURSION BUS 2 

Marc CASEY Valve world S 2 EXCURSION BUS 2 

Stephanie GORGS  Valve world S 2 EXCURSION BUS 2 

Марат Назифович 

ШАКИРОВ 

«Запсибтрансгаз» S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Юлия КУЗНЕЦОВА Руководитель админ. 

поддержки бизнеса 

группы компаний 

«Римера» 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Наталья МЕЛЬНИКОВА Директор НИЛЬСЕН 

КЛАБ 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Игорь Юрьевич ГУСЕНКОВ менеджер по 

внешним 

коммуникациям 

группы компаний 

«Римера» 

S 2 EXCURSION BUS 1 

Роман Александрович 

СЕРЫЙ 

Заместитель 

генерального 

директора по МТО - 

Начальник 

управления, ООО 

"Башнефть-полюс" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Андрей Геннадьевич 

КОМАРОВ 

Главный инженер 

ООО "Башнефть-

полюс" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Наталья Викторовна 

БУЛИНА 

ОАО "Газпром 

Нефть" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Юрий Александрович 

КОСТЮК 

Зам директора 

департамента МТО 

ОАО "Сибур 

Холдинг" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 
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Сергей Владимирович 

МЕЛЬНИЧУК 

Начальник 

Управления МТОиК 

ЗАО "Газпром инвест 

Юг" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Андрей Валентинович 

ЯМЩИКОВ 

ЗАО "Газпром инвест 

Юг" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Алексей Юрьевич 

ВИТИТНЕВ 

Президент ООО 

"ФЕСТО-РФ" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Павел Игоревич СЮБАЕВ Руководитель 

направления нефть, 

газ ООО "ФЕСТО-

РФ" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Ольга Александровна 

МАЙОРОВА 

Руководитель отдела 

транспортровки газа 

ОАО "Гипроспецгаз" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Людмила Анатольевна 

ДОЛГОВА 

Начальник сектора - главный специалист ОАО 

"Газпроектинжиниринг" 

Вильдар Касымович 

МЕЛЬСИТДИНОВ 

Зам. начальника 

управления ЗРА ОАО 

"Оргэнергогаз" 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Анатолий Валерьевич 

БАИТОВ 

Заместитель 

директора по 

закупкам и 

материально-

техническому 

обеспечению - 

директора 

департамента 

управления 

закупками ОАО 

«Концерн 

Росэнергоатом» 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Сергей Валентинович 

ТАРАСОВ 

Гл. технолог 

Управления по 

транспортивке газа и 

газового конденсата 

ГАЗПРОМ 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Ирина БОНДАРЕНКО Менеджер - Римера S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Иван СЕРБИНОВ Металооснабжение и 

сбыт 

S 2 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 2 

Сергей КОСТИКОВ Менеджер - Римера S 2 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 



5 

Milan HOVORKA náměstek ministra 

průmyslu a obchodu 

S 1 MINIBUS 1  

Yvona JUNGOVÁ ředitelka ÚP 

OSTRAVA 

S 1 MINIBUS 1 OSTRAVA 

BUS 

Leoš TOMÍČEK Vice-prezident 

společnosti 

ROSATOM Overseas 

S 1 MINIBUS 1  

Zdeněk ŠÍMA ředitel společnosti 

ROSATOM Overseas 

S 1 MINIBUS 1  

Jan PROCHÁZKA generální ředitel 

EGAP, a.s. 

S 1 MINIBUS 1  

František MASOPUST výkonný ředitel 

Komory pro 

hospodářské styky se 

SNS s.o.k. 

S 1 MINIBUS 1  

Andrej Jevgenjevič 

ŠARAŠKIN 

generální konzul RF v 

Brně 

S 1 MINIBUS 2  

Anton PETRAKOV atašé generálního 

konzulátu RF v Brně 

S 1 MINIBUS 2  

Aleš ZEDNÍK honorární konzul 

Ruské federace 

v Ostravě 

S 1 MINIBUS 2  

Александр Анатольевич 

ФЕДОРОВ 

Председатель Совета 

директоров группы 

компаний «Римера» 

S 1 AUDI  

Jan SVĚTLÍK generální ředitel 

VÍTKOVICE, a.s. 

S 1 AUDI  

Petr KAJNAR  primátor Statutárního 

města Ostravy 

S 1 MINIBUS 2  

Jiří CIEŃCIAŁA ministr průmyslu a 

obchodu ČR 

S 1 MINIBUS 1  

Виталий Витальевич 

САДЫКОВ 

Генеральный 

директор группы 

компаний «Римера» 

S 1 AUDI  

Kонстантин Владимирович 

САМСОНОВ 

Коммерческий 

директор группы 

компаний «Римера» 

S 1 MINIBUS 2 OSTRAVA 

BUS 

Михаил Владимирович 

ЖАМКОВ 

Директор по 

продажам КДМО 

группы компаний 

«Римера» 

S 1 MINIBUS 2 OSTRAVA 

BUS 
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Анна Николаевна БОБРОВА Директор по 

организационному 

развитию и персоналу 

группы компаний 

«Римера» 

S 1 MINIBUS 2 OSTRAVA 

BUS 

Ольга Викторовна ЕЖОВА Руководитель 

управления 

корпоративных 

коммуникаций 

группы компаний 

«Римера» 

S 1 EXCURSION BUS 1 

Эвелина Юрьевна 

ГРИГОРЬЕВА 

Заместитель 

генерального 

директора – 

начальник 

управления по связям 

с общественностью 

ОАО «ЧТПЗ» 

S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 1 

Елена Владиславовна 

ВАСИЛЬЕВА 

начальник отдела по  

коммуникациям ОАО 

«ЧТПЗ» 

S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 1 

Александр Сергеевич 

ГОЛОДЯГИН 

начальник 

производственно-

сбытового отдела 

ОАО «ЧТПЗ» 

S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 1 

Екатерина Игоревна 

МАЙКОВА 

Oil & Gas Journal 

Russia 

S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 1 

Анастасия Николаевна 

НИКИТИНА 

NGV, Нефтегазовая 

вертикаль 

S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 1 

Петр Александрович 

ДЕГТЯРЕВ 

Oil&Gas Eurasia S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 1 

Елена Васильевна ЖУК Oil&Gas Eurasia S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 1 

Татьяна ИГНАТЕНКО Металооснабжение и 

сбыт 

S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 1 

Александр ШИБАНОВ "Аркли Капитал" S 1 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Дина МИКРЮКОВА "Аркли Капитал" S 1 EXCURSION 

BUS 1 

OSTRAVA 

BUS 

Anna ULJAČENKOVÁ Mladá fronta E15 S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 2 

Владимир Игоревич 

МИРОНОВ 

Журнал 

"Нефтесервис" 

S 1 EXCURSION 

BUS 1 

MINIBUS 2 

Petr BROŽEK generální ředitel  

MODŘANY POWER, 

a.s. 

S 3 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Marian BUROŃ majitel společnosti 

D.E.F.T. Polska 

S 3 EXCURSION BUS 2 
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Marcin BUROŃ obchodní ředitel 

D.E.F.T. Polska 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Jiří KODĚRA jednatel společnosti 

AUMA - Servopohony 

spol. s r.o. 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Petr ŠIOVIČ generální ředitel 

REGADA, s.r.o. 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Petr WANDENBURG Korporátní bankéř - 

senior, ČSOB 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Karel PÁRAL místopředseda 

představenstva, ZVU 

Kovárna a.s. 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Ivan BARTOŠ obchodní ředitel, ZVU 

Kovárna a.s. 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Jan CHADAM generální ředitel OGP 

GAZ SYSTÉM 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Josef FRIEDL Armaturka Vranová 

Lhota, a.s. 

S 3 EXCURSION BUS 2 

David BUREŠ Armaturka Vranová 

Lhota, a.s., Ředitel 

společnosti 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Zuzana NEJEDLÁ vedoucí odd. 

mechanická 

technologie 

Kovoprojekta Brno, 

a.s. 

S 3 EXCURSION BUS 2 

PERNA projektant oddělení 

mechanická 

technologie 

Kovoprojekta Brno, 

a.s. 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Martin BOJŇANSKÝ  majitel společnosti 

BMS Bojňanský 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Ivan JURČÁK managing director 

BMS Bojňanský 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Jaromír TYRALLA  marketing and business 

development director 

BMS Bojňanský 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Juraj SÚKENÍK Head of machinery 

department BMS 

Bojňanský 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Michal LECKÝ jednatel společnosti 

ROEZ s.r.o. Levice 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Juraj SUROVIČ generální ředitel PSG 

Otrokovice 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Viktor VINCZE předseda 

představenstva 

SYNKLAD s.r.o. 

S 3 EXCURSION BUS 2 
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Jaroslav MAŇAS ředitel segmentu 

PUMPA, a.s. 

S 3 EXCURSION BUS 2 

Zbyněk KALINA generální ředitel 

Moravia systems Praha 

S 3 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Martin ŠTEFEK starosta Dolního 

Benešova 

S 4 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Věra NEŠUTOVÁ zástupce ředitele ÚP 

Opava, vedoucí 

oddělení zaměstnanosti 

S 4 EXCURSION 

BUS 2 

OSTRAVA 

BUS 

Karel SUCHÁNEK jednatel společnosti 

RKL 

S 4 walk auto 

Michal ŽIDEK vedoucí odd. - Energ. 

služby, VŠB -TUO, 

Výzk. energ. centrum 

S 4 walk auto 

Jan DRÁPELA  obchodní ředitel 

GALATEK, a.s. 

S 4 walk auto 

Ivo PASTOR ředitel společnosti 

Slévárna Dolní 

Benešov, s.r.o. 

S 4 walk auto 

Radim ŠTENGL předseda 

představenstva ZVU 

Kovárna a.s. 

S 4 walk auto 

Vladimír MOSTÝN zástupce vedoucího 

katedry robototechniky  

VŠB - TUO 

S 4 walk auto 

Jan KROB exekutive director 

ČSOB 

S 4 walk auto 

Jakub TOMAŠTÍK ředitel SF-EU centrum 

ČSOB 

S 4 walk auto 

Petr MIERVA Regionální manažer 

ČSOB 

S 4 walk auto 

Ivan BEDRUNKA jednatel společnosti 

INPROS F-M 

S 4 walk auto 

Jiří DOHNAL ředitel společnosti 

Beskydská stavební, 

a.s. 

S 4 walk auto 

Soňa MAZUROVÁ vedoucí technického 

úseku Beskydská 

stavební, a.s. 

S 4 walk auto 

Marcel KONESZ vedoucí střediska 

Beskydská stavební, 

a.s. 

S 4 walk auto 

Marek NALEWAJKA hlavní přípravář 

střediska - Beskydská 

stavební, a.s. 

S 4 walk auto 
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Hynek ŠLACHTA ředitel provozu Eurest S 4 walk auto 

Michaela ADAMCOVÁ Regionální manažerka 

Eurest 

S 4 walk auto 

Miloš KOSTOLÁNY generální ředitel 

Armaturka Krnov 

S 4 walk auto 

Barbara ŘÍMANKOVÁ ředitel pobočky pro 

korporátní klientelu 

ČSOB 

S 4 walk auto 

Petr DĚDEK ředitel útvaru rozvoje 

obchodu korporátního 

bankovnictví ČSOB 

S 4 walk auto 

Pavel ŠAMŠULA  předseda 

představenstva Roučka 

Slévárna 

S 4 walk auto 

Milan ONDRUŠ obchodní ředitel 

Roučka Slévárna 

S 4 walk auto 

Radek JOCH výrobní ředitel  Roučka 

Slévárna 

S 4 walk auto 

 

Zdroj: (Interní materiál MSA, a.s., 2013) 
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Příloha č. 11 – Přepis rozhovorů s účastníky eventů 

Q1: Jak se Vám líbí organizace této akce? Jste spokojen/a? Vytkl/a byste něco? 

Schází Vám zde vyloženě něco? (How do you like the organization of this event? Are you 

pleased with it? Is it something to criticize here? Have you faced some kind of big 

mistakes here?) 

Nemůžu absolutně nic vytknout, potkal jsem jen pozitiva. (Milan Ondruš) 

The organization is very good, I haven’t faced any kind of problems. (Anataly Biatov) 

Chybí mi zde jen vozítko (smích), jinak jen samá pozitiva. (Jana Koráčová) 

Super přivítání, jsem se vším spokojena, je zde vidět obrovský kus udělané práce. 

Možná bych uvítala jen nějaké specialisty, kteří by vysvětlili proces výroby přímo  

u stanovišť. (Marta Kohutová) 

Jsem spokojen, srdečné a pěkné přivítání od zástupců podniku. Chybí průvodci,  

kteří by vysvětlovali stanoviště/pracoviště. (Jiří Mohyla) 

Jsem spokojena, uvítali mě tedy jen slovy “Dobrý den”, ale já to přežiju. Provádí  

mě zde manžel, ale mohl by tady být organizovaný průvod. (Jiřina Tulachová) 

Q2: Jak hodnotíte nové prostory haly, kanceláří a jídelny? (How do you rate the 

new building and services at it?) 

Prostory jsou krásné, moderní nové, jsou zde dobře využité kapacity, mám z toho 

dobrý dojem. Otázkou bude ovšem topení, nejsem sice specialista, ale myslím si, že topení 

mohlo být podlahové a né zavěšeno na stropu. (Milan Ondruš) 

It is similar to the new factories in Ukraine, we are doing a lot of business with Rimera 

group in Ukraine, so it’s very good for us. I’m very pleased with this place, it’s modern. 

(Anataly Biatov) 

Hala je velmi pěkná, moderní. Viděla jsem i halu v Čeliabinsku a jsou si velmi 

podobné, jinak je můj pohled ryze laický. (Jana Koráčová) 
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Je to obrovský změna, kdysi jsem zde pracovala a pamatuji si, jak to tady vypadalo. 

Sklad je pěkný, moderní a přehledně vyřešený. Vadí mi tady ale všude logo RIMERA. (Marta 

Kohutová) 

Z bezpečnostního hlediska nemůžu nové hale nic vytknout, vysoká úroveň bezpečnosti 

práce a moderní nástroje z těchto prostor tvoří jednu z nejlepších výrobních hal, které jsem 

v rámci republiky viděl. Nové moderní prostory jsou samozřejmě taky impuslem  

pro uchazeče o práci. (Jiří Mohyla) 

Jsem laik, líbí se mi to. Zatím je vše pěkné, moderní, čisté, jídelna je fajn. Zajímaly  

by mě ještě přesné podoby budoucích nových kanceláří. (Jiřina Tulachová) 

Q3: Myslíte si, že tyto nové prostory a pracovní podmínky pomohou zlepšit 

obecný pohled odborné i neodborné veřejnosti na podnik MSA? (Do you think that this 

new building and working conditions can help this company in public relations - public 

meaning of non-professionals and professionals?) 

Ano, bude to mít svou váhu. MSA se ukáže světu, chcou se zase dostat nahoru a dělat 

velký business, jednoznačně na to mají, tedy hlavně díky Rimery. (Milan Ondruš) 

Yes, of course, the new building and conditions are very important for people  

and media. You can see, that russian companies are investing money to czech companies, they 

are helping them a lot. Rimera is building a very good name here and they can rise up MSA  

as a national company specially in the reputation as you asked. (Anataly Biatov) 

Je to velké pozitivum celkově pro region, vzniknou nová pracovní místa a taky naděje 

pro lidi bez zaměstnání. Ostatní propouštějí a MSA investuje, tato skutečnost určitě pomůže 

zlepšit reputaci. (Jana Koráčová) 

Určitě to pomůže blízké veřejnosti, nová pracovní místa jsou impulsem pro lidi  

bez zaměstnání a také pro okolní podniky, aby vytvářely místa také. Jde vidět, že někteří 

dokážou investovai i v období krize a je dobře, že je to právě MSA a doufám, že to zlepší 

pověst této firmy. (Marta Kohutová) 

Určitě je to přínos. Stále nás určitým způsobem sužuje ekonomická krize a investice je 

ukázkou, že podnik ekonomicky funguje. Reputace se určitě zlepší, osobně si myslím,  

že právě poslední období podniku dosti zlepšilo pověst MSA. Vznik nových pracovních míst 

je také určitě přínosem pro pověst. (Jiří Mohyla) 
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Snad se vedení společnosti ustálilo a i tento projekt nové haly je toho důkazem.  

Ty minulé personální změny nebyly pro podnik moc dobré, zhoršily transparentnost podniku. 

Ve srovnání se společností Armatury Group (jeden z hlavních konkurentů – pozn. autora) je 

však pro mě AG podnik se stále lepší pověstí. Nová pracovní místa jsou však určitě krokem 

k lepší a lepší pověsti. (Jiřina Tulachová) 
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Příloha č. 12 – Tabulky z veškerých výzkumů 

Tab. 3 Pohlaví respondentů 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muž 83 55,3 55,3 55,3 

Žena 67 44,7 44,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 4 Věková skupina respondenta 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-26 let 57 38,0 38,0 38,0 

27-36 let 27 18,0 18,0 56,0 

37-50 let 32 21,3 21,3 77,3 

51 let a více 34 22,7 22,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 5 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Základní 9 6,0 6,0 6,0 

Středoškolské bez 

maturity (výuční list) 
27 18,0 18,0 24,0 

Středoškolské s 

maturitou 
65 43,3 43,3 67,3 

Vzdělání na úrovni 

Vyšší odborné školy 
11 7,3 7,3 74,7 

Vysokoškolské 38 25,3 25,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 6 Otázka, o jaké skupiny MSA patří 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ČEZ 2 1,3 1,3 1,3 
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RWE 5 3,3 3,3 4,7 

RIMERA GROUP 127 84,7 84,7 89,3 

EVRAZ 16 10,7 10,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 7 Obecné vnímání MSA blízkým okolím 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Spíše nespolehlivý 

podnik s né moc 

jasnou budoucností, 

spíše špatný 

zaměstnavatel 

7 4,7 4,7 4,7 

Průměrný podnik, 

nijak nevyčnívá 

spolehlivostí, nelze 

odhadovat 

budoucnost a 

průměrný 

zaměstnavatel 

58 38,7 38,7 43,3 

Spíše spolehlivý 

podnik se zdárnou 

budoucností, dobrý 

zaměstnavatel 

66 44,0 44,0 87,3 

Spolehlivý podnik se 

zdárnou budoucností, 

velmi dobrý 

zaměstnavatel 

19 12,7 12,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 8 Geografická významnost MSA jako podniku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bezvýznamný 

podnik pro region i 

pro ČR 

1 ,7 ,7 ,7 

Úroveň 2 3 2,0 2,0 2,7 

Úroveň 3 (průměrná) 59 39,3 39,3 42,0 

Úroveň 4 53 35,3 35,3 77,3 
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Podnik světových 

měřítek 
34 22,7 22,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 9 Úroveň reputace MSA na blízké veřejnosti 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Podnik se spíše 

špatnou reputací 
29 19,3 19,3 19,3 

Podnik s průměrnou 

reputací 
51 34,0 34,0 53,3 

Podnik se spíše 

dobrou reputací 
55 36,7 36,7 90,0 

Podnik s velmi 

dobrou reputací 
15 10,0 10,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 10 Veřejné vnímání úrovně zaměstnanců 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Úroveň 2 12 8,0 8,0 8,0 

Úroveň 3 45 30,0 30,0 38,0 

Úroveň 4 68 45,3 45,3 83,3 

Důvěryhodní a 

kvalifikovaní 

zaměstnanci 

25 16,7 16,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 11 Atraktivita MSA jako zaměstnavatele na blízké veřejnosti 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Neatraktivní 

zaměstnavatel 
2 1,3 1,3 1,3 

Spíše neatraktivní 

zaměstnavatel 
18 12,0 12,0 13,3 

Průměrně atraktivní 

zaměstnavatel 
54 36,0 36,0 49,3 
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Spíše atraktivní 

zaměstnavatel 
60 40,0 40,0 89,3 

Atraktivní 

zaměstnavatel 
16 10,7 10,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 12 Veřejné mínění blízké veřejnosti na úroveň ekonomické stability 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ekonomicky 

nestabilní podnik 
1 ,7 ,7 ,7 

Spíše eko. nestabilní 

podnik 
19 12,7 12,7 13,3 

Průměrně eko. 

stabilní podnik 
56 37,3 37,3 50,7 

Spíše eko. stabilní 

podnik 
62 41,3 41,3 92,0 

Ekonomicky stabilní 

podnik 
12 8,0 8,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 13 Veřejné mínění blízké veřejnosti na úroveň transparentnosti podniku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Vysoce 

netransparentní 

podnik 

1 ,7 ,7 ,7 

Spíše netransparentní 

podnik 
27 18,0 18,0 18,7 

Průměrně 

transparentní podnik 
91 60,7 60,7 79,3 

Spíše transparentní 

podnik 
27 18,0 18,0 97,3 

Vysoce transparentní 

podnik 
4 2,7 2,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 14 Kvalita produktů MSA z pohledu pohlaví 
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Pohlaví 

Total Muž Žena 

Kvalita produktů Spíše špatné 

výrobky 
1 0 1 

Nevím, nedokážu 

posoudit 
22 16 38 

Spíše dobré výrobky 31 29 60 

Velmi dobré 

výrobky 
29 22 51 

Total 83 67 150 

 

Tab. 15 Veřejné mínění blízké veřejnosti o společenské odpovědnosti MSA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Společensky 

neodpovědná, 

neinvestuje do okolí 

5 3,3 3,3 3,3 

Úroveň 2 32 21,3 21,3 24,7 

Úroveň 3 68 45,3 45,3 70,0 

Úroveň 4 37 24,7 24,7 94,7 

Společensky 

odpovědná, zpětně 

investuje do okolí 

podniku 

8 5,3 5,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 16 Veřejné mínění blízké veřejnosti o úrovni ekologie MSA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Neekologický, 

znečišťující prostředí 
1 ,7 ,7 ,7 

Úroveň 2 3 2,0 2,0 2,7 

Úroveň 3 41 27,3 27,3 30,0 

Úroveň 4 73 48,7 48,7 78,7 

Ekologicky šetrný, 

neznečišťující 

prostředí 

32 21,3 21,3 100,0 
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Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 17 Veřejné mínění blízké veřejnosti o produktech MSA z pohledu pohlaví 

 

Pohlaví 

Total Muž Žena 

Kvalita produktů Spíše špatné 

výrobky 
1 0 1 

Nevím, nedokážu 

posoudit 
22 16 38 

Spíše dobré výrobky 31 29 60 

Velmi dobré 

výrobky 
29 22 51 

Total 83 67 150 

 

Tab.18 Image produktů MSA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Spíše špatné výrobky 1 ,7 ,7 ,7 

Nevím, nedokážu 

posoudit 
38 25,3 25,3 26,0 

Spíše dobré výrobky 60 40,0 40,0 66,0 

Velmi dobré výrobky 51 34,0 34,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 19 Veřejné mínění blízké veřejnosti o atraktivitě MSA jako zaměstnavatele z pohledu 

pohlaví 

 

Pohlaví 

Total Muž Žena 

Atraktivita jako 

zaměstnavatele 

Neatraktivní 

zaměstnavatel 
2 0 2 

Spíše neatraktivní 

zaměstnavatel 
11 7 18 

Průměrně atraktivní 

zaměstnavatel 
33 21 54 
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Spíše atraktivní 

zaměstnavatel 
28 32 60 

Atraktivní 

zaměstnavatel 
9 7 16 

Total 83 67 150 

 

Tab. 20 Veřejné mínění blízké veřejnosti o rozšíření sponzoringu sportu MSA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ne 7 4,7 4,7 4,7 

Spíše ne 20 13,3 13,3 18,0 

Nevím, 

nejsem si 

jistý/á, 

nedokážu 

posoudit 

34 22,7 22,7 40,7 

 Spíše ano 31 20,7 20,7 61,3 

Určitě ano 58 38,7 38,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 21 Zájem veřejnosti o vyšší informovanost o dění v MSA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Určitě ne 2 1,3 1,3 1,3 

Spíše ne 17 11,3 11,3 12,7 

Nevím, 

nejsem si 

jistý/á, 

nedokážu 

posoudit 

48 32,0 32,0 44,7 

Spíše ano 43 28,7 28,7 73,3 

Určitě ano 40 26,7 26,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 22 Názor veřejnosti na firemní časopis do domácnosti 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Určitě ne 10 6,7 6,7 6,7 

Spíše ne 31 20,7 20,7 27,3 

Nevím, 

nejsem si 

jistý/á, 

nedokážu 

posoudit 

49 32,7 32,7 60,0 

Spíše ano 38 25,3 25,3 85,3 

Určitě ano 22 14,7 14,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

Tab. 23 Atraktivita zaměstnavatele u mužů od 18-26 let 

 

Pohlaví 

Total Muž 

Věková 

skupina 

respondenta 

Věková 

skupina 

respondent

a 

18-26 let Total 

Atraktivita jako 

zaměstnavatele 

Neatraktivní 

zaměstnavatel 
2 2 

Spíše neatraktivní 

zaměstnavatel 
9 18 

Průměrně atraktivní 

zaměstnavatel 
13 54 

Spíše atraktivní 

zaměstnavatel 
11 60 

Atraktivní 

zaměstnavatel 
2 16 

Total 37 150 

 

Tab. 24 Míra korelace mezi pohlavím a úrovni ekonomické stability 

 

 Pohlaví 

Úroveň 

ekonomické 

stability 

Pohlaví Pearson Correlation 1 ,224
**

 

Sig. (2-tailed)  ,006 

N 150 150 



9 

Úroveň ekonomické 

stability 

Pearson Correlation ,224
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,006  

N 150 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tab. 25 Míra korelace mezi pohlavím a úrovni zaměstnanců 

 Pohlaví 

Úroveň 

zaměstnanců 

Pohlaví Pearson Correlation 1 ,026 

Sig. (2-tailed)  ,748 

N 150 150 

Úroveň zaměstnanců Pearson Correlation ,026 1 

Sig. (2-tailed) ,748  

N 150 150 

 

Tab. 26 Míra korelace mezi pohlavím a geografickou výnamností MSA 

 

 Pohlaví 

Geografická 

významnost 

Pohlaví Pearson Correlation 1 -,109 

Sig. (2-tailed)  ,186 

N 150 150 

Geografická 

významnost 

Pearson Correlation -,109 1 

Sig. (2-tailed) ,186  

N 150 150 

 

Tab. 27 Míra korelace mezi pohlavím a významnosti jako výrobce armatur 

 

 Pohlaví 

Významnost 

jako výrobce 

armatur 

Pohlaví Pearson Correlation 1 ,037 

Sig. (2-tailed)  ,653 

N 150 150 

Významnost jako Pearson Correlation ,037 1 
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výrobce armatur Sig. (2-tailed) ,653  

N 150 150 

 

Tab. 28 Míra korelace mezi pohlavím a úrovni atraktivity jako zaměstnavatele 

 

 Pohlaví 

Atraktivita jako 

zaměstnavatele 

Pohlaví Pearson Correlation 1 ,117 

Sig. (2-tailed)  ,153 

N 150 150 

Atraktivita jako 

zaměstnavatele 

Pearson Correlation ,117 1 

Sig. (2-tailed) ,153  

N 150 150 

 

Tab. 29 Míra korelace mezi pohlavím a úrovni reputace podniku 

 

 Pohlaví 

Úroveň 

reputace 

Pohlaví Pearson Correlation 1 -,045 

Sig. (2-tailed)  ,588 

N 150 150 

Úroveň reputace Pearson Correlation -,045 1 

Sig. (2-tailed) ,588  

N 150 150 

 

Tab. 30 Míra korelace mezi pohlavím a úrovni transparentnosti podniku 

 

 Pohlaví 

Úroveň 

transparentnosti 

Pohlaví Pearson Correlation 1 ,044 

Sig. (2-tailed)  ,590 

N 150 150 

Úroveň 

transparentnosti 

Pearson Correlation ,044 1 

Sig. (2-tailed) ,590  

N 150 150 
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Tab. 31 Souhrn korelací pohlaví a charakteristiky 

Correlations    

  Pohlaví Geografická 

významnost 

Pohlaví Pearson Correlation 1 -0,109 

 Sig. (2-tailed)  0,186 

 N 150 150 

Geografická významnost Pearson Correlation -0,109 1 

 Sig. (2-tailed) 0,186  

 N 150 150 

  Pohlaví Významnost jako 

výrobce armatur 

Pohlaví Pearson Correlation 1 0,037 

 Sig. (2-tailed)  0,653 

 N 150 150 

Významnost jako výrobce armatur Pearson Correlation 0,037 1 

 Sig. (2-tailed) 0,653  

 N 150 150 

  Pohlaví Atraktivita jako 

zaměstnavatele 

Pohlaví Pearson Correlation 1 0,117 

 Sig. (2-tailed)  0,153 

 N 150 150 

Atraktivita jako zaměstnavatele Pearson Correlation 0,117 1 

 Sig. (2-tailed) 0,153  

 N 150 150 

  Pohlaví Úroveň reputace 

Pohlaví Pearson Correlation 1 -0,045 

 Sig. (2-tailed)  0,588 

 N 150 150 

Úroveň reputace Pearson Correlation -0,045 1 

 Sig. (2-tailed) 0,588  

 N 150 150 

  Pohlaví Úroveň ekonomické 

stability 

Pohlaví Pearson Correlation 1 ,224** 

 Sig. (2-tailed)  0,006 

 N 150 150 

Úroveň ekonomické stability Pearson Correlation ,224** 1 

 Sig. (2-tailed) 0,006  

 N 150 150 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

  Pohlaví Úroveň 

transparentnosti 
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Pohlaví Pearson Correlation 1 0,044 

 Sig. (2-tailed)  0,59 

 N 150 150 

Úroveň transparentnosti Pearson Correlation 0,044 1 

 Sig. (2-tailed) 0,59  

 N 150 150 

  Pohlaví Úroveň zaměstnanců 

Pohlaví Pearson Correlation 1 0,026 

 Sig. (2-tailed)  0,748 

 N 150 150 

Úroveň zaměstnanců Pearson Correlation 0,026 1 

 Sig. (2-tailed) 0,748  

 N 150 150 

 

Tab. 32 Průnik regionální a světové významnosti MSA 

Total významnost region+ČR a významnost mezinárodní Frequency Percent 

 1 - krajně negativní postoj 1 0% 

 2 - spíše negativní postoj 10 3% 

 3 - průměrný postoj 106 35% 

 4 - spíše pozitivní postoj 122 41% 

 5 - krajně pozitivní postoj 61 20% 

Total  300 100% 

 

Tab. 33 Průnik atraktivity a úrovně zaměstnanců (lidských zdrojů) 

Průnik atraktivity a úrovně zaměstnanců   

  frequency percent 

Valid 1 - Krajně negativní postoj 2 1% 

 2 - spíše negativní postoj 30 10% 

 3 - průměrný postoj 99 33% 

 4 - spíše pozitivní postoj 128 43% 

 5 - krajně pozitivní posotoj 41 14% 

 Total 300 100% 

 

Tab. 34 Průnik ekonomické stability a transparentnosti MSA 

Postoj k ekonomické stabilitě a transparentnosti podniku  

  frequency percent 

Valid 1 - Krajně negativní postoj 2 1% 
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 2 - spíše negativní postoj 46 15% 

 3 - průměrný postoj 147 49% 

 4 - spíše pozitivní postoj 89 30% 

 5 - krajně pozitivní posotoj 16 5% 

 Total 300 100% 

 

Tab. 35 Průnik úrovně ekologie podniku a CSR 

Průnik ekologie a CSR   

  frequency percent 

Valid 1 - Krajně negativní postoj 6 2% 

 2 - spíše negativní postoj 35 12% 

 3 - průměrný postoj 109 36% 

 4 - spíše pozitivní postoj 110 37% 

 5 - krajně pozitivní postoj 40 13% 

 Total 300 100% 

 


