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Anotace 

Bakalářská práce popisuje public relations ve dvou vybraných těžebních 

společnostech. V teoretické části je charakterizován pojem public relations, jeho prvky, 

východiska a samotná historie PR.    

Praktická část práce je zaměřena na detailní popis těžebních organizací a to OKD, 

a.s. a Severní energetické a.s.. V závěru práce je provedena analýza public relations 

v podmínkách těchto těžebních organizací a následně vytvořeny návrhy  

a doporučení pro dané podniky.   

Klíčová slova: public relations, veřejné mínění, image, corporate identity, OKD, a.s., 

Severní energická, a.s., media relations, 

 

Summary 

Bachelor thesis describes public relations in two selected mining companies. The       

theoretical part is characterized by the concept of public relations, its features, background 

and history of PR.  

The practical part is focused on the detailed description of the mining companies, to 

OKD, a.s. and Severni energeticka, a.s.. In the end there is ananalys is of public relations in 

terms of the mining companies and the subsequent creation proposals and 

recommendations for the company. 

Keywords: public relations, public opinion, image, corporate identity, OKD, a.s., 

Severni energeticka, a.s., media relations, 
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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma Public relations v těžebních 

organizacích. Public relations je v dnešní době velmi diskutovanou záležitostí a organizace 

by měla zajistit, vytvářet a udržovat pozitivní vztahy s veřejností, tuto by měla informovat 

o současných a plánovaných aktivitách a možnostech jejich realizace. A zabývat se 

zároveň zpětnou vazbou a případnými informacemi ze strany veřejnosti.  

V teoretické části práce nejprve představím Public relations, dále se zabývám jejich 

historii. Následně se zmiňuji o interním a externím PR, doplněné o jejich nástroje. 

V závěrečné fázi teoretické části představím východiska Public relations. 

 V praktické části se zabývám analýzou Public relations v podmínkách těžebních 

organizací. Pro tuto analýzu jsem se zaměřil na  společnosti OKD a.s. a Severní 

energetickou a.s.. V první části představím obě společnosti s popisem jejich současného 

stavu. Poté jsem si zvolil výzkumné otázky, které jsem dále zpracoval v následující části 

pomocí strukturovaného dotazníku odeslaného do zmíněných společností. Výzkum jsem 

orientoval na media relations a nástroje, které jsem zkoumal, jsou popsány v teoretické 

části externích nástrojů Public relations. Ty doplním o návrhy a doporučení media 

relations. Svou práci končím závěrem. 

Cílem mé bakalářské práce je tedy zjistit jaké nástroje společnosti využívají při 

komunikaci se sdělovacími prostředky a porovnat je mezi organizacemi v závislosti na 

významu důležitosti pro daný podnik.  
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2. Teoretická východiska 

Public relations je celosvětově široce užívaný pojem, jenž nelze přesně vymezit. 

Prostřednictvím PR působí organizace na veřejnost v rámci vytváření a udržování 

pozitivních vztahů. V literatuře lze vyčíst nespočet definic, které se snaží osvětlit pojem 

public relations.   

„Public relations jsou vědou a uměním jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné 

mínění. Jejím hlavním nástrojem jsou sdělovací prostředky. Public relations v sobě 

zahrnují prvky psychologie, politiky, ekonomiky, společenského pohybu a další složky, 

avšak stojí mimo ně.“ (Lesly, 1995, s. 13) 

„Public relations jsou sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím 

organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní 

pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public 

relations organizace se také uplatňují jako nástroj jejího managementu.“ (Svoboda,  

2009, s. 18) 

„Public relations představuje soubor technik a aktivit ovlivňování mínění. Do značné 

míry určuje to, jak je firma, úřad, instituce nebo veřejná činná a známá osoba vnímána 

veřejností nebo některou zájmovou skupinou. Jednoduše jakou má pověst.“(Ftorek,  

2009, s. 11) 

Public relations jako takové je součástí komunikačního procesu. Předmětem 

komunikace je organizace anebo její produkty. Zásadní věcí v komunikačním procesu PR 

je stanovování cílů, které se většinou koncipují do dvou poloh, a to na cíle strategické  

a taktické. Strategické cíle vymezují střednědobý časový horizont (dva až tři roky), kdežto 

taktické cíle jsou pouze krátkodobějšího rázu (jeden rok). Příkladem strategického cíle 

může být upevňování loajality zákazníků vůči firmě. Oslava výročí města zdůrazňuje jeho 

významný turistický profil, což lze uvést jako příklad cíle taktického. Po stanovení cílů 

následuje vytvoření koncepce neboli plánu PR, který přesně definuje formu, časový 

horizont, prostředky, média a cílové skupiny. PR se v rámci organizace uskutečňuje dvěma 

způsoby, a to in house (zřízení vlastního útvaru pro PR) nebo formou outsourcing (vstup 

PR agentur a poradců do prostředí podniku). Komunikační kanály public relations  

se mohou dělit na osobní a neosobní.  Do kanálu osobní komunikace patří prezentace 

podniku či osobní návštěva, naopak tisková a elektronická média, velkoplošná reklama  
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či internet jsou řazeny ke kanálům komunikace neosobní. Dalším důležitým prvkem  

pro PR je cílová skupina. PR komunikaci uzavírá zpětná vazba, která konkretizuje účinnost 

PR v rámci organizace a umožňuje provést případnou korekci do budoucna. (Svoboda, 

2006, s. 20-21)      

2.1 Historie  public relations 

 Hledáním pojmů Public Relations vede do daleké minulosti. Je mnoho teorií, kdy  

se poprvé tento pojem objevil v lidské společnosti. V mnoha publikacích se uvádí koncem  

19. a v první polovině 20. století. Americký právník Dorman Eaton měl pojem Public 

Relations poprvé použít na své přednášce na Yale Law School a to ve větě „ to mean 

relations for the general good“ v překladu (vytváření vztahu pro obecné blaho).  (Němec, 

1996, s. 16)        

 Za průkopníky můžeme považovat tři osobnosti, které se podílely a svou měrou přispěly 

k dnešní podobě Public Relations, a to Phimeas T. Barmun, Ivy Lee a Edward L. Bernays.  

Phimeas T. Barmun byl považován za tzv. manažera zábavního průmyslu. Barmun byl 

vynálezcem moderního způsobu hlasité propagace a lákavé reklamy. (Němec, 1993, s. 16)  

Američan Ivy Lee je považován za otce public relations. V roce 1906 vytvořil jednu 

z prvních kampaní PR, při které informoval veřejnost o špatných pracovních poměrech 

amerických stávkujících horníků. Tím vzbudil zájem a veřejnost se postavila na jejich 

stranu. (Svoboda, 2006, s. 218) 

Počátek moderního public relations je přisuzován datu 1928, kdy byla vydána publikace 

Edwarda L. Bernayse Propaganda, která popisuje PR jako samostatný obor marketingové 

komunikace. (Svoboda, 2009, s. 218) 

PR ve světě stále získává na intenzitě, kdy jsou ve větší míře uplatňovány nejen 

v ekonomice, státní a veřejné správě, ale i v mnoha dalších oblastech. Co se rozvoje PR 

v rámci českých poměrů týče, jsou jednoznačně pozitivní.  
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2.2 Interní public relations 

Komunikace společnosti se svými zaměstnanci pomocí interní komunikace se zdá být 

velmi jednoduchá, avšak touto cestou se vytváří více chyb a nedostatků, než u vnější 

komunikace. Problémy už nastávají u společnosti s více než jedním zaměstnancem.  

(Kozák, 2009, s. 70) 

Požadavky na interní PR, tedy PR zaměřené na zaměstnance firmy a jeho nejbližší okolí, 

má zásadní význam v počátcích při vytvoření PR strategie a taktiky. Kladením značného 

důrazu do interní PR je zjišťována rostoucí potřeba zaměstnanců mít přístup k informacím 

a zároveň se účastnit rozhodovacího procesu. Pokud zaměstnavatelé zakazují odborové 

sdružování nebo jednají se zaměstnanci z pozice síly, mohou vznikat konflikty, které 

v pozdějším případě zacházejí do hlubšího sporu. Ve velkých podnicích s komplikovanými 

organizačními strukturami je interní PR významnější než v podnicích malých a středních. 

Tyto menší podniky se opírají o postavu šéfa, zaměstnanci mají původ z blízkého okolí 

podniku a jsou oslovovaní přímo. Soužití zaměstnance s podnikem není obvykle bez 

problémů, ale dají se vyřešit pomocí jednoduchých metod. Komunikace v malých a středně 

velkých podnicích musí být na stejně vysoké profesionální úrovni jako u velkých 

organizací. Ne zcela dobrý dojem mají vlastní zaměstnanci, kteří se dozvídají zprávy o 

podniku ze sdělovacích prostředků. Pravidlem podniku by mělo být vždy nejprve 

informovat vlastní zaměstnance a poté media. (Němec, 1996, s. 73) 

2.2.1 Cíle a význam komunikace uvnitř firmy 

Firemní komunikace je velice důležitá. Informace poskytnuté zaměstnancům posilují  

loajalitu vůči firmě a dále také zlepšují atmosféru na pracovišti. Je žádoucí, aby měli 

zaměstnanci pocit, že záleží na jejich názorech. Komunikace jako taková je velmi 

významná v krizových situacích. (Kozák, 2009, 70 s.) 

Dalšími cíli PR je vyvolat zájem, vzbudit uvědomění, stimulovat určitá přání, získat 

podporu nezávislé třetí strany nebo veřejnosti, vzdělávat, přesvědčit, podpořit určité 

jednání, nebo činnost a zároveň prodat. 
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2.3 Externí public relations 

 

Externí public relations je komunikačním prostředkem, který se zaměřuje  

na vytvoření dobrého jména organizace. Při porovnání interních a externích public 

relations (externals) je zřejmé, že externí téměř vždy převažují. Je tomu tak proto, že jsou 

vztahy s veřejností mnohem četnější a zároveň složitější, než vztahy uvnitř organizace. 

Externals jsou zároveň realizovány v komunikačně složitějším prostředí, do kterého patří 

nejen podniky, novináři a média, ale také zákazníci, dodavatele, politické strany, banky, 

školy či potencionální pracovníci podniku a další. Externí public relations jsou složitější 

z důvodu zaměřování se na více skupin. (Svoboda, 2006, s. 88) 

V rámci praxe je možné vyčlenit 6 základních typů PR: 

 PR v oboru financí – komunikace s akcionáři, finančními institucemi  

a investory; 

 Public Affairs – vztahy, práva a povinnosti podniků na místní, národní  

a mezinárodní úrovni; 

 Produkt PR – cílená komunikace budící zájem a důvěru v produkt či službu; 

 Práce s tiskem – dlouhodobá práce s médii zajišťující rozsáhlé povědomí  

o produktu nebo službě; 

 PR v krizových situacích (krizová komunikace) – plánování aktivit pro 

včasnou reakci při vzniku vnitřních i vnějších konfliktů; 

 Interní PR – komunikace zaměstnanců ovlivňující postoje externí části 

veřejnosti. (Němec, 1996, s. 76)   

K četně užívaným prostředkům v externích public relations patří tiskové materiály  

a internet. Tiskovým materiálem mohou být imageové prospekty či brožury dané 

organizace, výroční zprávy, časopisy pro zákazníky a další. Internet jako takový je velmi 

silným prostředkem, především pro přenos informací na webových stránkách. (Svoboda, 

2006, s. 88) 
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2.4 Komunikační kanály public relations 

 

Komunikační kanály vytvářejí cesty a předávají informace mezi odesílatelem  

a příjemcem. Odesílatel by měl zvolit pro přenos informací takové cesty, které vedou k co 

nejefektivnějšímu využití. Komunikační kanály dělíme do dvou základních skupin. 

Osobní (mezilidské) komunikační kanály - jedná se o nejstarší a nejúčinnější formu 

komunikace a jde o přímý rozhovor dvou či více lidí. Výhodou v osobním setkání je 

přizpůsobení komunikace mezi účastníky.   

Neosobní komunikační kanály - vkládají mezi odesílatele a příjemce medium  

a neumožnují tak přímo zpětnou vazbu.(Černá et al., 2006, s. 32) 

Hlavní média rozdělujeme do těchto skupin: 

 Tisková média (noviny, časopisy, publikace) 

 Elektronická média (televize, rozhlas) 

 Obrazová média (billboardy, plakátovací stěny) 

 Výstavy a veletrhy 

 Internet 

 Ostatní (CD, DVD, Mp3)  

 

2.4.1. Interní nástroje public relations 

 

Osobní rozhovor 

 Neustále zůstává nejúčinnějším prostředkem komunikace, ale i přesto je 

nejomezenějším prostředkem. Osobní komunikace je obohacena o gesta, mimiku a zároveň 

také pohyb a držení těla. I oděvy včetně doplňků a vybavení místnosti ovlivňují celkový 

dojem. Osobní komunikace tedy působí celkově na mnoho smyslových orgánů současně. 

Je nejčastěji využívána v rámci meetingů, školení, při poradách, na vnitropodnikových 

akcích a dalších. (Foret, 2003, s. 11) 
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Podnikový časopis 

Je velmi významný v interní komunikaci společnosti. Většinou je prostředkem ve velkých 

podnicích se složitější organizační strukturou, které toto medium využívá při obousměrné 

komunikaci. Náplň časopisu by měla zaměstnance zaujmout a navodit pocit soudržnosti se 

společností. Dále také by měl být podnikový časopis distribuován širší veřejnosti, aby i ona 

mohla vnášet pocit důvěry do organizace.(Němec, 1996, s. 162) 

Vývěsky 

Podporují komunikaci v organizaci, informace o  dění v podniku, o práci v jednotlivých 

odděleních nebo oznámení o různých společenských akcích, které nemusí být vždy 

předáváno přímo.(Němec, 1993, s. 55) 

Intranet 

Je zvláštní druh komunikace, který má hranice na úrovní počítačové sítě organizace. 

Hlavním funkci je ulehčení a usnadnění práce s informacemi, jejich nalezení a sdílení 

v rámci firmy. Obsah těchto informaci je zaměřen pouze na vnitřní záležitosti nikoli na 

informace zvenčí. Tyto sítě většinou sdílejí citlivé informace o organizaci, proto by měly 

být zabezpečené ochranným systémem. Základní intranety pracují výhradně jen jako 

přehledy nových informací či seznamy odkazů na soubory.(Odcházel, 2007, s. 50) 

Telefonická komunikace 

Jedna z nejběžnějších a nejčastějších komunikací v organizaci mezi zaměstnanci. Výhodou 

této komunikace je rychlost předání informací a okamžitá zpětná vazba. Nevýhodou je 

neosobní kontakt. 

E-mail(Elektronická pošta) 

Jedná se o výměnu informací prostřednictvím počítačů a dodnes je nejpoužívanějším 

funkcí internetu. Zprávy lze posílat jednotlivci nebo skupině příjemců. Výhodou této 

komunikační technologie je možnost souběžně posílat více dokumentů jako například 

textové písemnosti, obrázky a videa.(Phillips, 2001, s. 28) 
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2.4.2. Externí nástroje public relations 

 

Tisková zpráva (TZ) 

Tisková zprava může být označovaná pod zkratkou TZ a jedná se o nejčastější 

komunikační nástroj novinářů. TZ by měla být napsána tak, aby bylo již při prvním 

přečtení patrné, z jakého prostředí vzešla. Měla by obsahovat aktuální informace o podniku 

či organizaci. Hlavním úkolem PR pracovníka je sestavení tiskové zprávy v takové 

podobě, aby byla co nejméně upravována redakcí a podávaná veřejnosti v nezkreslené 

podobě.(Černa, 2006, s. 81) 

Interview 

Jedná se o vedený rozhovor, který je předem připravený s cílem poskytnout pomocí 

masmédii a žurnalisty pravdivé informace široké veřejnosti. Posláním takto řízeného 

rozhovoru je získání pozitivního ohlasu na danou problematiku. Informace pro interview 

podáváme novináři buďto osobně v přímém rozhovoru nebo vedeme rozhovor přes mobilní 

zařízení či zasláním informací do redakce.(Ftorek, 2012, s. 102) 

Press kit 

Jde o balíček pro novináře, který obsahuje informace o dané společnosti sloužící 

k propagačním účelům. Balíček se může skládat z výroční zprávy, fotografii, brožur atd. 

Tisková konference (TK) 

Tisková konference prezentuje vrcholný nástroj externí komunikace, buduje vztahy 

s novináři a medii, pro sdělení nových skutečností o organizaci. Jako příklad můžeme 

uvést, získání lukrativního kontraktu, výsledky hospodaření či zavedení nové koncepční 

strategie. Vedení společnosti a jeho zástupci uskuteční TK prostřednictvím veřejných 

služeb, na níž jsou pozvání novináři, které zpravidla vede tiskový mluvčí společnosti. 

Tiskovou konferencí má možnost organizace oslovit více medií a proto na ni může vedení 

společnosti nenásilnou formou oznámit významné projekty, které se nedostaly do 

medií.(Ftorek, 2012, s. 100) 
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Press foyer, Briefing 

Je předsálím místa, kde se uskutečňuje tisková konference. Zde probíhá taktéž setkání 

novinářů s hlavními účastníky tiskové konference v neformálním směru, jedna se tedy o 

alternativu TZ. Novináři mají možnost získaní dalších i jiných informací od účastníka 

tiskové konference. Toto setkání bývá pravidelně sjednané na určitém místě a 

v dohodnutém čase. Další možností využití tohoto setkání může být krizová komunikace 

v rámci organizace.(Ftorek, 2012, s. 101) 

Press trip 

Press trip neboli novinářská cesta se zakládá na uskutečnění výjezdu se skupinou novinářů 

zaměřenou na danou problematiku. Tato cesta je zcela hrazena pořadatelem akce a jejím 

účelem je vhodnou prezentací témat zajistit potřebnou publicitu. Klíčovou roli tady hraje, 

novinář, který vlivem uskutečněných zážitků podává informace o tématu. PR specialista a 

organizátor v jedné osobě výběrem námětu ovlivňuje novináře, jak budou referovat. Na 

těchto novinářských cestách dochází také k vytváření osobních vztahů mezi PR 

specialistou a novináři a vytváří se tak aktivní vazby, které jsou důležité pro praxi.(Ftorek, 

2012, s. 101-102) 

 

Pressroom 

Základním prvkem on-line komunikace organizací a firem je pressroom neboli sekce pro 

media. Internetové stránky bývají pro novináře hlavním zdrojem informací, jejich 

nespornou výhodou je okamžitý přístup k materiálům bez předešlého kontaktování PR 

pracovníka organizace. Press room by měl obsahovat základní informace o společnosti, 

tiskové zprávy, logo společnosti, fotografie, videa, prezentace, kontaktní údaje na 

mluvčího společnosti. Tyto materiály jsou zcela v režii společnosti, a pokud jsou 

v odpovídající kvalitě mohou ovlivnit výstup zprávy, která je podávaná 

v mediích.(Kopecký, 2013, s.209)  
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2.5 Východiska public relations 

 

2.5.1 Veřejné mínění 

Pojem veřejné mínění zná lidská společnost již od nepaměti. Poprvé tohoto spojení 

užil filozof J. J. Rousseau v anglickém termínu opinium public. Dodnes však veřejné 

mínění postrádá přesnou definici. Je možné říci, že teorie veřejného mínění se zabývá 

charakteristikami jeho poslání, struktury, zkoumání či fungování veřejnosti. Veřejné 

mínění se skládá nejen z hlasu lidu, ale také vzniká z politické komunikace, 

komunikujících médií a z hovorů lidí ve veřejných záležitostech. Spojení PR s veřejným 

míněním je zcela zásadní. PR se snaží získat přízeň veřejného mínění a k tomuto využívá 

mnoho možných informací o jeho působení veřejnosti ve skupinách. Snahou PR je tedy 

utváření pozitivního obrazu o organizaci neboli image. (Svoboda, 2006, s. 14 - 15)  

2.5.2 Image 

Image organizace lze vymezit jako zobecnělý a zjednodušený symbol založený na 

souboru představ, postojů, názorů i zkušeností ve vztahu k organizaci. Členové organizace 

a vnitřní veřejnost jsou rozhodujícími faktory při utváření image. Image není možné 

formovat, jestliže zaměstnanci a vedení společnosti nesdílí totožné názory. Cílené 

formování image není účelem samo o sobě, ale slouží k realizaci cílů organizace. Ideální 

image kladně působí v mnoha významných oblastech – zatraktivňuje podnik na trhu práce, 

motivuje zaměstnance, ovlivňuje kapitálový trh, podporuje odbyt produktů a další. 

(Němec, 1999, s. 79) 

2.5.3 Corporate identity 

Kultura organizace jako živého mechanismu i její strategie se odrážejí v osobnosti 

organizace a v její identitě. Projevem identity firmy jsou pak symboly, způsob 

komunikace, chování a jednání. Stejně jako každý člověk má i firma svou osobnost. 

K základním prvkům firemní identity (CI, corporate identity) patří firemní design (CD, 

corporate design), firemní komunikace (CCom, corporatecommunication), firemní kultura 

(CC, corporatecultur). (Palatková et al., 2013, s. 111) 
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Prezentování společnosti v pozitivním slova smyslu je hlavním cílem corporate 

identity, a to má zásadní vliv na průběh vnitřní a vnější komunikace. Jedním z hlavních 

cílů vnitřní komunikace je dosáhnou u zaměstnance loajality vůči dané organizaci. Naopak 

pro vnější komunikaci je základním posláním organizaci diferencovat a posílit tak její 

konkurenceschopnost.  

Corporate design (CD) 

 

Corporate design vizuálně prezentuje společnost veřejnosti. Podnikové budovy, 

prostory, dopravní prostředky či odívání zaměstnanců taktéž vytvářejí obraz podniku. 

Základem CD je logotyp, který využíván ve všech projevech firemní prezentace (tiskové 

materiály, budovy, oděvy, promo předměty). Corporate design by neměl ovlivňovat 

krátkodobé a střednědobé podnikatelské cíle. Pojem CD se taktéž označuje jako jednotný 

design či jednotný vizuální styl a zahrnuje značku, rastr, písmo a typografii, barvu, design 

a další. Logo identifikuje organizaci jako celek a mělo by působit dlouhodobě. Jeho 

vizualizace může být ztvárněna piktogramem, slovy či kombinací těchto možností. Rastr je 

jednotný formát písemností, který identifikuje danou organizaci. Písmo neboli font, slouží 

k určitému sdělení, a proto by měla organizace vybrat jediný typ písma, které není složité 

ke čtení a využívat jej stále. Co se ostatních prostředků CD týče, jsou zde obsaženy 

aktivity, které vstupují do komunikace organizace samostatně nebo hromadně. Z řady 

aktivit můžeme zmínit společenské akce firmy, events, výstavy na veletrzích, sponzoring. 

(Svoboda, 2009, s. 34) 

Corporatecommunications (CCom) 

Prioritou CCom jsou komunikační opatření, která směřují vně i dovnitř podniku. 

Jedná se o dlouhodobý proces, který má vést k ovlivnění stanoviska určité části veřejnosti 

na organizaci. Přispívá k vytváření image, zároveň dbá o image podniku a podle 

požadavků je může měnit. K tomuto lze použít veškerých kanálů a forem komunikace od 

medií přes vysoce postavené osoby, které mají vliv na širokou veřejnost. Působnost CCom 

se zaměřuje na: (Němec, 1996, s. 55-56) 

 zvyšování podvědomí podniku; 

 zvyšování reputace podniku. 
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CCom se snaží aplikovat co nejvíce nástrojů a metod jako například: 

 Human relations: mezilidské vztahy; 

 Employee relations: komunikovat se zaměstnanci pomocí podnikových časopisů, 

vývěsek, nástěnek až po osobní dopisy; 

 Government relations: integrace s orgány statní správy, lobbying; 

 Univerzity relations: spolupráce s vysokými školami a získání kvalitní pracovní síly 

do budoucna. 

Corporateculture (CC) 

Pod pojmem podniková kultura rozumíme souhrn materiálních i nemateriálních 

hodnot, kterými se organizace ve svém životě řídí. Nejen výrobky jsou zařazeny do této 

oblasti, ale také jakým způsobem firma jedná s vnitřní a vnější veřejností. Podniková 

kultura se zpravidla vytváří řadu let. Uplatnění CC nalezneme ve vnitřních nařízeních  

a předpisech (etický kodex) nebo se jedná o kulturu zakládající se na tradicích. Firemní 

kultura se neustále vyvíjí, a to v případech, kdy se podnik v časovém horizontu setkává 

s novými situacemi. Cíle firemní kultury nejsou zaměřené jen na jednu určitou záležitost, 

ale snaží se obsáhnout co nejvíce záležitostí. (Olšovská et al., 2003, s. 21) 

Novodobá společnost má za následek odcizení, ztrátu identity i rozpad hodnot,  

a proto cíl CC je tyto ztráty kompenzovat, vytvářet podnikové klima na takové úrovni, aby 

se každý člen cítil jistě a dobře. Především ve velkých podnicích záleží na sebeuplatnění 

jedince, karierním postupu, a dále také na kompetencích, které jsou mu svěřeny a za něž 

zodpovídá. A z toho vyplývá informovat zaměstnance, jakým směrem se podnik ubírá. 

(Němec, 1996, s. 53) 
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3. Analýza public relations v podmínkách těžebních organizací 

Následující kapitola pojednává o dvou těžebních firmách na území České republiky. 

První z nich je OKD, a.s. působící v Moravskoslezském kraji. Jako další bude popsána 

Severní energetická sídlící v kraji Ústeckém. 

3.1 OKD 

Akciová společnost OKD (Ostravsko-karvinské doly) je v České republice jedinou 

černouhelnou těžební společností. Dá se říci, že je OKD, a.s. (dále OKD) z hlediska 

objemu těžby jednou z pěti největších firem. Společnost OKD má velice kvalitní 

majetkovou a organizační strukturu, profesionální management a především disponuje 

nejmodernějšími technologiemi. Podnik působící v Moravskoslezském kraji je jedním 

z největších soukromých zaměstnavatelů. V současné době zaměstnává tato společnost 

více než 12 000 osob.  

Základní činností této firmy je těžba kvalitního černého uhlí s nízkým obsahem síry. 

Samotná těžba ovšem netvoří veškerou náplň podnikání společnosti, ta je tvořena 

vyhledáváním, úpravou, zušlechťováním a prodejem uhlí. Těžba je uskutečňována 

v hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru. V předloňském roce bylo vytěženo 

více než 11 milionů tun uhlí, což je 16krát méně, než jsou skutečné zásoby dolů. 

V současné době jsou v činnosti 4 doly (Důl Karviná, Důl Darkov, Důl ČSM, Důl Paskov), 

přičemž jejich roční produkce je 9 – 10 milionů tun. Důl Karviná je největším hlubinným 

těžebním komplexem v celé České republice, který vznikl sloučením dolů Lazy a ČSA 

v roce 2008. Za rok 2010 bylo vytěženo 4,4 milionu tun uhlí.  

Černé uhlí získané těžbou v dolech v Hornoslezské uhelné pánvi se využívá jako 

palivo, ke koksování s dalším využitím v chemickém a ocelářském průmyslu a v dalších 

odvětvích. Klíčovými zákazníky jsou například Třinecké železárny, Dalkia, Skupina ČEZ, 

Arcelor Mittal a další. OKD vlastní společnost New World Resources N.V. sídlící 

v Amsterdamu.     

 

Obrázek č. 1: Logo OKD Zdroj:http://www.okd.cz/cs/media/presskit 
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3.1.1 Ohled za historií OKD 

 

Ostravské černé uhlí bylo využíváno lidmi už v pravěku, avšak organizovaná těžba 

má v regionu poměrně krátkou historii trvající přibližně 200 let. Vznik pozdější společnosti 

OKD je přisuzován období po druhé světové válce. Tehdy bylo několik těžařských 

podniků vzato pod národní správu. V roce 1952 byl vytvořen Kombinát OKD, později tedy 

státní podnik OKD.  

OKD v socialistickém Československu 

V socialistickém Československu docházelo ke spojování menších těžebních 

podniků do větších celků, které působili na trhu konkurenceschopněji. Před druhou 

světovou válkou působili na trhu pouhé čtyři společnosti zaměřené na těžbu, a to Báňská a 

hutní společnost, Vítkovické kamenouhelné doly v Moravské Ostravě, Severní dráha 

Ferdinandova a. s. v Moravské Ostravě a Kamenouhlené doly a koksovny Jana Wilczka ve 

Slezské Ostravě. 

Během druhé světové války byla těžba a s ní související činnost zcela podřízena 

německému válečnému hospodářství. Po jejím skončení byla zavedena národní správa. 

Následně byly všechny doly znárodněny a od 1. ledna 1946 byl zřízen národní podnik 

Ostravko-karvinské kamenouhelné doly (společně s koksovnami, úpravnami, elektrárnami, 

statky a lesy). V roce 1953 byl podnik zrušen a byl zřízen Kombinát OKD, který plnil 

funkci hlavní správy, ovšem o 4 roky později byl následně zrušen. Roku 1958 vznikly 

výrobně hospodářské jednotky  a Kombinát OKD nahradilo Sdružení OKD.  

Posléze došlo k několika reorganizacím a změnám názvů společnosti a 1. ledna 1989 

došlo ke vzniku státního podniku OKD. Tuto etapu vývoje ukončil přesně o dva roky 

později federální ministr hospodářství zrušením státního podniku. Došlo ke zřízení akciové 

společnosti Ostravsko-karvinské doly ve vlastnictví státu.        

OKD po roce 1990 

Společnost OKD zahájila proces restrukturalizace jako reakci na rychlý útlum těžby 

a následné snižování stavu pracovníků a postupná privatizace podniku. Tato situace 

vyústila ve sloučení důlní i povrchové činnosti do větších organizačních celků. Tak vznikly 
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vnitřní organizační jednotky a dceřiné společnosti OKD.  Mezi lety 1990 – 2001 skončila 

těžba v ostravské a petřvaldské části revíru na území o velikosti 180 km². 

V roce 1998 se s většinovým podílem stala hlavním vlastníkem společnost 

KARBON INVEST, a.s., která později v roce 2004 odkoupila zbývající část a stala se 

majoritním akcionářem OKD s 96 procenty akcií. Téhož roku získala většinový podíl 

v koncernu KARBON INVEST, a.s. společnost RPG Industries Ltd., která je vlastněna 

skupinou mezinárodních investorů. V ČR je v čele český finančník Zdeněk Bakala. 

V následujících letech byla ukončena restrukturalizace celé skupiny RPG. Těžba uhlí a 

produkce koksu v České republice a Polsku byla soustředěna společnosti New World 

Resources (NWR), která je stoprocentním vlastníkem společnosti OKD, a.s. Firma NWR 

je jednou z největších producentů černého uhlí ve střední Evropě. Začátkem roku 2008 

byly akcie této společnosti uvedeny na burzy v Praze, Varšavě a Londýně.     

 

3.2 Severní energetická, a. s.  

Severní energetická je akciovou společností, která sídlí v Mostě v kraji Ústeckém. 

Dřívější název této společnosti byl Litvínovská uhelná, a.s. Severní energetická tvoří 

součást skupiny spravující těžební lokalitu Československá armáda společně s drtírnou a 

Úpravnou uhlí Komořany a následně i společnost Důl Kohinoor a.s. v likvidaci. Důl 

Kohinoor provozuje poslední hlubinný hnědouhelný důl v České republice. V roce 2013 se 

na seznam skupiny dostala další společnost, a to Elektrárna Chvaletice a. s., která byla 

získána koupí akcií od skupiny ČEZ. Ze Severní energetické se stal nový subjekt, který 

vstoupil na trh, jak s elektrickou energií, tak i s teplem.    

Lom ČSA disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky vhodnější do 

tepláren. Energetické hnědé uhlí je pro Severní energetickou nejvýznamnější obchodní 

komodita. Z celkového množství 13,2 mil. tun mosteckého energetického uhlí dodaného na 

trh v roce 2012, realizovala společnost Severní energetická 5,5 milionů tun energetického 

uhlí. Na dodávkách dálkového tepla z hnědého uhlí závisí taktéž zhruba milion českých 

domácností, pro které je určeno tříděné uhlí. Celková spotřeba tříděných produktů na trhu s 

hnědým uhlím za rok 2012 dosáhla celkem 2,88 mil. tun. Podíl Severní energetická na 

tomto trhu byl 0,6 mil. tun tj. 22 %.  
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Těžba v lomu ČSA je však omezena usnesením vlády o těžebních limitech. 

V případě, že v nejbližší době nedojde ke změně rozhodnutí v rámci těžby a jejich limitů, 

hrozí neodkladné zastavení těžby již po roce 2022. Její opětovné zahájení je velice nejen 

technologicky, ale i finančně náročné.  

Severní energetická zajišťuje mimo těžbu i služby přepravní. 

http://www.sev-en.cz/cz/spolecnost/index.html 

http://www.sev-en.cz/cz/uhli/index.html 

 

 

Obrázek č. 2: Logo Severní energetické a.s. Zdroj:http://www.sev-en.cz/cz/index.html 

 

3.3 Výzkumné otázky 

 

VO.1 Zaobírají se společnosti OKD a Severní energetická vztahy s medii? 

Otázka byla zvolena z důvodu zjištění, je-li splněn první předpoklad k provedení 

analýzy media relations a to, zda společnosti využívají media ke své publicitě a propagaci. 

Využitím medií si organizace buduje vztahy s širokou veřejností, snaží se vytvářet 

pozitivní obraz v očích veřejnosti, který může mít vliv na ekonomickou situaci a pomocí 

nástrojů jako internet, televize, rádio dokáží formovat veřejné mínění. 

Jestliže chceme vymezit, jak velkou procentuální část tvoří public relations 

spolupráce s medii, můžeme použít studii Verčáka, kdy hovoří, že media relations tvoří 

80% z práce public relations.(Verčák et al., 2004, s. 25) 

Nicméně aktivity PR a MR nemůžeme spolu spojovat. Public relations tvoří řadu 

jiných aktivit, které s medii nesouvisí. Organizace může přímo oslovit cílovou skupinu 

jako například vládu, místní komunitu, zákazníky, zaměstnance apod. 

http://www.sev-en.cz/cz/uhli/index.html
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Odpověď na tuto otázku získám prostřednictvím strukturovaného dotazníku, 

respondenti hodnotili důležitost výroku na stupnici 1-5 kde, 1- znamená zcela nedůležitý 

výrok a 5- velmi důležitý výrok.  

 

VO.2 Jaké specifické nástroje media relations využívá? 

V knihách o public relations se dočteme, že mezi nejčastější používané nástroje 

media relations jsou tiskové zprávy, tiskové konference, briefing, presskit, pressroom, 

press trip, interview, a publicistika. Touto výzkumnou otázkou jsem chtěl zjistit, jaké 

konkrétní nástroje organizace využívá ke své propagaci. Také se budu zajímat, jak jej 

hodnotili PR pracovníci v závislosti na důležitosti těchto nástrojů pro organizaci. Kolikrát 

v určitém časovém období byly tyto nástroje využity pro propagaci. A také zjistím, jaké 

konkrétní media organizace kontaktuje ve své spolupráci se sdělovacími prostředky. 

Vycházet budu s dotazníku, který PR pracovníci vyplnili a srovnám tak údaje dvou 

vybraných společností. 

 

VO.3 Jakým prostředkem organizace zjišťuje od veřejnosti zpětnou vazbu? 

V prostředí kde dochází ke komunikaci mezi dvěma jedinci, jedincem a skupinou 

osob nebo prostřednictvím vložení media. Musíme vzít také v potaz, jak úspěšná či 

neúspěšná komunikace byla, proto bychom měli učinit takové kroky, které vedou ke 

zjištění nejlepší možné varianty sdělení při komunikaci. 

U této výzkumné otázky se zaměřím, jaký komunikační kanál organizace používají 

pro zjištění zpětné vazby prostřednictvím veřejnosti. Jestli za pomocí průzkumu veřejného 

mínění, profilu na sociální sítí, internetové diskuze, interview s odborníky či jiných aktivit. 

 

3.4 Srovnání Media relations podniku OKD a.s. a Severní energetická 

V této části práce se budu zabývat analýzou dat media relations společností OKD a.s. 

a Severní energetickou a.s. Informace jsem získal pomocí strukturovaného dotazníku, který 

jsem rozeslán do již zmiňovaných společností. Odpovědi se mi dostalo z odboru 

komunikace od specialistky komunikace paní Růženy Martínkové (Severní energetická) a 
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od mluvčího společnosti (OKD) pana Marka Síbrta. Na základě vyplněného dotazníku 

budu schopen odpovědět na výzkumné otázky. 

 

 

VO 1. Zaobírají se společnosti OKD a Severní energetická vztahy s medii? 

Společnosti, které jsem si vybral, působí v těžebním průmyslu již dlouhá léta. Jsou to 

velké společnosti, u kterých jsem předpokládal spolupráci s medii, jelikož jejich činnost ve 

značné míře zasahuje do krajinné oblasti, životního prostředí a také mají vliv na 

ekonomickou situaci. I proto z tohoto důvodu jsem položil otázku, jestli společnost 

spolupracuje s medii. Odpověď u obou společností byly kladné, a proto můžeme přejít 

k další podrobnější analýze. V dnešní době, kdy media dokáží měnit názory lidí je pro 

společnosti nezbytné, aby si udržovala vztahy se sdělovacími prostředky.  

U společnosti OKD respondent na otázku, jestli je pro vaši společnost spolupráce 

důležitá, uvedl na stupnice 1- zcela nedůležité až 5- velmi důležité možnost 5 velmi 

důležité. Kdežto respondentka Severní energetické uvedla na stupnici 1 až 5 možnost 4 – 

důležitá. Přesto můžeme tvrdit, že obě společnosti kladou velký důraz na spolupráci se 

sdělovacími prostředky. Musíme si však uvědomit, že media relations nejsou jen jedinou 

formou public relations. PR má mnoho dalších disciplín, které také ovlivňují mínění 

veřejnosti.               V další podotázce jsem chtěl dozvědět jaká procentuální část z PR tvoří 

spolupráce s medii. Mluvčí OKD na tuto otázku odpověděl, že spolupráce s medii se 

pohybuje mezi 50-75% z celkové činnosti public relations. Tyto hodnoty nám ukazují, že 

media relations OKD se blíží k tvrzení Verčáka. 80% veškeré práce public relations je 

tvořeno media relations. Specialistka pro komunikaci společnosti Severní energetická 

uvedla, že jejich media relations tvoří jen 25-50% z celkového PR. Můžeme tedy říci, že 

jejich práce je zaměřena na více aktivit a nezaměřují se výhradně na media relations. 
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VO.2 Jaké specifické nástroje media relations využívá? 

Abychom zjistili další z přístupů vedení media relations, je nutné identifikovat, jaké 

nástroje společnosti používají pro komunikaci se sdělovacími prostředky a novináři. 

Otázky pro naše respondenty zněly, jaké aplikujete nástroje media relations v podniku. 

Dále hodnotili důležitost těchto nástrojů pro podnik a také jak často tyto nástroje využily 

za předchozí rok. Další podotázka specifikuje, která konkrétní media podnik oslovil pro 

komunikaci s veřejností. 

 

Nástroje budou rozděleny do dvou skupin a to podle toho, jestli se jedná o přímou 

komunikaci nebo nepřímou komunikaci 

 

Přímá komunikace 

 Tiskové konference, Briefing 

 Press trip 

 Interview 

 

Nepřímá komunikace 

 Tiskové zprávy 

 Pressroom 

 Press kit 

 

 

 

Tyto nástroje společnosti využívaly pro svou komunikaci s medii v časovém 

rozmezí od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 

 

Nepřímá 

komunikace 
OKD 

Severní 

energetická 
OKD 

Severní 

energetická 

Tisková zpráva 3 5 10 25 

Press room 2 - 4 10 

Press kit 3 3 Pravidelně - 
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Přímá 

komunikace 
OKD 

Severní 

energetická 
OKD 

Severní 

energetická 

Tisková 

konference 

2 5 3 2 

Press trip 3 2 2 1 

Interview 5 5 Permanentně Permanentně 

Tabulka č. 1: Přehled využití nástrojů    Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Uvedenou tabulku máme rozdělenou do pěti sloupců. V prvním sloupci jsou uvedené 

nástroje media relations, druhý a třetí sloupec obsahuje hodnoty důležitosti nástrojů, které 

respondenti uvedli na stupnici  1- zcela nedůležité až 5- velmi důležité. Dále zde máme 

čtvrtý a pátý sloupec, ten vyjadřuje, kolikrát byly tyto nástroje využity za konkrétní časové 

období při komunikaci. 

V případě nepřímé komunikace, kdy porovnáváme důležitost nástrojů mezi 

společnosti OKD a Severní energetické společnosti vidíme, že tiskové zprávy pro Severní 

energetickou jsou označeny hodnotou 5, tedy jsou stěžejním bodem komunikace. Kdežto 

pro společnost OKD jsou tiskové zprávy udávany na hodnotě 3, tudíž mají charakter 

neutrálního nástroje. Můžeme to vidět i na počtu vydaných tiskových zpráv, podnik OKD 

vydal v minulém roce 10 tiskových zpráv, zatímco podnik Severní energetická uveřejnil 25 

tiskových zpráv. Důvodem, proč by to tak mohlo být je, že Severní energetická je nově 

založenou společností, která završila proces oddělení od skupiny Czech coal. 

Press room neboli sekce pro media na webových stránkách Severní energetické 

nejsou příliš obsahově rozsáhlé. V nabídce mají pouze aktuality a tiskové zprávy, doplněné 

o vnitropodnikový elektronický časopis, blog na otázky, odkazy a kontakty na podnik a 

mluvčího společnosti. Materiály si tedy musí media obstarávat prostřednictvím 

komunikačního oddělení společnosti. Oproti tomu OKD disponuje sekcí pro media zcela 

na vysoké úrovni. Sekce mají rozděleny do několika skupin na tiskové zprávy, fotografie, 

video, press kit, výběr z medií, kontakt na svého na svého tiskového mluvčího a fotobanku. 

Sekce pressroom je neměřitelná. Můžeme ale říci, že pracovníci PR jej využívají 
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pravidelně. Respondent však určil tuto komunikaci za méně důležitou a ohodnotil ji 

stupněm 2. 

Obě společnosti press kit (balíček pro novináře) označily na stupnici hodnotou 3, 

jako středně důležitý nástroj. Počtem využití 4 balíčku pro novináře u OKD a 10 balíčků u 

Severní energetické. Ve většině případů bývá press kit poskytován na tiskové konferenci. 

OKD má zahrnut balíček i na svých webových stránkách, takže je dostupný i pro širší 

veřejnost. 

Graf č. 1: Nepřímá komunikace 

 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

U přímé komunikace, která probíhá mezi společností a zástupci sdělovacích 

prostředků, využívaly OKD a Severní energetická tiskových konferencí. OKD jako nástroj 

přímé komunikace nepovažuje za klíčový prvek tiskovou konferenci či briefing. Na 

stupnici podle významu byla ohodnocena číslem 2 – jako nedůležitá. Počet uspořádaných 

konferencí, který podnik využil, byly 3. Severní energetická považuje tiskovou konferenci 

za jednu z nejdůležitějších forem komunikace se sdělovacími prostředky, hodnotila je na 

stupnici číslem 5, což pro ni znamená velmi důležitý nástroj. 

Press trip je považován za účinný prvek media relations s navazováním neformálních 

vztahu s novináři. Takto vzniklé kolegiální vztahy můžou být výhodné i do budoucna. 

OKD považuje press trip za středně důležitý nástroj komunikace, využila je ve 3 

případech. Respondentka uvedla, že Severní energetická press trip využila jednou, ale 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tisková zpráva Press room Presskit 

Nepřímá komunikace 

OKD 

Severní energetická 
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nepovažuje tento druh komunikace za příliš pozitivní. Důvodem je jistě nákladnost 

takových akci. 

Interview s novináři se považuje za nejdůležitější formu komunikace. Jak společnost 

OKD tak i Severní energetická shodně uvedly, že tento nástroj má pro mě velkou prioritu. 

Obě společnosti je označily na stupnici číslem 5, jako velmi důležitý nastroj, který 

využívají permanentně s cílem podat přesně a potřebné informace novináři o nově vzniklé 

události. 

Graf č. 2: Přímá komunikace 

 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 Další otázka nám určí, jaké konkrétní media oslovila organizace. Jelikož OKD je 

nadnárodní společností, dá se očekávat, že spolupracovat s medii bude ve velkém rozsahu. 

Respondent uvedl, že se zaměřují s komunikací, jak na celostátní úrovni, tak na regionální 

úrovni.  

Z celostátních medií můžeme například uvést. 
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Z regionální úrovně 

 Televize Polar 

 Moravskoslezský deník 

 Regionální televize Ostrava 

 5plus2 

 Metro 

Zástupci těchto medii jsou zváni na tiskové konference, zasílány jim tiskové zprávy a 

informování o aktuálních změnách ve společnosti. 

Severní energetická také komunikuje se zástupci medii, jak na celostátní tak 

regionální úrovni. Můžeme říci, že na celostátní úrovni využívá společnost stejné 

media jako OKD. Kdežto na úrovni regionální se toto liší. 

 

VO. 3 Jakým prostředkem organizace zjišťuje od veřejnosti zpětnou vazbu? 

Společnosti se zajímají o zpětnou vazbu při svých komunikačních aktivitách. Sledují  

názory a reakce pomocí internetu, založením profilu na sociální síti, internetovou 

diskuzi nebo také prostřednictvím interview s odborníky čí průzkumem veřejného 

mínění. 

Společnost Severní energetická využívá možnosti profilu na sociální síti. Tato 

stránka je zaměřena na projekt Uhelné safari. Stránka byla založena v roce 2010 a 

spíše než prvek sloužící k zjištění zpětné vazby je jen objednávkovou sekcí pro 

veřejnost. 

Další z prvků zjištění zpětné vazby je průzkum veřejného mínění, obě společnosti 

této aktivity využívají. Severní energetická si nechala vypracovat studii od firmy 

STEM, s.r.o. na soubor sociologického šetření v Horním Jiřetíně. Otázka zněla, jestli 

si obyvatelé myslí, že v případě těžby se bude Severní energetická chovat poctivě při 

výkupu pozemků. 
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Graf č. 3:Co si obyvatelé myslí. 

 

Zdroj: Výsledky sociologického šetření Horní Jiřetín 

Jak je vidět z grafu, mírná většina obyvatel je přesvědčena, že se firma nebude 

chovat poctivě. 

OKD také dělá průzkum veřejného mínění ke zjištění spokojenosti jak zaměstnanců, 

tak veřejnosti s činností společnosti. 

Dále pak uskutečňuje interview s odborníky za účelem zjištění jejich názoru na 

současnou situaci ve společnosti. 
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4. Návrhy a doporučení 

Po posouzení dosavadní činnosti společností OKD a Severní energetické na úseku 

media relations budu pokračovat svým stanoviskem k jednotlivým nástrojům jejich 

komunikace. 

U nepřímé komunikace tiskovou zprávu považuji za významný způsob informování 

veřejnosti, který by neměl být opomíjen. Vzhledem k tomu, že OKD je významnou 

společností, o jejíž aktuální dění se veřejnost zajímá, měly by tyto být vydávány častěji. 

Press room- u společnosti OKD je podle mého názoru na velice dobré úrovni, u 

Severní energetické společnosti tento nástroj zcela chybí. Navrhoval bych jeho zavedení, 

aby některými dotazy a požadavky nemusel být zatěžován tiskový mluvčí společnosti 

Press kit- společnost OKD tento produkt používá pravidelně a obsahuje žádané 

informace. Jak už jsem se zmínil dříve, Severní energetická by tento měla zavést. 

 

Přímou komunikaci považuji za nejvhodnější z důvodu možnosti okamžité reakce na 

dotazy a připomínky. 

Tisková konference je jedním ze způsobů přímé komunikace. Společnost OKD tento 

nástroj nepovažuje za příliš důležitý na rozdíl od Severní energetické, která sice tomuto 

způsobu přikládá velký význam, ale používá ho velice málo. Obě společnosti by takovýto 

způsob informování měly zintenzivnit. 

Press trip- považuji za vhodný za účelem navázání uzší spolupráce. 

Interview- obě společnosti tento nástroj plně využívají a další opatření nejsou nutná. 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza důležitosti nástrojů a jejich využívání 

v rámci komunikace se sdělovacími prostředky za období roku 2013 pomocí dotazníku a 

zjistit, zda společnost OKD a Severní energetická využívají ke komunikaci s veřejností 

media.  

Dále jsem chtěl posoudit, jak důležitým prostředkem je spolupráce s medii a jak 

velký je podíl této spolupráce. Zajímalo mě rovněž, jaké nástroje používají organizace 

v media relations a jejich důležitost včetně časového rozsahu a nejčastěji používaného 

způsobu komunikace. Neméně pro mne bylo důležité zjistit, jaké aktivity vytvářejí pro 

získání zpětné vazby v rámci komunikace. 

Obě společnosti konkrétní způsoby prezentace svých společností využívají, i když 

každá v jiné míře. Mnou navrhované způsoby zlepšení komunikace jsem uvedl v praktické 

části práce 
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Příloha č. 1 –  

 

Dotazník k Bakalářské práci 
 

Tento dotazník je zaměřený na téma public relations se specifikací na media 

relations. Veškeré údaje budou vyhodnoceny pouze v rámci výzkumného souboru a 

získaná data budou výhradně sloužit ke zpracování praktické části bakalářské práce. Děkuji 

za poskytnuté informace a Váš čas. 

Václav Dihel 

 

 

1. Využívá vaše společnost spoluprací s medii? 

- □  ANO  □ NE   

-     

2. Je tato spolupráce pro vaši společnost důležitá? 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 

-  

3. Kolik procent vašeho PR tvoří spolupráci s medii? 

- □0-25%  □25-50% □50-75% □75-100% 

-  

4. Jaké nástroje používáte v Media Relations? 

- □Tiskové zprávy 

- □Tiskové konference, Briefing 

- □Press kity 

- □Press room (sekce pro media) 

- □Press trips (zájezdy pro novináře) 

- □Interview (individuální kontakt s medii) 

- □Publicistika 

- □Jiné…………………………………………….. 

-  

5. Přiřaďte k jednotlivým nástrojům media relations význam pro vaši 

společnost. 

-  

- Tiskové zprávy 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 

-  

- Tiskové konference, Briefing 



 

 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 

-  

-  

- Press kity 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 
-  

- Press room(sekce pro media) 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 

-  

- Press trips(zájezdy pro novináře) 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 

-  

- Interview (individuální kontakt s medii) 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 

- Publicistika 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 

Jiné…………………………………………….. 

- □1-zcela nedůležitá □2 □3 □4 □5-velmi důležitá 

-  

6. Uveďte prosím, kolikrát jste využily uvedené nástroje v minulem roce? 

-  

- Tiskové zprávy ………………………….. 

-  

- Tiskové konference, Briefing………………………….. 

-  

- Press kity………………………….. 

-  

- Press room(sekce pro media)………………………….. 

-  

- Press trips(zájezdy pro novináře)………………………….. 

-  

- Interview (individuální kontakt s medii)………………………….. 

-  

- Publicistika………………………….. 

-  

- Jiné………………………….. 

-  

7. Která konkrétní media vaše společnost kontaktovala v minulem roce? 

-  

- ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

-  

- ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

-  

8. Uskutečňuje vaše společnost některé z následujících aktivit, aby zjistila jakým 

způsobem je vnímána veřejností? 



 

 

-  

□ Profil na sociální síti 

např. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

□ Průzkumy veřejného mínění 

např. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

□ Internetové diskuze 

např. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

□Interview s odborníky 

např. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………... 

□Jiné 

např. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

 

  



 

 

 


