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Anotace 

MRÁZIK, Marek. Využití internetu a sociálních sítí v preventivně výchovné činnosti 

hasičského záchranného sboru. [Diplomová práce]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 94 s. 

Diplomová práce s názvem Využití internetu a sociálních sítí v preventivně výchovné 

činnosti hasičského záchranného sboru se věnuje novému světovému fenoménu, který není 

organizacemi v mnoha případech dostatečně využit. Jedná se o dvě specifické oblasti, které 

se tato práce snaží navzájem propojit. První oblastí je preventivně výchovná činnost 

v oblasti požární ochrany, druhou je internet. Obě tyto oblasti jsou nejprve popsány 

v teoretické části a v analytické části jsou podrobně rozebrány sociální sítě a webové 

stránky. Na základě výsledků provedených analýz, práce obsahuje návrhy a postupy jak 

zlepšit prezentaci preventivně výchovné činnosti na internetu.  

Klíčová slova: preventivně výchovná činnost; internet; webové stránky; sociální sítě; 

Facebook. 
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Activities of the Fire and Rescue Service. Thesis. Ostrava: Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Fakulty of Safety Engineering, 2015. 94 p. 

The thesis titled Use of Internet and Social Networks in Preventive-Educational Activities 

of the Fire and Rescue Service is dedicated to the new world phenomenon which, in many 

cases, is not being sufficiently utilized by organizations . There are two specific areas that 

this work aims to mutually interconnect. The first area is preventive educational activities 

in the field of fire and rescue service, the second one is the internet. Both of these areas are 

initially described in the theoretical part, the following analytical section then further 

analyze the social networks and websites in detail. Based on the results of the executed 

analyses the thesis implies concepts and procedures to improve the presentation of 

educational activities on the internet. 
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Úvod 

V dnešní době sehrává prevence v každém oboru důležité místo. Ze všech stran slyšíme 

o preventivních zdravotních prohlídkách, prevenci rizikového chování dětí ve školách, 

prevenci kriminality apod. Důvodem je to, že snaha předcházet určitým situacím je vždy 

levnější a snadnější, než jejich léčba nebo náprava škod. U preventivně výchovné činnosti 

v oblasti požární ochrany se jedná o prevenci primární, která si klade za cíl předcházení 

vzniku mimořádných událostí. Jejím nejdůležitějším prostředkem je výchova (edukace), 

která se cíleným působením na obyvatele snaží, aby získali potřebné informace, znalosti 

a dovednosti, které budou eliminovat množství mimořádných událostí, popř. poskytnou 

občanům návod, jak se při takové situaci zachovat, aby byly způsobené škody co nejmenší.  

Společnost prochází v posledních letech rozsáhlými změnami. Tyto změny zasahují do 

všech oblastí společenského života a kladou stále větší nároky na připravenost člověka. 

Zásady komplexní bezpečnosti je potřeba budovat v každém člověku již od dětství. 

K výchově v této oblasti je logicky předurčena zejména rodina a škola, na důležitosti ale 

nabývá také neziskový sektor. V České republice se s preventivně výchovným působením 

setkáváme již v mateřské škole, dále pak během základního a středoškolského vzdělávání. 

Působení na dospělé obyvatelstvo a seniory je složitější, často jsou zprostředkovatelem 

informací pro rodiče právě jejich děti. 

V dnešní uspěchané době zůstává myšlenka, tedy obsah preventivně výchovné činnosti 

stejný, mění se však forma jejího předání, která musí pružně reagovat na změny ve 

společnosti a technologický rozvoj.  Dříve nejpopulárnější hromadné sdělovací prostředky 

– televize a rozhlas nahrazuje dnes internet. Prezentace na internetu, potažmo sociálních 

sítích má však také svá specifika, která je třeba znát, aby se sdělení dostalo k co 

nejvyššímu počtu osob.  

Cílem diplomové práce je navrhnout způsob, jak se v současných podmínkách co 

nejefektivněji prezentovat na internetu. K naplnění výše uvedeného cíle je třeba analyzovat 

současný stav prezentace preventivně výchovné činnosti na internetu, sociálních sítích a to 

jak v České republice, tak v zahraničí. 
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

V této kapitole jsou definovány pojmy vztahující se k dané problematice, dále je zde 

zahrnuta právní úprava, deskripce preventivně výchovné činnosti v působnosti HZS. 

Součástí deskripce je také obecný popis internetu, jeho rozdělení a rozbor jednotlivých 

sociálních sítí. 

1.1 Terminologický rámec 

V této kapitole jsou vymezeny některé důležité pojmy z oblastí, kterými se tato práce bude 

dále zabývat. Mezi tyto pojmy patří: 

Vzdělávání - představuje proces záměrného a organizovaného osvojování si soustavy 

poznatků o přírodě, společnosti, člověku, získávání vědomostí a zručností, rozvíjení 

tělesných a duševních schopností a zájmů. [1]  

Preventivně výchovná činnost - je souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření a činností zaměřených na obyvatelstvo z důvodu předcházení nežádoucích jevům 

nebo jejich zmírnění, prostřednictvím předávání informací o charakteru ohrožení,  

o možném vzniku mimořádné události a pro sebeochranu a vzájemnou pomoc. [2] 

Hasičský záchranný sbor České republiky - seskupení rozpočtových organizací, jejichž 

úkolem je ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel před požáry a pomoc při 

mimořádných událostech. [3] 

Požární ochrana – požární ochrana je zastřešující pojem pro ochranu života a zdraví 

občanů, ochranu majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách 

a jiných mimořádných událostech. [4] 

Mimořádná událost – mimořádnou událostí se rozumí, škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [5] 

Sociální síť  - jedná se o webovou stránku, na které společně komunikuje propojená 

skupina lidí. Jedná se o komunikační službu, která je plně závislá na internetovém 

připojení. [6] 
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Internet – je celosvětový systém vzájemného propojení počítačových sítí, ve kterých mezi 

sebou počítače komunikují. [7] 

Marketing – ze společenského hlediska je marketing chápán jako sociální a manažerský 

proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží a to na základě 

produkce komodit a jejich směny za komodity jiné nebo za peníze. [2] 

1.2 Právní úprava a koncepční dokumenty 

V níže uvedených právních předpisech a koncepčních dokumentech je stanovena povinnost 

poskytovat obyvatelstvu informace a také se věnovat preventivně výchovné činnosti na 

úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Právní dokumenty udávají povinnosti 

jednotlivým orgánům (Ministerstvu vnitra České republiky, Hasičským záchranným 

sborům krajů, obcím) při realizaci preventivně výchovné činnosti. Z obsáhlých právních 

předpisů byly vybrány pouze části relevantní tématu práce. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Zákon deklaruje, že realizaci preventivně výchovné činnosti se zaměřením na požární 

ochranu zajišťují ministerstvo vnitra, kraje, obce, a neziskové organizace. Ministerstvo 

vnitra má mezi výše zmíněnými realizátory zastřešující úlohu, neboť vymezuje a stanovuje 

směr a podobu této preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti, na základě čehož 

je pak kraji, obcemi, hasičskými sbory aj. organizována a realizována. [4] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon vymezuje ve vztahu k preventivně výchovné činnosti působnost a pravomoci 

Hasičského záchranného sboru kraje, který seznamuje obce a právnické nebo fyzické 

osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými 

opatřeními a se způsobem jejich provedení. Zákon rovněž definuje právo fyzických osob 

na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejich života, 

zdraví a majetku. [8] 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon definuje, že Hasičský záchranný sbor kraje organizuje instruktáže a školení v oblasti 

ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměřené na 

jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení. Fyzické osoby 

mají právo na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech. 

[5] 

Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a dalším vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon definuje rámcové vzdělávací programy, ze kterých pak vychází školní vzdělávací 

programy. Rámcový vzdělávací program počítá s tím, že bude školami rozpracován do 

podoby školního vzdělávacího programu, jehož součástí je od roku 2003 také tématika 

ochrany člověka za mimořádných událostí. [9] 

Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 

vzdělávacích programů č. j. 12050/2003 

Do roku 2003 nebyla začleněna tématika ochrany člověka za mimořádných událostí do 

učebních dokumentů pro vzdělávací zařízení. Situaci změnil až pokyn MŠMT k začlenění 

této tématiky do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy, speciální školy 

a vyšší odborné školy. Rozsah tématiky byl stanoven na nejméně 6 vyučovacích hodin 

ročně v každém ročníku. [10]  

Cílem pokynu je osvojit si tématiku v rozsahu přiměřeném věku žáků, zaměřenou na: 

a) rozpoznání varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ a činnost po jeho 

vyhlášení, 

b) používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků, 

c) přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, 

d) činnosti integrovaného záchranného systému, 

e) poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí. [10] 
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Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 

Dle tohoto dokumentu Ministerstva vnitra ČR je preventivně výchovná činnost jednou 

z oblastí požární prevence v České republice. Koncepce přináší shrnující informace o stavu 

požární prevence do roku 2011. Za nejslabší stránky současnosti považuje nevyužívání 

možností, které nabízejí moderní software a také tlak na snížení finančních prostředků, 

ovlivňující jak současný stav požární prevence, tak zejména stav budoucí. Dále koncepce 

hovoří hlavně o výrazném ovlivnění rozsahu preventivně výchovné činnosti personálním 

zajištěním příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Rozsah a částečně i kvalita 

činnosti závisí především na úrovni řídících příslušníků a vytváření podmínek pro realizaci 

této činnosti. [11] 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

Koncepce ochrany obyvatelstva představuje klíčový dokument popisující systém ochrany 

obyvatelstva v celé jeho multiresortní šíři a komplexnosti. Ve vztahu k preventivně 

výchovné činnosti se koncepce věnuje analýze současného stavu výchovy a vzdělávání  

s nastíněním možného rozvoje této oblasti. Příležitostmi systému jsou především 

zefektivnění personální politiky prostřednictvím užší spolupráce s vysokými školami, 

tuzemskými i zahraničními subjekty činnými v předmětné oblasti a rozpracování možností 

vícezdrojového financování. Mezi významné ohrožení systému se řadí snižování objemu 

finančních prostředků a některé negativní trendy probíhající v systému vzdělávání a ve 

vzdělávací soustavě ČR – zejména snižování kvality vzdělávání a úrovně vzdělanosti 

absolventů vysokých škol. [12] 

1.3 Preventivně výchovná činnost 

Cílem preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru ČR (dále HZS ČR) je 

maximální využití vhodných forem pro předání informací obyvatelstvu všech věkových 

kategorií. Preventivně výchovná činnost (dále PVČ) slouží jako nástroj pro předávání 

informací ze dvou rozsáhlých oblastí, kterými jsou požární ochrana a ochrana 

obyvatelstva. Znalosti těchto dvou oblastí jsou velice důležité pro připravenost 

obyvatelstva na mimořádné události, a přímo ovlivňují jejich schopnost v danou chvíli 

reagovat. Jelikož narůstá počet případů, kdy při mimořádných událostech obyvatelstvo 
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svou neznalostí komplikuje činnost jednotek, či děti z neopatrnosti a neznalosti způsobují 

mimořádné události, jeví se potřeba systematické a koordinované PVČ jako nutná. [11] 

PVČ může být definována následovně: „Preventivně výchovná činnost je souhrn 

organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na obyvatelstvo 

z důvodu předcházení nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění, prostřednictvím předávání 

informací o charakteru ohrožení, o možném vzniku mimořádné události a pro sebeochranu 

a vzájemnou pomoc, k ochraně životů, zdraví, majetku, životního prostředí při nastalé 

mimořádné události.“ [13] 

Na základě dlouhodobých rozborů problematiky požární ochrany je možné konstatovat, že 

správně nastavený a fungující systém prevence je prostředek, jak s nejnižšími náklady 

dosáhnout nejlepších výsledků. Jedná se hlavně o takové prvky prevence, které ovlivňují 

vědomí lidí a jejich odpovědnost za konání, které by mohlo mít za následek vznik a šíření 

požáru, ztížený nebo dokonce znemožněný zásah apod. [14] 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále MV-GŘ HZS ČR) uvádí, že 

požární prevenci v ČR lze označit za nenahraditelný prvek bezpečnostního systému. 

Požární prevence je v současné době promyšlený a dobře fungující systém, jehož narušení 

by mělo závažné dopady na úroveň bezpečnosti občanů a dalších subjektů. Součástí 

působení požární prevence je spolupráce s mnoha subjekty – školami, veřejně prospěšnými 

organizacemi, vědeckými pracovišti apod. [11] 

1.3.1 Přínosy a nedostatky současné koncepce PVČ 

Aktuálně MV-GŘ HZS ČR zpracovalo novou koncepci požární prevence na roky 2012 až 

2016, jež plynule navazuje na koncepci požární ochrany z roku 2003. Schválené cíle na 

výše avizované období směřují hlavně dovnitř sboru a snaží se o zkvalitnění a zefektivnění 

vlastního výkonu HZS ČR. Výrazným faktorem ovlivňujícím naplňování deklarovaných 

cílů, budou samozřejmě ekonomické podmínky. [11] 

Koncepce požární prevence v ČR do roku 2016 dále definuje jako přínosy PVČ především 

celorepublikový jednotný výchovný dopad na cílové skupiny, zábavnou a poutavou formu, 

kterou je PVČ prezentována. Výhodou současné koncepce je také zaměření se na snížení 

rizik u problémových oblastí vyhodnocovaných v analýzách požárů a soustředění se na 

odstranění rizik s tím spojených. [11] 
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Hlavním nedostatkem současné koncepce PVČ je nedostatečný rozsah analytické činnosti 

zabývající se příčinami vzniku požárů a to jak na úrovni HZS krajů, tak i MV-GŘ HZS 

ČR. Důvodem je i to, že se jedná o sledování dat velkého objemu a není z časových ani 

personálních důvodů možno sledovat všechna data. Problémem je také nedostatek 

odborníku, jež by mohli analýzu v oblasti zjišťování příčin požárů provádět. Jako rizika 

ovlivňující naplňování cílů PVČ definuje koncepce hlavně tlak na snižování počtu 

příslušníků a také nárůst požárů, u kterých nebyla zjištěna příčina vzniku požáru 

s dopadem na preventivní opatření. [11] 

1.3.2 Aktuální cíle PVČ 

Pro časové období 2016 až 2020 byly MV-GŘ HZS ČR projednávány cíle, kterých by 

mělo být v oblasti PVČ dosaženo. Předním cílem je zavedení specialistů pro specifické 

obory požární prevence, s čímž souvisí také příprava efektivního způsobu průběžného 

vzdělávání příslušníků HZS. Jak bylo uvedeno výše, je důležité sledovat komplexně 

jednotlivé oblasti zájmu odborně zdatnými příslušníky HZS ČR, kteří budou navrhovat 

PVČ a sledovat statistická data. [15] 

Dalším důležitým cílem PVČ v oblasti požární ochrany je co nejlepší informovanost laické 

veřejnosti při předcházení vzniku požárů. To bude možné realizovat efektivně až tehdy, 

když bude definován jednotný celorepublikový systém řízení a vyhodnocování PVČ. [11] 

1.3.3 Cílová skupina PVČ 

Při návrhu strategie PVČ v oblasti požární ochrany je třeba vzít v úvahu, že bude cílena jak 

na širokou veřejnost, tak i na specifické skupiny obyvatelstva. Pro efektivní informování je 

důležité přizpůsobit komunikační strategii a způsob přenosu informací právě dané cílové 

skupině. Cílem PVČ je změna chování, myšlení a přístupů obyvatelstva, proto je zapotřebí 

znát nejen účel informování, ale také příjemce informace, tedy cílovou skupinu. 

Na cílové skupiny příjemců PVČ je možno nahlížet několika způsoby: v kontextu věku, 

sociálně - ekonomické úrovně, kulturní úrovně, úrovně vzdělání obyvatelstva, 

náboženského vyznání apod. Důležitou roli hrají také psychosociální charakteristiky – 

motivace, způsob života apod. Nejlogičtěji se jeví dělení dle věkových skupin, a to na děti 

a mládež, dospělé obyvatelstvo a seniory. 
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Cílová skupina děti a mládež je nejlépe ovlivnitelnou skupinou. Informace o požární 

prevenci je možné předávat v rámci výuky nebo prostřednictvím mimoškolní činnosti.  

Obsah a rozsah informací předávaných v rámci výuky je možno přesně přizpůsobit danému 

věku. [13] 

Pokud je cílová skupina dospělé obyvatelstvo, je předávání informací v rámci požární 

prevence náročnější a je ovlivňováno celou řadou vedlejších faktorů, kterými jsou např. 

nedostatek času, zahlcenost komerčními sděleními, nezájem aktivně přistupovat 

k získávání informací, různorodé zájmy cílové skupiny apod. Jako optimální se jeví klást 

důraz na nabídky k získání dalších doplňujících informací, které si občané mohou dle 

potřeby vyhledat. 

Senioři tvoří skupinu obyvatelstva, která potřebuje specifický přístup při přípravě  

na mimořádné události. Informace musí být předávány jasným a srozumitelným způsobem, 

nejlépe lidmi, se kterými přicházejí pravidelně do styku. Zde se jeví hlavní prostor pro 

angažování rodinných příslušníků či sociálních pracovníků. 

1.3.4 Formy PVČ 

Cílem PVČ je snaha informovat občany o charakteristikách mimořádných událostí  

a o postupech, které mají být použity, když taková situace reálně nastane. Pro pochopení 

a přijetí informace cílovou skupinou je rozhodující způsob jejího přenosu – komunikační 

kanál. Každý komunikační kanál má své výhody i nevýhody, které by měly být zváženy 

v rámci toho, kdo má být cílovou skupinou a co má být předmětem sdělení. Preventivně 

výchovné kampaně mohou vznikat buď s celostátní působností (televize, internet, tisk), 

nebo na místní úrovni (besedy ve školách, akce pořádané jednotlivými HZS). 

Z pohledu celostátní úrovně je nejrozšířenějším médiem televize, která v rámci PVČ může 

vysílat výchovné pořady či spoty na celostátní nebo regionální úrovni. Přestože v ohledu 

rozšíření sledování televize je potencionál obrovský, v praxi se vyskytují pořady či spoty 

zaměřené na PVČ velmi sporadicky. Rozhlas je po televizi občany nejvíce využívaný 

kanál. V praxi jsou do rádií zváni odborníci, kteří v rozhlasovém vysílání komentují určité 

téma či problematiku. Nutno poznamenat, že se také nejedná o častou frekvenci. Tisk je 

v rámci prezentace PVČ méně využívanou formou. Zvláštním případem jsou odborná 

periodika, která se zaměřují na informování odborné veřejnosti. 
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Další formou šíření informací v rámci PVČ jsou informační a propagační materiály. 

Patří zde hlavně letáky, plakáty, billboardy a brožury. Jejich výhodou je cílení na širokou 

část populace. Tento papírový materiál může být uchován a občané se k němu v případě 

potřeby mohou vracet. Je proto ideální pro zaznamenání důležitých heslovitých informací, 

telefonních čísel a kontaktů. U plakátů a poutačů je důležité jejich vhodné umístění a to 

v prostorách, kde se vyskytuje velké množství skupin obyvatel, jimž se také může 

přizpůsobit charakter poutače, jeho forma a obsah (veřejná prostranství, školní budovy, 

nákupní centra, dopravní prostředky apod.). Brožury pak poskytují podrobnější informace 

pro určitou skupinu obyvatel a týkají se konkrétní oblasti např. protipovodňová opatření, 

chování v případě požáru, poskytnutí první pomoci, pravidla zacházení s pyrotechnikou. 

HZS krajů pořádají už tradičně v rámci PVČ akce pro širokou veřejnost. Snahou těchto 

akcí je co nejefektivněji informovat veřejnost všech věkových kategorií o možných 

nebezpečích a způsobech, jak minimalizovat jejich dopad. Dny otevřených dveří jsou 

příležitostí pro prezentaci veřejnosti o zajímavých tématech např. vyprošťování a záchranu 

osob ze sutin a závalů, simulované dopravní nehody, vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel a poskytnutí první pomoci. Při těchto akcích se veřejnost v rámci 

ukázek také seznamuje s různými způsoby a možnostmi řešení těchto situací. [16] 

Další možností jsou exkurze hasičských stanic s prohlídkou hasičské techniky. Tyto akce 

bývají vždy doplněny o hry a soutěže pro děti. Cílem je seznámit jak rodiče, tak jejich děti 

hravou a zábavnou formou se závažnou tématikou požární ochrany a chování 

v mimořádných situacích.  

Další formy preventivně výchovného působení na občany jsou výstavy, ukázky a soutěže. 

Významnou událostí v této oblasti je PYROS – veletrh požární a bezpečnostní techniky 

a služeb, který se koná každé dva roky v Brně. Výstavy s hasičskou tématikou jsou pak 

pořádány jednotlivými hasičskými středisky. Příkladem preventivně výchovné hry je 

PLAMEN. Tato hra s více než 40-ti letou tradicí v České republice si klade za cíl rozvoj 

znalostí, vědomostí a dovedností dětí a získávání návyků v oblasti požární ochrany. 

PLAMEN soutěživou formou podporuje celoroční mimoškolní činnost dětí, které se 

zajímají o požární ochranu. Organizátorem je Sdružení dobrovolných hasičů Čech Moravy 

a Slezska. 
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V současnosti je velmi důležitá také spolupráce se školami. Dle platné legislativy by se 

mělo tématice ochrany člověka za mimořádných událostí věnovat na základních, středních, 

výších odborných a speciálních školách věnovat 6 vyučovacích hodin ročně. Tato témata 

jsou sice do vzdělávacích programů zanesena, ale na školách se mnohdy vůbec nevyučují.  

Často se v tomto ohledu vyučující obrací na hasiče, kteří na žádost školy organizují různé 

ukázky, cvičení nebo pořádají na škole přednášky o dané problematice. Problémem 

zůstává, že tyto přednášky jsou často realizovány formou hromadného „školení“ pro 

všechny ročníky na škole a často nastávají situace, kdy dítě informacím neporozumí a 

z přednášky si tak nic neodnese.  

Jinou možností pro školy je dnes zapojení do některých preventivně výchovných 

programů, které v České republice fungují. Jedná se například o program HASÍK CZ, který 

se zaměřuje na věkovou skupinu 2. až 6. ročníku základních škol. Další alternativou je 

ZÁCHRANNÝ KRUH, který se zaměřuje na všechny ročníky základních škol. 

Současnému světovému trendu, tedy problematice nových medií a internetu a jejich 

možnostech při propagaci PVČ se věnují některé další kapitoly. 

1.3.5 Organizační zajištění PVČ 

PVČ a její realizace se z časového hlediska dělí na tři časové horizonty – krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé zaměření. K naplnění základních principů PVČ je vytvořena 

soustava práv a povinností fyzických a právnických osob a kontrola jejich dodržování. 

V České republice je struktura následující: [11] 

Ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS ČR 

GŘ HZS ČR se podílí na realizaci PVČ vytvářením celostátní evidence informací v oblasti 

požární ochrany, celostátními průzkumy veřejného mínění, programy s požární tématikou 

uskutečňovanými v rámci mezinárodní spolupráce. Každoročně vydává GŘ HZS ČR 

publikace, DVD určené pro učitele základních a středních škol s metodikou výuky v oblasti 

požární ochrany. GŘ HZS ČR zaštituje celoživotní vzdělávání se specializací na požární 

ochranu a rovněž doplňkový kurz preventivně výchovné činnosti, jehož cílem je osvojení 

a prohloubení znalostí z oblasti preventivně výchovné činnosti.  
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HZS krajů  

Preventivně výchovnou, propagační a editační činnost zabezpečují HZS krajů podle 

zaměření stanoveného GŘ HZS ČR, které stanovuje úkoly v rámci PVČ, jež HZS krajů 

zakomponují do základních úkolů a opatření pro příslušný kalendářní rok. Rozsah, forma  

i úroveň PVČ se v jednotlivých krajích liší, každý kraj má své vzdělávací a preventivní 

programy. [16] 

Územní odbory HZS krajů 

Realizace PVČ spočívá především v kontaktu příslušníků územních odborů HZS krajů 

s veřejností a také orgány veřejné správy, občanskými sdruženími a jinými organizacemi. 

Příslušníci HZS pomáhají obcím při přípravě obyvatel, zajišťují exkurze na požárních 

stanicích, organizují promítání instruktážních filmů. Na vyžádání se zúčastňují besed na 

téma požární ochrany a prevence, podílí se také na pravidelném proškolování členů 

jednotek dobrovolných hasičů. 

Obce  

Obce plní úkoly na úseku požární prevence především v samostatné působnosti. Za 

stěžejní lze při tom považovat organizování preventivně výchovné činnosti, zpracování 

stanovené dokumentace požární ochrany obce a vydávání obecně závazných vyhlášek. 

Obcím při plnění úkolů na úseku požární ochrany pomáhají preventisté Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). [14] 

Obecně prospěšné společnosti (do roku 2014 občanské sdružení) 

Neziskové organizace tvoří důležitý doplněk státní a soukromé sféry, umožňující občanům 

podílet se aktivně na řešení problémů a jsou významné i z ekonomického hlediska. Tyto 

společnosti a spolky spolupracují s HZS jednotlivých organizačních stupňů, ale mohou 

také působit samostatně. [17] 

Mezi významné zástupce neziskového sektoru patří Sdružení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska (dále SH ČMS). Tato skupina se mimo jiné věnuje také prevenci a vzdělávání. 

Ústřední odborná rada prevence SH ČMS si stanovuje plán práce na každý rok, který pak 

vyhodnocuje. Je rovněž tvůrcem Metodické příručky pro činnost referentů prevence  

a výchovné činnosti – preventistů sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v obcích. 
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Další nezisková organizace Citadela Bruntál, dříve občanské sdružení Citadela Bruntál je 

hlavním organizátorem výchovně vzdělávacího a preventivního programu Hasík CZ. 

Vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

Dobrovolníci z řad HZS krajů nebo SH ČMS jsou odborně proškolení pro práci s dětmi na 

školách. Program Hasík klade důraz na přátelskou atmosféru, plynulou komunikaci, 

aktivní zapojení dětí a zapojuje i rodiče – děti si domů odnáší propagační materiály, které 

slouží také jako zdroj informací pro rodiče. [14] 

Poslední zmiňovanou neziskovou organizací je Asociace Záchranný kruh. Jedná se  

o sdružení záchranářských subjektů a dalších institucí, jejich činnost se zaměřuje zejména 

na systém informování, vzdělávání a prevenci v oblastech běžných rizik a mimořádných 

událostí. Provozují také interaktivní webové stránky, které plní významnou roli v oblasti 

PVČ. [18] 

1.3.6 Obsahové zaměření PVČ 

Nejen forma, ale také obsahové zaměření PVČ se liší dle cílových skupin. Obsahové 

zaměření PVČ stanovuje Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR. Tato činnost by se měla 

věnovat především informování občanů o zdrojích a místech nebezpečí vzniku 

mimořádných událostí v okolí bydliště a pracoviště, rady jak postupovat po vyhlášení 

varovného signálu, jak se chovat při evakuaci a co si zabalit sebou. Neméně důležité je 

také znát čísla tísňového volání, seznámit cílové skupiny s pravidly poskytnutí první 

pomoci a s chováním při mimořádných událostech. Tento výčet obsahového zaměření je 

určen pro veškeré obyvatelstvo, avšak cílová skupina dětí a mládeže vyžaduje zvláštní 

přístup, který je blíže specifikován v metodických příručkách. [19] 

Metodická příručka pro činnost referentů prevence a výchovné činnosti vydávaná SH ČMS 

pro věkovou skupinu 7 až 10 let (2 - 5 třída ZŠ) doporučuje pohovořit s dětmi  

o následujících tématech: 

 nebezpečí vyplývající z používání zapalovačů, zápalek, svíček (adventní věnce 

a svícny), elektrických spotřebičů, zásahů do elektroinstalace, přípravy pokrmů na 

plynovém resp. elektrickém sporáku, 

 nebezpečí vyplývající z hry se zábavnou pyrotechnikou, s hořlavinami (benzín, 

ředidla, barvy apod.), 
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 nebezpečí vyplývající z nálezu a zkoumání neznámých předmětů, láhví s neznámou 

kapalinou a následnými pokusy o její zapálení, potřísnění kůže, očí, vdechnutí, 

rozlití, 

 co dělat při vzniku nezvládnutelného hoření = počínajícího požáru, 

 kudy se dostat z budovy rodinného domku, školy, kina, divadla, domku apod., co 

slouží k orientaci ve veřejných budovách, 

 jak přivolat hasiče a co dělat do jejich příjezdu, jak je nebezpečné zneužívat tísňové 

volání, 

 jak oznámit vznik požáru (co je nezbytné hasičům sdělit), 

 kdo jsou hasiči, co je jejich práce, kde je děti naleznou v obci, 

 jaké jsou zásady první pomoci při menších popáleninách, při nadýchání kouře,  

 nebezpečí při rozdělávání ohníčků nebo používání ohně na okraji lesa. [14, 20]  

1.4 Deskripce internetu 

Internet je pojem, který je bezpochyby skloňován ve všech pádech a je to jeden 

z nejdůležitějších komunikačních nástrojů 21. století.  Už asi neexistuje člověk, který by 

neslyšel slovo internet. Není divu, že jeho působnost daleko přesahuje dnešní 

nejpoužívanější média, jako jsou televize, rozhlas a denní tisk. Zvykat si na toto 

nejvlivnější sociální médium na světě začínají i skupiny populace, které nedisponují 

počítači. 

Samotné dějiny internetu jsou spojeny se vznikem počítačů a následně počítačových sítí, 

které umožnily vzájemně komunikovat. Na základě tohoto spojení vznikl internet  

a definice zní takto, “Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových 

sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. 

Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace (výměna 

dat).“ [21] nebo „Internet je celosvětová síť spojující počítače různých vlastníků, je 

decentralizovaná, odolná proti výpadku, umožňuje přenos dat a další služby.“ [22] 

Internet je v současnosti hlavní platformou novodobých médií. Jedná se o fenomén natolik 

obsáhlý a komplexní, že jenom jeho popis by přesáhl rámec této práce. Internet obsahuje 

všechny prvky fundamentální charakteristiky médií – má digitální podstatu, počítačové 
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zpracování a je interaktivní. Navíc jeho prostřednictvím mohou nová média nabývat téměř 

nekonečného počtu podob. [23]  

Tak jako každý systém je charakterizován svými vlastnostmi, tak i Internet má své. Jedná 

se o kladné a záporné atributy. Pozitivní atributy internetu jsou především globální dosah, 

všudypřítomnost, univerzálnost, propojenost, 24 hodinová dostupnost, přenos veškerých 

digitálních dat, relativně malá pořizovací cena a interaktivita. Mezi negativní atributy 

patří ztráta soukromí, bezpečnost dat, škodlivé kódy nebo příjem nevyžádané elektronické 

pošty. Je ovšem evidentní, že klady převyšují zápory, jinak by se tato služba nerozšířila 

a neměla takový vliv na existenci jednotlivce, skupiny či organizaci. V této práci bude 

využito zejména pozitivních aspektů, které poslouží k šíření informací z oblasti PVČ. 

1.4.1 Základní služby internetu 

Internet nabízí hned několik standartních služeb, jejichž prostřednictvím fungují 

uživatelské aplikace. K používání konkrétních služeb musí mít uživatel na počítači 

nainstalován program, který dokáže prostřednictvím internetu komunikovat se servery 

poskytující konkrétní typ služby.  

Jednou z těchto služeb je WWW (world wide web). Obecně je tento pojem chápán jako 

web, potažmo internet. Ve skutečnosti je to pouhá jedna z mnoha služeb. Základ tvoří tzv. 

hypertext, což je systém vzájemně propojených dokumentů, které na sebe ukazují a je 

možno k nim přistoupit pomocí webového rozhraní neboli prohlížeče. [24]   

Samotná webová stránka je klíč pro práci s internetem, některé služby mohou být 

realizovány prostřednictvím tohoto prostředí. Jednou z těchto služeb je právě e-mail 

(elektronická pošta). Umožňuje odesílání a přijímání zpráv mezi počítači připojenými 

k internetu.  

Dalším významnou službou je sdílení dat ve virtuálním prostředí. Informace a data jsou 

posílána na jistý druh úložiště (server), k němuž mají následně přístup další uživatelé. 

Poskytovatelů těchto služeb je hned několik. Mezi nejznámější v České republice patří 

uloz.to, leteckaposta.cz, rajce.idnes.cz a uschovna.cz. Tyto aplikace s webovým rozhraním 

umožňují posílat až gigabitové soubory, ve své podstatě není uživatel velikostí souboru 

nijak limitován. U mnoha poskytovatelů není nutná registrace a uživatelské rozhraní je 

snadné a přehledné. U sdílení dat dochází ovšem i k negativnímu efektu. Takto uložená 

data obvykle podléhají autorským právům a jejich zpřístupnění je trestné. Jedná se zejména 
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o filmy, hudební nahrávky, software a počítačové hry. Výše zmiňovaná trestnost je 

zařazena do oblasti počítačové kriminality. 

Poslední zmiňovaná služba v této kapitola je pro naši práci velice významná a jedná se  

o sociální média. Tato média patří bezesporu mezi největší fenomén dnešní doby. 

Sociálním médiím bude věnována následující kapitola. 

1.4.2 Sociální média 

Sociální média lze definovat jako kategorii online médií, kterých se lidé sami účastní, baví 

se mezi sebou a spojují se do sítí vztahů. Sociální média podporují diskuse, hlasování, 

komentáře a sdílení informací a další možnosti zpětné vazby od všech zainteresovaných 

stran. Jde ve větší míře o obousměrný rozhovor než o jednosměrné vysílání, které bylo 

charakteristické pro tradiční média. [25] 

Hlavní charakteristikou sociálního média je tedy to, že obsah je spoluvytvářen a sdílen 

samotnými uživateli. Díky tomu se sociální média neustále mění s tím, jak se mění jejich 

obsah a uživatelé. Uživatelé takovýchto médií spontánně vyjadřují svoje subjektivní 

postoje a zkušenosti. Velký počet uživatelů tak dává vzniknout jakési kolektivní 

moudrosti, kterou lze, v rámci možností, považovat za objektivní a tudíž pravdivou. Lidé 

pak důvěřují informacím ze sociálních médií více než z médií klasických. K názorům 

komunity, která vyjadřuje své názory prostřednictvím sociálních médií, se může obracet 

spotřebitel během procesu kupního rozhodování a ověřovat si informace, které získal od 

výrobce nebo z klasické reklamy. [26] 

Uživatelé sociálních médií jsou obvykle mladí lidé (většinou 15-34 let, taktéž označování 

jako „generace facebooku“), kteří u internetu tráví více času než u jiných médií. 

Charakteristické pro ně také je, že rádi sdílejí informace a zkušenosti s ostatními a také 

jsou k názorům ostatních vstřícnější než k názorům šířených běžnou reklamou. Hlavními 

důvody, proč využívají sociální média, je především zábava a střetávání se s lidmi 

podobných zájmů, učit se od nich něco nového a na druhou stranu je ovlivnit a působit na 

ně svými názory. [26] 

Charakteristické znaky sociálních médií: 

 umožňují vzájemné působení více platforem prostřednictvím sociálního sdílení 

nebo e-mailu, 
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 zahrnují různé úrovně zapojení účastníků, jež platformy sledují nebo na nich 

vytvářejí daný obsah, případně komentují obsah ostatních, 

 poskytují jak one-to-one, one-to-many a many-to-many možnosti komunikaci  

 umožňují komunikaci v reálném čase, 

 jsou použitelná na počítači, notebooku, tabletu a mobilním telefonu, 

 sociální média začleňují uživatele tvořením online událostí. [27] 

Základní kategorie sociálních médií 

Stejně jako tradiční média se využívají ta sociální především pro komunikaci. Na rozdíl od 

nich je umožněna komunikace obousměrná. [26] Umožňují tak prakticky okamžitou 

zpětnou vazbu, na kterou je možno reagovat a přizpůsobovat svoji činnost podle těchto 

podnětů.  

Základní kategorie se dělí takto: 

Diskusní skupiny a diskusní fóra  

Umožňují uživatelům vytvářet stránky, kde mohou následně diskutovat, číst nebo vkládat 

názory na určitá témata. K diskusnímu fóru nebo skupině nemusí být uživatel připojen  

a má možnost reagovat bezprostředně. Variantou je vytvoření uzavřené skupiny pro 

jednotlivce, kteří nechtějí, aby byl jejich příspěvek veřejně dostupný ostatním uživatelům. 

Jedná se také o webové stránky, kde mohou uživatelé diskutovat a projevovat svůj názor, 

například na zakoupený výrobek. Názory se ukládají a lze je pak zpětně vyhledat. 

V současné době je velmi známá webová stránka potravinynapranyri.cz. Avizovaná 

stránka je projektem Ministerstva zemědělství, registrovaní uživatelé zde mají možnost 

vkládat záznamy o nekvalitních potravinách. 

Blogy 

Blogy jsou internetové deníky, které uživatelům umožňují libovolně publikovat články 

a propagovat své názory. Jednotlivé příspěvky mohou být šířeny mezi další uživatele nebo 

okomentovány. Aby aktivity nebyly jednostranné, je možnost udělit komentář nebo 

hodnocení k daným příspěvkům. Tímto způsobem se zapojí i samotní čtenáři. Na 

některých významnějších blozích pak vznikají rozsáhlá diskusní fóra. Základním prvekem 

blogu je vždy autorova tvůrčí činnost. 
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Sociální sítě 

Jedná se o sítě uživatelů sloužící k virtuálnímu sdílení informací – např. Facebook, 

LinkedIn, Google+ a jiné. Některé z nich umožňují vytvoření otevřených či uzavřených 

skupin pro komunikaci. 

1.5 Deskripce sociálních sítí 

Poprvé se pojem sociální sítě objevuje v knize sociologa J. A. Barnese „Class and 

Committees in Norwegian island parish“. Ve své podstatě jde o společenské propojení 

uzlů, kdy jednotlivé uzly reprezentují organizaci nebo jednotlivce. [28] Další definice 

sociální sítě je taková, že lidé (mohou to být také skupiny) jsou vrcholy, a hrany 

představují určitou interakci mezi nimi. [29] Interakce a je v síti označována jako 

přátelství. 

Z novodobého pojetí sociální sítě jsou místa, kde se setkávají lidé, aby si vytvářeli okruh 

svých přátel nebo se připojili k nějaké komunitě se společnými zájmy. [30] Různé sociální 

sítě mají různá pravidla a zvyklosti. Na základě potřeb jednotlivého uživatele nebo skupiny 

jsou sociální sítě rozděleny na: 

Osobní sociální síť 

Tento druh sítě je ve společnosti nejvíce rozšířen. Hlavním rysem je vytváření osobních, 

firemních nebo skupinových profilů, které se dále šíří internetem a oslovují další osoby. 

V prvopočátku tyto sítě sloužily k získávání přátel, výměně fotografií, videí, ale postupem 

času se propracovaly i k marketingu, online hrám atd. Typickými reprezentanty této 

skupiny jsou Facebook, Twitter, MySpace a Youtube. Ve výše uvedeném členění 

sociálních sítí byly uvedeny pouze světové sociální sítě a je dobré zmínit, že i samotná ČR 

má zástupce na poli sociálních sítí. Jedná se např. o lide.cz.   

Profesní sociální síť 

Profesní sociální sítě mohou být využity při hledání práce či navazování kontaktů  

s profesionály z oboru. V současnosti je to i dobrá příležitost pro studenty vysokých škol, 

kteří si touto formou mohou zvyšovat přehled v oboru. Hlavní oblastí zájmu těchto sítí je 

kariéra, pracovní místa a vzdělání. Nejznámějšími skupinami jsou LinkedIn  

a ResearchGate. [29] 
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Ať už se jedná o osobní nebo profesní sociální síť, spojuje je jeden společný prvek a tím je 

snadné sdílení a šíření informací. Je dobré mít na paměti, že „ze strany firmy není vhodné 

sociální sítě použít jako prostor pro reklamu, protože většina uživatelů je na tento typ 

komunikace imunní.“ [31] Pro firmy je spíše klíčové, aby na sociálních sítích získaly 

respekt a vliv v dané komunitě.  

Základní znaky sociálních sítí 

Původně byly sociální sítě určeny k setkávání lidí a chatování, ale později došlo  

k používání a sdílení multimédií - staly se tak prostředkem k používání jiných služeb  

a významným nástrojem k seznamování. Nespornou výhodou sociálních sítí pro 

organizace a jejich marketingové účely je to, že umožňují snadné získání nových 

uživatelů nebo zákazníků, kteří poté doporučí služby či produkty dalším uživatelům. To 

vše díky snadnému zveřejňování a šíření informací. Sociální sítě organizace pomáhají 

tedy v podpoře znalosti značky na internetu, získání nových návštěvníků webových stránek 

a i k možnosti přímé komunikaci se zákazníky. 

1.5.1 Facebook 

Facebook je sociální síť, která umožňuje se snadno připojit a sdílet informace s rodinou  

a přáteli online. Původně byl navržený pro studenty vysokých škol. Od roku 2006 se může 

zaregistrovat kdokoliv, kdo dovršil věku 13-ti let a má platnou e-mailovou adresou. [29] 

Dnes je Facebook největší světová sociální síť, s více než 1,1 miliardu uživatelů po celém 

světě. [32] 

Facebook je využíván především pro komunikaci mezi přáteli, využívají ho ale i firmy pro 

své marketingové účely. Vložením reklamy na Facebook firmy dostávají své produkty 

nebo značky do podvědomí široké skupiny uživatelů. Uživatelé mohou následovně 

produkty komentovat, přidávat své připomínky nebo nové poznatky. Další výhodou 

Facebooku pro zaměstnance, kteří se starají o obchodní růst, je systém přátel. V praxi to 

znamená, že vložíme-li video, fotografii, video nebo příspěvek o produktu, můžou je vidět 

nejen přátelé, ale i přátelé přátel, a tak dochází k velkému šíření informací. [29] 

Registrace je první krok k tomu, aby osoba nebo firma mohla využít tuto sociální síť. 

Velkou výhodou registrace je pouhá potřeba emailové adresy a nikoliv přihlašovacího 

jména. Odpadá složité generování přihlašovacího jména, které je následně různě doplněné 
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o číslice a bývá pro uživatele nesmyslné a to jen proto, aby jej systém mohl zaregistrovat 

a pustit dál. 

Po registraci je uživatel vyzván k vytvoření profilu. Tato sekce je dobrovolná a záleží jen 

na uživateli, jaké informace chce zveřejnit. Jedná se zejména o fotografii, pohlaví, věk, 

datum narození, stav (zadaný/svobodný), aktivity, zájmy a mnoho dalších informací. Nový 

uživatel musí mít ale na paměti, že pokud nevyplní žádné nebo jen obecné údaje, stává se 

pro okolí anonymní a další osoby jej nebudou schopny v systému vyhledat podle klíčových 

nebo společných údajů. 

Facebook není založen na principu hledání nových přátel, ale na hledání již existujících 

přátel, v tom se od ostatních sítí liší. Uživateli je při registraci nabídnuta možnost, aby 

pozval na Facebook své přátelé, kteří ještě nemají svůj profil - tímto dochází k jeho 

rozšiřování. Seznam osob je nabídnut na základě emailových adres v uživatelově adresáři. 

Poté stačí zaškrtnout vybrané osoby a odeslat pozvánku. Další způsob přidávání přátel je 

pomocí vyhledávacího algoritmu, který je závislý na vyplněných údajích v profilu. 

Uživatel vyplní údaje, podle kterých chce osobu najít, např. organizaci ve které pracuje, 

střední školu kde studoval atd. Po vyhledání osob je k dispozici ikona s žádostí o přátelství, 

po potvrzení osoba přechází do stavu „přítel“ s uživatelem a může se dostat k jeho 

příspěvkům a seznamu přátel. [29] 

1.5.2 Twitter 

Twitter je webová stránka, kterou provozuje soukromá kalifornská společnost Twitter, Inc. 

Jedná se o mobilní sociální síť a mikroblogovací službu, kde si uživatel píše svůj vlastní 

blog pomocí krátkých vzkazů. Vzkazy mají délku 140 znaků a jsou označovány jako tzv. 

tweedy. Tyto vzkazy se zobrazují na stránce uživatele, který je jejím autorem a zároveň na 

stránkách uživatelů, kteří jsou jeho odběratelé. Tweety jsou přístupné komukoliv, ale lze je 

také omezit jen na odběratele. Twitter funguje dobře jako rychlý informační kanál. [23] 

K tomu, aby se člověk dostal na Twitter a začal jeho služby využívat, potřebuje stejně jako 

u Facebooku platnou emailovou adresu. Kromě adresy stačí v přihlašovacím formuláři 

zadat celé své jméno, uživatelské jméno a heslo. Na rozdíl od Facebooku není Twitter 

k dispozici v české jazykové mutaci a znalost angličtiny je tedy nutná. 

Po přihlášení na profil je zde dostupná domácí stránka, která má obdobnou funkci jako 

hlavní strana na Facebooku. Zobrazují se na ní všechny příspěvky od uživatelů, k nimž je 
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daný uživatel přihlášen jako jejich odběratel a je možné na ně reagovat. Rozložení je velmi 

jednoduché. Příspěvky jsou chronologicky seřazeny od nejnovějších po nejstarší. Dále je 

k dispozici seznam oblíbených příspěvků od jiných uživatelů. 

Je také možné si vytvořit seznam resp. skupinu uživatelů (list), jejichž příspěvky se v něm 

(v ní) budou následovně zobrazovat. Tento seznam může být privátní nebo veřejně 

přístupný. Není třeba být odběratelem uživatele, od kterého chcete číst příspěvky, stačí si 

ho jen přidat do seznamu. Je také možné být odběratelem jiného seznamu a zároveň nebýt 

odběrateli všech uživatelů v daném seznamu uvedených. [23]  

1.5.3 MySpace 

Internetová sociální síť MySpace byla v polovině minulého desetiletí lídrem na poli 

sociálních sítí. Její zamření je především na oblast hudby, filmů, her a různých témat  

k diskuzím ohledně výše uvedeného. Jinými slovy se snaží spojit veškeré kulturní dění 

mezi lidmi v reálném čase.  

Na webu Myspace má každý uživatel prostor k vlastní prezentaci.  Na rozdíl od Facebooku 

je profil plně upravitelný, a tak získává na osobitosti. Jeho vzhled je možno upravovat 

pomocí velkého množství nabízených motivů nebo lze pomocí editorů vytvořit svou 

vlastní podobu. Kromě barevných kombinací lze měnit i rozložení jednotlivých položek  

a to pak vyplnit dalšími volitelnými moduly. 

Funkčně je Myspace podobný Facebooku, umožňuje však navíc i přehrávání hudby, tvorbu 

playlistů, a např. nakupování přes Apple iTunes. [23, 29] MySpace umožňuje přihlášení 

pomocí účtu Facebooku nebo Twitteru, tím odpadá další registrace a vznik nových emailů 

a přihlašovacích údajů. Tento komunikační nástroj nepodporuje českou mutaci a je tady 

kompletně v anglickém jazyce. 

1.5.4 Google+ 

Provozovatelem a vývojářem sociální sítě Google+ je společnost Google. Projekt je  

v současné době v omezené verzi, a je třeba přijmout pozvání od společnosti Google, nebo 

člena Google+, aby se mohl stát novým uživatelem. Myšlenka je velmi podobná jako  

u jiných sociálních sítí, ale Google+ se snaží o větší transparentnost v komunikaci 

a způsobu sdílení informací. Dále zde integruje všechny dosavadní služby a ty se následně 

propojí s Google+. [33] 
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Způsob registrace a přihlašování je stejné jako např. u Facebooku. Je nutná registrace na 

google.com a pomocí této mailové adresy a hesla se lze přihlásit.  

Google+ se skládá s tzv. „zdi“ – streamů, fotogalerie a profilu. Je to kombinace již 

existujících služeb a tyto služby jsou doplněny o další produkty jako je např. Google Buzz, 

Picasa Web Albums atd. Princip fungování zdi je typickým rysem sociálních sítí. Najdete 

zde zprávy od svých známých, přátel a způsob řazení je jako u Twitteru nebo Facebooku. 

Příspěvky jsou řazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší. 

Hlavní myšlenka této sociální sítě je založena na napodobení reálného života. Přesněji 

řečeno způsob sdílení informací v běžném životě. V reálném životě si lidé vybírají osoby, 

se kterými sdělí různé informace. Tento prvek se v síti Google+ jmenuje „Kruhy“. Jedná se  

o tématické skupiny, které si uživatel nastaví a rozhoduje se, která zpráva nebo příspěvek 

se zobrazí. Jeden kontakt může být v libovolném počtu Kruhů.  

Způsob přidávání přátel nebo známých je řešen jednosměrně. Znamená, že není nutné 

potvrzení osoby, aby bylo možné sledovat její príspěvky. Stejně jako na Twitteru je tedy 

možné odebírat, neboli číst příspěvky od osoby, se kterou uživatel není ve virtuálním 

přátelství. [34] 

1.5.5 Youtube 

Youtube je definován jako video-hosting server, který se denně může pochlubit 

návštěvností až jedné třetiny uživatelů internetu. [23] Princip je vcelku jednoduchý. 

Registrace je zdarma a přihlásit se je možno pomocí e-mailové adresy google, resp. Gmail. 

Systém následně vyhledá přátele na síti Youtube pomocí emailového adresáře. Youtube má 

výbornou propojenost s ostatními sociálními sítěmi, jako je Facebook, Twitter, Myspace  

a lze je jednoduše na těchto sítích sdílet.  

Obecný princip fungování je podobný klasickým sociálním sítím, avšak místo 

uživatelských profilů jsou zde k dispozici kanály, na kterých lze videa publikovat, 

hodnotit, komentovat nebo přidávat do oblíbených. Další výhodou je, že videa mohou 

shlédnout i neregistrovaní a nepřihlášení uživatelé. [22, 23] 

1.5.6 LinkedIn 

Sociální síť LinkedIn je zaměřena na profesionály z různých oborů. Uživatel sítě 

prezentuje své dovednosti a schopnosti prostřednictvím vytvořeného profilu, který 
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představuje životopis a na tomto prvku je tato síť postavena. [35] K tomu, aby byla 

existence na této síti efektivní, je potřeba mít podrobně vyplněný profil. Jak bylo řečeno, 

jedná se o životopis, uživatel může zadat své předchozí zaměstnavatele, klienty, kolegy 

a reference na svoji práci.  

LinkedIn lze samozřejmě používat pro udržování kontaktů se současnými, ale i bývalými 

pracovníky, vyhledávat odborníky v různých profesích nebo budoucí obchodní partnery. 

[35] Každá sociální síť má svůj princip přidávání kontaktů tzv. přátelství. Na získávání 

kontaktu je zde přidána další funkce s názvem „past“. Princip funkce past je takový, že 

v příspěvku lze zanechat odkaz na podstránky webu, kde je následně umístěn kontaktní 

formulář. Lákadlem pro vyplnění formuláře je jakýsi druh protislužby a ten je realizován 

za pomoci brožury, videa nebo sérii tipů. Registrace je možná od 14-ti let a přihlášení 

probíhá pomocí emailové adresy a hesla.  

Nejedná se o multimediální sociální síť a přátelství se zde realizují téměř výhradně na 

pracovní úrovni. Základním prvkem je vyhledávání pracovní pozice, sledování libovolné 

organizace, pokud je zaregistrována v systému a pokládání dotazů profesionálům v daném 

oboru. [36] 

1.5.7 ResearchGate 

Tento projekt vznikl v roce 2008 a stojí na myšlence vytvoření komunitního projektu pro 

podporu vědy, mezinárodní spolupráce nejrůznějších odborníků a publikování. Oproti řadě 

předchozích projektů se podařilo vybudovat specifickou komunitu a také nalákat 

významné investory. 

Pokud chce uživatel do sítě vstoupit, musí si vytvořit profil, do kterého uvede oblasti svého 

vědeckého zájmu, schopnosti, instituci ve které pracuje, a několik dalších informací. 

V rámci celé sítě hraje hlavní roli publikace. Ty je možné vkládat jen jako bibliografické 

záznamy, které zaznamenávají vědeckou činnost, nebo jsou vkládány plné texty, které si 

může kdokoli přečíst.  

Významnější funkcionalitou této sítě je nastavení odběratelů. Tato funkce funguje 

obdobně jako na Twitteru. Každý uživatel si může vytvořit množinu odborníků, jejichž 

nové publikace odebírá, a má tedy přehled o tom, na čem aktuálně pracují nebo jaké jsou 

jejich výsledky. Tato funkce je jeden z klíčových prvků celého projektu, jedná se 
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vybudování globální skupiny osob, které se věnují podobné činnosti, a následně tuto 

skupinu propojovat. [29] 

Další funkcí je možnost potvrdit dovednost vědce nebo prestiž uživatele. Dovedností je 

rozuměno například schopnost akademického psaní, dobré dovednosti ve vizualizaci 

výsledků nebo počítání. U prestiže se jedná o stanovení skóre, což je ukazatel váženosti, 

zapojení v rámci sociální sítě a citovanosti. 

Samozřejmostí této sociální sítě je diskuzní fórum. Každý registrovaný uživatel může klást 

otázky ostatním uživatelům a ptát se, jak by daný problém řešili. Opět jde o zajímavou 

možnost, protože řada potíží se opakuje. Další možností je sdílení naměřených dat 

z výzkumů a průzkumů mezi uživateli.  

Poslední zmiňované funkce, které nabízí tato síť je burza práce pro vědce a akademiky 

nebo mikroblogovací systém, který slouží pro publikování základních informací, co člověk 

aktuálně zkoumá nebo jeho negativní i pozitivní zkušenosti. [29] 

1.6 Dílčí závěr 

Tato kapitola seznámila čtenáře s dvěma odlišnými oblastmi zkoumané problematiky, 

a představila jejich vzájemnou komparaci provázanou společnou terminologií. Účelem této 

kapitoly bylo uvést čtenáře do terminologických základů práce, které jsou pro pochopení 

jejího obsahu nezbytné. Těmito oblastmi jsou preventivně výchovná činnost a internet. 

Kapitola vymezuje jednotlivé pojmy, které jsou nutné k vytvoření uceleného pohledu na 

současný stav výše zmíněné problematiky, a zároveň zmiňuje základní legislativní rámec, 

který začleňuje preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany do právního řádu 

státu. Dále kapitola poskytuje výčet koncepcí Ministerstva vnitra ČR, které tuto 

problematiku provází. Druhá část se zabývá deskripcí internetu a byla popsána pouze jeho 

základní podoba, neboť se jedná o tak rozsáhlé téma, které by obsahově tato práce 

nepojmula. Zmíněné základní prvky byly zvoleny tak, aby tuto práci ucelovaly 

a doplňovaly tak obsahově její meritum. 
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2 Metody zpracování práce 

Pojem metoda lze charakterizovat jako záměrný postup, jehož pomocí je možné dosáhnout 

cíle, nebo vyřešit zkoumaný problém. Metoda představuje celý komplex různorodých 

praktických operací a poznávacích postupů, které směřují k získávání potřebných 

poznatků. [1] Použití metody při vědeckém zkoumání vyžaduje znalost postupu dané 

metody.  

Pro zpracování této práce byly použity různé vědecké metody, které jsou popsány  

v následující části s návazností na jednotlivé kapitoly. 

2.1  Obecné metody 

Deskripce - neboli popis, byla použita při zpracování současného stavu řešené 

problematiky k popisu preventivně výchovné činnosti. Další deskripce se v této práci 

zaměřuje na obecný popis internetu, sociálních médií a sociálních sítí. [1] 

Analýza - využívá myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na jednotlivé části, které jsou 

předmětem zkoumání. Dochází k oddělení podstatného od nepodstatného a poznávání 

jednotlivých prvků systému a jejich vzájemných vazeb. [37] Metoda analýzy je užita v celé 

kapitole 3, která se zabývá analýzou řešené problematiky, tedy internetu a sociálních sítí.  

Syntéza - je myšlenkové spojení jednotlivých částí v daném celku. Při syntéze se sledují 

souvislosti mezi jednotlivými složkami. Tímto způsobem dochází k lepšímu poznání jevu 

jako celku. Syntéza byla použita v návrhové části. Na základě deskripce, analýzy a indukce 

bylo vytvořeno několik vhodných modelů, které přispívají ke zlepšení fungování daného 

systému. [1] 

Indukce – zkoumá dané skutečnosti, kdy se na základě dílčích poznatků vyvozují obecné 

závěry. V rámci této práce byla metoda indukce použita při zpracování dílčích závěrů 

a v celkovém závěru této práce. [38] 

Dedukce – je metoda usuzování. Slouží k vyvození jednotlivých závěrů z obecných 

pravidel. Dedukce je tedy proces, ve kterém je zkoumáno, zda je vyslovená hypotéza 
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schopna vysvětlit zkoumaný fakt. Metoda dedukce byla využita zejména v návrhové části 

a dílčích závěrech. [1] 

2.2 Specifické metody 

Bodovací metoda je univerzální metodou, protože ji lze uplatnit jak pro hodnocení 

kvalitativních, tak kvantitativních kritérií. Touto metodou lze kvalitativní kritéria převést 

na přibližně kvantitativní a stanovit jejich hodnotu. Vedle toho kvantitativní kritéria, která 

jsou měřená v rozdílných jednotkách, umožňuje dále "převést" na společného jmenovatele, 

tedy na bodovací jednotky. Kvalitativní i kvantitativní kritéria jsou pak vyjádřena jednotně 

v počtech bodů. [39] 

Bodovací metoda byla použita v analýze řešené problematiky při výběru vhodné sociální 

sítě v návaznosti na využití preventivně výchovné činnosti. 
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3 Analýza řešené problematiky 

Prvním krokem analýzy je výběr nejvhodnější sociální sítě. Způsob výběru je proveden 

bodovací metodou, která zajistí jednoznačný výsledek ve formě zvolení jedné sociální sítě. 

Tato síť je podrobněji rozebrána zejména z pohledu počtu uživatelů, populační základny 

a uživatelské aktivity. Jedná se o nejrelevantnější ukazatele, které poslouží k lepšímu 

chápání vybrané sítě a následné prezentaci PVČ. Součástí je také zhodnocení již 

fungujících programů zaměřených na PVČ, resp. profilů sociálních sítí v České republice  

i v zahraničí. 

Poslední kapitola je věnována prezentaci PVČ na internetu, především webovým stránkám 

konkrétních organizací a to jak v České republice, tak v zahraničí. Bude zajímavé sledovat, 

jaké jsou trendy mezi jednotlivými zeměmi v této oblasti nebo zda preventisté volí 

k oslovení veřejnosti podobné metody. 

3.1 Výběr sociální sítě pro preventivně výchovnou činnost 

Prvním krokem na cestě ke zjištění, která sociální síť je pro prezentaci PVČ nejvhodnější, 

je stanovení kritérií. Ta jsou následně hodnocena a porovnána u každé sociální sítě zvlášť. 

Způsob výběru kritérií je vždy svázán s danou oblastí řešené problematiky a základem 

každé analýzy je jejich správný výběr. Obvykle je tvůrce analýzy limitován znalostmi 

a přístupem k datům, která potřebuje. Je proto velice důležité nejdříve zjistit, zda je vůbec 

možné sestavit relevantní kritéria. [30] 

Stanovení posuzovaných kritérií u sociální sítě 

Oblast PVČ se zaměřuje na všechny věkové skupiny a při prezentaci na sociálních sítích 

nezvažuje jiné faktory, jako jsou ekonomické poměry, zájmy, profesní zaměření atd. Na 

jednu stranu je k dispozici obrovská populační základna, kterou může organizace oslovit. 

Na druhou stranu je vždy snazší zaujmout konkrétně definovanou skupinu lidí 

s konkrétními požadavky, než masu lidí s odlišnými pohledy a názory na stejnou věc. PVČ 

tedy nevyžaduje žádná specifická kritéria, která by měla sociální síť splňovat. Orientuje se 

na celou společnost, liší se pouze obsah předávaných informací a to v návaznosti na 

vybranou cílovou skupinu. Jedná se tedy o požadavky běžného uživatele. Hodnocená 

kritéria u sociálních sítí, mají tuto podobu: 
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1. Počet uživatelů – uživatelé, kteří využívají danou sociální síť. Tento údaj vychází 

ze statistiky za rok 2013 a 2014. 

2. Přehlednost – kritérium reprezentuje jednoduchost a intuitivnost pohybu  

v prostředí sociální sítě.  

3. Použitelnost pro různé skupiny – členění je dáno zejména členěním sociálních sítí 

na osobní a profesní.  

4. Složitost registrace – přístup k některým sítím je podmíněn registrací, bez které 

není možno nahlížet do obsahu uživatelů nebo organizací. 

5. Interakce – jedná se o možnost sdílení dat, odkazy ze stránek, možnost diskuze 

atd. 

6. Mobilní aplikace – s nástupem chytrých telefonů a dostupností internetu, 

přistupuje velká část uživatelů k sociálním sítím prostřednictvím těchto zařízení. 

Některé sociální sítě vyvíjí speciální aplikace určené přímo pro mobilní prostředí 

a stávají se tak uživatelsky přívětivé. 

K základnímu výčtu kritérií je velice snadné získat relevantní hodnoty. Existují další 

kritéria, která by bylo zajímavé zmínit (způsob zabezpečení osobních údajů a sdíleného 

obsahu, budoucí trend v podobě zpoplatnění některých funkcí sociálních sítí, atd.), avšak 

v rámci daného tématu jsou tyto kritéria nadbytečná a pro plnohodnotnou analýzu jsou 

postačující již zvolená.  

Tabulka 1: Seznam posuzovaných kritérií 

Kritérium Číslo kritéria

Počet uživatelů 1

Přehlednost 2

Použitelnost pro různé skupiny 3

Složitost registrace 4

Interakce 5

Mobilní aplikace 6  

Jediným statistickým údajem je počet uživatelů dané sítě. Následující obrázek 1 

znázorňuje, že v České republice vede Facebook, následován Youtube. Youtube má také 
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významné postavení v českých domácnostech a to zejména z důvodů dostupnosti hudby, 

zábavných videí nebo reportáží. Ve světě je trend obdobný, viz obrázek 2.  

 

Obrázek 1: Uživatelé sociálních sítí v ČR pro rok 2013 a 2014 [40] 

 

Obrázek 2: Uživatelé sociálních sítí ve světě pro rok 2013 a 2014 [41, 42] 

Dalším krokem analýzy je stanovení seznamu sociálních sítí. Tento výběr je stanoven pro 

prostředí České republiky. Ve světě jich existuje více, ale je těžké určit přesné číslo, 

řádově se jedná o stovky sítí. Některé jsou celosvětové, ale mohou být národností nebo 

pouze lokálně zájmové. 

Pro stanovení pořadí jednotlivých sítí je využita bodovací metoda. Výhoda metody spočívá 

v tom, že kvalitativní kritéria je možno převést na přibližně kvantitativní a tak stanovit 
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jejich hodnotu. Hodnotící stupnice je v rozpětí od 0 do 100 bodů, kde 0 reprezentuje 

nejnižší hodnotu a 100 hodnotu nejvyšší. Tyto hodnoty jsou znázorněny v tabulce 2. 

Tabulka 2: Bodové ohodnocení jednotlivých variant 

Kritérium

Facebook Twitter MySpace Google+ Youtube LinkedIn ResearchGate

1 90 6 6 5 76 2 0,5

2 70 65 65 65 75 60 60

3 75 60 60 75 60 30 30

4 80 80 80 80 80 80 80

5 65 65 65 65 65 60 60

6 100 100 100 100 100 100 0

Varianta

 

Metoda stanovení vah kritérií 

Získat od uživatelů informace o tom, které kritérium je pro ně důležitější, by bylo velice 

komplikované a zdlouhavé. Existují metody, které na základě informací od uživatelů 

konstruují odhady těchto vah, jedná se však o subjektivní informace. Uplatnění metody 

stanovení vah kritérií u hodnocených variant se záměrem stanovení optimální varianty 

předpokládá znalost vah kritérií, které vyjadřují odlišnou důležitost varianty. [43] 

V bodovací metodě se důležitost kritérií ohodnotí počtem bodů. Čím je kritérium 

důležitější, tím má vyšší počet bodů. Bodovací stupnici je opět stanovena od 0 do 100 

bodů. Následný výpočet důležitosti kritérií neboli váhy, je proveden na základě vzorce: 
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bj = počet bodů jednotlivých kritérií 

vj = důležitost daného kritéria [43]  

Tabulka 3: Stanovení váhy jednotlivým kritériím 

Kritérium Počet bodů Váha

Počet uživatelů 100 0,45

Přehlednost 40 0,18

Použitelnost pro různé skupiny 20 0,09

Složitost registrace 10 0,05

Interakce 40 0,18

Mobilní aplikace 10 0,05  
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Výsledná tabulka reprezentuje váhy jednotlivých kritérií. Nejvyšší váhu reprezentuje počet 

uživatelů, následuje přehlednost a interakce.  

Výběr varianty 

Dalším krokem je provedení součinu vah důležitosti s bodovými hodnotami jednotlivých 

kritérií z tabulky 2. Jednotlivé hodnoty se sečtou a chronologicky seřadí od nejvyšší 

(nejvhodnější) po nejnižší (nejméně vhodnou). Celý tento postup znázorňuje tabulka 3. 

minjbvB ijiij ...2,1,,...,2,1,,   

Bij – výsledný počet bodů dle důležitosti  

bij – počet bodů jednotlivých variant dle kritérií  

vi – váha daného kritéria 

Tabulka 4: Zhodnocení kritérií podle vah  

Kritérium Váha

Facebook Twitter MySpace Google+ Youtube LinkedIn ResearchGate

1 0,45 40,5 2,7 2,7 6,75 34,2 0,9 0,23

2 0,18 12,6 11,7 11,7 11,7 13,5 10,8 10,8

3 0,09 6,75 5,4 5,4 6,75 5,4 2,7 2,7

4 0,05 4 4 4 4 4 4 4

5 0,18 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 10,8 10,8

6 0,05 5 5 5 5 5 5 0

Celkem 80,6 40,5 40,5 45,9 73,8 34,2 28,5

Varianta

 

Jak znázorňuje tabulka 4, po seřazení je nejvhodnější sociální síť Facebook, následuje 

Youtube a Google+. Nejméně vhodnou se pro účely prezentace problematiky PVČ jeví 

ResearchGate, Twitter a LinkedIn. 

Tabulka 5: Pořadí sociálních sítí 

Pořadí Varianta

1 Facebook

2 Youtube

3 Google+

4 MySpace

5 LinkedIn

6 Twitter

7 ResearchGate  
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Vyhodnocení bodovací metody 

Nejvýznamnější faktor celé této metody spočívá ve stanovení váhy jednotlivých kritérií. 

Nejdůležitějším kritériem je počet uživatelů v ČR. Tato hodnota do určité míry určuje 

celkový úspěch dané sítě. Facebook zaznamenal za poslední roky obrovský rozmach, v ČR 

je to nejpoužívanější komunikační a prezentační systém. Je velice pravděpodobné, že 

Facebook bude v ČR na poli sociálních sítí ještě dlouho dominovat. Ve světě se však 

situace mění. Podle současných statistik se do popředí dostává sociální síť Google+. Je 

tedy potřeba tento vývoj monitorovat a dokázat pružně reagovat na současné trendy 

a situace. 

3.2 Analýza sociální sítě Facebook 

Metoda použitá v předchozí kapitole jasně stanovuje pořadí využitelnosti jednotlivých 

sociálních sítí. Právě nejvíce „hodnotná“ sociální síť, Facebook, je předmětem dalšího 

zkoumání. Bylo by možné provést analýzu více sítí, ale obvykle mají podobné vlastnosti 

a je tedy lepší se zaměřit pouze na jednu.  

3.2.1 Analýza populační základny Facebook 

Jedná se o demografickou analýzu založenou na jednom ze základních principů a tím je 

věk. Dochází tedy ke kvantifikaci obyvatelstva podle věkové struktury za dané období, 

které je možno libovolně nastavit (měsíce, roky atd.). Je možné zvažovat i další kritéria, 

jako např. pohlaví nebo náboženství, avšak tyto údaje jsou pro tuto práci bezpředmětné.  

Jeden z primárních kroků představuje stanovení věkové struktury obyvatelstva a počet 

jednotlivců patřících do této skupiny. Základní způsob členění populace je obvykle 

stanoven na předproduktivní věk (0-14 let), produktivní věk (15-65 let) a postproduktivní 

věk (66 a více let). [44] Toto rozdělení je velmi obecné, proto jsou počty uživatelů 

Facebooku rozděleny do více diferencovaných skupin. Způsob rozdělení do věkových 

kategorií je inspirován statistickými údaji o uživatelích Facebooku, která jsou k dispozici 

na různých webových portálech. Další proměnou hraje časové období stanovené na roky 

2012 a 2014. Tento způsob rozdělení pomůže lepé pochopit, jak se vyvíjí populační 

základna na Facebooku, jestli dochází v některých skupinách k poklesu nebo naopak 

nárůstu uživatelů. 
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Tabulka 6: Počet uživatelů na Facebooku dle věkových kategorií [45] 

Věk Podíl Počet uživatelů 2012 Počet uživatelů 2014

do 15 let 4% 226 560 170 000

16 - 19 13% 601 180 540 000

20 - 24 18% 729 500 780 000

25 - 29 15% 577 340 640 000

30 - 35 15% 584 020 660 000

36 - 39 9% 302 200 400 000

40 - 45 9% 273 380 400 000

46 - 49 4% 128 060 174 000

50+ 12% 353 320 500 000

Celkem 3 775 560 4 264 000  

Z tabulky 6 vyplývá, že největší podíl uživatelů Facebooku tvoří lidé ve věku od 20 do 35 

let, jedná se o 48% všech uživatelů v ČR. Je také patrné, že obliba Facebooku má obecně 

vzrůstající tendenci, neboť počet uživatelů mezi rokem 2012 a 2014 narostl o více než půl 

milionu. Velmi zajímavý je také nárůst počtu uživatelů ve věkové kategorii 50+, který se 

během dvou let navýšil o 41 %. Obdobný trend nárůstu uživatelů je i u věkové kategorie 

40 - 45 let.  Nárůst u ostatních věkových kategorií je spíše pozvolně plynulý a u věkových 

kategorií do 19 let došlo dokonce k poklesu počtu uživatelů. Tabulka 7 prezentuje srovnání 

počtu uživatelů na Facebooku s počtem žijících obyvatel v ČR. 

Tabulka 7: Počet uživatelů Facebooku podle počtu obyvatel [45, 46] 

Věk Podíl

Počet 

uživatelů 

Facebook

Počet 

obyvatel v ČR

Počet profilů 

podle počtu 

obyvatel

do 15 let 4% 170 000 1 651 143 10%

16 - 19 13% 540 000 419 418 129%

20 - 24 18% 780 000 660 086 118%

25 - 29 15% 640 000 711 493 90%

30 - 35 15% 660 000 996 456 66%

36 - 39 9% 400 000 753 481 53%

40 - 45 9% 400 000 881 907 45%

46 - 49 4% 174 000 574 179 30%

50+ 12% 500 000 3 867 965 13%

Celkem 4 264 000 10 516 128 41%  
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Bližší studie ukazuje, že pouze 10 % dětí do 15 let disponuje profilem. Může to být 

způsobeno také tím, že Facebook omezuje přístup uživatelů věkovou hranicí 13 let. 

Hlavním důvodem, proč je přístup na Facebook omezen, představuje zákon o ochraně dětí 

online (COPPA). Jedná se o americký zákon regulující sběr osobních dat společnostmi bez 

souhlasu rodičů. Je důležité si uvědomit, že sociální sítě jsou také používány ke 

komunikaci s přáteli a rodinou. Na základě těchto informací se někteří rodiče těžko 

rozhodují, jestli toto omezení akceptovat a neregistrovat své děti nebo porušit zákon a lhát 

o věku dítěte, resp. vytvořit profil s falešnými údaji. [47] 

Ve věkové kategorii 16 - 24 let dochází zase k opačné situaci, kdy je počet profilů 

Facebooku vyšší než počet osob v dané kategorii. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že 

jeden uživatel vytváří hned několik profilů. 

V konečném důsledku je zřejmé, že celkový počet registrovaných uživatelů na Facebooku, 

tedy 4,2 milionů, se zdá být značně nadnesený. Nic to ale nemění na faktu, že se jedná 

o majoritní sociální síť a Facebook tímto vytváří obrovskou základnu, kterou je možno 

s problematikou PVČ oslovit. Facebook představuje unikátní způsob jak oslovit milióny 

lidí, a to z „pohodlí domova“.  

Ke statistickým datům v tabulkách 6 a 7 je potřeba si uvědomit: 

 Jedná se o čísla, která jsou poskytována samotným Facebookem a mohou být 

nadnesena.  

 Při vyhodnocování údajů jsou statistiky generovány na základě uvedených údajů, 

které vyplnil uživatel. Metrika údaje „žijící v České republice“ je pravděpodobně 

založena na tom, jaké bydliště uživatel uvede. Zjistit konkrétní bydliště je téměř 

nemožné. 

 Údaje uvádí počet registrovaných uživatelů, nikoliv aktivních uživatelů. Existuje 

jisté procento uživatelů, kteří mohou užívat dva a možná i více profilů. Dalším 

statistickým číslem mohou být profily, které uživatel zaregistroval, ale dopustil se 

chybných údajů při vyplňování a změnil profil. Tento údaj je zřejmý u věkové 

kategorie 16-19 let, kdy na jednu osobu připadá 1,3 počtu profilů.   

 Věková kategorie, od které je možno se zaregistrovat je 13 let. Děti pod touto 

hranicí musí uvádět vyšší věk a tento údaj poté zkresluje výsledné údaje. [45] 
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3.2.2 Návštěvnost Facebooku 

Informace uvedené v obrázku 3 jsou čerpána ze zahraničního výzkumu, dá se však 

předpokládat, že obdobný způsob platí i pro uživatele v České republice. Níže uvedená 

čísla je nutné brát s rezervou, data se liší stránku od stránky, resp. segment od segmentu. 

Nelze tedy říci, že tato pravidla platí obecně. [48] 

 

Obrázek 3: Proč se lidé stávají fanoušky na Facebooku [48] 

Nejčastějším důvodem pro přidání Facebook stránky je získání výhry nebo slevy na službu 

či produkt. Další důvod je podpora společnosti, zájmu, koníčku nebo produktu a jeho 

následné sdílení s přáteli. Součástí je také newsletter, v této podobě se jedná o styk se 

značkou a získávání aktuálních informací o aktivitách společnosti. Mezi další důvody patří 

přístup k exkluzivnímu obsahu, zábava nebo zjištění více informací o společnosti. Ať už je 

důvod pro přidání stránky Facebooku jakýkoliv, v dnešní době je potřeba hlavně dokázat 
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zaujmout a nabídnout uživateli něco zajímavějšího než ostatní stránky. Tento způsob 

přivede uživatele, a je velice pravděpodobné, že se z něj stane fanoušek. 

3.2.3 Uživatelé na Facebooku 

Získat fanouška je možné několika způsoby. Uživatelé se přihlašují nejen k odběru zpráv 

(tedy k automatickému zasílání zpráv z dané stránky), ale také chtějí, aby ostatní uživatelé 

věděli o jejich zálibě v dané oblasti, značce nebo produktu. Pokud je ale uživatel fanoušek 

(tedy osoba, která sleduje všechny informace na dané stránce a aktivně ji propaguje jiným 

lidem), pak má pro tuto stránku daleko větší hodnotu.  

Thomas Baekdal z internetového časopisu BaekdaL.com se rozhodl změřit hodnotu 

fanouška a napsal o tom článek. „Prostým závěrem je, že jeden aktivní fanoušek má cenu 

445 lidí a abyste získali jednoho aktivního fanouška, potřebujete zasáhnout 14 000 lidí. 

Což také znamená, že 56 aktivních fanoušků může vytvořit stejnou expozici jako 

internetové stránky s 25 000 návštěvníky.“ [49] 

Aktivní účast je tedy mnohem racionálnější metrika než množství náhodných 

„kolemjdoucích“, kteří měli možnost zhlédnout dílo, ale když procházeli kolem něj, dívali 

se zrovna jinam. Ve výsledku to znamená, že aktivita na sociálních sítích je nejdůležitější 

metrika. Je potřeba vytvářet takové podmínky, aby docházelo k zapojení uživatelů, a aby 

obsah stránek interaktivní a pro uživatele zajímavý. [49] 

Získat kvalitní základnu fanoušků je pro začínající prezentační stránku velmi obtížné. 

Svého času se na internetu objevovaly nabídky na prodej stránky včetně fanoušků za určitý 

obnos. Akceptování takové nabídky je nejen v rozporu s provozním ujednáním serveru, ale 

především s dobrými mravy chování na sociální síti. [50] 

3.2.4 Proč projekty na Facebooku selhávají 

V srpnu 2010 provedl Brand Science Institut výzkum na téma: „Proč projekty v sociálních 

médiích selhávají?“ Tohoto projektu se účastnilo 563 pracovníků marketingu z 53 odvětví.  

Společnosti, jež uvažují o prezentaci na Facebooku by měly před realizací prezentace 

vyhledat dostatek informací, aby nedošlo k selhání celého projektu. [51] Nejzásadnější 

důvody selhání jsou takové, že: 

 81% firem nemělo strategii pro sociální média,  

 7% nechápalo reálnou hodnotu vazby se zákazníkem,  
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 27% nemělo představu o tom, kdo jsou jejich zákazníci,  

 87% muselo upravit očekávání výsledů od sociálních médií,  

 72% předpokládalo, že sociální média musí být virální,  

 68% neznalo pravidlo 1-9-90, 

 37% považovalo investice do soc. médií za nákup média podobného bannerům,  

 11% nemělo stanoveno pravidla pro chování na sociálních sítích,  

 86% nevědělo, jak řešit konflikty na sociálních sítích. [52]  

3.3 Analýza preventivně výchovné činnosti na sociálních sítích  

V přecházejících kapitolách byla provedena podrobná analýza nejperspektivnější sociální 

sítě na trhu - Facebooku. Každá stránka volí jiný způsob prezentace a v této kapitole dojde 

k rozboru konkrétních Facebook stránek zaměřených na prezentaci PVČ. Pro lepší 

přehlednost jsou sociální sítě rozděleny na Českou republiku a zahraničí.  

3.3.1 Kritéria hodnocení Facebook stránek 

Každá stránka sociální sítě se hodnotí podle zvolených kritérií za určité časové období, 

v tomto případě 7 dní. Hlavními kritérii se stává obsah, činnost uživatelů (přátel) a jejich 

počet. Kritéria jako vzhled, struktura a způsob administrace nejsou zvažována, protože jsou 

pevně dána a mění se pouze obsah. 

Výpis stanovených kritérii: 

1. Vyplněný profil 

2. Odkaz na www stránky 

3. Počet odběratelů (přátel) 

4. Optimalizovaná úvodní fotka na profilu 

5. Počet příspěvků 

6. Počet lajků na všech článcích 

7. Počet sdílení článků 
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U vybraných Facebook stránek jsou hodnocena právě tato kritéria, výsledky jsou následně 

zaznamenány v přehledné tabulce. Tento způsob umožňuje lepší porovnávání jednotlivých 

stránek. Konečným výsledkem je pak celkový přehled dané sítě v návaznosti na PVČ. 

3.3.2 Facebook stránky v České republice 

V ČR není vytvořena žádná jednotná koncepce nebo metodika, která by provedla 

organizaci v oblasti PVČ na Facebooku. Důvodem neexistence jednotné koncepce 

prezentace PVČ je zejména: 

 Dobrovolný způsob činnosti - momentálně není nikde obligatorně zadáno, že by 

preventisté měli svoji činnost prezentovat na Facebooku. Zda preventisté využijí 

možnosti, které Facebook v oblasti prezentace široké skupině lidí nabízí, je čistě na 

jednotlivých organizačních jednotkách HZS. 

 Oblast zájmu - jedná se o preventivní činnost, což znamená, že obyvatelé nemají 

konkrétní důvod motivující je k aktivnímu vyhledávání informací. Důležitou roli 

zde hraje forma sdělení, která musí být natolik zajímavá, aby veřejnost zaujala. 

 Personální zabezpečení - aby stránka nabízela stále aktuální informace podávané 

uživatelům zábavnou a zajímavou formou, je samozřejmě potřeba adekvátní 

personální zabezpečení.  

 Časová náročnost - vypracovat kvalitní Facebook stránky s dobře cílenou 

marketingovou kampaní je časově náročná záležitost. Záleží na člověku, který toto 

organizuje, zda má potřebné know – how. 

Facebook stránka HZS Moravskoslezského kraje 

Stránka byla založena 1. ledna 2010. Tento profil uveřejňuje tiskové zprávy událostí, 

činnost jednotek, informace pro občany v rámci PVČ a to na území Moravskoslezského 

kraje. Součástí jsou také odkazy na videa a jiné zdroje, na kterých mohou být tyto události 

uveřejněny. [53] 

V současné době HZS Moravskoslezského kraje nemá samostatný profil na Facebooku, 

který by sloužil pouze k prezentaci PVČ. Osoby odpovědné za PVČ využili existující 

stránku založenou výjezdovými hasiči. Důvodem tohoto kroku byla neznalost prostředí 

a již existující základna přátel. Z pohledu využití této stránky k PVČ je to velká výhoda, na 

druhou stranu se nejedná o stránku, kterou mají pod svoji kontrolou. Účel vzniku byl jiný, 
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hlavní správce není z oblasti zabývající se PVČ a tak není možno vytvářet strategii – 

rozhodovat o článcích, jaký článek bude vystaven atd.  

Tabulka 8: Statistika Facebook profilu HZS Moravskoslezského kraje [53] 

Kritérium Zhodnocení

Odkaz na www stránkách ano

Počet odběratelů 4155

Vyplněný profil na Facebooku ano

Počet všech příspěvků za 7 dní 10

Počet příspěvků zaměřených na PVČ 1

Optimalizovaná úvodní fotka na profilu ano

Počet lajků na všech článcích za 7 dní 57

Počet sdílení článků za 7 dní 51

Počet komentářů u všech článků za 7 dní 1  

Profil stránky je dobře vyplněn a jsou zde uvedeny základní popisy a údaje, které provedou 

čtenáře strukturou a ten ihned pochopí jaké je zaměření stránky. K tomuto faktu také 

napomáhá úvodní fotografie s vyobrazenými vozy HZS Moravskoslezského kraje. Stránka 

má stejný název, jenž je oficiálně používán, a proto není možné, aby při hledání této 

stránky docházelo k nejednoznačnosti nebo nepochopení jejího zaměření.  

Z pohledu obsahu je zde několik různorodých článku, zejména o zásahu hasičů. 

Oblast PVČ je tu v současné době reprezentována pouze jedním článkem. Jedná se o „Den 

požární bezpečnosti“ s cílem představit široké veřejnosti činnost hasičů, informace pro 

předcházení požárů a mnoho jiných. Z pohledu činnosti hasičů obsahuje stránka velké 

množství provedených zásahů. Je zde vidět silná stránka těchto článků, jelikož každý je 

doplněn vlastní fotografií z místa zásahu. 

Poslední část obsahuje zhodnocení formy a časovou osu vystavených článků. Za stanovené 

období 7 dnů je vystaveno 10 článků, nejedná se však o žádný metrický údaj určující 

kvalitu stránky. Je však důležité zdůraznit, že hned dva úvodní články jsou vystaveny 15 

min po sobě a v podstatě se jedná o podobný zásah HZS se stejnou činností pouze jiným 

místem zásahu. Způsob publikace je vždy podle stejného algoritmu, pokud se jedná  

o zásah HZS. Text je psán jednou větou a na konci je vždy odkaz na celý článek, který je 

umístěn na stránkách hasici.tv.  

Článek, který nejvíce zaujal, byl „Den požární bezpečnosti“. Tento příspěvek se líbil 29 

lidem, 1 uživatel přidal komentář a 26 lidí sdílelo. [53] 
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Facebook stránka HZS Olomouckého kraje 

Tabulka 9: Statistika Facebook profilu HZS Olomouckého kraje [54] 

Kritérium Zhodnocení

Odkaz na www stránkách ano

Počet odběratelů 4280

Vyplněný profil na Facebooku ano

Počet všech příspěvků za 7 dní 4

Počet příspěvků zaměřených na PVČ 0

Optimalizovaná úvodní fotka na profilu ano

Počet lajků na všech článcích za 7 dní 57

Počet sdílení článků za 7 dní 41

Počet komentářů u všech článků za 7 dní 10  

Stránku HZS Olomouckého kraje je možné porovnat s předchozí prezentací, jelikož se 

jedná o totožné organizace a mění se pouze přístup administrátora k samotné prezentaci. 

Z pohledu popisu základních informací se provedení nijak neliší, stránky jsou napsány 

jednoduchým a efektním způsobem. Také název je jednoznačný a úvodní fotografie je 

přímo spjata s touto organizací. 

Při psaní článků je vidět různý přístup. V podání Moravskoslezského kraje je forma 

psaných článků velice striktní a je vždy dodržena. U Olomouckého kraje je zase zvolen 

individuální přístup a struktura je náhodná. Náhodnou formou je myšleno to, že některý 

článek je s odkazem na tiskovou zprávu na stránkách HZS, jiný je přímo přizpůsoben 

stránkám Facebooku. Takový článek je uveden krátkým komentářem a následně disponuje 

velkým počtem fotografií. Tímto způsobem je kladen větší důraz na vizualizaci nikoliv na 

představivost, kterou přináší text. 

Článek, který nejvíce zaujal má název „Velké drama v Bělkovicích-Lašťanech :(((“. Není 

zde další odkaz ani popis události. Z fotek je evidentní, že se jednalo o požár domu nebo 

většího přístřešku. Součástí je 28 fotek, které byly pořízeny přímo z místa události. Je tedy 

velmi pravděpodobné, že uživatele lákají více akční fotky, než sáhodlouhé popisy  

a komentáře. Výsledný počet sdílení 20, komentářů 4 a 18 „to se mi líbí“. [54] 

3.3.3 Facebook stránky v zahraničí 

Způsob prezentace činnosti hasičů a prezentace PVČ je obdobný jako v ČR. Neexistuje 

žádný legislativní dokument, který by ukládal povinnost užívat internet nebo sociální síť 
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k výchovné činnosti. Samozřejmě každá organizace ví, že ke své činnosti je nezbytné tyto 

nástroje využít.  

U zahraničních prezentací jsou hodnoceny zejména stránky z USA, Spolkové republiky 

Německo, Velké Británie a Slovenské republiky. Hodnotí se jednotlivé okrsky, ale 

i neziskové organizace se zaměřením na požární ochranu a ochranu obyvatelstva. Zvolená 

kritéria mají stejnou podobu jako hodnocení českých profilů. 

Facebook stránka Boston Fire Department 

Tabulka 10: Statistika Facebook profilu Boston Fire Department [55] 

Kritérium Zhodnocení

Odkaz na www stránkách ano

Počet odběratelů 123127

Vyplněný profil na Facebooku ano

Počet všech příspěvků za 7 dní 9

Počet příspěvků zaměřených na PVČ 1

Optimalizovaná úvodní fotka na profilu ano

Počet lajků na všech článcích za 7 dní 8564

Počet sdílení článků za 7 dní 1476

Počet komentářů u všech článků za 7 dní 246  

První zástupce zahraniční stránky zabývající se činností hasičů a oblasti požární ochrany je 

Bostonské hasičské oddělení. Jak již bylo zmíněno, jsou zhodnocena stejná kritéria jako 

u českých stránek, aby došlo k lepšímu srovnání způsobu prezentace. 

V podání bostonských hasičů jsou všechny informace vedeny jednoduchým a výstižným 

způsobem. V této sekci je navíc uveden závazný výčet pravidel, jak se chovat na této 

stránce. Jedná se tedy o nový prvek, který nebyl zmíněn ani v jedné z českých Facebook 

stránek. Zřejmě se v českých podmínkách počítá, že lidé se chovají slušně a ctí dobré 

mravy.  

Zahraniční prezentace obsahuje velký počet článků převzatých z místních novin nebo 

televizních stanic. Administrátor má ulehčenou práci a využívá již napsaných článků nebo 

reportáží. Jedná se o zajímavá témata spojená s problematikou požární ochrany a jejich 

účelem je zejména šokovat čtenáře.  Na druhou stranu je to časově náročná práce, jelikož 

je nutné navštívit každou stránku zvlášť, vybrat vhodný článek a následně se na něj 
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odkázat. Součástí jsou také články z vlastní produkce této organizace. Články jsou tvořeny 

přímo pro prostředí sociální sítě, a jsou zároveň doplněny velkým početem fotografií. 

Nejvíce sdílení dosáhl článek, který ani není z produkce hasičů, ale novináře. Článek 

upozorňuje, že část obleku, který používají hasiči, může pravděpodobně způsobit rakovinu. 

Tento článek dosáhl 584 sdílení. Jedná se o sdílený odkaz, a pokud uživatel projeví zájem  

a klikne na něj, je odkázán na stránky televizní stanice News8. [55] 

Facebook stránka National Fire Protection Association (NFPA) 

Tabulka 11: Statistika Facebook profilu NFPA [56] 

Kritérium Zhodnocení

Odkaz na www stránkách ano

Počet odběratelů 163978

Vyplněný profil na Facebooku ano

Počet všech příspěvků za 7 dní 14

Počet příspěvků zaměřených na PVČ 1

Optimalizovaná úvodní fotka na profilu ano

Počet lajků na všech článcích za 7 dní 3721

Počet sdílení článků za 7 dní 6524

Počet komentářů u všech článků za 7 dní 37  

Tento profil byl vybrán záměrně, jelikož se jedná o organizaci se zaměřením na požární 

ochranu. Součástí této organizace není pouze osvěta populace, ale také tvorba předpisů  

a norem. Její působnost je celosvětová, se základnou ve Spojených státech amerických. 

Při sestavování obecných informací v profilu je vidět jistá odborná zkušenost. Nejen, že 

profil obsahuje všechny základní údaje, které jsou o této organizaci k dispozici, ale také 

jsou přidány aktivní hypertextové odkazy na stránky. Všechny uvedené odkazy směřují na 

správnou webovou stránku a jsou aktuální. Dalším prvkem je odkaz na jiné sociální sítě, ve 

kterých tato organizace působí. Jedná se o Youtube, Twitter a LinkedIn.  

Hned při vstupu na stránku uživatele zaujme propagační leták použitý jako úvodní 

fotografie. Tato fotografie je přizpůsobena aktuální problematice vzniku požáru. Jedná se 

o použití svíček, přímotopů, topných těles atd. Je to zajímavý způsob, jak efektivně využít 

prostor úvodní strany. 

Samotná struktura článků je velice podobná stránce Moravskoslezského kraje. Rozdíl je 

v tom, že u Moravskoslezského kraje je textová zpráva doplněna o odkaz na stránku 
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a přílohou je fotografie. V podání NFPA je také krátká textová část, ale místo fotografie je 

přímo vložen odkaz oficiální stránky. Prostředí Facebooku je schopno tento odkaz 

transformovat tak, že vybere fotku a část textu z tohoto odkazu a ten se objeví uživateli. 

Pokud uživatel provede akci a klikne na toto zobrazení, je odkázán na oficiální zdroj. 

Tento způsob je použit téměř u všech článků, vyjma propagačních letáků, které jsou 

výstižné svým charakterem. [56] 

Článek, který nejvíce zaujal, upozorňuje na změnu času a zároveň nabádá k výměně baterií 

u kouřových detektorů. Tento jednoduchý propagační leták sdílelo 5650 lidí a líbilo se 

1467 uživatelům. [56] 

Facebook stránka Feuerwehr Frankfurt am Main 

Tabulka 12: Statistika Facebook profilu Feuerwehr Frankfurt am Main [57] 

Kritérium Zhodnocení

Odkaz na www stránkách ano

Počet odběratelů 35746

Vyplněný profil na Facebooku ano

Počet všech příspěvků za 7 dní 2

Počet příspěvků zaměřených na PVČ 0

Optimalizovaná úvodní fotka na profilu ano

Počet lajků na všech článcích za 7 dní 1012

Počet sdílení článků za 7 dní 67

Počet komentářů u všech článků za 7 dní 18  

Základní informace tohoto profilu jsou velice podrobně vyplněny a součást tvoří odkaz na 

soubor pdf. Dokument obsahuje základní pravidla a zásady chování na stránce Facebooku. 

Tento způsob se objevil také u stránky Bostonského hasičského oddělení. 

Dalším sledovaným prvkem je úvodní fotografie, která je dobře optimalizovaná, ale 

obsahově není ideálně zvolena. Frankfurt nad Mohanem disponuje kvalitními záběry 

z hasičského prostředí a tyto snímky jsou vystaveny v galerii oficiálních webových 

stránek. 

Organizace se aktivně prezentuje na dalších sociálních sítích, v článcích jsou uvedeny 

odkazy na Youtube nebo Twitter. Otázkou zůstává, jak moc je tato prezentace kvalitní. Ve 

sledovaném období byly publikovány pouze dva články. První článek byl zaměřen na 

nakoupení nové požární techniky, druhý byl poděkováním za účast hasičů při cvičení. [56] 
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Facebook stránka London Fire Brigade 

Tabulka 13: Statistika Facebook profilu London Fire Brigade [58] 

Kritérium Zhodnocení

Odkaz na www stránkách ano

Počet odběratelů 49126

Vyplněný profil na Facebooku ano

Počet všech příspěvků za 7 dní 10

Počet příspěvků zaměřených na PVČ 5

Optimalizovaná úvodní fotka na profilu ano

Počet lajků na všech článcích za 7 dní 3301

Počet sdílení článků za 7 dní 11712

Počet komentářů u všech článků za 7 dní 566  

Informace o stránce jsou jako ve všech předchozích případech dobře vyplněny základními 

informacemi, nový návštěvník se rychle zorientuje a ihned pochopí co je hlavním 

předmětem této prezentace. Poprvé je také přímo v popisu napsáno, že tato stránka slouží 

pro prezentaci práce hasičů, a také činnosti předcházející požárům. Součástí je soubor 

chronologicky uspořádaných událostí zachycujících nejvýznamnější událostí od roku 1666 

do roku 2008. Každá tato událost má hypertextový odkaz a při jeho aktivaci vyskakuje 

okno s daným článkem vystaveným na Facebook stránkách.  

V obecných informacích je odkaz na náborovou stránku doprovázenou textem, že 

v současné době nejsou žádné volné pozice.  

Novým prvkem v  prezentaci je záložka „House rules“ neboli „Pravidla v domě“. Jedná 

se o pravidla, jak by se měl každý uživatel chovat na této stránce. Obsahově se samozřejmě 

nejedná o nic nového, ale jde o způsob provedení. Poprvé je využita záložka, která je 

umístěna v horizontálním menu. 

Obsahová stránka je rozdělena na dvě poloviny. První se věnuje samotné činnosti hasičů 

např. velkým požárům, záchranným akcím nebo destrukci rodinného domu. Druhá část je 

zaměřena na PVČ, kdy se tvůrce snaží samotnou informaci o nebezpečí spojit nebo navázat 

na významnou událost. Výsledkem je článek, spojující propagaci proti kouření – „No 

smoking day“ se statistikou o počtu úmrtí způsobených neuhašenou cigaretou. Je také 

zmíněno doporučení při nákupu a používání neoriginálních nabíječek pro telefony Apple 

IPhone, které mohou způsobit požár a jsou tedy velice nebezpečné.  
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Stránka obsahuje také články nesouvisející ani s jednou kategorií. Jedná se o virtuální 

prohlídku nově postavené požární stanice, výcvik psů pro vyhledávání akcelerantů hoření 

nebo práce žen v hasičském prostředí v návaznosti na Mezinárodní den žen. [58] 

Článek, který nejvíce zaujal, popisuje požár způsobený slunečními paprsky. Text článku: 

„Další sluneční světlo způsobilo včera požár. Zrcadlo zaměřilo paprsky na ložní prádlo 

a to následně začalo hořet. V následujících dnech bude pěkné slunné počasí, takže pokud 

máte zrcadla, láhve s vodou nebo dokonce křišťálové koule na okenních parapetech, raději 

je dejte na jiné místo“ Tento příspěvek byl 11360 sdílen, dostal 940 status „to se mi líbí“  

a 439 komentářů. [58] 

Facebook stránka Prezídia Hasičského a záchranného zboru 

Prezídium HaZZ je organizační útvar Slovenské republiky na úseku požární ochrany. Tato 

stránka vznikla v roce 2013, jedná se tedy o nováčka na poli sociálních sítí.  

Tabulka 14: Statistika Facebook profilu Prezídia Hasičského a záchranného zboru [59] 

Kritérium Zhodnocení

Odkaz na www stránkách ano

Počet odběratelů 3198

Vyplněný profil na Facebooku ano

Počet všech příspěvků za 7 dní 4

Počet příspěvků zaměřených na PVČ 0

Optimalizovaná úvodní fotka na profilu ne

Počet lajků na všech článcích za 7 dní 130

Počet sdílení článků za 7 dní 64

Počet komentářů u všech článků za 7 dní 8  

Informace o stránce jsou velice strohé a uživateli neposkytují žádné relevantní informace. 

Další negativní poznatek je ten, že odkaz na oficiální stránku v popisu je nefunkční.  

Úvodní fotografie není optimalizovaná, jedná se v podstatě o reklamní leták upozorňující 

na 12. ročník mezinárodního veletrhu FIRECO, který se koná na konci května 2015 

v Trenčíně. Myšlenka propagace je dobrá, tento způsob používá i zahraniční stránka 

NFPA. Rozdíl je ale v tom, že v  NFPA má tento leták optimalizovaný a je na první pohled 

zřejmá informační hodnota tohoto sdělení. 
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Nejvíce zajímavý článek je rozsáhlý požár v průmyslové zóně. Jako jediný článek obsahuje 

fotografie z místa události, jež nejlépe vykresluji danou situaci. Popis je stručný a výstižný. 

Sdíleno 87 krát a líbilo se 39 uživatelům. [59] 

Facebook stránka Úsek požární bezpečnosti Missouri, USA 

Divize požární bezpečnosti je zaměřena na školení a certifikaci, které slouží jako 

oprávnění a stanovuje minimální požadavky učebních osnov v souladu s NFPA standardů 

v oblasti požární ochrany. Prostřednictvím poradního výboru požární ochrany a hasičské 

vzdělávací komise úzce spolupracuje s místními vládními agenturami, školami a dalšími 

vzdělávacími středisky. [60] 

Tabulka 15: Statistika Facebook profilu úseku požární bezpečnosti Missouri [60] 

Kritérium Zhodnocení

Odkaz na www stránkách ano

Počet odběratelů 2362

Vyplněný profil na Facebooku ano

Počet všech příspěvků za 7 dní 11

Počet příspěvků zaměřených na PVČ 8

Optimalizovaná úvodní fotka na profilu ano

Počet lajků na všech článcích za 7 dní 76

Počet sdílení článků za 7 dní 74

Počet komentářů u všech článků za 7 dní 3  

Jak vyplývá z předchozího odstavce, jedná se o stránku zaměřenou především na PVČ 

nebo činnost ji blízkou. Velmi úzce spolupracuje s NFPA a využívá značné množství jejich 

propagačních materiálů. Na svých stránkách odkazují na video s kreslenou postavičku Don 

Doofous, jež je projektem NFPA. 

Stránka je poměrně strohá na informace a vyplněno je pouze nezbytné minimum údajů. 

Rovněž struktura článků a příspěvků je jednoduchá a velice podobná. Obvykle obsahuje 

krátký text s využitím externích zdrojů. Stránka obsahuje dva články na téma použití 

kouřového detektoru. První je zpracován formou propagačního letáku a druhý popisuje, jak 

kouřový detektor zareagoval při požáru a zachránil lidský život. Součástí prezentace, je 

další článek o kouřových detektorech, ale tentokrát z trochu jiného pohledu. Nadpis zní 

„Kouřový detektor - probudí vaše děti?“. Článek je trochu obsáhlejší a Facebook slouží 

pouze jako lákadlo s odkazem na tiskovou zprávu. [60] 
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Nejzajímavějším příspěvkem se stal propagační leták „Fungující detektor kouře chrání váš 

život,“ který byl sdílen 34 krát a líbil se 17 lidem. [60] 

3.3.4 Vyhodnocení preventivně výchovné činnosti na Facebooku 

V předchozí kapitole jsou popsány dvě české a šest zahraničních stránek na sociální síti 

Facebook. Jednalo se o stránky HZS nebo neziskových organizací se zaměřením na PVČ. 

U všech stránek byla sledována stejná kritéria, popsána struktura jednotlivých profilů 

a hodnocen prezentovaný obsah. 

Formulace psaní textů se moc neliší, ve své podstatě jsou použity tři způsoby. První způsob 

je takový, že je krátce popsána událost a k ní přidána ilustrace (fotografie nebo video). 

Druhý způsob je obdobný a je ještě doplněn odkazem na oficiální stránku, kde se nachází 

celá tisková zpráva. U třetího způsobu je odkaz přímo vložen do pole s textem  

a odeslán na hlavní stranu Facebook profilu. Všechny tři styly jsou pro prezentaci vhodné 

a je dobré tyto styly různě kombinovat nebo si vybrat takový, který má nejlepší ohlas 

u uživatelů. Pokud se chce organizace úspěšně propagovat na sociálních sítích, musí 

reagovat na potřeby uživatelů a mezi tento způsob patří i samotný styl vydání článků. 

Dalším sledovaným jevem je počet článků za období jednoho týdne. Tento počet se 

pohyboval od 2 do 14. Není úplně jednoduché stanovit jaký je ideální počet příspěvků, 

platí zde pravidlo upřednostňování kvality před kvantitou. Je možné přispívat i 10x denně, 

tak jak to dělá zpravodajský magazín Mashable.com. [61] Pokud však organizace nemá 

k dispozici dostatek kvalitního materiálu, je vhodnější publikaci omezit na několik 

příspěvků týdně. 

Samotná aktivita uživatelů je přímo úměrná počtu uživatelů dané stránky. Vyšší počet 

publika předpokládá vyšší počet aktivit. Pokud má stránka 5000 uživatelů a aktivita je 5%, 

znamená to, že se u článku objeví počet sdílení maximálně 250 krát a tak se dostane na 

profily těchto 250 lidí. U fanouškovské základny 100 000 to už je 5000 sdílení a článek se 

tak dostane na oči více lidem. Počet fanoušků samozřejmě není jediná metrika, ale pro naše 

účely v PVČ je to podstatné. O možnostech a strategiích získávání fanoušků a aktivitě na 

Facebooku pojednává návrhová část. 
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3.4 Analýza preventivně výchovné činnosti na webových stránkách 

Kvalita webové stránky je z podstaty věci pojmem velice subjektivním. Téměř každý 

uživatel si pod kvalitou představí něco jiného. Záleží také na tom, jaké má stránka určení  

a co uživatel od webu očekává. Někdo preferuje přehlednost, snadnou orientaci, dostupné  

a hlavně kvalitní informace. Jiný zase to, aby stránka působila příjemně po stránce 

vzhledové. Jelikož existuje více úhlů pohledu na kvalitu webových prezentací, vznikla také 

rozmanitá kritéria pro jejich hodnocení. Kritéria pro hodnocení stránek zamřených na 

oblast PVČ jsou odlišná, než jsou běžně používaná pro hodnocení stránek komerčních. 

V této kapitole jsou zmíněna nejznámější z těchto hledisek a aplikovaná na různá webová 

prostředí se zaměřením na PVČ. Jedná se obvykle o stránky hasičských sborů nebo 

neziskových organizací se zaměřením na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Pro lepší přehlednost se stránky rozdělí na působnost v ČR a zahraničí. 

Způsob hodnocení se provádí dle stanovených kritérií, pro každou jednotlivou webovou 

stránku. Na základě průzkumu jednotlivých webových stránek jsou získány informace, 

které jsou následně zaneseny do tabulky. Výsledný seznam kritérií má tuto podobu: 

1. Kreativita grafiky – upoutání návštěvníka kreativitou webové stránky. 

2. Čitelnost obsahových prvků – zde se vyplatí neexperimentovat s barvami a fonty.  

3. Konzistence grafiky napříč webem – hlavní kritérium, aby uživatel věděl, že se 

stále nachází na stejných stránkách té samé společnosti.  

4. Intuitivní ovládání, jednoduchost – způsob orientace ve webovém prostředí. 

5. Odkaz na sociální sítě 

6. Aktuálnost webové stránky 

7. Diskusní fóra, komentáře – zda obsahuje stránka nějakou interakci s uživatelem. 

8. Informace vztahující se k problematice PVČ 

9. Kvízy 

10. Hry  

11. Soutěže 
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Formulace stanovených kritérii je záměrně stanovena tak, aby bylo možné odpovídat pouze 

odpovědí ano či ne (ano reprezentuje pozitivní hodnocení, ne negativní hodnocení). Tento 

způsob vyhodnocení se jeví vhodnější a dodává lepší orientaci v tabulce a celkovou 

přehlednost. 

3.4.1 Webové stránky v České republice a zahraničí 

Webové portály zaměřené na ochranu obyvatelstva a oblast požární ochrany jsou optimální 

cestou, jak pravidelně sdělovat aktuální a věrohodné informace širokému spektru lidí 

různých věkových kategorií. Tyto portály zřizuje řada institucí. Jedná se zpravidla  

o neziskové organizace nebo HZS.  

Na webových stránkách sboru dobrovolných hasičů, policie, obcí nebo měst lze také běžně 

nalézt informace týkající se oblasti požární ochrany.  Tyto informace ovšem tvoří malou 

část obsahu stránek a obvykle se skrývají až na několikáté úrovni menu. Existují rovněž 

speciální portály, jako jsou pozary.cz a další, kde je možné o dané problematice diskutovat, 

ale ty jsou určeny především odborné veřejnosti a úzce tematicky zaměřené. Nepojímají 

problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí jako celek. Je potřeba se zaměřit 

na stránky, které se vyznačují zejména komplexním přístupem k problematice. 

Webové stránky se zaměřením na PVČ byly vybrány na základě výsledků hledání 

klíčových slov ve vyhledávačích (např. ochrana obyvatelstva, preventivně výchovná 

činnost atd.). U zahraničního webu byla klíčová slova v anglickém jazyce (fire safety, fire 

prevention atd.) 

Vybrané portály v ČR: 

 HZS Moravskoslezského kraje 

 HZS Olomouckého kraje 

 Záchranný kruh 

 Hasík CZ 

Portály v zahraničí: 

 The Scottish Fire and Rescue Service 

 NFPA 
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 Fire and Rescue NSW 

HZS Moravskoslezské kraje 

V nedávné době přešly všechny HZS kraje, včetně Prahy pod jednotný systém webového 

rozhraní. Ve výsledku to znamená, že existuje hlavní webová stránka s názvem hzscr.cz  

a součástí jsou všechny její organizační složky. Mají stejný vzhled, stejné funkce a mění se 

pouze obsah.  

Tabulka 16: Zhodnocení webové stránky HZS Moravskoslezského kraje [62] 

Kritérium Zhodnocení

Kreativita grafiky ne

Čitelnost obsahových prvků ano

Konzistence grafiky napříč webem ano

Jednoduchost, intuitivní ovládání ne

Odkaz na sociální síť ne

Aktuálnost ano

Diskuzní fórum, komentáře ne

Informace vzathující se problematice k PVČ ano

Kvízy ne

Hry ano

Soutěže ano  

Web na první pohled působí velice přehledně, ale práce s ním je nelogická. Způsobuje to 

velké množství informací neustále odkazujícími na další odkazy a po určité době ztrácí 

uživatel přehled, kde se vlastně nachází. K lepší orientaci slouží banner na pravé straně. 

Tento banner se mění podle aktuálnosti a jeho úpravu si řídí každý kraj zvlášť. 

V současnosti je zde např. umístěn odkaz s názvem „shazování sněhu“. Pod tímto odkazem 

se skrývá seznam dostupných firem zabývajících se touto činností. 

Samotný pohyb po stránce je zajištěn pomocí horizontálního menu a hned 3 záložky jsou 

věnovány PVČ. Jedná se o ochranu obyvatelstva, služby pro veřejnost a požární prevenci. 

V sekcích jsou k dispozici pomůcky pro podporu výuky ZŠ z oblasti požární prevence 

a ochrany obyvatelstva.  Je možné tyto pomůcky stáhnout ve formátu pdf. Jiné dokumenty 

a legislativa z oblasti PVČ jsou přímo vystaveny na stránkách. V ostatních případech je 

uživatel odkazován na stránky Hasíka CZ, Záchranného kruhu nebo na metodický portál 

RVP. Základní opatření ochrany obyvatelstva jsou zde rozepsány a již neodkazují na další 

zdroje. Jedná se zejména o varování obyvatelstva, evakuace, nouzové přežití atd. 
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Další oblast PVČ je ta, kdy hasiči radí lidem v oblasti PO. Články jsou psány vyšetřovateli 

příčin požáru nebo hasiči z odboru prevence, kteří mají praktické zkušenosti a rádi se o ně 

podělí. Obsahově jsou články věnovány příčinám vzniku požáru, ale vyskytují se zde 

i zajímavější články, jako je např. elektrická saunová kamna jako příčina požáru nebo 

bezpečnost biokrbů. 

Stránka neodkazuje na žádnou sociální síť a součástí nejsou ani žádné hry nebo kvízy 

z oblasti PVČ. Jedinou interaktivní činností na tomto webu je celorepubliková literární 

soutěž, kterou je možno najít v sekci, služby pro veřejnost, Jsou zde také uvedeny všechny 

ostatní soutěže, které kdy probíhali a to od roku 2009. [62] 

HZS Olomouckého kraje 

Tato stránka má stejnou formu, vzhled a uživatelské prostředí jako stránka HZS 

Moravskoslezského kraje, mění se pouze struktura obsahu. Tyto dvě stránky velice dobře 

poslouží k dobrému srovnání, protože se jedná o prezentaci dvou různých organizaci ve 

stejném webovém prostředí. 

Tabulka 17: Zhodnocení stránky HZS Olomouckého kraje [63] 

Kritérium Zhodnocení

Kreativita grafiky ne

Čitelnost obsahových prvků ano

Konzistence grafiky napříč webem ano

Jednoduchost, intuitivní ovládání ne

Odkaz na sociální síť ne

Aktuálnost ano

Diskuzní fórum, komentáře ne

Informace vzathující se problematice k PVČ ano

Kvízy ano

Hry ano

Soutěže ano  

Díky velkému počtu záložek v menu jsou informace z oblasti PVČ umístěny na různých 

místech, a proto je orientace nepřehledná. Např. v rolovacím menu „služby pro veřejnost“ 

je odkaz s názvem „Informace pro…“. Zase v požární prevenci je umístěn odkaz na 

seznam firem zabývajících se likvidací obtížného hmyzu nebo otvírání bytů. Lépe by se 

tyto odkazy hodily v sekci služby pro veřejnost.  
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Na pravé straně stránky je opět umístěn banner s odkazy, dva odkazy ze čtyř jsou 

zaměřeny na PVČ. Informace jsou určeny pro občany ke kampani k detekci plynu  

a požárů. Na stránkách jsou k dispozici tři krátká videa, jako podpůrná část výuky ve 

školách. 

Součástí webu je odkaz na stránky Dráčka Floriánka, což jsou jednoduché stránky pro děti, 

kde si mohou vyzkoušet např. kvíz nebo si zahrát pexeso, bludiště, spojovačku, 

osmisměrku a další. Tyto stránky vytvořil příslušník HZS Olomouckého kraje.  

K dispozici jsou také propagační letáky, příručky pro učitele a další. Jsou umístěny 

v různých sekcích webu, proto není jednoduché je najít. Součástí webu jsou také odkazy na 

Hasíka CZ, Záchranný kruh nebo stránky HZS Jihomoravského kraje s projektem Vaše 

cesta k bezpečí. 

Obecně obsahují stránky poměrně velké množství informací a propagačních materiálů, 

které jsou bohužel nelogicky uspořádány.  Stránka neodkazuje na žádnou sociální síť. [63] 

Hasík CZ 

Tabulka 18: Zhodnocení stránky Hasík [64]  

Kritérium Zhodnocení

Kreativita grafiky ne

Čitelnost obsahových prvků ano

Konzistence grafiky napříč webem ano

Jednoduchost, intuitivní ovládání ano

Odkaz na sociální síť ano

Aktuálnost ano

Diskuzní fórum, komentáře ne

Informace vzathující se problematice k PVČ ano

Kvízy ne

Hry ano

Soutěže ano  

Webový design stránky je velice jednoduše koncipován. Přístup ke stránce je možný přes 

mobilní telefon, nejedná se však přímo o stránku vytvořenou přesně na míru pro tablety či 

mobilní telefony. Na hlavní záložce jsou uvedeny odkazy na všechny informace vystavené 

na webu. To dodává prostředí jednoduchost a intuitivnost. Návštěvník se rychle orientuje 

v jednotlivých částech. První část je věnována historii, výcviku, vzdělání, druhá se 

zaměřuje na soutěže a zábavu pro děti.  
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Elektronické publikace na webu jsou dostupné pouze pro absolventy výcviku v oblasti 

PVČ s přístupem chráněným heslem. Web je aktualizován pravidelně, včetně publikací  

a materiálu ke stažení. Jedinou neaktuální věcí je soutěž v sekci pro děti. Soutěž se konala 

v roce 2005 a na webu je popis celé soutěže, včetně pravidel. Velké množství propagačních 

letáků, obrázků, brožur a elektronických publikací a téměř všechen materiál je určen pro 

věkovou skupinu 2. až 6. ročníku základních škol. Jedná se zejména o vystřihovánky, 

omalovánky a jednu pohádku. Pro starší návštěvníky je určena pravidelná fotosoutěž 

s názvem „Hasiči před i za objektivem.“ Této soutěže se může zúčastnit každý  

z řad dobrovolných i profesionálních hasičů nebo fotoamatéři z řad veřejnosti. [64] 

Záchranný kruh 

Tabulka 19: Zhodnocení stránky Záchranný kruh [65] 

Kritérium Zhodnocení

Kreativita grafiky ano

Čitelnost obsahových prvků ano

Konzistence grafiky napříč webem ano

Jednoduchost, intuitivní ovládání ano

Odkaz na sociální síť ano

Aktuálnost ano

Diskuzní fórum, komentáře ano

Informace vzathující se problematice k PVČ ano

Kvízy ano

Hry ano

Soutěže ano  

Nezisková organizace Záchranný kruh má velice povedený web design. Obsahuje velké 

množství informací a navigace v jednotlivých částech je intuitivní. Na hlavní straně je  

v dolní části odkaz na sociální sítě Facebook, Twitter a Youtube. 

Hlavní strukturu webové stránky tvoří velké navigační menu, které je uprostřed stránky. 

Menu je rozděleno do 4 částí - pro veřejnost, školy, města a záchranáře. Pod každým se 

vždy ukrývá nepřeberné množství informací z oblasti požární ochrany a běžných rizik. 

U každého článku je navíc možno zanechat komentář. K jeho zpřístupnění je potřebná 

registrace na stránce. Registrace je rozdělena podle typu uživatele. Jedná se o běžného 

uživatele, pedagoga, záchranáře nebo organizaci. Samotná registrace je zdarma a podle 
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zvoleného typu nabízí uživateli různé možnosti přístupů (přístup k interaktivním 

učebnicím, přístup k testovacímu systému, vlastní profil organizace atd). 

Součástí této pestré nabídky je možnost si objednat velké množství pomůcek k výuce 

požární ochrany. Jedná se např. o kalendáře, propagační letáky, vzdělávací elektronické 

hry, deskové hry, interaktivní a tištěné učebnice. Všechny tyto položky jsou ovšem 

placené.   

Záchranný kruh se podílí na vývoji mobilních aplikací se zaměřením na PVČ. Jedná se 

o tři animované aplikace – První pomoc, Dopravní výchova pro děti a Malý záchranář. 

Aplikace jsou kompletně namluvené v českém jazyce a tedy vhodné jak pro děti tak pro 

dospělé. Všechny hry jsou dostupné pro mobilní systém Apple a Android. Dopravní 

výchova dětí je volně dostupná, ostatní jsou placené a to od 40 do 60 Kč. 

Stránka umožňuje učitelům/preventistům vytvořit vlastní test pro žáky škol. Obsahuje také 

informační systém pro webové stránky měst a obcí. Systém poskytuje nejdůležitější rady, 

návody a informace o nebezpečí pro návštěvníky stránek. Součásti je také zpravodajství 

z celé ČR. Hlavním zdrojem jsou zprávy z portálu policejní deník, která informuje občany 

nejen o policejní činnosti, ale i zásazích jednotek požární ochrany. [65] 

The Scottish Fire and Rescue Service  

Tabulka 20: Zhodnocení stránky The Scottish Fire and Rescue Service [66] 

Kritérium Zhodnocení

Kreativita grafiky ne

Čitelnost obsahových prvků ano

Konzistence grafiky napříč webem ano

Jednoduchost, intuitivní ovládání ano

Odkaz na sociální síť ano

Aktuálnost ne

Diskuzní fórum, komentáře ne

Informace vzathující se problematice k PVČ ano

Kvízy ano

Hry ano

Soutěže ne  

Webové rozhraní je velice pěkné zpracované a optimalizované pro mobilní telefony nebo 

tablety. Do webového prostředí je také zajímavě implementována funkce od společnosti 
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Google. Jedná se o překladač, kde si každý může navolit jazyk, ve kterém chce stránku 

zobrazovat.  

Oblast PVČ je zařazena pod jeden odkaz v menu s názvem „vaše bezpečí“. Po otevření se 

objeví kapitoly z oblasti požární ochrany (bezpečnost při grilování, vypouštění ohňostroje 

atd.) Dále jsou zde obecnější kapitoly jak pro mladé lidi, tak pro seniory. Součástí kapitol 

je pouze několik propagačních letáku, které je možno stáhnout ve formátu pdf. Jejich 

způsob zpracování je převážně formou textu a je tedy spíše určen pro starší populaci, 

nikoliv pro děti. 

Pro děti je vytvořena speciální stránka s názvem „Pro bezpečné Skotsko“. Jedná se o portál  

s velkým množstvím online her. Tyto hry jsou rozděleny do několika oblastí (oheň, voda, 

silnice, venku, doma, atd.) a v každé této oblasti jsou tematické hry (hádanky, kvizy, nebo 

spojovačky). [66] 

NFPA (National Fire Protection Association) 

Přední světový obhájce požární prevence a autoritativní zdroj na úrovni veřejné 

bezpečnosti v oblasti požární ochrany. NFPA vyvíjí, publikuje a šíří více než 300 

konsenzu, předpisů a norem, které mají minimalizovat možnost a účinků ohně a jiných 

rizik. [56] 

Tabulka 21: Zhodnocení stránky NFPA [67] 

Kritérium Zhodnocení

Kreativita grafiky ne

Čitelnost obsahových prvků ano

Konzistence grafiky napříč webem ano

Jednoduchost, intuitivní ovládání ano

Odkaz na sociální síť ano

Aktuálnost ano

Diskuzní fórum, komentáře ano

Informace vzathující se problematice k PVČ ano

Kvízy ano

Hry ano

Soutěže ano  

Velké množství propagačních letáků nebo brožur je možno stáhnout v anglickém nebo 

španělském jazyce. Některé další základní letáky lze stáhnout až v deseti různých 

jazykových mutacích. 
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Na hlavní straně jsou umístěny odkazy na sociální sítě Facebook, Twitter, Youtube, 

Flicker, Google+ a LinkedIn. První tři zmiňované sociální sítě jsou více zvýrazněné  

a umístěné ve speciálním boxu znázorňujícím u každé sítě nejnovější příspěvky.  

NFPA má vlastní blog. V této sekci vydává různé články z oblasti prevence a bezpečností. 

Jedná se např. o nebezpečí spojené s lavinou, těžbě oleje nebo vydané zákony z oblasti 

požární ochrany. U každého z příspěvků je možno ponechat komentář.  

Organizace také vydává vlastní periodikum. Je to oficiální online časopis určený pro členy. 

Je vydáván dvakrát měsíčně, věnuje se především tématům z oblasti požární ochrany, 

vyšetřování požárů, statistickým studiím a dalším. Při odběru je nutná bezplatná registrace. 

Na stránkách je možnost se dostat k podcastu, což je digitální audio nebo video soubor, 

distribuované přes internet s možností poslechu na přenosném přehrávači (iPod, mp3 nebo 

mobilní telefon), ale i v počítači. Sbírka archivovaných NFPA podcastů nabízí rozhovory 

s odborníky z oblasti požární ochrany. Tato sekce zřejmě upadá, jelikož v archivní části 

jsou poslední audio soubory z roku 2011. 

Součástí stránek jsou volně ke stažení zejména standarty NFPA. Dále je k dispozici „Live 

help,“ který je momentálně mimo provoz. [67] 

Fire and Rescue New South Wales 

Hasičský záchranný sbor NSW je sedmý největší městský hasičský sbor na světě, s více 

než 6800 hasičů, kteří jsou dislokováni na 339 požárních stanicích v celém státě. [68] 

Tabulka 22: Zhodnocení stránky NSW [68] 

Kritérium Zhodnocení

Kreativita grafiky ne

Čitelnost obsahových prvků ano

Konzistence grafiky napříč webem ano

Jednoduchost, intuitivní ovládání ano

Odkaz na sociální síť ano

Aktuálnost ne

Diskuzní fórum, komentáře ne

Informace vzathující se problematice k PVČ ano

Kvízy ano

Hry ano

Soutěže ne  



66 

Poslední aktualizace webu proběhla v prosinci 2014. Je pravdou, že články z oblasti 

preventivně výchovné činnosti jsou stále stejné nebo podobné a nepodléhají času, ale 

přínos nových informací není nikdy na škodu. Za to na sociálních sítích je organizace 

velice aktivní, proto se na ně odkazuje na svých stránkách. Jedná se o Twitter, Facebook, 

Google+ a Youtube. 

Velká část stránky je věnována PVČ.  Záložky v menu jsou rozděleny přehledně a to na 

sekce pro školy, podniky, obce a pro domácí požární bezpečnost - tedy pro občany. 

Informace jsou kvalitně zpracovány. Jednoduše a srozumitelně popsána problematika, 

přidána statistika jako zajímavost, kontrolní seznamy atd. Velká část webu je věnována 

požárům buší, které často sužují Austrálii.  

Na stránkách nejsou žádné brožury nebo propagační letáky v anglickém jazyce. 

K dispozici jsou pouze informační listy popisující nejvíce problematické oblasti požární 

ochrany. Tyto listy jsou přeloženy do 22 jazykových mutací a jsou k dispozici ve formátu 

pdf. Rozpracovaná témata na stránkách nejdou stáhnout v žádném formátu elektronických 

dokumentů.  

Zajímavý odkaz je na stránky státní správy Nového Jižního Walesu evidující požáry křovin 

(buše) a následně všechny informace promítá do mapy. Je to obdoba velice známých 

dopravních webových portálů, v tomto případě určené pro požáry. 

V sekci pro děti je odkaz na externí zdroje a jedná se o odkaz na externí stránku, které je 

plná her, kvizů, omalovánek. Dále jsou k nahlédnutí videa, písničky, virtuální prohlídka 

požární stanice, možnost sestavení vlastního požárního vozidla a další zajímavé aktivity. 

Stránky jsou animované a velice pěkně udělané. [68] 

3.4.2 Vyhodnocení preventivně výchovné činnosti na webu 

Obecně by měly kvalitní webové stránky splňovat několik podmínek. V první řadě musí 

stánky dokázat návštěvníka zaujmout. Pokud se tak nestane, návštěvník brzy ze stránek 

odchází, aniž by si přečetl na stránkách nějaký text. Další důležitou podmínkou je správně 

navržený design. Stránky musí být na první pohled přehledné a nesmí v návštěvníkovi 

vzbuzovat frustraci svou přílišnou složitostí.  Pokud se stane, že lidé stojí před složitým 

rozhodováním na který odkaz kliknout, často raději ze stránek odjedou. Stránky musí také 

působit profesionálně a seriózně, neboť návštěvníci mají tendence si dojem ze stránek 

spojovat s majitelem/tvůrcem stránek. Jádrem webových stránek je kvalitní obsah. Vždy je 
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výhodou, pokud je obsah internetové stránky živý, například pokud se občas objeví 

novinka či nový článek. 

Podle výsledků hodnocení je nejvíce efektivním portálem v oblasti požární ochrany 

Záchranný kruh, který by mohl být vzorem i pro zahraniční weby. Splňuje všechna 

stanovená kritéria a i v dalších ohledech je inspirativní. Informační obsah se zaměřuje na 

více cílových skupin a je veden vhodnou formou. Dobrý dojem z těchto stránek dále 

umocňuje líbivý grafický design. Obdobně se pohybuje i organizace NFPA, která také 

obstála na výbornou dle hodnocených kritérií. 

Z pohledu designu má nejhorší stránku Hasík CZ, ale zase tento nedostatek vynahrazuje 

svoji přehledností a snadným přístupem k informacím. Snadné získávání informací je 

Achillovou patou u stránek HZS Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Samotné 

informace jsou velice kvalitně zpracovány, je zde pestrá nabídka možností, ale orientace na 

webu je opravdu nelogická a zbytečně komplikovaná. 

3.5 Analýza ostatních služeb na internetu 

Nejvýznamnější roli v tomto segmentu hraje internetový server pro sdílení videí - Youtube. 

Youtube může být na jednu stranu chápán jako sociální síť, na stranu druhou nemusí být 

tato funkce vůbec využita a uživatel může na tuto stránku vstoupit a sledovat pouze video 

nahrávky. 

3.5.1 Youtube 

Na tomto video portálu je umístěno mnoho materiálu souvisejícího s PVČ. Jedná se  

o projekty neziskových organizací, vládních organizací a dalších subjektů zabývajících se 

ochranou v oblasti požární ochrany. Rozsah a oblast působení videí na Youtube je opravdu 

různorodý. Je možno zhlédnout různá instruktážní videa, rozhovory, záznamy z konferencí 

atd. Ve své podstatě by se tato videa dala rozdělit na animovaná nebo hraná. 

K podrobnějšímu rozboru jsou vybrány dvě animované série videí zaměřené na PVČ. 

Vhodné jsou jak pro cílovou skupinu dětí a mládeže, tak i pro dospělé. 

Dan Doofus 

Jedná se o video sérii NFPA (National Fire Protection Association). Dan se snaží 

komediálním způsobem předávat cenné poznatky z oblasti požární bezpečnosti. Vzdělávací 

filozofie NFPA je zaměřena na pozitivní smýšlení o požární bezpečnosti pro všechny 
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věkové kategorie. [69] Doofus je anglický výraz a znamená „hloupý člověk“. Tato 

hloupost, nebo spíše nevhodný přístup k požární bezpečnosti, je demonstrován v těchto 

krátkých animovaných videích a je vždy zakončen správným postupem, zabraňujícím 

vzniku požáru. Tato videa jsou určena ke sdělení bezpečnostní zprávy veselou a zábavnou 

formou. Nejsou určeny pouze pro děti, ale i pro dospělé, kteří by měli hrát důležitou roli  

v posilování bezpečnostních zpráv pro děti. [70] 

Videa a jejich témata za období 2008 až 2015: 

 Dan Doofus a "kontrolní seznam" 

 Dan Doofus a "strategie úniku při požáru" 

 Dan Doofus a "kouř a voda" 

 Dan Doofus a "ohňostroj" 

 Dan Doofus a "elektrické bezpečnosti" 

 Dan Doofus a „vytápění“ 

 Dan Doofus a „vaření“  

 Dan Doofus a „kouřové hlásiče“ [70, 71] 

V každém videu, kreslená postavička Dan Doofus dělá hloupé chyby, které by se mohly 

vyústit ve vážné nebezpečí úrazu např. elektrickým proudem. Dan Doofus video je součástí 

kolekce vzdělávacích materiálů s názvem "Udržení společenství bezpečné a připravené“ 

pro oblast požární bezpečnosti. [72] 

Sparky dog 

Sparky dog byl vytvořen pro organizaci NFPA v roce 1951 a jedná se o oficiálního 

maskota a reprezentanta v oblasti požární ochrany. Je všeobecně známo, že tuto postavičku 

nemilují jen děti, ale i dospělí. Velké množství americké populace se o požární ochraně 

dozvědělo mnohem více a to díky Sparkymu. Zejména prostřednictvím vzdělávacích lekcí 

a materiálů, ve kterých figuruje. [73] 

Maskot Sparky v rámci výchovné činnosti často navštěvuje školy a podílí se na 

společenských akcích zaměřených na požární ochranu. Díky tomu způsobu se dostal do 

povědomí občanů, čehož následně organizace využívá. Kromě samotné komunikace 

s veřejností prostřednictvím akcí se reprezentuje také na webových stránkách, Facebooku  

a také Youtube. [73, 74] 
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3.6 Dílčí závěr 

Z analýzy současného stavu prezentace PVČ na internetu a sociálních sítích vyplývá, že 

článků věnujících se problematice PVČ je na webu a Facebooku obecně málo. Důvodem je 

možná sama podstata preventivní činnosti – lidé ji sami nevyhledávají, musí je zaujmout 

a oslovit sama, což klade vysoké nároky na formu a obsah sdělení nesoucí preventivně 

výchovnou informaci. Otázkou také zůstává, zda by prezentace PVČ na internetu měla být 

pouze doplněním činností probíhajících např. ve školách, nebo zda by měla samostatnou 

kapitolou. 

Hlavní problém v České republice, který ovlivňuje prezentaci PVČ na internetu, je 

neexistující organizační propojení této činnosti. Dochází proto k situaci, kdy si HZS krajů 

tvoří své webové stránky každý separátně, obsahují proto jiné informace. S tím souvisí 

také personální zajištění a nelze očekávat, že činnost bude někdo vykonávat ve svém 

volném čase. 

Prezentace jakéhokoliv tématu na internetu a sociálních sítích vyžaduje určité schopnosti 

(znalosti a dovednosti) svých tvůrců. Není pravdou, že se jedná jen o přidávání příspěvků 

na web či sociální síť. Aby web či stránka na sociální síti měla smysl, byla navštěvovaná  

a plnila výchovný účel, je potřeba kompetentních pracovníků, kteří dokáží tuto tématiku 

podat zajímavým způsobem. Je potřeba mít znalosti a dovednosti z oblasti prezentace na 

internetu, designu, marketingu, kreativity a žurnalistiky. 
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4 Návrh využití sociálních sítí a internetu k preventivně 

výchovné činnosti 

Internet se díky svému rozmachu dostal do všech oblastí každodenního života. 

V povědomí široké veřejnosti figuruje internet často jako služba sloužící především pro 

sběr informací, k zábavě či komunikaci. Tato představa je však mylná. Firmy, organizace 

ale i jednotlivci začali využívat internet pro své marketingové kampaně. 

Ze společenského hlediska je marketing chápán jako: „Sociální a manažerský proces, 

jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží a to na základě produkce 

komodit a jejich směny za komodity jiné nebo za peníze.“ [2] 

Internetový marketing je možno definovat jako: „Veškeré marketingové aktivity 

probíhající na internetu.“ Jeho počátky lze směřovat ke konci 90. let minulého století.  

S rozvojem různých technických možností a přístupu obyvatelstva k internetu, se  

z internetu stal nástroj, který komplexně změnil přístup k marketingu. [26] 

4.1 Sociální sítě a způsob efektivního využití pro PVČ 

Před tím, než začne organizace na sociálních sítích působit, je potřeba si vytvořit 

strategický rámec. Strategickým rámcem se rozumí obecná pravidla, která jsou platná při 

vytváření prezentací na sociálních sítích. Součástí strategického plánu by měl být i seznam 

partnerských či tematicky příbuzných projektů, profilů a stránek, které mohou pomoci ke 

zviditelnění projektu. Tvorba strategického rámce zahrnuje několik kroků, které na sebe 

logicky navazují.  

Prvním krokem je soupis veškerých použitelných materiálů. Patří zde finanční zdroje, 

lidské zdroje, dovednosti, nápady, fotografie a videa. Do této kategorie spadá i time-

management a organizační zajištění – tedy kolik času a kdo se bude přípravě sociálním 

sítím věnovat. 

Druhým krokem je vymezení cílů, tedy určení důvodu, za jakým účelem vlastně stránka na 

sociální síti vznikne. U propagace PVČ na sociálních sítích se jedná o doplnění informací 

oficiálních webů, oznamováním novinek a upozorněním na určitou problematiku.  
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Třetím krokem je vymezení monitorovacích ukazatelů, jejichž pomocí se měří 

dosahování stanovených cílů. Co je měřitelným ukazatelem, záleží na cíli stránky.  

U PVČ se musí organizace zajímat o reach (oslovení uživatelé) popř. počet přístupů 

z webu na sociální síť a naopak. Zavádějící na sociálních sítích se stává počet fanoušků. 

Tento údaj sám o sobě neříká nic o tom, kolik lidí sdělení ve skutečnosti vidí. 

Čtvrtým krokem je charakteristika obsahu. Jedná se o obsah, kterému se pak 

přizpůsobuje forma sdělení. 

Pátým krokem je definice milníků a vytvoření časového rozvrhu. Milníky označují 

hlavní události kampaně. Důležité je mít základní přehled o tom, který měsíc bude co 

propagováno a jaké dění je zásadní. Časový rozvrh se zakládá na pravidle, že na sociálních 

sítích je hlavní výhodou vysoká interaktivita a aktuálnost.  

Posledním krokem je upozornění na sebe, dokázat o sobě dát vědět co největšímu počtu 

lidí. Pokud se jedná o propagaci PVČ na sociálních sítích, je žádoucí na ni upozornit na 

webových stránkách jednotlivých HZS či neziskových organizacích působících v oblasti 

požární prevence. Na existenci stránky na sociální síti je vhodné upozornit při dnech 

otevřených dveří, exkurzích, při distribuci tiskových materiálů, na partnerských webech, 

v zájmových centrech, v prezentacích nebo na billboardech. 

K úspěchu na Facebooku jsou důležité dvě věci. Způsob, jakým se uživatel k obsahu 

dostane a obsah samotný. Velkou výhodou Facebooku je to, že stránka je již připravena, 

stačí ji pouze naplnit informacemi. Odpadá tak velký počáteční problém, který vzniká při 

zakládání webu, tedy jeho naprogramování. Rovněž finanční investice je zde na začátku 

v podstatě nulová. Náročná je však další fáze – a to nutnost velmi časté frekvence práce 

s profilem a také získání fanoušků, kteří se musí nějakým způsobem dozvědět o existenci 

stránky na Facebooku. Klíčem k úspěchu na sociálních sítích je aktivita. Na profilu by se 

mělo něco neustále dít, kromě stálé aktualizace statusů je vhodné pořádat soutěže, 

vystavovat vlastní materiály - fotografie, obrázky, videa, texty, popř. tvořit si vlastní 

aplikace. Hodně aktivní stránky na Facebooku mají velmi vysoký reach, tedy skutečný 

počet oslovených uživatelů. Statusy těchto stránek se zobrazují i jejich fanouškům, kteří 

s nimi mají nulovou interakci. Pokud má stránka vysoký reach, uvidí statusy i přátelé 

fanoušků – kteří se pak mohou stát i fanoušky dané stránky. [50] 
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Aby se uživatelé dozvěděli o tom, že existuje stránka nebo skupina s problematikou PVČ, 

je potřeba být aktivní. Základem úspěšné a udržitelné propagace obsahu je virální lineární 

šíření mezi cílovou skupinu uživatelů. Šíření je do určité míry možné stimulovat 

i kontrolovat např. podporou a moderováním diskuzí, sdílením obsahů, placenou reklamou, 

vytváření a udržení partnerství s jinými subjekty, aktivní podpora uživatelů a motivace 

k šíření obsahů v rámci aplikace. 

Samozřejmostí v procesu propagace obsahu PVČ na Facebooku je, že propagace musí být 

trvalá. Pokud má Facebook sloužit jako užitečný komunikační kanál nemusí být vždy 

nutná finanční investice, ale vždy to znamená nutnost investovat čas. Je potřeba být 

v neustálém kontaktu s fanoušky. Odpovídat na jejich dotazy a motivovat je ke 

komunikaci. [50] 

4.1.1 Personální obsazení  

V mnoha organizacích využívajících k propagaci sociální síť dochází k zbytečným 

problémům pouze proto, že personální otázka zde není správně a zejména zcela jasně 

vyřešena.  

Personální obsazení vychází ze samé podstaty propagace na Facebooku. Na sociálních 

sítích se vyskytuje široká škála uživatelů a každý se chová jinak. Z pohledu editora stránky 

je klíčové znát způsob chování každého z nich. Existuje pravidlo 1-9-90, které definuje 

skupinu uživatelů:  

1. tvůrce obsahu (1%). Někdy také nazývá key influencer nebo opinion maker. Jedná 

se o uživatele, který na sociální síti přináší a vytváří nový obsah. Tento obsah je 

pak následně zhlédnut nebo sdílen mezi uživatele, kteří nejsou přátelé.  

2. editor (9%). Uživatel, který se přidává k diskuzím a upravuje nebo dále doplňuje 

obsah vytvořený tvůrcem. V ojedinělých případech mohou vytvořit i nový obsah.  

3. pozorovatel (90%). Jedná se o uživatele, který nevytváří nový obsah. Jde  

o pouhého konzumenta, který daný obsah čte. [75] 

Tento způsob lze aplikovat i mimo sociální síť. Jedná se o konverzaci ve skupině. Obvykle 

velkou část konverzace udává pouze pár jednotlivců, několik osob pak přidává postřehy, 

krátce formuluje věty a zbytek naslouchá.  
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Propagaci na sociální síti by neměl vykonávat externista. Externisté nemusí plně rozumět 

činnosti organizace, nemají vnitřní informace a jen málokdy jsou schopni kvalifikovaně 

odpovídat uživatelům. Prezentace může být externími silami navržena, aktivována, 

uvedena do provozu a řízena v úvodních fázích své existence. Rutinní provoz by pak měli 

zajišťovat lidé z organizace. [50] 

Pokud organizace přenechá vytvoření prezentace na sociální sít externí agentuře, pak 

v okamžiku předání je potřeba určit člověka zodpovědného za její správu. Mnoho 

organizací tuto zodpovědnost převádí na své tiskové mluvčí, respektive PR specialisty. 

Pokud má dotyčný člověk mnoho jiných povinnosti, nemusí být tento způsob optimální 

řešením. Důvodem je, že efektivní komunikace prostřednictvím sociální sítě je časové 

náročná věc vyžadující nejenom prostředky a nasazení, ale také určitou zkušenost a znalost 

věci. Je logické ji svěřovat odborníkovi na vnější komunikaci, ale zároveň by mělo být 

zajištěno, aby měl na tuto komunikaci vyhrazen fixní čas, nebo nejlépe část pracovního 

poměru. [50, 75] 

Otázkou tedy je, kdo bude tvůrce obsahu a kdo správce. Jedná se přinejmenším o stejně 

důležitou otázku, jako časové rozvržení nebo vhodná alokace prostředků. V ideálním 

případě tuto činnost zastává jedna a ta samá osoba. U HZS je to možné, pokud se jedná 

pouze o prezentaci zaměřenou na jednu oblast. Pověřená osoba musí znát oblast své 

působnosti a na základě znalostí vytvářet prezentaci. Může tedy vytvářet obsah, následně 

ho vystavovat, editovat, reagovat na dotazy uživatelů atd. Zároveň je možné, aby tato 

osoba byla i správce a soustředila se na způsob získávání fanoušků, sledování aktuálních 

trendů na Facebooku, vyhledávání tematicky podobných stránek a další činnosti, která 

vede k úspěšné propagaci na základě stanovených cílů. 

Pokud se jedná o Facebook stránku, která slouží pro potřeby celého sboru, je důležité 

stanovit jednotlivé role zvlášť. Mezi největší chybu patří rozprostření komunikace na 

Facebooku mezi více osob, aniž jsou jasně stanoveny priority a pravomoce. Chybou je také 

přidělení komunikace na sociální síti člověku, který je již přetížen jinými úkoly nebo nemá 

dostatečné znalosti, dovednosti či kreativitu.  

Vedoucí osoba by měla být při prezentaci koordinátorem i autoritou. Zodpovídat za 

všechny ostatní a jejich práci. Autorita by měla revidovat nebo i schvalovat příspěvky, 

obsahy publikované všemi ostatními a měla by být také hlavním moderátorem 
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komunikace. Jinak hrozí nebezpečí toho, že si články budou protiřečit nebo nebudou 

konzistentní. [50] 

4.1.2 Zaměření na věkové skupiny 

Celá oblast PVČ se snaží změnit chování obyvatelstva, jeho přístup a myšlení v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Při navrhování strategie prezentace je důležité mít 

na paměti, že může být cílena jak na širokou veřejnost, tak na specifické skupiny. Cílové 

skupiny jsou důležité při hledání metody a způsobu komunikace. Např. starší osoby tvoří 

skupinu, pro kterou je nezbytné vhodně upravit komunikační strategii. Jinou cílovou 

skupinu představují nezletilí, především při utváření základních znalostí a pohledů na 

problematiku požární ochrany. Tyto a další faktory mají vliv na tvorbu kampaně a je 

nezbytné je brát v úvahu. 

Z analytické části vyplývá, že prezentace na Facebooku jak v ČR, tak zahraničí, je většinou 

kombinovaná. Informace na stránkách jsou zaměřeny jak na oblast PVČ, tak na činnost 

samotných hasičů. Právě prezentovaná činnost hasičů na Facebooku přináší několik výhod, 

ale i nevýhod. Výhodou je, že stránky se stávají poutavější, pestřejší, články jsou doplněny 

o fotografie a videozáběry. Na druhou stranu je velkou nevýhodou samotný obsah. Činnost 

hasičů je obvykle spojena se záchranou osob, dopravními nehodami nebo požáry. Jedná se 

tedy o explicitní obsah, který není vhodný pro všechny věkové kategorie, zejména děti. 

Zde tedy vzniká otázka, na jakou skupinu se nejlépe zaměřit. Rozdělení cílových skupin 

pro PVČ není stanoveno a už vůbec ne při propagaci na Facebooku. Hledáme tedy 

skupinu, která přináší největší příliv uživatelů a nejmenší počet omezení. Z analýzy 

populační základny vychází, že se jedná o skupinu ve věku od 20 do 45 let.  

4.1.3 Získávání fanoušků na Facebooku 

Častým problémem organizací, které se prezentují na sociálních sítích, je neznalost 

získávání fanoušků. Mylnou představou je, že na Facebook stránku uživatelé sami přichází, 

protože je organizace známá, má dostatečnou prestiž nebo ji každý začne pomocí 

vyhledávače hledat. Nejlepším základem je využít možnosti, které již existují  

a s jejich pomocí oslovit nové potencionální uživatele. 

Emaily jsou v dnešní době nedílnou součástí každé firmy či organizace. Otázkou je, kolik 

emailů je denně odesláno a jak je strukturován podpis. První krok je tedy zkontrolovat 

podpis a následně zredukovat nadbytečné informace. Dalším krokem je přidat odkaz na 
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webové stránky. U webové stránky je dobré využít některou z analytických aplikací a tím 

zjistit podrobnější informace o návštěvnících. Může se jednat například o nástroj Google 

Analytics. [75] 

Na existenci Facebook stánky lze upozornit i prostřednictvím časopisu 112. Jde o vlastní 

periodikum HZS a je dobré napsat článek o dané Facebook stránce. Samozřejmě je možno 

využít tohoto článku k propagaci dané nebo jiné činnosti, ale hlavní důvod je zviditelnění.  

Katalogy jsou dalším typickým nástrojem, který slouží k propagaci. Některé katalogy jsou 

pravidelně vydávány a náklady se vznikem jsou v každém případě, pouze obsah se mění. 

Zde je tedy prostor pro umístění informace o Facebook stránce.  

Posledním zmiňovaným prvkem, který slouží k zviditelnění, jsou média. Jedná se  

o propagaci v reklamní kampani, na veřejnosti, na akcích v TV atd. 

V tomto výčtu je zmíněno několik běžných způsobu jak poukázat na existenci dané 

stránky. Obecně řečeno, odkaz na svou Facebook stránku je možno umístit kdekoliv. Může 

se jednat o vizitky, rádiové nebo televizní vysílání, inzerce v tisku atd. V USA jdou některé 

společnosti do takového extrému, že v případě, kdy mohou uvést pouze jeden odkaz, 

uvedou ten na svou Facebook stránku. [75] Nutné je podotknout, že všichni uživatelé 

osloveni tímto způsobem, by měli být odkázáni na tzv. vstupní záložku, nikoliv na zeď. 

Nový návštěvník stránky nejdříve přijde na zeď, je obvykle svědkem mnoha příspěvků 

a mohou se ukazovat i komentáře k jednotlivým příspěvkům. Je pravdou, že na základě 

těchto informací dostane nový návštěvník obecný přehled o informační struktuře. Může se 

ale stát, že aktuální obsah na zdi zafunguje negativně a tento informační chaos 

nebo nevhodnost odradí potencionálního fanouška. Je tedy vhodné využít zmiňované 

vstupní záložky. 

V roce 2012 došlo k výrazné změně celého Facebooku. Vstupní záložka byla zrušena  

a došlo ke sjednocení uživatelských profilů a Facebook stránek. Vstupní záložka byla 

nahrazena pluginem (jedná se o modul) s názvem Static HTML: iframe tabs. Tento nástroj 

umožňuje vytvářet onu vstupní záložku, ale je potřeba znalost html kódu. [76] 

Využití vlastních funkcí sociální sítě k propagaci své prezentace je dobrý způsob na 

začátek, ale obvykle je nedostačující. Proto Facebook obsahuje funkce jako je placená 

reklama v rámci serveru. Rozhodne-li se organizace do ní investovat, fakticky si kupuje 

uživatele, kteří zhlédnou stránku a následně se k ní možná připojí. Nekupuje si však jejich 
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udržení. To musí organizace vždy zajistit dodáním kvalitního obsahu. Facebook v zásadě 

rozlišuje dva obchodní modely své reklamy, a to CPM – platba za zobrazení reklamy  

a CPC – platba za kliknutí na odkaz. Srovnání obou možností by bylo nad rámec této 

práce. V podstatě platí, že první z metod je vhodnější u image reklamy a u reklamy značky, 

tedy i v případě PVČ. Druhá je pak vhodnější pro produktovou a prodejní reklamu. [50,75] 

4.1.4 Zobrazování příspěvků 

Uživatel, který se přihlásí na svůj účet Facebooku se ihned dostane na hlavní stranu a zde 

vidí příspěvky publikované přáteli nebo stránkami, kterých je fanouškem. Důležitou roli 

v zobrazování obsahu stránky hraje dosah. Dosah reprezentuje počet osob, jimž se 

příspěvek zobrazil.  

Zobrazených a vybraných příspěvků je denně u běžného uživatele asi 300. Facebook ale ve 

skutečnosti vybírá z mnohem většího počtu, uvádí se až z 1500 příspěvků. Jde o příspěvky 

všech stránek, všech přátel, ale také sledovaných osobností. Mezi 300 vybraných příspěvků 

se ještě musí vejít také několik virálních příspěvků, které mohou být uživateli zobrazeny na 

základě aktivity jeho přátel či různá další doporučení. [77] 

S tím, jak se zvyšuje počet uživatelů na Facebooku, roste také počet firemních stránek. Je 

stále těžší „dosáhnout“ na své fanoušky skrze jejich news feed (vybrané příspěvky). 

Uživatelé mají mnohem více přátel a sledují více stránek. Každý příspěvek má tak větší 

konkurenci a přidání reklam v rámci příspěvkového feedu tuto konkurenci pouze navýšilo. 

Tento fakt, společně se změnami v algoritmu zobrazování, má za následek snižování 

dosahu každého příspěvku. Jednoduše to znamená, že ne všechny příspěvky publikované 

na stránkách se k uživateli dostanou. [78] 

Facebook zobrazuje standardně hlavní příspěvky (uživateli nejvíce relevantní) a ne každý 

uživatel si přepíná zobrazení vybraných příspěvků na chronologické řazení. Proto by se 

měl každý správce Facebook stránky snažit, aby byl daný příspěvek označen jako hlavní 

příspěvek. 

Situace je ještě komplikovanější. Každému příspěvku Facebook přiřadí hodnotu 

vypočtenou podle algoritmu. Tato hodnota, zvaná také EdgeRank, je dána několika 

proměnnými. Pouze pokud jsou příspěvky kvalitně hodnoceny, uživatelé jim dávají like, 

sdílí je nebo komentují, pak získávají vysokou hodnotu EdgeRank a stávají se hlavními 
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příspěvky uživatele. [79] Čím je vyšší EdgeRank, tím je vyšší šance na zobrazení 

příspěvku. Existuje několik způsobů jak tuto hodnotu zvýšit, jedná se o: 

 Vybízení k aktivitě - aktivita přinese sdílení, oblíbenost a komentáře, je tedy 

důležitá forma obsahu. 

 Zapojení dlouhodobě existující profily - použití stávajících nikoliv fiktivních 

účtů. 

 Dobré načasování zveřejnění - existuje statistika, kdy se na Facebooku vyskytuje 

nejvíce lidí, ale tato data nejsou relevantní. Důležité je dění na dané stránce. 

K tomuto účelu slouží funkce Insights, která popisuje aktivitu na stránce, časové 

období pohybu na stránce, dosah atd. [80] 

 Přidání do seznamu zájmů - volitelná možnost uspořádání a zobrazení obsahu. Po 

vytvoření seznamu je možné, že se sledované příspěvky objeví v hlavním 

příspěvku. 

 Partnerství s příbuznými stránkami - pokud dojde k označení jinou stránkou, je 

možnost oslovení nových uživatelů, kteří zatím nejsou fanoušky prostřednictvím 

vybraných příspěvků. Musí se ovšem jednat o stránky s podobným obsahem, které 

se vzájemně doplňují. [81] 

4.1.5 Způsoby zvyšování aktivity uživatelů 

Na Facebooku je klíčový obsah a cesta k němu. Obsahem se rozumí příspěvek, a proto je 

důležité ukázat ideální vlastnosti a také příklad, jak by měl takový příspěvek vypadat. 

Příspěvky vyvolávající největší odezvu obsahují zpravidla: humor, pointu, kuriozitu, 

hrozící nebezpečí, emoce, provokaci nebo nutkání k zamyšlení. Kombinace těchto 

základních prvků udržuje fanouška v pozornosti. Důležité je také zachovat jistou 

decentnost příspěvků a způsob zapojení uživatele. Lidé u příspěvku udělají obvykle pouze 

jednu akci, buď přidají komentář, dají like nebo informaci dále sdílí. [82]  

Způsobů jak podněcovat interakce s uživateli na Facebooku je několik. Jedním z nich je 

call to action, neboli výzva k akci. Tento typ příspěvku nabádá uživatele, aby provedl akci 

„To se mi líbí“, tedy like. Pokud se tak stane, šance na počet zobrazení příspěvků stoupá. 

Tento typ příspěvku může vycházet ze statistik. Např. „Víte, že v roce 2014 hasiči 

uchránili majetek v hodnotě 500 miliónů?“  
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Dalším způsobem na zvýšení aktivity uživatelů je doplnění věty. Např. „Kolik si myslíte, 

že váží celková výstroj zasahujícího hasiče u požáru?“ 

Je důležité nechat uživatele projevit vlastní názor, fantazii nebo přání. Zároveň je nutné 

tuto činnost koordinovat a ukázat směr. Obecně platí, že vyšší interakci mají jasné  

a stručné příspěvky, u kterých je na první pohled jasné, co se od uživatele požaduje.  

Správně zvolený citát, přísloví nebo hláška, může získat vysoký počet interakcí. Záleží 

samozřejmě na oboru, ale na internetu se objevuje velké množství citátů a není problém 

nějaký najít. Dalším pozitivem je, že tímto způsobem se vyjadřuje postoj a zároveň dává 

určitou tvář organizaci.  

4.2 Webové stránky a způsob efektivního využití pro PVČ 

Webové stránky HZS jsou již navrženy a chod je v plném provozu, jak však vyplývá 

z analýzy, nemají kreativní grafiku, ovládání není intuitivní, struktura webu je 

nepřehledná. Další kapitoly představí způsob jak přilákat návštěvníky a na stránce je 

udržet. 

4.2.1 Zvýšení návštěvnosti stránek 

Ke zviditelnění internetových stránek lze použít optimalizace stránek pro vyhledávače 

(SEO optimalizace), reklamní kampaně ve vyhledávačích (PPC reklama), PR články, 

registrace do katalogů, apod. [83]  

SEO je anglická zkratka, která se v češtině překládá jako optimalizace pro vyhledávače. 

Jsou to techniky a postupy, které mají za účel optimalizovat www stránky a výsledkem 

optimalizace je lepší umístění ve vyhledávačích. Majoritní podíl návštěvníků přichází na 

stránky z vyhledávačů, v ČR jsou to především Seznam a Google. Hlavním nástrojem SEO 

jsou správně vyplněná klíčová slova. Klíčová slova zadávají uživatelé do vyhledávače 

a ten na ně pak při procházení stránek naráží v nadpisech či v titulku stránek nebo 

v samotném textu. Je tedy důležité, aby nadpisy, obrázky a články na webových stránkách 

měli tato klíčová slova vyplněna. Pokud není web optimalizovaný, výrazně klesá šance na 

přední umístění ve vyhledávači. [84] 

S výběrem klíčových slov mohou pomoci Statistiky hledaných slov na Seznamu, [85] nebo 

nástroje pro návrh klíčových slov Google AdWords. [86] 
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Dalším prostředkem ke zvýšení viditelnosti stránek slouží PPC reklama. Jedná se o zkratku 

z anglického spojení pay-per-click a znamená platba za proklik.  PPC lze ve vyhledávání  

přesně cílit na slova či cílovou skupinu. [75] Ve vyhledávání se může cílit např. na osoby, 

které zadali frázi „prevence požárů,” v obsahu zase na muže kolem 20 let, které zajímá 

hasičská činnost. Přesné cílení zvyšuje pravděpodobnost, že lidé reklamu prokliknou a na 

webu udělají to, co chce tvůrce stránek. Nabízí se však otázka, jestli je to vhodný způsob 

upoutání pozornosti. Služba je placená, je proto potřeba si ujasnit, zda jsou k dispozici 

finanční prostředky. 

Dalším způsobem zviditelnění je registrace webu do katalogů. Registrace do katalogu patří 

mezi základní činnosti při budování odkazů (link building). V poslední době má registrace 

do katalogů vliv především pro vyhledávač Seznam.cz. Google využívá lepší algoritmus 

a registracím z katalogů už nepřikládá takovou váhu. Jedná se rovněž o placenou službu. 

4.2.2 Udržitelnost webových stránek 

Pokud se návštěvník na stránku dostane, musí být stránka koncipovaná tak, aby na ní 

zůstal. Důležité je nabídnout návštěvníkům informace, které hledají a to jasně, jednoduše  

a přehledně. Při plánovaní struktury webové prezentace platí pravidlo, že v jednoduchosti 

je síla. Stránky nesmí být překombinované. Všechny sekce a podsekce musí být seřazené 

tak, aby byla navigace jednoduchá a intuitivní. Návštěvník se po stránce pohybuje úplně 

podle jiného algoritmu a je dokázáno, že lidé na webu čtou text jinak než např. psaný 

text. Člověk těká očima po stránkách a hledá záchytné body. Text pro web musí být věcný 

a s krátkými odstavci, jinak se čtenář unaví a odejde jinam. Psaní pro web se také 

vyznačuje častějším používáním tučného písma a kurzívy. Je důležité části rozdělit do 

skupin dle jejich zájmů a ty řadit v logickém, přehledném a jasném pořadí. [83] 

Všechny stránky mají domovskou neboli „kořenovou“ stránku, která je obvykle 

nejnavštěvovanější stránkou na webu a mnoha uživatelům slouží při procházení jako 

výchozí bod. Pokud web obsahuje více stránek, musí být zváženo, jakým způsobem budou 

návštěvníci z obecné stránky (kořenové stránky) přecházet na stránky s konkrétnějším 

obsahem. Pokud existuje konkrétní téma, kterému se věnuje několik různých stránek 

současně, mělo by smysl vytvořit stránku jednu, která by obsáhla dané téma. [87] 

Vzhled a strukturu webových stránek ovlivňují také současné trendy. Již delší dobu 

dochází k trendu zjednodušování webových stránek, v poslední době však tento trend 

http://www.seznam.cz/
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přechází až v minimalismus. Stránky plné detailů, dlouhých odstavců se spoustou obrázků 

střídá střídmý design. Zaplnit každé místo na stránce je spíše na škodu. Volné plochy 

nechávají web dýchat, zdůrazní text a usnadní orientaci. 

Dalším trendem současnosti je rozšíření loga a sloganu na úkor ostatního obsahu. Důležité 

je, aby se informace o organizaci objevily okamžitě poté, kdy se návštěvník začne na 

stránce pohybovat. S příchodem tabletů a mobilních telefonů se důležitou funkcí webových 

stránek stala také flexibilita zobrazení s plně automatickým přizpůsobením stránky 

rozlišením displeje. Na informačně bohatých stránkách se opět díky tabletům začíná 

prosazovat také horizontální navigace. 

Posledním zmiňovaným trendem je nová funkce zápatí. Z tohoto prostoru se stalo místo 

pro kontaktní formuláře, novinky ze sociálních sítí či dalších relevantních informací. 

Zápatí se stává důležitou součástí stránek i z pohledu designu. 

4.3 Dílčí závěr 

V návrhové části se odráží cíl diplomové práce a tím je způsob, jak se v současných 

podmínkách co nejefektivněji reprezentovat na internetu. K tomu je zapotřebí vytvořit 

konkrétní strategii, vybrat si cílovou skupinu, zjistit jakým způsobem získat nové uživatele 

a zároveň jak je podněcovat k aktivitě na Facebooku. Je také důležité mít na paměti, že 

nejenom obsah hraje klíčovou roli, ale také personální obsazení nebo časová náročnost 

a samotný úspěch propagace je přímo úměrný strávenému času. Pokud existují vhodné 

prostředky, je pouze otázkou času, kdy se objeví požadované výsledky. Velkou výhodu, 

kterou přináší Facebook je ta, že sdružuje velké množství lidí a stačí je pouze nalákat na 

stránku. Uživatelé samozřejmě odcházejí ze stránek, ale to se stává pouze tehdy, jestliže 

dochází ke ztrátě úrovně obsahu. 

U webových stránek je zřejmé, že popularita se nedá vybudovat okamžitě, ale při dodržení 

jistých pravidel a kvalitního textu je zaručen přiměřený výsledek. Je dobré mít na paměti, 

že optimalizace webových stránek nikdy nekončí. Vyhledávače neustále vylepšují  

a mění své algoritmy, proto se výsledky mění. Web by se měl na základě těchto požadavků 

neustále zlepšovat, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Vzniká zde otázka, jestli 

není lepší investovat čas a finanční prostředky pouze do sociální sítě Facebook a propagaci 

PVČ vést tímto způsobem.  
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5 Závěr 

Tato práce pojednává o dvou zdánlivě nesouvisejících oblastech, kterými jsou preventivně 

výchovná činnost v oblasti požární ochrany a internet. Na preventivně výchovnou činnost 

by se dalo pohlížet jako na metodický koncept a na internet jako na nástroj, který může 

pomoci tuto myšlenku šířit ve virtuálním prostředí. V této myšlence se také odráží cíl práce 

a tím je způsob, jak v současných podmínkách co nejefektivněji reprezentovat oblast 

preventivně výchovné činnosti na internetu. Je možné konstatovat, že v mnoha případech 

je tato činnost vedena odborně a dosahuje dobrých výsledků. Existuje však několik oblastí, 

které je možno zlepšit, a právě na některé z nich poukazuje tato práce. 

Analýza řešené problematiky se věnuje propojením pojmů vysvětlených v první kapitole. 

Z pohledu využitelnosti byl kladen důraz zejména na sociální sítě, jelikož se jedná 

v současné době o nejrozšířenější komunikační kanál a tedy o efektivní způsob, jak šířit 

informace ve virtuálním prostředí. Další důvod, proč se věnovat právě sociálním sítím je 

pevně definovaná platforma (uživatelské rozhraní), kterou organizace využije a nemusí tak 

investovat kapitál do tvorby vlastního prostředí. Prvním krokem byl výběr nejvhodnější 

sociální sítě a tím se stala sociální síť Facebook. Tato síť byla dále analyzována a postupně 

přechází k rozboru jednotlivých profilů, které jsou orientovány na preventivně výchovnou 

činnost. V práci bylo podrobněji rozebráno osm profilů sociální sítě Facebook, jednalo se 

zejména o zahraniční profily, ale byly zahrnuty i dva z českého prostředí. Tento poměr byl 

navolen tak, aby byl vytěžen co největší přínos, a také zjištěn způsob, jakým je 

problematika preventivně výchovné činnosti realizována v jiných podmínkách. Součástí 

analýzy byl také rozbor webových stránek a jejich hodnocení bylo obdobné jako 

u sociálních sítí. 

Dle zjištěných výsledků analytické části byla sestavena návrhová část, která obsahuje 

soupis jednotlivých pravidel, které vedou k úspěšné propagaci jak na webových stránkách, 

tak na sociálních sítích. U sociální sítě byl kladen důraz zejména na způsob získávání 

fanoušků, jak zvyšovat jejich aktivitu a na jakou cílovou skupinu se zaměřit. U webových 

stránek bylo zaměření především na zviditelnění a způsob, který přiměje návštěvníka, aby 

se na stránky zase v budoucnu někdy podíval. Je však důležité poukázat na fakt, že 

neexistuje žádný univerzální návod, který by přinášel zaručený úspěch v šíření obsahu na 
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internetu. I když se organizace v dané problematice orientuje, musí si vymyslet optimální 

kampaň sama. Platí, že čím vyšší bude míra invence a tvorba zcela nového konceptu, tím 

vyšší bude pravděpodobnost úspěchu. Na Facebooku totiž funguje zásada, že kopírování, 

jakkoliv dříve úspěšných koncepcí, nemusí vždy přinášet jen pozitivní efekt. Míra úspěchu 

je však dána časem a energií, která je této práci věnována. 

Teoretický přínos práce je především v tom, že teoretická kapitola může posloužit jako 

prvotní a obecné seznámení s oblastí preventivně výchovné činnosti. Návrhová část zase 

obsahuje takové informace, které ukazují, jak by měl vypadat funkční marketing v praxi. 

Praktický přínos práce spočívá v tom, že pokud se Hasičský záchranný sbor aktivně zapojí 

do prezentace na internetu a využije navrhovaných prvků a bude se řídit základními 

pravidly propagace, může se tento způsob virtuální prezentace stát jeho silným 

společníkem a rozšířit povědomí o požární ochraně do mnoha domácností. Zlepší se tak 

informovanost a připravenost v oblasti požární ochrany, která je základní myšlenkou 

preventivně výchovné činnosti. 
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