
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

ANALÝZA PR AKTIVIT SPOLEČNOSTI 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S. 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Autor:       Lucie Panýrková 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Simona Matušková 

Ostrava 2012  



 

 



 

Prohlášení 

 

Celou bakalářskou práci včetně příloh jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny pouţité podklady a literaturu. Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji bakalářskou 

práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla 

v rámci občanských a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla 

školního, a § 60 – školní dílo.  

 

Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci pouţít (§ 35 

odst. 3). Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce.  

 

Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. Souhlasím s tím, ţe bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí.  

 

Pro zobrazení kopie této licence je moţno navštívit stránky 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě 

zájmu o komerční vyuţití z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním uţít dílo 

v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 

Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci – nebo poskytnout licenci 

k jejímu komerčnímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 Ostravě dne 25. dubna 2012      Lucie Panýrková 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Ráda bych zde poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Simoně Matuškové za její rady a 

čas, který mi věnovala při řešení dané problematiky a také oddělení public relations za 

poskytnuté interní materiály. 



 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá aktivitami public relations (PR) a jejich analýzou. 

V teoretické části je popsán význam pojmu public relations, jeho aktuální trendy a základní 

nástroje PR. V praktické části práce jsou analyzovány současné aktivity PR podniku 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s, které jsou rozděleny na interní a externí nástroje public 

relations. Cílem bakalářské práce je navrhnout moţné zlepšení PR aktivit v této oblasti.  
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Summary 

Thesis deals with the activities of the public relations (PR)and their analysis. In the 

theoretical part describes the importance of the concept of public relations, the current 

trends and the basic tools for PR in the practical part of the work are analysed the current 

activities of the PR firm TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., which are divided into internal 

and external tools of public relations. The aim of the Bachelor thesis is to suggest possible 

improvements to PR activities in this field.  
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1 Úvod 

 

Získání důvěry veřejnosti je pro podnik jedním z hlavních cílů. Je proto důleţité 

zajistit a chránit podnik před jakýmikoliv problémy, nepravdivými informacemi, 

s dosaţením co nejlepších výsledků na trhu.  

PR jsou všeobecně chápány jako „vztahy s veřejností“. Budováním těchto vztahů 

můţe podnik prostřednictvím aktivní komunikace působit na veřejnost nebo na jiné cílové 

skupiny. Veškerá činnost podniku určitým způsobem ovlivňuje veřejnost, ať uţ pozitivně 

nebo negativně. Public relations se tedy stává stále aktuálnějším způsobem oslovení, 

získání a udrţení si zákazníků. Zjednodušeně můţeme oblast PR vnímat jako řízený proces 

komunikace mezi určitou skupinou a jakoukoliv jinou, neboli jako cílevědomé budování 

vzájemných vztahů mezi organizací a veřejností.  

PR je v dnešní době významným prvkem komunikační strategie, a to kvůli neustále 

rostoucí konkurenci ze zahraničí. Dobré vztahy s médii, zaměstnanci a veřejností mohou 

pomoci podniku vytvořit důleţitou konkurenční výhodu. Z hlediska odborné literatury je 

tomuto tématu věnována velká pozornost, nicméně jako téma pro bakalářskou práci 

nebývá časté. 

Téma této bakalářské práce jsem si vybrala vzhledem k důleţitosti public relations 

na dnešní společnost a také proto, ţe bydlím v blízkosti Třineckých ţelezáren, a tudíţ mi 

neunikly novinové články a jakékoliv informace týkající se této firmy, coţ je nezbytně 

důleţité pro analýzu public relations v této firmě.  

V teoretické části bych se mimo jiné chtěla zaměřit na základní definici public 

relations, jakoţto nástroje marketingové komunikace, následně na nástroje public relations 

a jejich cíle na veřejnost. Dále bych chtěla popsat, jak funguje veřejnost, veřejné mínění, 

co vše lze řadit pod pojmem publicita, a také to, ţe firemní identita a image jsou dva 

rozdílné nástroje. 

V praktické části objasním poznatky z teoretické části aplikované na konkrétní 

podnik. Jak jsem jiţ výše uvedla, pro tuto práci jsem si vybrala společnost Třinecké 

ţelezárny. Ve třetí kapitole provedu charakteristiku firmy a základní informace o firmě. Ve 
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čtvrté kapitole se zaměřím nejprve na sloţku interní, obsahující kodexy, které musí 

zaměstnanci dodrţovat, potom na výhody a benefity, které společnost poskytuje 

zaměstnancům. Pak se zaměřím na externí sloţku komunikace, aneb jak společnost vyuţívá 

ke komunikaci tiskové a výroční zprávy. Kromě komunikace s médii se zaměřím také na 

širokou veřejnost a komunikaci se zákazníky. Pátá kapitola bude pouţita pro mé vlastní 

návrhy a doporučení, které bych této firmě navrhla. Jako podklady pro představení public 

relations Třineckých ţelezáren byly pouţity interní materiály této společnosti.  

Díky vstřícnosti samotného oddělení public relations firmy se mi podařilo získat 

mnoho informací, které by jinak pro mě byly nepřístupné. Odbor marketingu mi dokonce 

poskytl materiály a kniţní pomůcky, které nebyly vydány pro širokou veřejnost. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat aktivity PR v konkrétním podniku se zaměřením 

na cílovou skupinu zákazníků a na základě analýzy těchto aktivit doporučit moţné zlepšení. 

Analýza vybraných aktivit byla provedena v podniku TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s.  
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2 Teorie v oblasti public relations 

2.1 Public Relations (PR) 

Sousloví public relations, také často uváděné pod zkratkou PR, pochází z angličtiny 

a volně je lze přeloţit jako „vztahy s veřejností“. V literatuře existuje více neţ tisíc 

různých definic PR.  

Například Foret uvádí, ţe public relations představuje plánovitou a systematickou 

činnost, jejímţ cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy 

organizace s klíčovými, důleţitými skupinami veřejnosti.[1] 

Public relations jsou sociální komunikační aktivitou. Prostřednictvím nich působí 

organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udrţovat s ní pozitivní 

vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Důvěra 

v obchodním světě však dnes neznamená pouze postoj zákazníka k výrobkům firmy, ale 

závisí také na tom, jaké postoje k firmě zaujímají její zaměstnanci, vládní úřady, akcionáři, 

dealeři, distributoři, dodavatelé a další. Příznakem nedostatku důvěry můţe být horší 

produktivita práce zaměstnanců, fluktuace a abnormálně vysoká absence – coţ způsobí 

větší nákladovost, niţší produkci a neschopnost konkurovat firmám s vyšším stupněm 

Obrázek 1– Sociálně-psychologický model působení PR  Zdroj [autor] 
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důvěry svých zaměstnanců. Public relations organizace se také uplatňují jako nástroj 

firemního managementu. Na to, aby veřejnost věřila vyjádření firmy, musí projít tzv. 

sociálně-psychologickým modelem působení PR (viz obr. 1). 

Tento model je rozdělen do čtyř stupňů: 

 V prvním stupni se zprostředkovávají informace a budují kanály pro dialog. 

Výběr informací musí být zajímavý, přínosný a konkrétní, aby od další 

komunikace neodradil. 

 Ve druhém stupni se musí naslouchat protiargumentům a předkládat vlastní 

argumenty. Dialog se nesmí ukončit, nesmí se názorově radikalizovat. 

 Ve třetím stupni jsou partneři ve stadiu, kdy chápou potřeby organizace. Celý 

postup komunikace se ocitá na prahu úspěchu. Můţe se ovšem stát, ţe se z našich 

stanovisek trochu sleví. 

 Ve čtvrtém stupni došlo v ideálním případě k názorové shodě organizace 

s veřejností. Obě strany spolu komunikují a vyhoví si ve svých zájmech. 

2.2 Veřejnost a veřejné mínění 

Veřejnost tvoří hlavně zákazníci, zákazníci konkurence, investoři, vlastní 

zaměstnanci, konkurenční firmy, budoucí zaměstnanci, zájmové skupiny, nátlakové 

skupiny, orgány státní správy a samosprávy. 

 Zákazníci a zákazníci konkurence – prostřednictvím PR se dá komunikovat 

s vlastními zákazníky, se spotřebiteli nebo těmi, kdo nakupují firemní zboţí. Je 

třeba budovat povědomí o firmě, značce nebo produktu, který pouţívají. Stejným 

způsobem musí firma komunikovat i se zákazníky konkurence, aby přehodnotili 

své nákupní rozhodování. 

 Investoři a konkurenční firmy – specifickou oslovovací skupinou jsou investoři 

a konkurenční firmy na trhu. Hledají informace, podle kterých budou řídit nejen 

své spotřební, ale i investiční rozhodování. Z mnoţství informací se investoři 

soustřeďují zejména na exaktní (hlavně finanční) data. Na zprávy, které vedou 

směrem k ostatním skupinám veřejnosti, se dovedou investoři i konkurenční firmy 

dívat analyticky a s větší znalostí kontextu.  
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 Současní a budoucí zaměstnanci – jsou to dvě specifické skupiny, které velmi 

úzkostlivě vnímají image a mediální obraz firmy. Morálku vlastních zaměstnanců 

zvedá uţ samotný fakt, ţe jsou včas a pravdivě informováni o dění ve firmě, coţ 

samozřejmě výrazně ovlivňuje pozitivní či negativní obraz o firmě.  

 Zájmové a lobbistické skupiny – tyto skupiny jsou také druhem veřejného vnímání 

a pozorně sledují informace o firmě. 

 Státní správa a samospráva – orgány státní správy a samosprávy se nezahrnují 

mezi skupinu zákazníků. Pro účely public relations jsou specifickou skupinou, 

která do podnikání můţe zasáhnout zvenčí podobně jako investoři. Největšími 

zbraněmi v rukou těchto orgánů pak nejsou peníze, ale zákony či rozhodnutí 

a regulace.  

Veřejné mínění odráţí současné názory, postoje i nálady veřejnosti a také jej nelze 

povaţovat za přesné rozumové poznání, neboť vţdy obsahuje prvky subjektivity, 

přibliţnosti a dojmovosti. Veřejné mínění se vytváří jen k významným podnětům (jevům, 

názorům, osobnostem či událostem) a je dáno společenstvím zájmů, znalostí a tradic. 

Projevy politiků, manipulace demagogů, kaţdodenní působení tzv. názorových vůdců 

(opinion leaders) a masmédia můţeme řadit mezi způsoby, jeţ ovlivňují veřejné mínění.  

2.3 Publicita jako zbraň public relations 

PR bude stále zaměřeno na aktivity, které budou směřovat k dosaţení pozitivní 

publicity a zlepšení image firmy ve vztahu k veřejnosti. Řada lidí z marketingového oboru 

má tendenci pouţívat termín public relations trvale, a to i v případech, kdy se jedná 

pouze o dílčí sloţky, jako je například publicita. Prostředky, kterými podnik můţe 

dosáhnout publicity, jsou například tiskové zprávy, internet, informační e-maily 

a bulletiny, tiskové konference, recepty pro novináře, pozvání novinářů na konference 

pro obchodní partnery, rozhovory nebo pozvání novináře na domácí či zahraniční 

exkurze.  

2.4 Činnosti spojené s public relations 

S efektivním PR je spojeno mnoho činností, které zlepšují komunikaci s veřejností a tím 

i zlepšují image samotné společnosti. Patří sem stanovení komunikační politiky, 

sponzorství, firemní identita, interní a externí materiály, placená reklama, přímá 
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komunikace s veřejností, investory a vládou, pořádání akcí, publicita a vztahy s médii, spin 

doctoring a jednotlivé formy prezentace, kterými chce společnost zaujmout veřejnost.  

 Stanovení komunikační politiky – je rozhodnutí o struktuře, prostředcích a cílech 

public relations na vrcholové úrovni ve firmě.  

 Sponzorství a dobročinnost – sponzorství například kulturních a sportovních akcí 

a podpora dobročinných projektů patří mezi typicky zmiňované PR aktivity. 

Rozhodně vylepšují image firmy přímo v očích veřejnosti.  

 Interní a externí materiály – z firemní identity vycházejí všechny interní a externí 

materiály – podnikové časopisy pro zaměstnance, pro zákazníky firmy, prodejní 

letáky, výroční zprávy či tiskové zprávy zasílané novinářům. 

 Placená reklama – i přesto, ţe PR jsou podnikově marketingovou aktivitou, při 

nedostatku mediální síly je třeba jisté informace poskytnout zaplacením si inzerce. 

Placená publicita v tomto případě můţe vyvolat i pozornost redakční části média. 

 Přímá komunikace – public relations také zahrnují i přímou komunikaci 

s veřejností, investory a vládou. Nejde v tomto případě o zprostředkované 

informace prostřednictvím médií, ale přímé aktivity firmy (zástupci firmy na 

společenských akcích, výroční zprávy nebo materiály zveřejňované na internetu). 

 Pořádání akcí – pořádání akcí, seminářů a konferencí je typickou PR aktivitou. 

Nevýhodou je omezenost cílové skupiny, kterou firma oslovuje, výhodou je naopak 

přesné zamíření. 

 Publicita a vztahy s médii – vycházet dobře s novináři a médii, udrţovat neustálý 

zájem o pozitivní publicitu je důleţité pro kaţdou firmu v konkurenčním prostředí. 

 Spin doctoring – jde o systém práce s médii, zmírňování negativních informací, 

řízení publicity, udrţení se v zorném úhlu médií. 

 

Forma identifikace společnosti – Corporate Identity (CI) 

Podniková identita vyjadřuje firemní prezentaci, design, firemní styl, vizuální styl, 

coţ jsou více méně přesná oznámení na jednotně působící prezentaci firmy směrem 

k jednotlivým sloţkám marketingového makro- a mikroprostředí. Znamená vystupování 

firmy dovnitř a navenek. Patří sem například název firmy, logo, způsob jednání 

s obchodními zástupci či novináři.  



Lucie Panýrková: Analýza PR aktivit společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. 

2012 7 
 

Jde také o formu identifikace společnosti, koncipování vlastní dlouhodobější 

filozofie organizace či subjektu, tedy o formování dlouhodobější vize s trvalejší jistotou 

v daných proměnlivých podmínkách. Firemní identita je nástrojem, který umoţňuje vznik, 

vývoj, a stabilitu organizace. Patří sem politika organizace, její strategie i samotný styl 

vedení. Hlavními cíli firemní identity jsou: budování pozitivního image, formování 

pozitivní firemní kultury, identifikace zaměstnanců s podnikem, sladění vnitřního 

a vnějšího obrazu firmy nebo vyvolání pocitu jistoty a důvěry vůči firmě. Mezi funkce 

firemní identity patří integrační funkce ovlivňování vztahů a budování image. Je třeba také 

zmínit informační a komunikační funkci. 

Image firmy 

Image představuje soubor názvů, myšlenek a dojmů, které má osoba o objektu. Je to 

komplex kladných nebo záporných pocitů, symbolický obraz nabízeného výrobku, značky 

sluţby, podniku apod. ve vědomí příjemce, přičemţ představy obsahují i určitá očekávání. 

Image není moţné vybudovat v krátkém čase nebo několika izolovanými kroky, protoţe jde 

o dlouhodobou záleţitost. Je různý v jednotlivých cílových skupinách a ovlivňuje především 

to, co je z pohledu dotyčné skupiny nejdůleţitějším znakem firmy. Skládá se z objektivních 

a subjektivních, správných i nesprávných představ, postojů, zkušeností jednotlivce či určité 

skupiny lidí o určitém předmětu mínění. Image je výsledkem výměny názorů mezi 

jednotlivcem a společností, uskutečňované často v konfliktní situaci. Image představuje cíl 

snaţení public relations určitého subjektu – organizace a můţeme jej řadit mezi třetí 

východisko pro public relations.  
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3 Charakteristika vybrané společnosti 

3.1 Základní informace 

 

Obchodní firma: TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. 

Sídlo:   Třinec – Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70 

Právní forma:  Akciová společnost 

Základní kapitál 8 109 863 000 Kč 

Zapsáno:  21. 3. 1991 Krajským soudem v Ostravě 

Identifikační číslo: 180 50 646 

Vlastnická kultura 

Základní kapitál společnosti činí 8 109 863 000 Kč a byl rozdělen na 8 109 863 kusů 

akcií se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč. Struktura akcionářů byla k 31. 12. 2009 

následující: 

 MORAVIA STEEL a. s.  69,05 % 

 Commercial Metals  11,00 % 

 Finitrading, a. s.  16,34 % 

 Ostatní firmy   3,61 % 

3.2 Historie a současnost 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., jsou výrobcem ocelových dlouhých válcovaných 

výrobků. Byly zaloţeny jiţ v roce 1839. Na současné výrobě oceli v České republice se 

podílejí téměř celou jednou polovinou. TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., v Třinci patří 

k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Byly zaloţeny v 

roce 1839 Těšínskou komorou, která spravovala majetek arcivévody Karla Habsburského 

ve východním Slezsku.  

Postupnou integrací menších hutních závodů Těšínské komory ve Slezsku do 

výhodněji poloţených ţelezáren v Třinci, kudy procházela ţeleznice, změnily v 70. a 80. 

letech 19. století původně jen vysokopecní a slévárenský závod na integrovanou huť. 
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V první polovině 20. století, kdy Třinecké ţelezárny vlastnila ekonomicky silná Báňská 

a hutní společnost, dále stoupal význam ţelezáren nejen v okolním regionu. Z tohoto 

období pochází také ochranná známka firmy, a to „tři kladiva v kruhu“, která doprovází 

třinecké hutní výrobky i v dnešní době. Mezi světovými válkami se Třinecké ţelezárny 

podílely téměř jednou třetinou na československé produkci válcovaného zboţí. Po druhé 

světové válce byly Třinecké ţelezárny na dobu téměř 50 let znárodněny. Jejich rozvoj 

pokračoval i ve zmíněném období. Historického výrobního maxima dosáhly ţelezárny v 80. 

letech 20. století, kdy ročně vyráběly více neţ 3,2 milionu tun oceli. Vedle růstu produkce 

byl důraz také kladen na zavádění moderních hutních technologií. K nejvýznamnějším 

investicím tohoto období patří vybudování kyslíkové konvertorované ocelárny s následným 

blokovým a později i sochorovým kontilitím. Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna v 

konvertorech nebo elektrických obloukových pecích. Třinecké ţelezárny jsou dnes hutním 

podnikem s uzavřeným výrobním cyklem, přičemţ hlavní výrobní program tvoří dlouhé 

válcované výrobky. Změna politického systému v Československu v roce 1989 vedla k 

postupné privatizaci a následně roku 1991 byly Třinecké ţelezárny převedeny na státní 

akciovou společnost. V průběhu let l994 aţ 1996 však byla kapitálová účast státu v 

ţelezárnách sniţována, coţ vedlo k úplnému odstátnění. Od roku 1996 jsou TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY, a. s., nejvýznamnější dceřinou společností firmy MORAVIA STEEL a. s. 

a největší českou hutí s domácím kapitálem. Ročně je vyráběno v uzavřeném hutním cyklu z 

vysokopecního surového ţeleza okolo 2,5 milionu tun oceli, coţ je více neţ jedna třetina 

domácí produkce. Kvalitní, převáţně konvertorová ocel je za tepla válcována na čtyřech 

válcovacích tratích v Třinci a jedné v Bohumíně do široké škály výrobků, jako jsou dráty, 

betonářská a tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel, hutní polotovary 

atd.  

Od svého zaloţení vyrobily Třinecké ţelezárny ve svých ocelárnách 160 milionů tun 

oceli. Současný výrobní program Třineckých ţelezáren je orientován především na 

zpracování konvertorové oceli do široké škály válcovaných výrobků. Výrobky Třineckých 

ţelezáren jsou prodávány prostřednictvím obchodní sítě mateřské společnosti MORAVIA 

STEEL a. s., a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. V posledním období kaţdoročně končí 

zhruba polovina celkové produkce válcovaných výrobků Třineckých ţelezáren u zákazníků 

v přibliţně 50 zemích po celém světě. Třinecké výrobky označené výrobní značkou „tři 
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kladiva v kruhu“ nabízejí svým obchodním partnerům tradiční vysokou kvalitu prověřenou 

časem. Dnes tvoří jeden z nejvýznamnějších hutních komplexů v České republice. 

 

 

 

 

 

 

Součástí skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL jsou další dceřiné 

společnosti, které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace Třineckých ţelezáren a také 

nové akvizice. Mezi nejvýznamnější patří:  

 

Energetika Třinec, a. s., Strojírny Třinec, a. s.  

Slévárny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. o. 

Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŽ, a. s. 

Ferromoravia, s. r. o., Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.  

Válcovna trub TŽ, a. s., VÚHŽ a. s. 

Materiálový a metalurgický výzkum s. r. o.  

Hanácké železárny a pérovny, a. s., Kovárna Viva a. s., Metalurgia a. s. 

  

Obrázek 2– Znak Třineckých ţelezáren Zdroj [11] 
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4 Analýza současných PR aktivit 

V této kapitole bych chtěla především objasnit aktuální PR aktivity společnosti. 

Ačkoliv je společnost zaměřena spíše na interní komunikaci, nezapomíná ani na veřejnou 

sféru. Společnost vyuţívá nástroj CSR – Corporate Social Responsibility (společensky 

odpovědné chování), coţ můţeme řadit také mezi nástroje PR. Regionální politika majitelů 

ţelezáren, která z těchto skutečností vychází, je orientována na podporu rozvoje 

společenského, kulturního a sportovního dění v místním regionu, z něhoţ významnou část 

tvoří vlastní zaměstnanci. Důleţitou součástí této regionální politiky je sponzorská pomoc 

celé řadě společenských a sociálních organizací, podpora školství a mládeţe, zdravotnictví 

a také charitativní pomoc.  

4.1 Komunikace s cílovými skupinami 

Snahou společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., je dodrţovat bezpečnostní 

program prevence havárií a nadále podporovat komunikaci uvnitř společnosti i se 

správními úřady a veřejností. Společnost TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., chce být 

jednoznačně vnímána jako součást běţného ţivota regionu, jako komunikačně přátelská, 

otevřená podnikatelská entita, chránící veškerými dostupnými prostředky ţivotní prostředí 

a zdraví obyvatel i zaměstnanců. Chce také otevřeně informovat o všech aspektech svého 

podnikání (především sociálních, právních a ekologických aspektech). 

Aktivity PR jsou součástí marketingové komunikace zaměřené na nejdůleţitější 

skupiny vnější a vnitřní veřejnosti, na zákazníky, dodavatele, zaměstnance, ostatní 

odbornou či laickou veřejnost. Největší skupinou vnitřní veřejnosti jsou zaměstnanci a na 

ně se musí interní PR, které je součástí interního marketingu, zaměřovat především. Jak 

jsem jiţ uvedla výše, společnost ke své komunikaci upřednostňuje CSR jako nástroj PR, coţ 

v komunikaci představuje tzv. Etický kodex – základní způsoby chování (12 principů 

firemní kultury) k: 

– Akcionářům – košatění majetku – vytváření zisku, vyhledávání nových 

podnikatelských příleţitostí – vytváření výrobkových řetězců. 

– Zákazníkům – uspokojování a předvídání potřeb, vstřícnost, garantovaná kvalita. 

– Zaměstnancům – otevřenost a vzájemný respekt, podpora rozvoje, vytváření 

vhodného a bezpečného pracovního prostředí, odměna podle výsledků práce. 
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– Partnerům – čestnost, nezneuţívání informací, úsilí o dosaţení společného cíle, 

rovnost vztahů. 

– Vnějšímu okolí vstřícnost vůči potřebám regionu, podíl na rozvoji, respektování 

ţivotního prostředí. 

Jedině tak můţe dojít k souladu v koordinaci všech aktivit například při prodejní 

kampani. (Tak, jak jsou o akci informováni zákazníci a ostatní vnější veřejnost, musí dojít k 

informovanosti a přípravě zaměstnanců; musí vědět, ţe akce se nejen koná, ale pro 

zainteresovanost by měli znát smysl a uţitek celé akce, pro firmu i sebe.)  

4.2 Interní komunikace 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., jsou akciovou společností, ve které se spojují zájmy 

vlastníků, managementu a zaměstnanců. Svými aktivitami naplňují vizi o vyspělém 

průmyslovém podniku vycházející z dlouholetých tradic hutnictví. Společnými silami chtějí 

uvádět do ţivota misi „Společně pro příští generace“. Jedním z kroků pro naplnění 

uvedené mise je i projekt „Program spolupráce se školami všech stupňů“, za který byly 

Třinecké ţelezárny v rámci soutěţe „Credit Suisse Zaměstnavatel roku 2004“ – HR 

Excellence Award oceněny odbornou porotou v kategorii Akademické programy. V říjnu 

roku 2005 Třinecké ţelezárny obsadily s tímto projektem 3. místo v soutěţi „Dobrá rada 

nad zlato“ pořádané Národním vzdělávacím fondem.  

Třinecké ţelezárny jsou společností, ve které jsou její zaměstnanci povaţováni za 

základ její konkurenceschopnosti. Podpora jejich všestranného rozvoje je součástí 

personální strategie jako nedílné součásti celkové strategie společnosti. Klíčovým prvkem 

v oblasti lidských zdrojů je rozvoj intelektuálního kapitálu, který je v Třineckých 

ţelezárnách chápán jako vlastnictví vědomostí, aplikovaných zkušeností, organizačních 

technologií, vztahů k zákazníkům a profesionálních dovedností. Zvýšené nároky na 

finalizaci výrobků, pokračující strukturální změny a zabezpečování nových projektů, které 

se v Třineckých ţelezárnách připravují, se promítají do změn v kvalifikační struktuře 

zaměstnanců. Postupně klesá podíl zaměstnanců jen se základním vzděláním, a naopak 

roste v kategoriích vyučen s maturitou či se středoškolským nebo vysokoškolským 

vzděláním.  



Lucie Panýrková: Analýza PR aktivit společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. 

2012 13 
 

Třinecké ţelezárny nabízejí svým zaměstnancům moţnost uplatnit jejich schopnosti, 

zkušenosti a dovednosti, ale také moţnost širokého profesního růstu podpořeného firemním 

vzděláváním. Zaměstnanci jsou za pracovní výkon odměňováni nejen formou výdělku, ale 

také řadou jiných opatření a sociálních výhod, které podněcují kvalitní výkon a současně 

kompenzují vlivy pracovního prostředí. Zaměstnancům jsou poskytovány pevné 

zaměstnanecké výhody, mezi něţ patří zejména navýšení dovolené o jeden týden, dny 

pracovního volna s náhradou mzdy navíc, zajišťování rekondičně-rehabilitačních pobytů 

v léčebných lázních, úhrada preventivních mamografických vyšetření a vyšetření tlustého 

střeva, sociální výpomoc, příspěvky na penzijní připojištění, ţivotní pojištění, závodní 

stravování a příspěvky na dětskou rekreaci, poskytování ochranných nápojů nad zákonem 

stanovené limity. S cílem v co největší míře motivovat zaměstnance k podpoře záměrů a 

cílů celé akciové společnosti byl v roce 2004 zaveden systém volitelných benefitů, které 

jsou poskytovány nad rámec zákona. Zaměstnanci si mohou vybrat pro ně nejvhodnější 

výhodu – benefit z oblasti péče o zdraví, podpory bydlení, vzdělávání, rekreace, 

sportovního či kulturního vyţití nebo benefity čerpané jednou ročně v maximální výši, 

například: 

– 2 400 Kč (rekreace zaměstnanců organizovaná ZO OS Kovo TŢ, ZO OS Kovo 

D5 a. s., Třinec, společností Třinecké gastrosluţby, s.r.o., a Vitality Slezsko, s.r.o.) 

– 2 800 Kč (rekondiční pobyt ve smluvních lázních Lázně Luhačovice, a. s., finanční 

příspěvek na příspěvkovou lázeňskou léčbu, vyuţívání zdravotnického zařízení 1. Oční 

s.r.o.)  

Zaměstnanci Třineckých ţelezáren se ztotoţňují s následujícími přístupy a snaţí se 

je uplatňovat ve své kaţdodenní práci: 

– Orientace na zákazníka 

– Partnerské a alianční myšlení 

– Trvalé rozvíjení důvěry 

– Důslednost, plnění dohod 

– Předvídavost, inovace 

– Podnikatelský duch, akční orientace 

– Trvalé zlepšování procesů a výkonů 

– Otevřenost změnám, flexibilita 
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– Týmová práce 

– Sdílení znalostí a zkušeností 

– Kompetentní otevřenost a srozumitelnost v komunikaci 

– Vědomí společné zodpovědnosti za úspěch 

Firmě se vrací úsilí v podobě úspěchů díky sdílení společných hodnot v rámci 

společné práce. A ţe je tomu tak, dosvědčuje i Národní cena České republiky udělená 10. 

listopadu 2011 jiţ bývalému generálnímu řediteli Třineckých ţelezáren Ing. Jiřímu 

Cieńciałovi, CSc., za společenskou odpovědnost. Třinecké ţelezárny jsou historicky vůbec 

první společností, která tuto cenu obdrţela. Tato cena je udělována představitelům 

podnikatelského sektoru, kteří kladou důraz nejen na ekonomickou stránku podnikání, ale 

především na environmentální a ekologické aspekty podnikání. Coţ je jasným důkazem 

toho, ţe společnost jde správným směrem. Svědčí o pozitivním vztahu zaměstnanců, 

partnerů i obyvatel regionu k Třineckým ţelezárnám a také uznáním firemní mise 

„Společně pro příští generace“. 

Uvnitř podniku jsou instalovány nástěnky. Objevují se zde grafy s plněním plánu 

výroby, uvádí se produktivita práce a další informace, které později obdrţí mistr a dále 

informuje své podřízené. Posláním společnosti TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., je rozvoj 

intelektuálního kapitálu a zachování sociálního smíru. Ve výkonných a profesionálně 

zdatných zaměstnancích je moţné spatřit záruku dosahování strategických cílů firmy, jeţ se 

zakládá na mottu „Správné lidi na správná místa“. K jejím cílům patří například: 

 Zabezpečení všech stávajících i budoucích procesů 

 Zamezení neţádoucí fluktuace klíčových zaměstnanců 

 Ocel bez úrazů 

 Zachování sociálního smíru 

 Rozvoj intelektuálního kapitálu 

Třinecké ţelezárny vyuţívají jako nástroj personální controlling, který se opírá 

o personální benchmarking. Mezi hlavní přístupy k práci uvnitř společnosti patří 

optimalizace struktury zaměstnanců, adaptace, příprava a vzdělávání zaměstnanců, 

personální marketing, zdokonalení práce s personálními náhradami, hodnocení a 

oceňování zaměstnanců. Zaměstnavatel vytváří optimální pracovní podmínky pro své 

zaměstnance, přičemţ jejich vzájemné vztahy se řídí vnitřními normami, ke kterým patří: 
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 Pracovní řád – detailně popisuje povinnosti zaměstnance 

 Etický kodex – psychologická smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

 Podniková kolektivní smlouva – upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci, jejich vzájemná práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích 

 Sociální kodex – závazná norma opatření a zvýhodnění, která zaměstnavatel 

poskytuje svým zaměstnancům nad zákonný rámec 

 Legislativa k systému jakosti a EMS – upravuje systém přípravy a motivace 

zaměstnanců tak, aby byly pokryty potřeby všech stávajících a připravovaných 

projektů rozvoje se současným potlačením neţádoucí fluktuace klíčových 

zaměstnanců  

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je organickou součástí veškerých aktivit 

Třineckých ţelezáren, a to aktivitou s nejvyšší prioritou. Vedení firmy i všichni zaměstnanci 

přijali zásadu, ţe pracovní činnost nemůţe být prováděna na úkor zdraví a musí být 

vyloučeny nebezpečné pracovní postupy. Vedení Třineckých ţelezáren podpoří kaţdého, 

kdo rozvíjí bezpečnou a hygienicky nezávadnou práci. Cílem je zabránit poškození zdraví 

jak u zaměstnanců firmy, tak i u zákazníků a všech ostatních osob na teritoriu Třineckých 

ţelezáren. Odborová organizace plně podporuje myšlenky a zásady této politiky. Vedení 

Třineckých ţelezáren se zavazuje vytvářet při řízení všech aktivit firmy bezpečné pracovní 

podmínky, dodrţovat legislativní opatření a vést zaměstnance k bezpečné práci. Vedení 

realizuje tyto základní prvky politiky BOZ:  

 Trvalé zlepšování pracovních podmínek a sniţování rizikovosti pracovišť 

 Zavádění technologií s nejvyšším moţným stupněm ochrany zaměstnance 

 Zvyšování zodpovědnosti u zaměstnanců za vlastní zdraví i zdraví ostatních 

 Porovnávání výsledků Třineckých ţelezáren s výsledky nejlepších společností 

v oboru 

 Postupné sniţování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

Vedení prosazuje firemní politiku BOZ, vytváří podmínky pro zabránění vzniku nehod, 

zranění a nebezpečných činností. Kaţdý zaměstnanec musí být aktivním prvkem v procesu 

trvalého zlepšování pracovních podmínek a sniţování rizika poškození zdraví. Akcionáři 
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a vedení Třineckých ţelezáren mají zájem o zaměstnance, kteří se chovají a jednají tak, ţe 

si vlastním pochybením nezpůsobí pracovní úraz nebo nemoc z povolání. 

Pracovníci Třineckých ţelezáren kaţdoročně přispívají ke zlepšování a hledání 

významných finančních úspor v chodu podniku. Ani v loňském roce tomu nebylo jinak. 

Díky iniciativě pracovníků a celkovým 376 zlepšovatelským návrhům, které pracovníci 

odevzdali, huť v minulém roce uspořila 71 milionů korun. Část těchto úspor, konkrétně 

5,4 milionu korun, společnost vyplatila autorům jednotlivých řešení na odměnách. V 

minulém roce se v Třineckých ţelezárnách sešlo o 34 zlepšovatelských návrhů více neţ v 

roce 2010. Z celkových tří set přijatých jich přitom 266 bylo také zrealizováno. 

4.3 Externí komunikace 

Pro veřejnost jsou jednou ročně organizovány dny otevřených dveří (pro školy 

vícekrát do roka), tiskové konference a setkání se starosty okolních obcí. Výsledky 

a podněty z těchto setkání nebo dílčích rozhovorů jsou podnětem k úpravám či změnám 

dosavadních postupů. Z hlediska externí komunikace jsou vytyčeny cílové skupiny, se 

kterými se společnost snaţí komunikovat a prezentovat se. Jsou to:  

1. Školy 

Spolupráce mezi Třineckými ţelezárnami a školami má dlouholetou tradici. Příběh 

zaměstnance mnohdy začíná jiţ na základní škole při rozhodování o volbě povolání ţáka. 

Společnost udrţuje kontakty se školami, působí na ţáky, učitele a rodiče, prezentuje svůj 

záměr zachovat výrobu oceli jako recyklovatelného materiálu. Za tímto účelem Třinecké 

ţelezárny vytvořily jiţ v roce 2002 vlastní program spolupráce se školami všech stupňů. 

Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny především na motivaci ţáků pro studium technických 

oborů. Snahou Třineckých ţelezáren je podchytit talentované ţáky a studenty v regionu 

a podílet se na jejich dalším rozvoji tak, aby byla zabezpečena plynulá generační obměna 

zaměstnanců. Tato spolupráce přináší zvýšení povědomí o hutnictví a posílení postavení 

firmy v regionu, získání kvalifikované pracovní síly pro firmu a skupinu TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL, udrţení vysoké odbornosti zaměstnanců a propojení 

teoretické přípravy s praktickými poţadavky. 
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a) Vysoké školy – Odborní zaměstnanci Třineckých ţelezáren prezentují na 

seminářích nebo přednáškách pro studenty poznatky a novinky z oblasti jejich praxe. Dále 

společnost nabízí studentům moţnost praxe, brigády stáţe, exkurze pro usnadnění volby 

specializace, stínování manaţerů, zadání témat bakalářských a diplomových prací 

a následné vedení, prezentace Třineckých ţelezáren. 

b) Střední školy – Prezentace společnosti na škole či pořádání dnů otevřených dveří 

jsou pouze základními nástroji. Například Regionální talent – coţ představuje ocenění 

nejtalentovanějších ţáků a studentů dosahujících mimořádných výsledků v soutěţích 

přírodovědných předmětů a soutěţích technického zaměření, jejichţ cílem je podchytit 

zájem o technické obory a o přírodní vědy – matematiku, fyziku a chemii –, které nebývají 

mezi ţáky a studenty vţdy oblíbené. Hlavními příspěvky, které společnost poskytuje, 

studentům v oboru jsou například příspěvky na učebnice a školní pomůcky ve výši 500 Kč, 

příspěvky na společenské a sportovní aktivity (školní výlet apod.) nebo také příspěvek na 

dopravu pro dojíţdějící ze vzdálených lokalit.  

Sponzorství školy aneb přejmenování Střední školy Třinec – Kanada na Střední 

odbornou školu Třineckých ţelezáren. Od 1. 9. 2009 Třinecké ţelezárny převzaly 

zodpovědnost za přípravu mládeţe, zejména v technicky zaměřených oborech, a mají 

kontrolu nad vzděláváním, praxí a vyuţitím vyškolených a vzdělaných absolventů školy ve 

firmě i v dceřiných společnostech v rámci skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA 

STEEL. Úspěšní absolventi, společně s maturanty, nyní míří k bráně Třineckých ţelezáren, 

aby nabídli své čerstvě prověřené znalosti provozům ve skupině TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY 

– MORAVIA STEEL. 

2. Úřad práce 

Personální politika Třineckých ţelezáren byla a je zaloţena na úsilí o dosaţení 

takové úrovně a struktury zaměstnanosti, která by při zajištění plynulého chodu společnosti 

ve všech oblastech vedla ke zvyšování produktivity práce. V rámci pomoci při rozhodování 

o volbě povolání ţáků, kteří končí základní školní docházku, se zástupci Třineckých 

ţelezáren zúčastňují setkání zaměstnavatelů a výchovných poradců základních škol ve 

spolupráci s Úřadem práce ve Frýdku-Místku a Soukromou střední školou Třineckých 

ţelezáren. 
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3. Slovenská a Polská republika 

Aţ za hranice Polska a Slovenska rozšířila třinecká huť region, v němţ vyhledává své 

zaměstnance. První krůčky vzájemné spolupráce mezi Třineckými ţelezárnami a obcemi ze 

severního i východního pohraničí začaly vznikat v roce 2008. Do Třince přijeli na návštěvu 

starostové slovenských vesnic Čierne, Skalité a Svrčinovec. 

4. Média 

Společnost spolupracuje s ČTK, regionálními deníky (MF Dnes, Moravskoslezský 

deník). Společnost je zaměřena pouze na regionální vysílání, coţ povaţuji za její 

nedostatek, vzhledem k tomu, ţe veřejnost ovlivňuje hlavně tisk a televize. Komunikace 

s těmito médii jsem rozdělila do základních nástrojů. 

a) Tiskové zprávy 

Třinecké ţelezárny vydávají tiskové zprávy poměrně často, a dle jejich webových 

stránek je moţné potvrdit, ţe obsah těchto informací je rozsáhlý. Tiskové zprávy 

Třineckých ţelezáren jsou médiím zasílány prostřednictvím e-mailu. V roce 2012 bylo 

zatím vydáno 12 tiskových zpráv. Za rok 2011 to činilo zhruba 50 tiskových zpráv, coţ 

svědčí o dobré informovanosti o všech aktivitách a výsledcích, kterých podnik dosahuje.  

b) Tiskové konference 

K dalším typům komunikace, prostřednictvím které společnost předává nejnovější 

informace veřejnosti, patří právě tiskové konference pořádané pro novináře. Třinecké 

ţelezárny pořádají tiskové konference výjimečně. Pořádají je pouze, pokud se jedná 

o důleţité informace týkající se nového přístroje, nových prostředků ke zlepšení ţivotního 

prostředí, případně pokud se koná velká konference. Aktuální materiály ke konferenci 

najdeme také na webových stránkách Třineckých ţelezáren. Poslední tisková konference se 

konala na začátku roku 2011 a informovala mimo jiné o zapojení společnosti Třinecké 

ţelezárny do projektu „Zelená firma“, coţ vedlo k rozšíření portfolia aktivit společnosti 

souvisejících se zlepšováním ţivotního prostředí. V rámci projektu nyní ţelezárny 

instalovaly ve svém areálu sběrný box, který umoţňuje zaměstnancům bezplatně odkládat 

nepotřebná elektrická zařízení a baterie z domácností. Nedílnou součástí konference byla 

i cílená inzerce, PR články a tiskové zprávy – zdroj informací pro média, veřejnost, 

sekundárně i další cílové skupiny.  
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c) Výroční zprávy 

Společnost TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s., vypracovává kaţdoročně výroční zprávu, 

která obsahuje veškeré důleţité informace, aneb jak na tom společnost právě je. Po 

prohlédnutí veškerých výročních zpráv společnosti mohu potvrdit, ţe firemní image je 

opravdu jednotná. Veškeré tyto výroční zprávy je moţno zhlédnout na webových stránkách 

společnosti ve formátu PDF. Třinecké ţelezárny dle výroční zprávy v roce 2010 

vyprodukovaly téměř 2,5 milionu tun oceli, coţ je výroba, která odpovídá rokům před 

vypuknutím recese. Jiţ podruhé za sebou se staly největším tuzemským výrobcem surové 

oceli, a to s podílem výroby 48 procent. 

5. Zákazníci 

Nejčastěji pouţívanou formou komunikace především se zákazníky jsou ve vazbě na 

rozvíjený princip partnerství a aliančního myšlení tematicky zaměřené workshopy. Tyto 

workshopy směřují k neustálému zlepšování vyráběných produktů a inovaci výrobkového 

portfolia. Podle informací z tiskových zpráv byl poslední workshop pořádán v roce 2007 

v kulturním domě Trisia, kde manaţeři skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA 

STEEL stanovili směry a cíle dalšího rozvoje společnosti. Cílem workshopu byla 

rekapitulace hlavních trendů a milníků vývoje hutnictví za poslední období i vývojové 

tendence, které lze očekávat v nejbliţší době. Byly zároveň představeny reakce Třineckých 

ţelezáren na tyto trendy, stanoveny směry a cíle rozvoje společnosti v blízké budoucnosti. 

Nesmíme zapomínat také na aktivní účast Třineckých ţelezáren na významných evropských 

veletrzích a výstavách, zaměřených na ocelářský a strojírenský průmysl, coţ je pro firmu 

samozřejmostí.  

V roce 2006 obdrţela skupina TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL za 

expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně prestiţní cenu „Aura“. Ocenění 

za nejpoutavější veletrţní stánek v kategorii nad 300 metrů čtverečních převzali zástupci 

třinecké skupiny na slavnostním večeru v Praze. Expozice skupiny TŘINECKÉ 

ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL na veletrhu v Brně pokračovala v prezentaci projektu 

„World of Steel“. „Tentokrát jsme se v expozici zaměřili na prezentaci naší taţené oceli 

a ocelových bezešvých trubek. Zároveň jsme předvedli, kde všude se mohou tyto naše 

výrobky objevit, ať uţ jde o vyuţití v průmyslu, či v běţném kaţdodenním ţivotě, a to 
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samozřejmě jak v rámci České republiky, tak i v celé řadě zajímavých zahraničních 

lokalit,“ říká Daniel Waclawek, který je iniciátorem a spoluautorem celého projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

Po roce 2006 byla expozice skupiny postupně zaměřena na automobilový průmysl, 

ţeleznice a energetiku. Expozice třinecké skupiny byly na strojírenských veletrzích v Brně 

kaţdoročně oceňovány. Například roku 2003 získala hlavní cenu EXPO IMAGE. V rámci 

všech veletrhů v České republice stejná expozice skupiny byla oceněna jako nejlepší 

a získala cenu GRAND PRIX EXPO IMAGE. Kromě veletrhů v České republice se 

Třinecké ţelezárny kaţdoročně zúčastňují zahraničních veletrhů, mezi které patří například 

veletrh Tube and Wire v německém Düsseldorfu, viz obr. 3, veletrh Metalforum v polské 

Poznani, veletrh MSV Nitra ve slovenské Nitře nebo veletrh v tureckém Istanbulu Boru. 

Spolupráce s Českou hutnickou společností pak přináší prospěch v podobě nejnovějších 

technicko-technologických poznatků. Jsou pořádány mezinárodní vědecké konference 

s hutní tematikou, které jsou odborníky velmi uznávané. Obvykle probíhají přímo v sídle 

firmy v Třinci. Třinecké ţelezárny připravují letos jednu akvizici v Maďarsku v řádech 

stovek milionů korun.  

6. Veřejnost 

a) Webová stránka 

Nejobsáhlejším zdrojem informací, který nabízí firma TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. 

s., pro širokou veřejnost, je webová stránka – www.trz.cz. Tento web přináší mnoţství 

informací o záměru společnosti, kdy, jak a za jakých okolností se vyrábí dlouhé ocelové 

válcované výrobky, zda ve společnosti poskytují pracovní příleţitosti, případně nejnovější 

aktivity společnosti.  

Obrázek3 – Jednání se zákazníkem na veletrhu   Zdroj [12] 

http://www.trz.cz/
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b) Firemní týdeník 

Významnou roli v komunikaci se zaměstnanci a také s okolní veřejností sehrává 

firemní týdeník „Třinecký hutník“. Noviny slouţily ke komunikaci mezi vedením závodu, 

který je jejich vydavatelem, a zaměstnanci. Dnes je však více zaměřen na nejaktuálnější 

informace z dění na Třinecku, Jablunkovsku a Českotěšínsku. Kromě aktuální informace 

týkající se sportu, kultury, společenského ţivota aneb co se děje v huti, obsahuje časopis 

také bohatou inzerci. V týdeníku jsou publikovány rozhovory se zaměstnanci, aktuality, 

články spojené s provozem Třineckých ţelezáren, všeobecné informace pro zaměstnance 

(informace o daních, změny v legislativě České republiky atd.), nabídky volných 

pracovních míst, informace o provozu jídelny, medailonky zaměstnanců, ţivotní i pracovní 

jubilea, pozvánky na sportovní akce pořádané firmou, různé zajímavé volnočasové aktivity, 

coţ podle mého názoru lze řadit do komunikace s veřejností. 

c) „Hutnický den“ 

Mezi zavedené firemní rituály patří rovněţ akce podnázvem „Hutnický den“, která 

významně přispívá k vyjádření sounáleţitosti Třineckých ţelezáren k městu a regionu 

Těšínského Slezska. Tato akce se kaţdoročně koná v závěru měsíce dubna, u příleţitosti 

výročí zaloţení firmy v dubnu roku 1839. „Hutnický den“ je největší regionální slavností, 

pořádanou pro rodiny zaměstnanců a širokou veřejnost. Součástí této akce je i slavnostní 

společenský večer s názvem „Královna ocel“, na němţ jsou oceněni nejlepší zaměstnanci 

skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL a také nejvýznamnější události, 

které přispěly k rozvoji firmy a jejímu dobrému jménu doma i v cizině. 

d) Investice – průmyslová zóna Baliny 

Třinecké ţelezárny se společně s vedením města Třince i dalších obcí v okolí zapojují 

do řešení zlepšování dopravní infrastruktury v regionu. Za významného přispění státu 

vytvořily v roce 2002 průmyslovou zónu Baliny, která je nyní zcela zaplněna investory, 

kteří nejen přispívají k dalšímu rozvoji regionu a zvýšení zaměstnanosti, ale také 

zhodnocují produkci z třinecké hutě. Průmyslová zóna byla koncipována jako společný 

projekt města Třince a Třineckých ţelezáren s vyuţitím finanční podpory principu PPP 

(partnerství veřejného a soukromého sektoru). V současné době je tato zóna zcela 

zaplněna. V zóně sídlí šest firem, které zaměstnávají více neţ 600 přímých zaměstnanců. 
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7. Sponzoring 

 

a) Kultura 

Skupina TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL je také nejvýznamnějším 

sponzorem škol, zdravotnických zařízení, charitativních a kulturních spolků (z nichţ 

některé uvedu níţe) a celé řady dalších veřejně prospěšných organizací, zejména 

v regionu. Důleţitým principem uplatňované firemní kultury Třineckých ţelezáren je 

otevřenost a srozumitelnost v komunikaci. Mezi základní sponzorované akce patří: „Noc 

plná hvězd“, „Gorolski Święto“ a„Slezské dny“. 

b) Charita 

Srdce Evropy 

Akce na česko-slovensko-polském pomezí, která je známá jako „Srdce Evropy“, se 

konala v roce 2011 jiţ poosmé. „Srdce Evropy“ má kaţdoročně vyšší cíle v podobě pomoci 

a podpory tělesně handicapovaným dětem z pomezí Česka, Slovenska a Polska.  

Benefiční koncert Marty Kubišové 

Benefiční koncert, který se konal 18. ledna 2008 v evangelickém kostele v Třinci, 

přinesl pro třinecký rehabilitační stacionář zhruba 870 000 korun. Vybrané peníze půjdou 

na rekonstrukci stacionáře, která má přijít na cca tři a půl milionu korun. 

c) Sport 

Významnou část podpory směřuje skupina TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA 

STEEL také do sportovního vyţití, a to především mladé generace v celé řadě amatérských 

i profesionálních klubů v Třinci a jeho okolí. Jsou rozhodujícím sponzorem tělovýchovné 

organizace v Třinci, která sdruţuje na dvacet sportovních oddílů a nese název firmy. 

Z profesionálního sportu je nejznámějším firemním reprezentantem hokejový klub HC 

Oceláři Třinec, který patří mezi špičkové české profesionální hokejové týmy. Jsou také 

sponzory české lyţařky Šárky Záhrobské, která vybojovala bronz na mistrovství světa 2005 

v Bormiu. Mezi další kaţdoroční pořádanou sportovní akci patří „Beskydská laťka“ 

a „Zlatá tretra“. TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL tak přispívají svou 

celkovou angaţovaností ke zvyšování kvality ţivota v regionu. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

Komunikace skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL s vnitřním 

prostředím je na velmi dobré úrovni. Po dotázání několika zaměstnanců Třineckých 

ţelezáren, zda jsou spokojeni se svým zaměstnavatelem, mi odpověděli, ţe si nemají na co 

stěţovat. Z čehoţ soudím, ţe informace poskytnuté marketingovým oddělením jsou skutečně 

pravdivé a zaměstnanci mají zájem pracovat kvalitně, bezpečně a svými nápady zlepšovat 

výrobu, ušetřit peníze, coţ následně vede k vyšším výnosům. Společnost si proto mohla 

dovolit zvýšit platy zaměstnanců pro rok 2012 o 3 %, zvýšit počet benefitů a navýšit 

příplatky za noční směny.  

Zaměstnanec je poté uspokojen, jelikoţ ví, ţe firma se o něj stará, nechá rozvíjet jeho 

fantazii a poté ho i kvalitně odmění, coţ je základem fungování společnosti a vytváření 

dobrého image navenek. Zaměstnavatelé a představitelé společnosti se snaţí budovat 

dobré vztahy se svým okolím, s občany, místními podnikateli, spolky, ale i s médii 

prostřednictvím nástrojů, které jsem popsala ve čtvrté kapitole. Webové stránky 

společnosti bych hodnotila kladně, avšak je zde myšlenka, kterou bych tyto stránky 

zlepšila. V dnešní době, vlivem neustále se zvyšujících cen a růstu technologií, je člověk 

zvyklý komunikovat výhradně přes internet. Tudíţ bych navrhla vytvoření záloţky, která by 

slouţila k volné diskuzi, vlastním názorům nebo dotazům zákazníků, veřejnosti apod. Tyto 

stránky mohou být sebeúţasnější, ale pokud o nich zákazníci nevědí, jsou k ničemu. V 

sociálních sítích se informace šíří rychle a jednoduše, proto představují po firmy ideální 

místo, odkud mohou své potencionální zákazníky získat. Sociální sítě jsou po e-mailu 

druhou nejnavštěvovanější stránkou, kde uţivatelé tráví svůj čas. Je zřejmé, ţe firmy uţ 

začaly prostřednictvím sociálních sítí komunikovat. Tím bych chtěla navrhnout další oblast 

komunikace pro společnost Třinecké ţelezárny, která by byla účinnější neţ webové stránky. 

Společnost by tak mohla vyuţívat sociální sítě k propagaci svých akcí a eventů. Navíc by 

zde zákazníci měli prostor pro diskuzi, případné připomínky a náměty. Společnost by také 

mohla zveřejňovat fotografie aktuálních polotovarů či samotných výrobků, případně videí 

z akcí. Je potřeba poskytovat přesné, pravdivé a rychlé informace, budovat komunikační 

kanály a být nejen občanům a zaměstnancům na blízku, ale také obchodním partnerům. 

Pro širokou veřejnost společnost nabízí týdeník „Třinecký hutník“, avšak já bych navrhla 

vytvořit časopis pro zákazníky. Ten by zákazníky informoval o aktuálním materiálu, o 
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konání veletrhů, výstav a podobných akcích. Společnost se kaţdoročně zúčastní minimálně 

dvou veletrhů, ať uţ tuzemských nebo zahraničních, a ne jednou jiţ byla oceněna.  

Dle mého názoru není nutné zlepšovat vizuální zvýraznění firmy, jehoţ základem je 

logotyp, pouţívaný ve všech projevech firemní prezentace, protoţe společnost dbá na to, 

aby veškeré výroční zprávy, dokumenty, letáky, vizitky a další materiály poskytované např. 

tisku obsahovaly jednotný design. K obyvatelům obce, podnikatelským subjektům, 

návštěvníkům a novinářům se společnost chová vstřícně, snaţí se vţdy vyjít vstříc a 

poskytnout ty nejkvalitnější a nejpřesnější informace. K tomu, aby mohla poskytovat 

informace, vyuţívá především týdeník „Třinecký hutník“, kabelové televize Třinec, ale i 

webových stránek společnosti. V minulosti společnost vyuţívala k propagaci také místní 

rozhlas. K propagaci Třineckých ţelezáren by mělo být vydáno více propagačních 

materiálů týkajících se hlavně ţivotního prostředí, přesněji vypouštění škodlivin do 

ovzduší, coţ mnoho obyvatel v okolí povaţuje za špatné vlivy společnosti na města Třinec a 

Český Těšín. Zaměstnanci pracující v této společnosti jsou s tím obeznámeni lépe neţ lidé 

v okolí, jelikoţ jsou v přímém kontaktu s novými přístroji a vedením, které jim tyto 

informace poskytuje. Vedení společnosti se snaţí propagovat společnost jako ekologickou, 

moderní firmu s moţností bohatého kulturního vyţití.  

Společnost informuje obyvatele prostřednictvím výročních zpráv, které jsou 

obohaceny o aktuální fotografie, výsledek hospodaření, chystané informace. Vše je navíc 

přeloţeno do anglického jazyka, avšak veřejnost není zvyklá zajímat se o tyto informace 

prostřednictvím právě výročních zpráv. Veřejnost ovlivňuje především televize, takţe bych 

navrhla rozšíření více informací také do televize. I přesto se zde najdou občané, kteří 

neholdují ani internetu, ani televizi a jejich pohled na společnost je negativní. Proto bych 

navrhla, aby společnost pořádala výstavy o výsledcích své činnosti, které by také seznámily 

veřejnost s nejnovějšími technologiemi na ochranu ţivotního prostředí apod. Vím, ţe 

výstava není levná záleţitost, ale společnost by tak zlepšila povědomí občanů o Třineckých 

ţelezárnách.  
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6 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat public relations ve vybraném podniku. 

Pro tuto práci byly jako konkrétní podnik pouţity TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA 

STEEL. Při psaní této práce jsem vycházela z teoretických poznatků získaných z literatury 

a z informací poskytnutých právě Třineckými ţelezárnami. Pro analýzu public relations 

Třineckých ţelezáren jsem pouţila jejich interní materiály. Základem pro tuto práci byla 

komunikační strategie podniku a její hodnocení dle mého názoru, stejně jako konkrétní 

pouţití nástrojů public relations.  

V teoretické části jsem vysvětlila pojem public relations, jeho základní nástroje a 

zaměřila jsem se hlavně na publicitu, která je nejvyuţívanější sloţkou nástrojů public 

relations. Mezi činnosti související s public relations jsem kromě běţných nástrojů zařadila 

také pojem veřejnost a veřejné mínění. Následně jsem zmínila základní informace o 

společnosti, její vznik a polotovary, jimiţ se firma chlubí. Hlavní cíl této práce spočíval 

v samotné analýze public relations, kde jsem nahlédla nejprve do vnitřní sloţky public 

relations, lépe řečeno interní public relations. Přístupy společnosti k zaměstnancům se mi 

líbí a hodnotím je jako kladné. Kromě výhod ve formě benefitů nad rámec, ochranných 

známek na nápoje je zde také moţnost pro zaměstnance této společnosti umístit své děti do 

nových firemních školek vytvořených pouze pro zaměstnance, coţ povaţuji za určitou 

pomoc.  

Výše zmíněné hodnocení Třineckých ţelezáren prokázalo, ţe společnost se důkladně 

zajímá o své zaměstnance, které povaţuje za základ své konkurenceschopnosti. Poté jsem 

analyzovala také vnější sloţku společnosti – externí public relations, kde jsem se snaţila 

nahlédnout do vnější komunikace společnosti. Tu jsem rozdělila na komunikaci s technicky 

zaměřenými školami, jejichţ studenti jsou obnovou zaměstnanců společnosti, coţ přináší 

do firmy nové lidi a také nové nápady a vylepšení. Nesmí zde chybět také komunikace 

s médii, se kterými společnost komunikuje prostřednictvím tiskových zpráv, které vydává 

velmi často, coţ je určitě dobře, vzhledem k dobré informovanosti veřejnosti, médií a 

zaměstnanců. Dále bych kladně hodnotila vztahy se zákazníky neboli image firmy před 

zákazníkem, které lze nejlépe vidět na veletrzích, a to jak tuzemských (v Brně), tak 

zahraničních, například veletrh Tube and Wire. Jak jsem jiţ výše zmínila, společnost by 
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měla začít spolupracovat také se sociálními sítěmi, aby lépe informovala veřejnost, 

zákazníky či zaměstnance o své aktuální činnosti. Dalším mým návrhem bylo vytvořit 

elektronický týdeník jen pro zákazníky, obsahující aktuální zboţí, seznam veletrhů, výstav a 

podobně. Veřejnost je dle mého názoru také dobře informována prostřednictvím webových 

stránek, které jsou velice rozsáhlé a dobře propracované, ale nelze počítat s tím, ţe je 

kaţdý navštíví nebo ţe k nim má kaţdý přístup.  

A jak jsem jiţ výše uvedla, v dnešní době nezáleţí vůbec na tom co si veřejnost sama 

myslí, většina myšlenek je jiţ převzatá ať uţ z televize nebo z okolí našeho bydliště či 

pracoviště. Hlavním médiem ovlivňujícím veřejnost je podle mého názoru televize. Můţeme 

se tedy domnívat, ţe cíl bakalářské práce – analýza public relations a následné doporučení 

pro další vývoj – byl naplněn. 
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