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1 Úvod 

 

Cílem diplomové práce je aplikovat teoretické poznatky z oblasti public relations 

(dále jen PR) na PR ve studentské organizaci Exchange Student Club VŠB-TU Ostrava 

(dále jen ESC) a navrhnout řešení PR aktivit na následující akademický rok 2014/2015 

v této organizaci.  

Přínos mé práce spočívá zejména ve zkvalitnění práce PR teamu v ESC a také 

všech ostatních studentských organizací nejen při VŠB-TU Ostrava, a potenciálně také 

v kterékoli jiné neziskové organizaci. 

Mou diplomovou prací chci přispět k růstu organizace, která má potenciál 

mnohonásobně  přesahovat svůj současný společenský vliv na ostravskou veřejnost 

(například ve snahách o zvýšení jazykové gramotnosti studentů vysokých i středních škol), 

k čemuž je kromě kvalitní realizace projektů zapotřebí také kvalitní práce PR teamu.  

V mé diplomové práci jsem využila metody popisné v teoretické části práce, 

metody historické – tedy mapování všech PR aktivit od vzniku organizace až dosud – jsem 

využila při plánování PR aktivit na následující akademický rok a metody analýzy při 

hodnocení jejich efektivity a výběru komunikačních kanálů a nástrojů.   

V první, teoretické části, se zabývám teoretickými a praktickými východisky 

public relations v ziskovém a neziskovém sektoru, kam ESC oborově patří. Smyslem 

teoretické části je shrnout dosavadní znalosti z oblasti PR využitelné pro ESC 

s přihlédnutím k finančním a lidským zdrojům organizace.  

V praktické, aplikační části, která tvoří druhou a třetí část práce, jsem tyto 

poznatky aplikovala na ESC a na jejich základě vytvořila plán stěžejních PR aktivit na 

následující akademický rok. Smyslem praktické části je pozdvihnout úroveň PR v ESC 

stanovením priorit PR teamu pro tento akademický rok, aby se PR team mohl soustředit na 

realizaci PR více, než na plánování, což je v současnosti zásadní faktor omezující růst 

organizace. 

Organizace ESC o mém záměru ví a hodlá výstup mé diplomové práce využít.  
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2 Teorie public relations v soukromém a neziskovém 

sektoru 

2.1 Teoretická východiska PR  

V kapitole Teoretická východiska PR se zabývám nezbytnou teorií PR – definice 

pojmu i dalších souvisejících pojmů, vývoj PR jako vědního oboru, význam PR v současné 

době a také vztah PR a marketingu, neboť tyto dva obory spolu úzce souvisejí.  

2.1.1 Definice public relations a souvisejících pojmů 

 

a) Definice public relations 

 

Překlad anglického sousloví „public relations“ je „vztahy s veřejností“. Jednotná 

definice tohoto pojmu neexistuje, stejně jako neexistuje jednotná slovní definice obecných 

pojmů ve většině společenských věd.  

Je to dáno za prvé tím, že každý teoretik spatřuje stěžejní úkol public relations 

jinde, nebo alespoň v jiné šíři. U jednoho jde zejména o komunikaci a propagaci, jiný 

spatřuje hlavní pilíř v procesu změny. Jeden chápe PR jako soubor aktivit, jiný jako řízení 

těchto aktivit.  

A za druhé jsou public relations oborem, který čerpá znalosti z mnoha dalších 

vědních oblastí: ekonomie, sociologie, psychologie, politiky  a podobně. To z něj dělá obor 

velmi komplexní a je proto složité přesně stanovit hranice jeho působnosti. Například podle 

amerického výboru pro terminologické otázky public relations (Comittee on Terminology 

of Public Relations) jsou PR „cíle, aktivity, techniky, formy a další prvky PR tak obšírné, že 

jejich zjednodušení do definice je prakticky nemožné.“ (Svoboda, 2009, s.16) 

V následujících odstavcích uvedu definice PR podle vybraných autorů. 

Jedna z myšlenek považuje public relations za soubor technik a aktivit, které mají 

vést k vytváření pozitivního názoru o organizaci (Pospíšil, 2011). Toto pojetí pomíjí 

v public relations tolik důležitý aspekt – řízení. Výsledky PR aktivit jsou závislé zejména 

na tom, jak jsou řízeny. Důležitost řízení připomíná Němec (1996) a k tomu upozorňuje 

také na fakt, že PR není jednosměrná aktivita. Nejde o pouhé předávání názoru či 

ovlivňování mínění. Organizace kromě vysílání informací o sobě musí také přijímat 

informace o tom, jak je vnímána.  
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Svoboda (2009) pole působnosti PR vymezuje prostorem mezi tím, jak je firma 

skutečně vnímána veřejností a tím, jak vnímána chce být.  

Význam procesu změny vyzdvihuje L´Etang (2009) – říká, že nebýt změn, nebyla 

by ani potřeba vyvíjet PR aktivity. Změny totiž způsobují názorové odlišnosti, a právě 

v nich spatřuje pole působnosti PR. PR pracovníci jsou vždy aktivní proto, že došlo 

k nějaké změně, nebo proto, že chtějí změny dosáhnout. L´Etang však upozorňuje, že PR 

není jen souborem komunikačních aktivit, ale umění tyto aktivity vykonávat s intelektem a 

na základě důkazů. Podlézání a pouhá snaha se zalíbit podle autorky není záležitostí public 

relations.  

Na závěr uvedu myšlenku, která mě oslovila nejvíce, a která podle mého názoru 

nejvíce vystihuje realitu. Kromě tradičního pojetí „Public relations jsou vědou a uměním, 

jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění“ Lesly (1995, s.13) upozorňuje také na to, 

že public relations způsobují mnohem komplexnější změny, které vedou k přizpůsobování 

organizací veřejnosti a veřejnosti organizacím. Nejde tedy o setrvávání na vlastním 

stanovisku, ale o proces změny postojů na všech stranách. Uvědomovat si tento fakt je 

stěžejní pro veškerou rozhodovací praxi public relations. Je třeba vidět všechny změny, 

které nastanou nebo by mohly nastat. „Je to jako v šachové partii. Amatér promýšlí 

dopředu vždy pouze jeden tah, kdežto velmistr promýšlí dopředu mnoho tahů, jejich 

souvislostí a variant.“ (Lesly, 1995, s.15). 

Pod pojmem veřejnost je třeba si představit více než „všechny občany“. Veřejnost 

ve smyslu PR jsou nejen fyzické osoby, ale také právnické. Stejně tak důležité, jako 

komunikovat s veřejností fyzických osob (tedy nejčastěji příslušníků cílových skupin) je 

důležité komunikovat s ostatními organizacemi. V neziskovém sektoru podpora jiné 

neziskové organizace může například vést k potenciálnímu růstu členské základny, 

zvyšování počtu zájemců o činnost organizace, apod. Tyto dvě organizace, navážou-li 

určitou formu spolupráce, se také sobě navzájem tímto přizpůsobují.  

 

b) Související pojmy 

  

 Pro potřeby této diplomové práce je třeba upřesnit ještě několik dalších 

pojmů, které mají s public relations úzkou souvislost.  

Veřejné mínění je spolu s image organizace a corporate identity jedno ze 

základních východisek PR (Svoboda, 2009). Stejně jako mnoho dalších takto obecných a 

těžko uchopitelných pojmů nemá jednotnou definici. Jde o soubor názorů, postojů a nálad 
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veřejnosti v určitém časovém momentu vůči určitému subjektu. Nejedná se o rozumové 

poznání, ale naopak je založeno na subjektivních dojmech a přibližnosti. Ovlivňují jej 

tradice, zvyky a zájmy veřejnosti.  

Veřejné mínění je tvárné a dá se ovlivňovat ve prospěch subjektu. Je třeba ale mít 

na vědomí, že veřejné mínění se nevytváří ke každému podnětu, jen k těm, které veřejnost 

shledá důležitými (Svoboda, 2009, s.15).  

Dalším z východisek PR je image organizace. Jde o soubor představ „jedince 

nebo skupiny veřejnosti o určitém předmětu mínění“ (Svoboda, 2009, s.15). Předmětem 

mínění zde máme na mysli organizaci. Nejdůležitější složkou image organizace je 

bezesporu její reputace. Firma se špatnou reputací – například nekvalitním produktem – jen 

stěží přesvědčí veřejnost, aby její produkt poptávala.  

Podle Svobody (2009) je třetím základním východiskem PR organizace právě 

corporate identity – tedy identita organizace. Jde o „koncipování vlastní dlouhodobější 

filozofie organizace či subjektu, tj. formování dlouhodobější vize s trvalejší jistotou 

v daných proměnlivých podmínkách.“ (Svoboda, 2009, s.16). Vize organizace veřejnosti 

sděluje proč organizace vznikla a jak se liší od ostatních. Odpověď na otázku co poskytuje 

je teprve třetí v pořadí. Jako příklad se můžeme podívat na firmu GrowJOB Institute. Text 

vize této organizace na jejích webových stránkách http://www.growjob.com zní: 

„Růst bez náhody. 

Smyslem naší práce je přinášet osobní a firemní růst. Naše postupy nevycházejí 

z náhody, ale mají základy v aktuálních vědeckých výzkumech.“ 

To je text, který se na webových stránkách firmy objeví jako první. Obsahuje 

poslání – tedy proč tato organizace existuje (přináší růst fyzickým i právnickým osobám) a 

jak se liší od ostatních (pracuje s vědeckými poznatky). Teprve druhý banner na 

internetové stránce oznamuje, co přesně firma dělá:  

„V divizi GrowJOB® corporate vzděláváme vedení společností v oblastech 

firemních strategií a budování značek. Na základě výzkumů lidského mozku optimalizujeme 

rozhodovací procesy.“ 

Image tedy není co prodáváme, ale přístup, v němž jsme odlišní. Tuto vizi je však 

nutné nejen zformulovat a vystavit na obdiv veřejnosti, ale také se jí řídit v každém 

jednotlivém kroku a předcházet čemukoli, co by bylo v rozporu s vizí organizace. A pokud 

se stane, že na základě určité události je popřena vize organizace, je nutné, aby pracovníci 

PR oddělení ihned zareagovali, zformovali stanoviska organizace, vysvětlili příčiny a 

http://www.growjob.com/
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hlavně nepopírali vinu. Přiznání a upřímná omluva často nechá vyšumět i tak závažná 

témata, jako politikovo vyhrožování novinářům.1 

Další z pojmů souvisejících s PR je pojem komunikace. Lesly (1995) komunikaci 

popisuje jednoduše jako sdílení a výměnu informací mezi subjekty a skupinami. V oblasti 

PR je pak komunikace spíše „tok logicky navazujících dílčích kroků“ (Svoboda, 2009, s. 

19). Svoboda dále uvádí, že subjektem PR rozumíme iniciátora komunikace, objektem 

jejího příjemce. Předmětem PR je obsah sdělení – tedy informace o produktu či organizaci. 

Koncepcí (plánem) PR pak rozumíme časově a finančně přesně vymezenou formu této 

komunikace se specifikací cílových skupin, využitelných médií, a zejména způsobem 

vyhodnocování PR aktivit. Realizátor PR je pak buď zaměstnanec nebo skupina 

zaměstnanců firmy – in house, nebo externě najaté firma – outsourcing. Podrobně budou 

jednotlivé prvky plánu PR předmětem podkapitol Praktická východiska PR.  

Publicitou myslíme „Šíření účelově a plánovitě zveřejňovaných informací 

prostřednictvím vybraných médií (…) bez zvlátních poplatků za tyto služby.“ (Lesly, 1995, 

s.19). Je třeba proto publicitu oddělit od reklamy či inzerce, což jsou placené formy 

propagace organizace.  

2.1.2 Vztah PR a marketingu 

 

Public relations jsou součástí marketingu. Některé cíle i aktivity těchto dvou 

oborů jsou shodné, podobné nebo mají společné prvky. Avšak také se od sebe odlišují ve 

svém poslání: Zatímco marketing je komerční záležitost zaměřená krátkodobě (ve srovnání 

s PR), public relations (aniž by ji zcela pomíjely) nejsou primárně orientované na komerční 

stránku věci, ale snaží se o dlouhodobou a stálou dobrou pověst organizace. „Dobré vztahy 

s veřejností tvoří platformu úspěšné marketingové komunikace.“ (De Pelsmacker, 2003, s. 

302).  

Public relations mají oproti marketingu několik slabých a silných stránek. Mezi 

výhody PR oproti marketingu patří: 

                                                 
1 Tento incident se stal před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2013. Kandidát za politické hnutí ANO 

– Andrej Babiš – telefonicky vyhrožoval novinářovi z lidových novin, jemuž se Babiš stal prakticky 

nadřízeným, když koupil vydavatelství Mafra nedlouho před tímto telefonátem. Když se záznam hovoru, ve 

kterém novinářovi dává najevo, že může prakticky všechno, dostal na veřejnost, Babiš se omluvil s tím, že 

byl vytočený a navrhl vytvoření etického kodexu, který by jasně vymezil vztah mezi majitelem a pracovníky 

nakladatelství. Díky tomuto z hlediska PR vydařenému kroku tuto zprávu otiskla média a celé téma utichlo. 

Kdyby se Babiš naopak neomluvil a popřel svou vinu, média by měla tendenci věc rozebírat dál a dozvěděla 

by se o ní ještě větší masa lidí. Tento krok nejspíše zachránil celé politické hnutí ANO, jehož je Babiš 

předsedou.  
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 PR spíše zasáhne obtížně dosáhnutelnou, avšak pro organizaci velmi významnou 

část veřejnosti, což jsou opinion leaders (názoroví vůdci – tedy lidé, kteří mají ze 

svého postavení ve společnosti schopnost ovlivňovat ostatní), finanční analytici 

nebo investoři. Tyto z pohledu marketingu silné osobnosti jsou imunní vůči reklamě 

a jiným marketingovým sdělením, avšak mají zájem o novinky a zprávy z tohoto 

světa. Proto je spíše možné je zasáhnout pomocí PR (například článku v médiu, 

které tuto skupinu lidí zajímá) než kterýmkoli z marketingových nástrojů;  

 V krizovém období dovede kvalitně prováděné PR tlumit negativní dopady na 

organizaci; 

 Reklama je mnohem více regulována, než možnosti PR pracovníků; 

 Náklady jsou minimální oproti nákladům v marketingu. 

 

Naopak nevýhodami PR jsou tyto: 

 Je téměř nemožné přesně změřit efektivitu PR aktivit; 

 Je velmi složité mít všechny PR aktivity pod kontrolou, neboť veřejné mínění je 

velmi živelné samo o sobě; 

 Veškeré mediální vstupy jsou hlídány novináři, kteří často nebývají objektivní ve 

výběru zpráv.  

 

2.1.3 Historie Public Relations 

 

Prvopočátky záměrného ovlivňování mas lidí k dosažení určitého cíle sahají podle 

Ftorka (2012) až do starověku, kdy přísloví „Vox populi, vox dei“ (Hlas lidu je hlasem 

božím) vyjadřovalo nutnost panovníků dbát na hlas svobodných občanů, naslouchat mu, 

získat si tak jeho podporu a udržet moc. V antice také byly položeny základy občanské 

debaty o věcech veřejných – o politice, kdy se skupiny lidí scházely, naslouchaly řečníkům 

a politikům a debatovaly o různých tématech. 

V období feudalismu pak ale přichází útlum, vládce měl svůj titul „z boží vůle“, 

vytvořil se stavovský systém, ve kterém člověk narozený v jednom stavu nemohl přejít do 

jiného, a veřejná shromáždění sloužila jen k utužení víry v dogmata, ne k diskuzi.  

S nástupem renesance se ale neosobní přístup mění a navrací se zpět k antice. 

Navíc vynález knihtisku v Evropě Johannesem Guttenbergem kolem roku 1450 umožnil 
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ještě lépe šířit myšlenky, a to nejen ty o víře, ale i čistě reklamní sdělení, propagující určitý 

produkt. 

Na přelomu 18. a 19. století, kdy nastupuje průmyslová revoluce, se lidé stěhují 

do měst, zvyšuje se gramotnost díky zavedení povinné školní docházky, přibývá volného 

času a masmédia – odstartována knihtiskem – tak získávají nový rozměr. Podniky zakládají 

své tiskové kanceláře, stejně jako některé státní subjekty. I některá loďstva měla své 

tiskové důstojníky, kteří měli za úkol informovat veřejnost.  

Další vývoj (rozhlas, další urbanismus apod.) a zejména zavedení všeobecného 

volebního práva pak o století později přinutí mocenské síly začít více a lépe komunikovat 

s veřejností – tedy s voliči. Počátkem 20. století už pak vznikají i první privátní agentury 

pro vztahy s veřejností.  

Zlomovým momentem ve světě i ve sféře Public Relations je první světová válka. 

Válečná propaganda zaměstnala mnoho odborníků a měla masivní úspěch. Propaganda 

však, i když jiným způsobem, probíhala i v USA, také s předními odborníky. Walter 

Lippman pak své poznatky sepsal v knize Veřejné mínění (Public Opinion, 1922). 

Na přelomu 19. a 20. století působí ve Spojených státech amerických Ivy 

Ledbetter Lee, který se zpětně označuje za otce PR. Jako první uvedl public relations do 

praxe, když v roce 1906 využil vlakového netěstí Pennsylvánii k vytvoření dobrého image 

železnice tím, že celé místo nehody zpřístupnil novinářům a poskytoval veškeré informace, 

o které bylo požádáno.  

To byla do té doby nezvyklá praktika a Lee dosáhl toho, že ovlivnil veřejné 

mínění požadovaným směrem: tedy lidé neviděli společnost jako viníka nehody, ale jako 

průhlednou organizaci, která nemá co skrývat a proto může poskytnout veškeré informace. 

V rámci jeho kampaně zval novináře i na nádraží a prezentoval vysokou kulturu cestování, 

technické vymoženosti a zabezpečení železnice. Tím si získával je a prostřednictvím jich i 

širokou veřejnost. 

Další výraznou osobností USA v oblasti PR z téže doby je Phineas Taylor 

Barnum, přezdívaný jako „král humbuku“. Prosazoval to, co i dnes často využívají 

politikové či celebrity, aby se o nich v médiích mluvilo: Špatná publicita neexistuje. Pokud 

se o člověku mluví v masmédiích, je to dobře, protože je to pro něj reklama, i kdyby se o 

něm zrovna nemluvilo pozitivně. Masy totiž mají tendenci rychle zapomínat. Kromě toho 

se taky počáteční nesouhlas společnosti dá obrátit v souhlas, tak jak to právě udělal Lee.  

Edward Bernays pak je považován za prvního teoretika PR. Ve svých 

teoretických dílech vycházel z poznatků svého strýce psychologa Sigmunda Freuda, avšak 
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do paměti se vryl spíše svým praktickým počinem: veleúspěšnou kampaní na propagaci 

kouření u žen. Ze společensky nepřijatelného obrazu vznešené ženy s cigaretou v ruce 

udělal hit, který začala většina žen následovat, protože se Bernaysovi povedlo z cigarety 

v ruce ženy udělat symbol její nezávislosti. Konkrétně šlo o reklamu pro firmu Lucky 

Strike.   

Po druhé světové válce celý svět zaznamenával prudký rozvoj ve všech možných 

oblastech života, který se odrazil i v PR: elektronická média umožnila zviditelnit realitu a 

tím i zvyšovat důvěryhodnost sdělení, rostla vzdělanost a s ní i touha po informovanosti, 

rostla i životní úroveň obecně, lidé měli své základní potřeby uspokojeny a tak se mohli 

poohlížet po jiných zájmech, díky nižší dětské úmrtnosti i ženy získávaly svou pozici ve 

společnosti a osvobodily se od neustálého rodění dětí. To vše dalo za vznik mnoha 

skupinám lidí s rozdílnými zájmy a ambicemi, a to zase umožnilo raketový rozvoj PR. Lidé 

i organizace jsou si odcizeni a s tím vzniká potřeba mluvit o sobě, dávat na vědomí své 

postoje a zájmy.  

Lesly (1995, s. 17) k tomu říká, že „Rozmanitost aktuální komunikace změnila 

svět člověka mnohem rychleji, než stačil člověk změnit své životní návyky.“ Upozorňuje ale, 

že PR neslouží jen organizaci, aby lidé znali její cíle, ale slouží zejména veřejnosti. Proces 

vzájemného přizpůsobování organizací veřejnosti přispívá k omezování despotizmu a také 

pomáhá nastolit bezkonfliktnost hledáním kompromisů.  

Je třeba si uvědomit, že praktiky public relations nejsou jen privilegium 

organizací, naopak. Každý jedinec využívá metod public relations v každodenním životě. 

Ať už jde o vyjadřování názoru na cokoli, přesvědčování ostatních o správnosti tohoto 

názoru, životní postoje i reakce na všední události – to vše odpovídá činnosti PR. Člověk 

sděluje ostatním, kým je, stejně jako organizace sděluje své veřejnosti, čím je. Jde vlastně o 

zcela banální praktiky. Jak tvrdí Saunders a Rae (1995, s. 5), „Celý obor PR je totiž jeden 

veliký bluf. Je to blufování povýšené na status profese.“ Na tomto názoru je mnoho 

pravdivého a proto se obor public relations potýkal s nepochopením, když se začínal 

formovat na akademické půdě.  

První večerní kurzy univerzitní úrovně vyučující PR byly v USA už ve 20. letech 

20. století (L´Étang, 2009). V Evropě má PR kořeny vědeckého vnímání ve Velké Británii, 

kde se v polovině 20. století P.A.Wilson a J.H.Brebner pokoušeli dát základ vědnímu oboru 

public relations v publikacích „Oddělení PR“ a „Public Relations and Publicity“. V roce 

1974 začal vycházet taky časopis Public Relations Revue. Nebylo však jednoduché 

přesvědčit veřejnost o vědním základu oboru public relations: „Žádná interpretace role 
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praktiků public relations ve společnosti nebude opodstatněná, pokud nebude vycházet 

z toho, co skutečně dělají, spíše než co si myslí, že by měli dělat, nebo by chtěli, aby si 

ostatní lidé mysleli, že dělají,“ uvedl J.A.R. Pimlott ve své publikaci Public Relations and 

American Democracy (L´Etang, 2009, s. 298).  

 

2.1.4 Význam PR v dnešní době 

 

Ať už PR považujeme za vědu či jen za praktickou činnost, v posledních 

desetiletích se práce PR pracovníků dostává na svůj vrchol. Jen stěží dnes přežije na trhu 

společnost, která se nesnaží permanentně informovat veřejnost a vytvářet tak o sobě 

pozitivní obraz. Důležitost PR dokládá i fakt, že příjmy PR agentur neustále rostou 

(Svoboda, 2009).  

„Události v celém světě dokazují, že největší hybnou silou 20. a počátku 21. 

století jsou postoje veřejnosti. (…) Například postoje veřejnosti v USA a SRN mají 

významný vliv na to, jak se vyvinou události v Kambodži nebo v Korei,“ (Lesly, 1995, s. 

13). Tímto výrokem Lesly připomíná vztah globalizace a PR, jehož důležitost vyzdvihuje i 

L´Etang (2007) v samostatné podkapitole.  

Globalizace smršťuje čas i prostor na malou velikost, jakákoli zpráva může i 

v několika vteřinách obletět svět. Smývají se zároveň hranice mezi kulturami a 

národnostmi – rodilý Afričan na Olympijských hrách běží za Spojené státy a nikomu to 

nepřipadá divné. Public relations k tomu jednak přispívá svou dávkou informací a snahou 

je šířit, ale jednak pracovníci PR podle autorky musejí mít na vědomí svou moc a dávat při 

své práci pozor, snažit se vidět důsledky a vyhnout se negativním dopadům zejména na 

místní komunity.  

  

2.2 Praktická východiska PR 

 

Tato kapitola je věnována prakticky využitelným poznatkům PR, které následně 

využiji v aplikační části mé diplomové práce.  
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2.2.1 Místo PR v organizaci 

 

a) PR napříč hierarchií organizace 

Němec (1996, s.101) říká, že „(…) skutečně efektivní práce ve smyslu PR je 

možná jedině tehdy, má-li přístup do nejvyšších, ‚šéfovských‘ poschodí hierarchie 

organizace.“ V praxi se to podle něj příliš často neděje, tiskoví mluvčí jsou do světa 

„vypouštěni“ jen v době krize, aby „sňali hříchy z beder vedení“ a nastrčili vlastní hlavu. 

Na rozhodovacích procesech však tito pracovníci nemají poddíl, což jim pak neumožňuje 

plnit své poslání tak, jak by mohli. 

Avšak stejně důležitá jako dosah PR na vrchol organizace je i jejich přítomnost na 

úrovni nejnižší. Němec (1993, s. 26) cituje v oblasti PR známé moudro: „PR begin at 

home“ – tedy public relations začínají doma. Před tím, než se organizace pokusí vysílat ven 

informace o své vizi a svých postojích, je třeba tyto upevnit uvnitř organizace – tedy na 

úrovni zaměstnanců, jejich rodin, penzistů organizace – nejprve ti sami musejí věřit 

společnému cíli a teprve poté může vše fungovat navenek.  

Uvedu zde příklad z těch nejnižších pozic organizace: Pokud uklízečka nedělá 

svou práci dobře a v budově sídla organizace jsou například špinavá okna, i to snižuje 

kredit organizace.  

Nicméně motivovat právě tyto pracovníky na nejnižší úrovni není snadné. 

Většinou necítí sounáležitost a nezajímá je, kam organizace spěje. Je to tím, že si 

neuvědomují svůj poddíl. V ideálním případě se pracovníci PR (ve spolupráci s oddělením 

lidských zdrojů, které často bývá označováno anglickým názvem „human resources“ – dále 

jen HR) zasadí o to, aby se jejich přístup změnil. Pokusí se vzbudit v nich vnitřní motivaci 

tím, že jim budou připomínat jejich poddíl na úspěchu organizace. Nejúspěšnější světové 

organizace takto fungují.  

Na tomto místě je vhodné připomenout v marketingu známý fakt, že negativní 

zkušenosti se šíří pětinásobně rychleji, než ty pozitivní. Tedy, dostaneme-li například 

v restauraci špatné jídlo, které nám navíc nechtějí vyměnit, spíše o tom budeme povídat 

známým a šířit tak špatné povědomí o restauraci. Lidé obvykle neřeknou „Byl jsem 

v restauraci a vše bylo v pořádku.“ Proto je třeba předejít jakýmkoli negativním 

zkušenostem, které by kdokoli mohl mít spojené s firmou, ať už jde skutečně o cokoli.   

V souvislosti s činností Exchange Student Club VŠB-TU Ostrava je třeba si tento 

fakt uvědomit zejména při organizování akcí – exkurzí, výletů, sportovních událostí apod. 
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Jedna špatně připravená akce může odradit mnohem více lidí, než přiláká jedna dobře 

provedená akce. Proto musí kvalita vždy být rozhodující, nikoli kvantita.  

 

b) Organizace PR aktivit 

Stejně jako vedení samotné organizace i PR oddělení musí být rozděleno do 

několika systémů: politika podniku, plánování, dispoziční systém, informace a kontrola 

(Němec, 1996, s.101). Toto je jen jedno z možných rozdělení, to je pak individuálnlí podle 

potřeb organizace.  

Politika PR sleduje cílové skupiny, jejich chování a angažovanost a stanovuje 

cíle, kterých má u jednotlivých cílových skupin být dosaženo. Plánování a provedení pak 

pracuje na realizaci a naplnění těchto cílů. Krizové PR nastupuje v době, kdy je organizace 

ohrožena – ať už zvenčí či zevnitř (není-li zde HR oddělení). Kontrola a vyhodnocení pak  

slouží ke korektuře – zabraňuje opakování stejných chyb.  

Takto podrobnou strukturu PR oddělení si ale nemůže zdaleka dovolit každý 

podnik, natož nezisková organizace. Je ale dobré se pokusit tyto struktury napodobit a 

inspirovat se jimi.  

Firma se může také rozhodnout najímat si PR pracovníky z PR agentur, a tedy mít 

své PR oddělení „vně“ organizace. Nespornou nevýhodou je fakt, že se agenturní PR 

pracovník nemusí cítit jako součást organizace, bude své povolání vykonávat jako 

povolání, ne jako poslání, jak by tomu mohlo být, byl-li by skutečně součástí organizace. 

Další nevýhodou jsou pak vysoké náklady. Agenturní pracovníci také neznají určitá 

specifika organizace.  

Naopak výhodou čerpání PR z vnějšku je fakt, že člověk stojící mimo organizaci 

vidí věci mnohem objektivněji. Může tak přinést nové přístupy a nápady. Agenturní 

pracovníci také pracují v mnoha různých oblastech, proto umějí vidět souvislosti, které 

členové organizace nevidí.   

 

2.2.2 Druhy a nástroje PR 

  

PR si lidé často spojují pouze s mediální komunikací, ale to je jen zlomek práce 

PR. Ve skutečnosti do PR spadá vedle media relations (nebo také media communication) 

mnohem více druhů komunikace. Lesly (1995, s. 19) zde řadí:  
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 Public affairs, tedy věci ve veřejném zájmu – jde zejména o oblast zájmových a 

neziskových organizací, 

 Issues management, tedy řízení sporných otázek a problémů,  

 Government relations, vztahy se státními institucemi, 

 Investor relations, vztahy s investory (u neziskové organizace sponzory a 

partnery),  

 Employee relations, tedy vztahy vůči zaměstnancům (potažmo členům neziskové 

organizace), 

 Community relations, co jsou vztahy s podstatnou částí veřejnosti, kterou zajímá 

činnost dané organizace, 

 Industry relations, což jsou vztahy s organizacemi působícími ve stejném 

průmyslu nebo ve stejné oblasti, a 

 Minority relations, tedy vztahy s minoritními skupinami. 

 

Každý z těchto druhů PR má svá specifika a vyžaduje tak jiný nástroj 

komunikace. Zároveň ale jeden nástroj komunikace může sloužit ke komunikaci v několika 

oblastech PR.  

Nástroje PR můžeme rozdělit na přímé a nepřímé a také na používané k interní 

komunikaci a komunikaci externí.  

Přímé nástroje PR jsou ty, ve kterých příjemci sdělení jsou přímo osloveni 

odesílatelem sdělení – jde zejména o ústní komunikaci, dopisy, vzkazy, ale taky vyvěšení 

informace na nástěnce. Jsou určené konkrétní cílové skupině.  

Nepřímé nástroje jsou zprostředkovány přes média (většinou masová) – článek 

v novinách, rozhovor v televizi apod., a jsou tak určeny komukoli. Hranice mezi přímými a 

nepřímými nástroji PR je však velmi tenká a spíše než se pouštět do úvah, co je ještě 

přímou komunikací a co už se dá považovat za nepřímou, zde uvedu podstatnější a 

praktičtější rozlišení na nástroje pro komunikaci interní a externí.  

 

a) Interní PR 

Interní PR je komunikace v rámci organizace, mezi jejími jednotlivými prvky – ať 

už mezi odděleními, mezi pracovníky jednoho oddělení, mezi manažery a výkonnými 

pracovníky, atd. Není-li kvalitně stanovený systém vnitřní komunikace, dochází ke zmatku, 
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ztrátě informací, neefektivnostem, atd., což se pak negativně odráží na kvalitě 

poskytovaného produktu nebo služby.  

Interní PR je minimálně stejně důležité jako externí PR. Budou-li se zaměstnanci 

na pracovišti cítit dobře, budou-li dobře znát strukturu organizace a její procesy, budou-li 

přesně vědět, kdo má jaké odpovědnosti, bude se jim pracovat lépe. Znají-li se zaměstnanci 

navzájem, panují-li na pracovišti dobré vztahy, práce je pro každého příjemnější. Zní to 

jako zcela samozřejmá fakta, avšak ne každá organizace si uvědomuje jejich váhu a řídí se 

jimi. Jakékoli problémy uvnitř organizace se vždy projeví i navenek a naopak. Panuje-li 

v organizaci klid a pořádek, snižuje se riziko výskytu krizové situace.  

Zároveň je důležité, aby každý jednotlivý pracovník cítil sounáležitost 

s organizací, aby znal její cíle a ztotožnil se s nimi. Pokud například jazyková škola funguje 

bez interních PR a lektoři pořádně neznají záměry svých nadřízených, často pak jejich 

krokům nerozumí, odsuzují je a mezi vedením a pracovníky vzniká propast. 

Taková propast neexistuje v jazykové škole, kde se vedení pravidelně stýká 

s lektory, probírá s nimi své záměry a naslouchá jejich návrhům. Lektoři cítí, že i oni mají 

zodpovědnost za chod organizace a cítí se s ní více ztotožněni. To se samozřejmě projeví 

taky v jejich pracovních výkonech – cítí-li zodpovědnost za budoucnost firmy, jsou 

motivováni dát ze sebe to nejlepší. Lektoři první zmíněné jazykové školy naopak necítí 

potřebu se příliš snažit, což snižuje kredit organizace.  

Jednotlivé nástroje interní komunikace jsou: 

 Firemní bulletin – tedy tiskovina určená pro členy organizace. Existuje několik 

druhů bulletinů, Němec (1996) je nazývá takto:  

o Podniková rodina je první typ podnikového časopisu, který je zaměřen 

zejména na příspěvky o osobnostech organizace, jejich úspěchy, 

informace o vnitropodnikových akcích apod.  

o Technik je druhý typ. Příspěvky v něm se týkají spíše oblasti výroby a 

výzkumu. 

o Bulvár má za cíl kromě informování také pobavit a připomenout i jinou 

stránku věci, než je práce.  

o Hlas zaměstnanců je typ, který se zabývá zejména záležitostmi 

zaměstnanců, klade důraz na jejich vzdělávání a rozvoj.  

o Střední cesta pak kombinuje výše uvedené.  

o Další originální formy bulletinů. 
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 Hlavní komunikační kanál – je nutno mít pevně stanovený hlavní komunikační 

kanál, který má prioritu. Pokud tomu tak není, stává se často, že se informace 

ztrácejí. Kupříkladu Exchange Student Club VŠB-TU Ostrava má jako svůj 

hlavní komunikační kanál tzv. členské forum. Členové organizace (nejen této) 

však často inklinují k používání pro ně pohodlnějších komunikačních kanálů – 

například Facebook. Je opět úkolem PR, aby je přiměli dát hlavnímu 

komunikačnímu kanálu prioritu, neboť na sociálních sítích se informace mihají 

příliš rychle a lidé je mohou snadno přehlédnout. 

 Porady a konzultace – jsou nezbytný nástroj, který udržuje všechny (kteří mají 

zájem) nejlépe informované.  

 Nepracovní setkání – kromě porad a konzultací se také doporučuje setkávat se se 

členy organizace i při jiných příležitostech, než pracovních – ať už jde o 

teambuildingy, sportovní turnaje nebo večírky. I jejich důležitost je stěžejní a to 

zejména pro neziskové organizace, ve kterých přátelské vztahy hrají velmi 

důležitou roli pro chod organizace.  

 Schránka na podněty – zaměstnanci si někdy nedovolí sami vznést námitku nebo 

podnět na zlepšení, proto by je k tomu měla organizace vybízet. Ideální 

příležitostí jsou porady a konzultace, avšak ne každý je rád, když je poslouchán, i 

když třeba malým publikem. Lidé se často dovedou lépe vyjádřit anonymně, 

navíc psanou formou. Proto jsou schránky na podněty ideálním prostředkem 

vnitřní komunikace. Dají se samozřejmě využít i pro externí komunikaci, kdy jsou 

zákazníci vyzýváni k vhazování jejich podnětů a postřehů. 

 Výroční zpráva – jde o shrnutí uplynulého roku. Spadá jak do interní, tak do 

externí komunikace, protože je uurčena jednak zaměstnancům a jednak 

partnerům, bankám apod. Firmy ji často považují jen za nutnou práci, avšak i 

z výroční zprávy se dá udělat zajímavý informační materiál. Ne však v podobě 

strohých čísel, ale jejich interpretací. Stačí významné body zdůraznit a přidat 

k nim komentář, srovnat rok s předešlým se samozřejmým důrazem na pozitivní 

změny. Přidat poděkování a motivační slova k další spolupráci. Pak je výroční 

zpráva zároveň nástrojem komunikace ať už uvnitř či navenek.  
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b) Externí PR 

Externí PR slouží ke komunikaci s vnějším okolím organizace. Jde zejména o 

vztahy s masovými médii, s partnery, sponzory, akcionáři, apod. Jsou jimi:  

 Tisková zpráva – je to základní prostředek komunikace s médii. Tiskových zpráv 

novinářům chodí denně mnoho a proto je třeba věnovat jejich přípravě dostatek 

času. Existují přesná pravidla jak formální, tak obsahová. Tisková zpráva by 

například měla mít jednu, maximálně dvě normostrany textu. Při stavbě textu se 

postupuje podle principu tzv. obrácené pyramidy – tedy od toho nejdůležitějšího 

k doplňujícím informacím. Titulek musí být atraktivní a přitom vyjadřovat, o čem 

zpráva je. Stejně tak první věta textu musí novináře zaujmout, aby tisková zpráva 

neskončila v koši. Veškeré podstatné informace se novinář musí dozvědět 

v prvním (krátkém) odstavci – tedy kdo, co, kdy, kde a ideálně také jak a proč. 

Musí zde být uvedela také přímá řeč relevantní osoby, telefonní i emailový 

kontakt na člověka zodpovědného za komunikaci s médii. Vše musí působit 

věrohodně, ideálně na hlavičkovém papíře organizace. Je vhodné také zvážit 

frekvenci zasílání tiskových zpráv. Jejich pravidelné zasílání vryje organizaci do 

paměti novináře, avšak s pozitivní konotací pouze tehdy, jde-li pokaždé o 

skutečně podstatnou událost nebo informaci. Zasílání neopodstatněných tiskových 

zpráv může způsobit, že novinář dalším tiskovým zprávám dané organizace 

nebude věnovat dostatek pozornosti. Tomandl (2011) také upozorňuje, že tisková 

zpráva musí stát na argumentech, ne podbarvených tezích, ideálně má být 

doplněna o statistiky a zajímavé informace, kterých novinář může také využít – 

lze tak zajistit i delší článek. Doporučuje také sledovat aktuální dění v médiích a 

vyjadřovat se operativně k věcem, které zrovna novináře zajímají. Pospíšil (2011) 

připomíná zpravodajské hodnoty, které ovlivňují výběr zpráv, jsou jimi: 

důležitost, blízkost, dramatičnost, negativita, novost, překvapivost, osobní zaujetí, 

konflikt a vztah k celebritám. Pospíšil (2011, s. 72) také uvádí, že „(…) je nejlepší 

dobou k zasílání tiskových zpráv úterý nebo středa. Pracovní týden začíná 

pondělím. Tento den většina zaměstnanců (novináře nevyjímaje) věnuje 

dokončování práce z minulého týdne. To omezuje koncentraci na aktuální práci. 

Podobně jako na konci týdne, kdy se mnoho pracovníků vidí na víkendovém 

výletě.“  

 Newsletter – zájemcům o odběr informací o organizaci je vhodné poskytnout 

pravidelný newsletter. Jeho intenzita vycházení závisí na intenzitě činnosti 
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organizace. Může jít o týdeník a může vycházet i jednou ročně. Závisí to také na 

povaze, kterou mu organizace určí. Zda jde o způsob informování klientů o 

aktualitách spojené s pozvánkami, nebo o shrnutí uplynulého období.  

 Tisková konference – příprava tiskové konference je velmi časově a někdy i 

finančně náročná záležitost, má-li být úspěšná. Je nutné dobře se informovat o 

týdenním i denním harmonogramu novinářů, abychom den a čas tiskové 

konference nevybrali na dobu, kdy mají novináři poradu nebo jinou pravidelnou 

aktivitu, např. čas uzávěrky. Stejně důležitá jako správná volba času je i volba 

místa – redakce většinou bývají blízko centra města a zde je také třeba pořádat 

tiskové konference. Ne vždy mají novináři k dispozici dostatek automobilů, někdy 

jsou nuceni jezdit MHD, což je časově mnohem náročnější. Není také 

jednoznačné, zda pozveme naprosto všechny novináře, na něž máme kontakt, 

nebo některým udělíme privilegium, které nám v budoucnu může přinést jiné 

výhody. Doba trvání by neměla přesáhnout hodinu a na závěr se hodí připravit 

občerstvení s neformální diskuzí, během které je možné prohlubovat s novináři 

vztahy.  

 Dny otevřených dveří (DOD)– zvláštní druh externí komunikace, který se 

samozřejmě nehodí pro každý typ organizace. Hlavním účelem je seznámit 

veřejnost s činností organizace a potenciálně získat nové členy nebo 

podporovatele. Během DOD by mělo být vše organizačně kvalitně připraveno, 

nesmí docházet ke zmatkům. Organizace se musí ukázat v tom nejlepším světle, 

avšak nepřetvařovat se, neboť to může být snadno odhaleno. DOD je vhodné 

uspořádat při nějaké významné události, například při výročí vzniku organizace. 

Předpokladem je také zájem veřejnosti o organizaci, bez něj by organizace neměla 

pro koho DOD pořádat. Program DOD by měl být lákavý tím, že si zde lidé 

mohou vyzkoušet něco z praxe organizace, nahlédnout do jejího zákulisí a setkat 

se s jejími významnými členy. Pouhé „vpuštění návtěvníků do budovy se nedá 

považovat za DOD. Vedle pečlivě připraveného programu je také nutné 

dostatečně DOD propagovat mezi potenciálními zájemci.  

 Sponzoring – organizace, jejichž rozpočet umožňuje sponzoring nějaké akce nebo 

události, mohou tohoto využít ke své propagaci. Avšak lidé jsou dnes už relativně 

imunní vůči reklamě na hromadných společenských akcích, proto je třeba zvážit, 

co přesně organizace zasponzoruje i s ohledem na firemní tradice. V ideálním 

případě má jít o oblast blízkou poli působnosti organizace (například Volvo, jež 
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se prezentuje jako zejména bezpečné auto, by mohlo sponzorovat výzkum 

v oblasti bezpečnosti silnic).  

 Inzerce a reklama – jde o placené formy propagace organizace, které jsou spíše 

nástroji marketingu, než public relations. 

 PR články stojí na pomezí marketingu a PR, protože se tváří jako regulérní článek 

napsaný redakcí, avšak ve skutečnosti jde o placený článek – tedy o reklamu.  

 Workshopy a školení – pokud organizace vyniká v nějaké oblasti, výborným 

prostředkem PR je vzdělávat veřejnost v této oblasti, tedy pořádat workshopy a 

školení na různá témata. Pokud například nezisková organizace usiluje o změny 

postojů lidí v oblasti ekologie, může uspořádat školení na téma jak správně třídit 

odpad. Jde o nenákladnou (má-li organizace kvalitní školitele k dispozici) 

aktivitu, která šíří nejen poslání organizace, ale také její jméno.  

 Pracovní snídaně – jde o formu udržování vztahů s novináři, partnery organizace 

či jinými vlivnými lidmi. Z takovýchto setkání většinou neplyne žádný konkrétní 

výstup, jde spíše o udržování vztahů a průběžné informování. 

 Briefing – podobně jako pracovní snídaně – je krátké setkání zástupce organizace 

s novinářem či jiným významným členem veřejnosti, avšak v tomto případě za 

účelem dosáhnout určitého výstupu. 

 Happeningy a demonstrace – zejména pro neziskové organizace jsou happeningy 

a demonstrace dobrým způsobem, jak o sobě dát veřejnosti (skrz média) vědět. 

V těchto případech je však nutná obezřetnost – tento typ události je přístupný 

široké veřejnosti a organizátoři akce nemají nikdy plnou kontrolu nad tím, jakým 

směrem se akce může začít ubírat. Může se snadno stát, že taková akce jméno 

organizace poškodí kvůli výrazných jednotlivců, kteří s organizací nemají nic 

společného.  

 Eventy – pořádání vlastních eventů (událostí, akcí) pro veřejnost může být také 

kvalitním způsobem, jak se připomenout těm, kteří organizaci znají a představit se 

těm, kteří ji ještě neznají. Ať už jde o ples, benefiční akci nebo sportovní turnaj, je 

neustále třeba mít na paměti vizi organizace a tyto události s ní propojovat.  

 Reklamní předměty – jsou také dobrým způsobem, jak si utvrdit loajalitu člena 

externí veřejnosti. Nelze však očekávat (nejde-li o vskutku originální produkt), že 

pomocí tzv. gadgets se bude šířit vize organizace.  
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 Účast na veřejných akcích – správný zaměstnanec PR je zkrátka vidět na všech 

podstatných akcích, aby připomínal sebe i organizaci, kterou zastupuje, aby 

navazoval nové spolupráce a upevňoval ty stávající.  

 Prezentace – osobní prezentace nabývá na významu zeména proto, že produkty 

jsou si čím dál více podobné.  

 Vystoupení v televizi či rozhlase, rozhovor v tisku – jde o skutečně efektivní 

formu propagace organizace. U televize a rozhlasu je důležité si uvědomit, že 

tento typ mediálního sdělení je specifický v tom, že se posluchač (narozdil od 

čtenářů tisku) nemůže vrátit o větu zpět, pokud ztratil přehled. Dnes již jsou 

pořady větinou dohledatelné na internetu, ale k tomu se ne každý posluchač 

uchýlí. Proto je nutno mluvit srozumitelně, bez cizích slov, je-li to možné, 

odpovídat přímo na otázku tak, aby naší odpovědi rozuměl každý, bez ohledu na 

vzdělání či přehled v dané problematice. V opačném případě riskujeme, že náš 

příspěvek nebude zařazen nebo pochopen. 

 

2.2.3 Cíle PR a cílové skupiny 

 

Svoboda (2009, s. 20) říká, že cíle PR musejí být 

 Reálné (stanovování nereálných cílů vede k demotivaci a nemožnosti měřit 

úspěšnost plnění cílů), 

 Dobře definované (nestačí stanovit cíl jako „zvyšování povědomé veřejnosti o 

organizaci“, je třeba být tak konkrétní, jak je to jen možné), 

 Aktuální (vždy je nutné znát výchozí situaci na základě výzkumu, ne doměnek, a 

z této vycházet při stanovování cílů).  

 

Také je nutné stanovit časový horizont dosahování cíle, tedy zda se jedná o cíl  

 Strategický (dlouhodobější a abstraktnější cíle, které stanovují směr organizace na 

několik dalších let a zajišťují transparentnost budoucnosti organizace – například 

upevňování loajality zákazníků, vyvolání pocitu sounáležitosti u zaměstnanců, 

rozšiřování spolupráce s městem, image firmy v investorských kruzích apod.), 

nebo  

 Taktický (krátkodobější cíle, jejichž plnění vede k naplňování strategických cílů – 

jde obvykle o roční plán aktivit, jako jsou například zvyšování informovanosti o 
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změně na pracovišti, o novém výrobku či službě, pořádání kulturních akcí pro 

zaměstnance apod.). 

 

Vedle kvalitního stanovení cílů je neméně důležité naplánování aktivit vedoucích 

k jejich dosažení. Plán by měl samozřejmě obsahovat dílčí, co nejpodrobnější kroky 

(aktivity), jejich časové a místní vymezení, stanovení náročnosti na lidské zdroje, stanovení 

odpovědností za jejich plnění a v ideálním případě i krizový plán (tedy vyhodnocení rizik a 

způsob následné komunikace v případě krize).  

Celý plán PR aktivit však musí obsahovat ještě jednu složku, která mu dominuje a 

dominuje taky celému vedení PR: Cílové skupiny. Jde o nejpodstatnější východisko PR 

organizace vůbec. Poznat své cílové skupiny, jejich potřeby a jejich chování, kvalitně je 

segmentovat a přizpůsobovat tomu komunikaci je alfou a omegou celých PR.  

Cílová skupina je relevantní část veřejnosti, která se od zbytku veřejnosti odlišuje 

určitými znaky (Němec, 1996). Mohou být s podnikem spojeny přímo, to jsou například 

zaměstnanci, akcionáři, profesně spojené skupiny (např. účetní), rodiny zaměstnanců, 

obyvatelé obce apod. Nepřímo spojené cílové skupiny jsou pak zákazníci ovlivnění 

například reklamou, uchazeči o zaměstnání ve firmě, lidé s obecným zájmem apod.  

Při definování cílových skupin je třeba se zaměřovat na komplexní sadu otázek. 

Nejde jen o věkovou segmentaci, segmentaci dle pohlaví či výše příjmu. Je nutné brát 

v úvahu i faktory jako je častost nákupu, vztah ke značce, (ne)postradatelnost dané cílové 

skupiny pro organizaci, její podíl na zisku firmy (spíše marketingový pohled), a mnoho 

dalších. Taky se organizace musí zaměřit na komunikační kanály, které mohou cílovou 

skupinu nejlépe zasáhnout. To vše musí být také součástí plánu PR aktivit.  

 

2.2.4 Corporate Identity 

 

Corporate identity (Cid) (identita organizace) je jednotný způsob, jakým se 

organizace prezentuje vně (směrem k veřejnosti – cílem je zejména odlišit se od 

konkurence) i uvnitř (směrem k zaměstnancům nebo členům – účelem je vyvolání pocitu 

soudržnosti a růst produktivity). Na Cid můžeme nahlížet jako na soubor specifických 

schopností, které organizaci umožňují zformovat jednotnou prezentaci sebe sama, nebo 

jako na nástroj této činnosti, ale někteří teoretikové taky Cid považují za podmínku vzniku 

organizace (Němec, 1996).  
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Každý autor se na strukturu Cid dívá trochu jinak, vesměs se však shodují, že jde 

o kombinaci těchto prvků: corporate image (Cim), corporate design (CD), corporate 

communications (Ccom), corporate culture (Ccul) a v neposeldní řadě také Product (P).  

Svoboda (2009) tyto prvky dává do kontextu takto: Organizace má nějaká 

východiska, nějaký základ (název, své normy a ideje). Ty shrnuje Cid. Je nutné jim dát 

nějaký výraz pomocí prostředků – tedy pomocí CD, Ccom, Ccul a P. Na základě tohoto 

výrazu pak vzniká Cim, což je ohlas veřejnosti (vnitřní i vnější), výsledek předchozích 

dvou. A na základě tohoto ohlasu jsou pak přizpůsobovány základní východiska i použité 

prostředky s cílem dosáhnout pozitivní image.  

Jako první se zde budu věnovat pojmu corporate design. Jde o jednotnou vizuální 

prezentaci organizace na veřejnosti, jehož jednotlivými složkami jsou: 

 Logo – nejvýraznější složka CD. Logo může být obrázkové, slovní, literové či 

kombinované. Nemělo by se v často měnit a pokud je to nutné, musí se investovat 

dostatek prostředků na to, aby se veškerá relevantní veřejnost o změně dozvěděla. 

Němec (1996) píše, že by logo mělo už při prvním pohledu vyvolávat v lidech 

asociace. Například vidí-li člověka, který má boty s krokodýlem (Lacoste), vyvolá 

to v nich dojem, že daný člověk si zakládá na kvalitě. Logo by dále mělo být 

velmi (až příliš) snadno zapamatovatelné (ideálně tak, aby po pouhém pohledu 

byl člověk schopen jej zpětně popsat a nakreslit), nemělo by jít přímo o předmět 

činnosti organizace (počítačová firma s počítačem v logu se v konkurenci 

neodliší), ale naopak by mělo obsahovat tzv. „Aha-efekt“ – tedy odhalení 

spojitosti s činností organizace, která není na první pohled zcela zřetelná. Jako 

příklad zde uvedu návrh loga organizace Exchange Student Club VŠB-TU 

Ostrava (v době psaní mé diplomové práce procházela procesem rebrandingu – 

změny loga a celého CD): Jedním z návrhů byl šnek. První konotace je poněkud 

negativní – šnek je pomalý a slizký. Nicméně právě to vzbudí pozornost, proč si 

organizace zvolí takového tvora jako svůj znak. Skutečným důvodem byl fakt, že 

šnek si nosí svůj domov, stejně jako zahraniční studenti přinášejí kus svého 

domova, své kultury do Ostravy a přispívají tak k její multikulturalitě. Po tomto 

vysvětlení si člověk snáze zapamatuje, že organizace, jež má ve znaku šneka, 

pracuje se zahraničními studenty a snaží se o multikulturní prostředí. Kdyby byl 

v logu např. globus (některé sekce zaštiťující organizace ESN mají zeměkouli 

v logu), aha-efekt by zde chyběl a organizace by ztrácela na originalitě. Pokud 
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logo obsahuje i písmena, doporučují se bezpatková, obyčejná bez jakýchkoli 

ozdob, které by snižovaly jejich čitelnost. 

  Rastr – Rastr je soubor stanovené grafiky pro všechny písemnosti organizace. 

Dopisní papír, hlavičkový papír, prospekty, časopis, brožury a jiné písemnosti. 

Jednotnost je důležitá zejména při komunikaci s médii.  

 Písmo – I písmo by mělo odrážet poselství – tedy pokud je naší hlavní myšlenkou 

dělat věci jednoduše, je třeba také zvolit co nejjednodušší typ písma. Přesto by 

mělo být písmo výrazné, avšak nerušivé a dobře čitelné.  

 Barva – Barva je dalším důležitým odlišovacím faktorem od konkurence. 

V Česku je to nejlépe vidět na trhu mobilních operátorů. Barva by měla také ladit 

s vizí organizace, protože vyvolává různé emoce a dojmy. Organizace zvolí pestré 

barvy, pokud je veselá, optimistická a živelná, vážnější barvy volí taková 

organizace, která například vystupuje jako profesionál ve své oblasti.  

 Architektura a design – I architektura budov by měla odpovídat tomu, co 

organizace hlásá. Je zcela nemístné, aby například hypermoderní designerská 

firma sídlila v oprýskaném panelovém domě – nevzbuzuje to důvěru. Stejně jako 

nezisková organizace, která hlásá skromnost ve prospěch potřebných, nebude 

působit důvěryhodně, pokud bude mít moderní sídlo v centru hlavního města. 

Patří zde ale nejen budovy, ale i vybavení kanceláří, které například významně 

ovlivňuje výkon zaměstnanců.  

 Reklamní předměty – I typ reklamních předmětů by měl odpovídat tomu, o co se 

organizace snaží. Pokud je její vizí rozšiřování povědomí o zdravém životním 

stylu, nebude jako reklamní předmět rozdávat karamelové bonbony. Firma 

s finančním poradenstvím nebude své klienty obdarovávat zálesáckými nožíky. I 

na takových detailech záleží, a budou-li adekvátní k vizi organizace, opět se 

prohloubí znalost značky.  

 

Celý CD je nanejvýš vhodné svěřit profesionálům. Jde sice o nemalou investici, 

avšak pokud se provede kvalitně, nebude nutné ji opakovat. Naopak, pokud CD není 

dostatečně propracovaný, bude neustále docházet k neefektivnostem. Člověk, který vidí 

plakát, brožuru nebo leták by měl na první pohled vědět, že jde o danou organizaci (pokud 

ji samozřejmě zná).  
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Dalším významným pojmem je corporate image. Podle L´Etang (1993) je slovo 

image odvozeno od slova imitari, což znamená napodobovat či reprodukovat. PR má 

skutečně reprodukovat veřejnosti, o co se organizace snaží. Kromě toho, co o sobě sama 

hlásá, je také důležité to, co o ní koluje bez jejího přičinění, co se o ní neformálně šíří díky 

jejím členům či zaměstnancům. To je jen další z důvodů, proč PR musí vysoce kvalitně 

fungovat i uvnitř organizace, neboť word of mouth (šíření neformálních informací 

ovlivňujících pověst organizace) je minimálně tak důležité, jako formálně šířené informace.  

Problém může způsobit propast mezi image podniku a jeho skutečným 

produktem. I to časem povede neformálním způsobem ke zkáze, nebo se přinejmenším 

nepodaří obhájit vizi podniku.  

Abychom se mohli pokusit ovlivňovat image organizace, musíme nejdříve přesně 

znát výchozí bod. Usuzovat z vlastních dojmů je chybné, často dezinterpretuje pověst 

organizace a snižuje tak efektivitu PR. Jedinou možností je formální výzkum, který podá co 

nejvíce objektivní data. Teprve při dobré a objektivní znalosti výchozího bodu organizace 

pozná své silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti, a na jejich základě stanoví 

požadovaný stav a cestu k němu.  

Zde je nutné připomenout taky fakt, že nezáleží jen na image dané organizace, ale 

často hraje významnou roli i image celého odvětví. U Exchange Student Club VŠB-TU 

Ostrava může jít například o špatnou pověst zahraničních studentů, které někteří lidé znají 

jen jako opilé spolucestující z MHD. S takovou pověstí „odvětví“ se organizace musí 

vypořádat, aby mohla být brána vážně všemi Ostravany.  

Corporate communication jsou pak klíčovou úlohou PR. Jde o strategii 

ovlivňování postojů – výběr nástrojů. U Ccom je také nanejvýš vhodné oslovit odborníka, 

spíše externistu, protože člověk uvnitř organizace je často postižen tzv. pracovní slepotou, 

kvůli níž je přesvědčen o něčem, co nemusí být zcela správné. Je zaslepen cíli organizace, a 

proto nemusí být zcela objektivní při vyhodnocování Ccom. Stěžejním předpokladem je 

úplné poznání (nebo co nejdetailnější) cílových skupin. Každá CS totiž může mít specifické 

nároky na Ccom. Doporučuje se také mít jakýsi manuál, který stanovuje zásady 

komunikace2. A v neposlední řadě taky kontrolní mechanismus, který bude ověřovat 

účinnost jednotlivých způsobů komunikace.  

                                                 
2 Zásada otevřených dveří – organizace otevřeně komunikuje, snaží se veřejnosti poskytovat veškeré 

informace; Zásada pootevřených dveří – zveřejňují se ty informace, které jsou žádoucí pro pověst organizace; 

Zásada zavřených dveří – organizace komunikuje minimálně, špatné zprávy jsou tajné a odkrývají je jedině 

investigativní novináři; Ovlivňující strategie – organizace naoko zastává zásadu otevřených dveří, avšak 

s cílem manipulovat veřejnost a měnit její mínění ádoucím směrem; Marketingová strategie PR – organizace 
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Corporate culture shrnuje materiální i nemateriální hodnoty organizace. Například 

si organizace může zakládat na tom, že se snaží co nejlépe pečovat o své zaměstnance, a 

tak je zcela otevřeně informuje o událostech, které mohou ovlivnit jejich budoucnost a 

nastíní také kroky, které by zmenšily případné negativní dopady těchto událostí. Z velké 

části jde o práci oddělení lidských zdrojů – HR (human resources), avšak s PR je právě toto 

oddělení v nejužším sepětí. Již výše jsem zmiňovala důležitost vnitřní motivace, nyní tento 

fakt utvrdím, jak píše Němec (1996, s. 53): „Většina studií o motivaci mladých lidí 

vstupujících do profesního života dospívá k poznání, že finanční ohodnocení je až třetím 

nebo dokonce až pátém místě. Mladí lidé vstupující do profesního života kladou důraz na 

možnost dalšího sebevzdělávání, možnosti růstu, (…).“ 

Produkt organizace je spíše kompetencí marketingu a proto se zde nebudu 

zabývat detaily volby správných parametrů produktu.  

 

2.3 Specifika PR v neziskovém sektoru 

 

2.3.1 Právní úprava neziskových organizací 

 

Stěžejním zákonem v oblasti úpravy neziskových organizací je zákon č. 89/2012, 

Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ), platný od 1.1.2014. Občanský zákoník upravuje vše 

ohledně vzniku a zániku právnických osob, jejich orgány a způsob jejich rozhodování, 

kontrolní mechanismy, atd.   

Podle nového OZ mohou existovat tyto formy neziskových organizací:  

 Spolky (v podstatě nahrazují občanská sdružení, pro která to znamená změnu 

názvu tak, aby obsahoval slovo „spolek“, nebo záměnu zkratky psané za jménem 

právnické osoby z původního „o.s.“ – občanské sdružení, za zkratku „z.s.“ – 

zapsaný spolek), 

 Fundace (nadace a nadační fondy), 

 Ústavy (nahradily obecně prospěšné společnosti – dále jen OPS), avšak OPS 

založené v době předchozí právní úpravy nemusejí název měnit, mohou si 

ponechat status OPS, ale nové OPS již nemohou vznikat). 

                                                                                                                                                    
sleduje své okolí a přizpůsobuje mu svou komunikaci – tzv. říká, co lidé zrovna chtějí slyšet; Anticipační 

strategie – organizace se orientuje na budoucí vývojové trenndy a těm se snaží přizpůsobit. (Svoboda, 2009, s. 

41) 
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Pro ESC VŠB-TU Ostrava to znamená, že musí do tří let změnit svůj název 

(pravděpodobně pouze zkratku za jménem z o.s. na z.s.) a upravit některé body stanov 

(například body týkající se rozhodování orgnánů organizace). 

Do nové úpravy soukromého práva pronikl také fenomén sociálního podnikání – 

tedy podnikání na základě neziskových principů v sociální oblasti (zejména sociální soužití 

a integrace osob). V zákoně č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích, existuje vedle 

bytových družstev také statut sociálního družstva, které „soustavně vyvíjí obecně prospěšné 

činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace 

znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a 

využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v 

oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, 

bydlení a trvale udržitelného rozvoje.“ (§758). 

Další zákony, jimiž se nezisková organizace řídí, jsou:  

 zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 

který upravuje možnosti financování neziskových organizací státem,  

 zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje systém zdanění neziskových organizací, kdy tyto jsou oproti ziskovým 

podnikům zvýhodněny (další finanční zvýhodnění neziskových organizací přináší 

také  zákon č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb. , o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb. , o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb. , o soudních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, také dává neziskovým organizacím výhodu 

v podobě možnosti vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.  

2.3.2 Výhody a nevýhody PR v neziskovém sektoru 

 

„Zástupci neziskového sektoru, předáci občanských sdružení a vůbec aktivisté 

obecně patří ke skupinám, které mají do médií privilegovaný přístup,“ tvrdí Pospíšil (2011, 

s. 271). Je pravda, že novináři bývají méně obezřetní a podezřívaví vůči PR pracovníkům 

http://portal.gov.cz/zakon/357/1992
http://portal.gov.cz/zakon/338/1992
http://portal.gov.cz/zakon/565/1990
http://portal.gov.cz/zakon/634/2004
http://portal.gov.cz/zakon/549/1991


27 

 

neziskových organizací oproti firmám či politikům. To je velkou výhodou PR 

v neziskovém sektoru v oblasti media relations.  

Na druhou stranu se ale nedá říct, že příslušnost k neziskovému sektoru 

automaticky zajišťuje přístup do médií. Dostat se do médií vyžaduje také jistou míru 

profesionality, kterou neziskové organizace právě v oblasti PR často postrádají z důvodu 

nedostatečných finančních prostředků. Navíc novinář také nepředpokládá, že zástupce 

neziskového sektoru je automaticky člověk s čistými úmysly. Je proto nutné dělat práci ve 

smyslu PR dobře, aby byla získána důvěra novináře.  

V oblasti interních záležitostí má nezisková organizace také jistou výhodu 

v podobě bližších vztahů mezi členy organizace (což však nemusí platit u všech 

neziskových organizací). Členská základna je  často provázaná, jednotliví členové se znají 

a setkávají se i mimo organizaci. Je pak snazší dělat PR uvnitř organizace, když jsou vztahy 

přátelské. Interní PR ve firmě, kde se spolu znají pouze ti, kteří sdílejí kancelář, je 

náročnější. 

Ve vztahu ke klientům mají neziskové organizace také často výhodu v podobě 

vyšší loajality své klientely. Jde totiž často o stoupence organizace, kteří jsou loajální 

z přesvědčení, ne proto, že stojí o její produkt, a jsou tak schopni  a ochotni odpouštět 

chyby v komunikaci či na samotném produktu. Firmy v ziskovém sektoru svou klientelu 

drží zejména na základě svého produktu (v ziskovém sektoru jsou klienti, kteří odpouštějí 

chyby na produktu, spíše vzácní).  

Neziskové organizace spolu také snáze spolupracují než firmy v ziskovém 

sektoru. Je tomu tak proto, že firmy, mají-li společně pracovat na nějakém projektu, si 

mnohdy až úzkostlivě střeží svj podíl a hlídají si ziskovost takového projektu. Hlídají si, 

aby jejich publicita díky tomuto produktu nebyla nižší, než publicita partnera. Neziskové 

organizace jsou většinou rády i za menší publicitu, neočekávají závratné zisky, a proto 

může spolupráce mezi jednotlivými organizacemi probíhat snadněji, než u firem. 

2.3.3 Public relations, fundraising, lobbying 

 

Podle Šedivého a Medlíkové (2012) organizace dosahuje prestiže na základě 

těchto tří faktorů:  

1. odbornost a kvalifikovaný výkon,  

2. efektivita procesů a řízení organizace,  

3. dobré jméno, známost značky a její pozitivní mediální obraz.  
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Právě třetí bod – dobré jméno, známost značky a její pozitivní mediální obraz je 

výsledkem činnosti ve třech oblastech externí komunikace organizace: public relations, 

fundraising a lobbying.  

Je složité vymezit každou z těchto činností, neboť se z velké části překrývají a 

souvisejí spolu. „(…) lidé si často nejsou jistí, zda právě lobbují, shánějí peníze 

(fundraisují) nebo budují vztahy s veřejností.“ (Šedivý, Medlíková, 2012, s. 15).  

Proto se nebudu zabývat podrobnou definicí a odlišením každé z nich, pouze 

uvedu, co je jejich jádrem.  

Public relations, jak již bylo zmíněno, spočívá v navazování vztahů s veřejností 

(komunikace s novináři, klienty, apod).  

Fundraising (dále jen FR) je komunikace s partnery a sponzory konaná za účelem 

navyšování finančních zdrojů organizace. 

V lobbyingu jde o prosazování zájmů organizace a vytváření prostředí, ve kterém 

bude organizace moci dobře fungovat.  

Pokud se například členovi na pozici PR podaří zajistit reportáž v TV, usnadní to 

práci funraisingu, který tak snáze naláká sponzory díky publicitě akce, a publicita pak 

usnadní lobbování (lobbuje se lépe za organizaci, již lidé znají). Nebo pokud se 

fundraisingu povede sehnat dobrého sponzora, umožní tím větší rozsah akce a usnadní PR 

teamu zajistit publicitu.  

V těchto třech oblastech je vůbec z celé struktury organizace nejdůležitější, aby 

byly obsazeny členy, kteří cítí loajalitu vůči organizaci a budou na těchto pozicích pracovat 

z přesvědčení, že tak organizaci pomáhají. V opačném případě se může stát, že špatný 

člověk na dané pozici poškodí jméno organizace a znesnadní jí další práci.  

 

2.3.4 Prestiž, moc a vliv 

 

V této kapitole se věnuji prostředkům získávání prestiže, moci a vlivu. Ačkoli 

první konotace slov „moc a vliv“ nemusejí být pozitivní ve smyslu manipulace, ve 

skutečnosti by se každá organizace měla snažit získat moc a vliv, neboť pak může snáze 

realizovat své poslání.   

Moc je schopnost působit na chování druhých a formovat ho, vliv je potom 

kontrola něčeho, co je pro veřejnost podstatné (Šediný, Medlíková, 2012). Je nutné si 
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uvědomit, že obě tyto kategorie mohou být velmi pomíjivé – stejně snadno, jak se dá vliv 

získat, dá se i ztratit. Je proto třeba je soustavně pěstovat, obnovovat, utvrzovat.  

Prestiž bývá trvalejší, nenabývá se a nevytrácí tak rychle. Jde o výsledek 

předchozích dvou kategorií, pokud jsou dobře zvládnuty.  

Šedivý a Medlíková (2012) na základě přednášky PhDr. Michala Čakrta ve své 

stati Moc a vliv uvádějí několik praktických rad pro neziskové organizace, jak si moc a vliv 

vybudovat a udržet. Jsou jimi: 

 Systém laskavosti – členové organizace by měli být vstřícní ke všem, i ke svým 

potenciálním konkurentům. Jde v podstatě o práci PR – navazování vztahů. 

Poskytnout někomu dobrý kontakt znamená potenciálně od něj získat něco zpět 

v budoucnu. Tento aspekt však nemá být primární motivací k takové činnosti – 

naopak. Vidět musí být ochota. Proto by členové i organizace měli ochotně 

poskytovat spolupráci, partnerství třeba jiným neziskovým organizacím, zajímat 

se o jejich situaci, apod. Zároveň by tuto svou laskavost neměli znehodnocovat 

slovy „není zač“, ale naopak laskavě odvětit „rádo se stalo“.  

 Být vidět – vizibilita organizace znamená kvalitní PR. Organizace by se měla 

objevovat na konferencích a odborných fórech či by je měla sama pořádat. Než se 

organizace ale dostane tak vysoko, musí se snažit na nižší úrovni – být vidět na 

regionálních akcích, získávat příznivce mezi opinion leaders, apod.  

 Posilování statutu – prestižní organizace má ve svých řadách (nebo v řadách 

svých stoupenců) významné osobnosti, disponuje kontakty na lidi, kteří mají vliv, 

je prestižní být u ní zaměstnán – tedy má vysoký statut. Ten je třeba neustále 

posilovat navazováním nových kontaktů a získáváním prestiže pro jednotlivé 

aktivity organizace.  

 Péče o vztahy – v rámci udržování kontaktů je dobré pořádat setkání 

podporovatelů organizace, posílat blahopřání, žádat o zpětnou vazbu, uvádět 

poděkovánní v materiálech – to vše pomůže organizaci zachovat loajalitu 

podporovatelů.  

 Vytvoření exkluzivity – pocit exkluzivity má výrazný vliv na člověka. Způsobí 

zvýšený zájem o organizaci, jestliže upřednostníme daného novináře, poskytneme 

výjimečnou spolupráci partnerské organizaci, nabídneme určitou formu VIP 

členství apod.  
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 Expertní znalost – získávání certifikací a ocenění na straně jedné, „best practice“ 

(demonstrování toho, co se na základě našeho přispění podařilo dokázat) na straně 

druhé. Důkazy o tom, že organizace je expertem ve své oblasti a něčeho v ní 

skutečně dosahuje, jsou výborným způsobem získávání prestiže.  

 Oceňování – je dobré ty, kteří organizaci pomáhají, oceňovat více, než jen 

poděkováním – slovní ocenění se často zapomene. Mediální ocenění, pozvání na 

večeři nebo určitá forma exkluzivity, či dokonce pouhý diplom zajistí 

dlouhodobější uchování poděkování v paměti.  

 

V závěru stati se Šedivý a Medlíková vyjadřují k tomu, že neziskové organizace 

často nemají moc, ale vliv. Nemohou nic změnit přímo, ale nepřímo se zasazují o výrazné 

změny v myšlení lidí, díky lobbyingu i o změny legislativy.  
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3 Exchange Student Club VŠB-TU Ostrava 

  

3.1 Základní fakta o ESC 

 

ESC je nevládní nezisková studentská organizace, která vznikla při Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě Ostrava. Dnes ale rozsahem své činnosti překračuje hranice 

univerzity a snaží se stát se spíše organizací působící ve městě Ostrava, a dále 

v budoucnosti snad i v celém Moravskoslezském kraji.  

Je složité shrnout jednou větou pole působnosti ESC, neboť během tří let od 

svého vzniku ESC rozšířilo své pole působnosti do mnoha dalších oblastí. ESC vzniklo 

jako organizace sdružující České a zahraniční studenty, pomáhající zahraničním studentům 

po jejich příjezdu i během pobytu v Ostravě a pořádající pro ně aktivity jako výlety, lekce 

angličtiny zdarma, večírky, apod.  

Dnes má ESC vyšší cíl – přispět k formování Ostravy coby multikulturního 

města, ve kterém se cizinci a místní vedle sebe cítí dobře, tráví spolu čas a navzájem si tak 

předávají část své kultury. Díky tomu se oslabí stereotypy, které v místních lidech dřímají, 

zvýší se úroveň znalosti angličtiny i jiných cizích jazyků, a to vše přirozeným způsobem a 

ve volném čase.  

To je však stále příliš obecné, podrobně rozeberu cíle organizace a portfolio jejich 

činností v následujících podkapitolách.  

 

3.1.1 Právní forma 

 

Dosud ESC vystupovalo jako občanské sdružení (dále jen o.s.), avšak od 1.1.2014 

je účinný nový občanský zákoník, který tuto právní formu ruší a místo ní nastoluje 

„spolky“ – ESC proto podle zákona musí do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona změnit 

svůj oficiální název a místo „o.s.“ bude za svým jménem nosit „z.s.“ – zapsaný spolek.  
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3.1.2 Vznik 

 

Prvotní impuls, který pak po čase dal za vznik ESC, se objevil na dvou místech 

současně.  

V roce 2010 se student Fakulty strojní Michal Gloger (později jeden ze 

zakládajících členů a následně i prezident organizace) vracel ze studijního pobytu ve 

Finsku, kde o něj bylo místními studenty postaráno od vyzvednutí na letišti, přes ubytování 

a pomoc s orientací ve městě.  

Po návratu do Ostravy zjistil, že při VŠB-TU Ostrava žádná taková organizace 

není a zahraniční studenti, kteří do Ostravy přijíždějí, si musejí poradit se vším sami. 

Navíc, maje možnost srovnání s Finskem, uvědomil si, jak nízká je v Česku, a zejména 

v Moravskoslezském kraji, jazyková gramotnost, což cizincům v Ostravě také značně 

znesnadňuje pobyt. 

Michal Gloger se proto rozhodl zasadit se o propojení českých a zahraničních 

studentů na univerzitě, a to formou, která bude zároveň pomáhat studentům zdokonalovat 

se v anglickém jazyce. Založil středeční setkání s názvem FILLUP (zkratka Free 

International Language Lesson Unity Program – podrobnosti o programu FILLUP se 

nacházejí v podkapitole Portfolio činností), která byla vedena v angličtině a scházeli se zde 

lidé ze všech koutů světa.  

Tou samou dobou na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava studentka Pavlína 

Rychnovská zavedla tzv. Buddy systém – program, v rámci kterého čeští studenti pomáhali 

těm zahraničním po jejich příjezdu (z anglického slova Buddy – přítel, kamarád). 

FILLUP i Buddy systém lákaly studenty s podobnými zájmy, a tak se brzy obě 

skupiny setkaly a začaly projednávat založení studentské organizace, která by všechny tyto 

aktivity zaštiťovala.  

Občanské sdružení Exchange Student Club VŠB-TUO bylo založeno 27.5.2011 

šesti zakládajícími členy. V říjnu požádalo o přidružené členství v síťové organizaci 

Erasmus Student Network (dále jen ESN), v prosinci téhož roku pak žádalo o plné členství 

a této žádosti bylo vyhověno. ESC se tak stalo jednou z (nyní) patnácti lokálních sekcí ESN 

(více informací o ESN a struktuře této organizace se nachází v následující podkapitole.  
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3.1.3 Vývoj 

 

Buddy systém z Ekonomické fakulty byl rozšířen na všechny fakulty a 

návštěvnost FILLUPů se zdesetinásobila – z deseti až patnácti účastníků na dnešních sto až 

stopadesát. Organizace si vypěstovala vřelé vztahy s univerzitou (např. několikeré 

poděkování rektora za činnost organizace, která zvyšuje prestiž univerzity v zahraničí) a 

rozšířila své portfolio činností o mnohé projekty a programy, jenž budou zmíněny 

v samostatné podkapitole.  

Během tří let se z ESC stala jedna z nejprogresivnějších sekcí ESN v České 

republice: sekci se povedlo již krátce po přijetí do sítě ESN uspořádat první českou národní 

platformu3 vedenou v angličtině, brzy navýšila svůj rozpočet tak, že se stal jední 

z největších ze sekcí ESN v Česku. První prezident ESC Adam Farnik se hned v dalším 

volebním období stal prezidentem národní úrovně ESN a v současnosti (duben 2014) byl 

zvolen také do mezinárodního Boardu, tři členové ESC následně v národním rozhodovacím 

orgánu obsadili funkce Treasurer (pokladník) a dvakrát Fundraiser (jednatel s partnery a 

sponzory).  

ESC se také stalo tzv. Section in the Spotlight pro leden 2013 – ocenění té 

nejvyšší (mezinárodní) úrovně organizace ESN za vzornou činnost a originalitu, jež je 

tímto oceněním dána za příklad ostatním sekcím v celém světě.  

 

3.1.4 Vize organizace 

 

V červnu 2013 se organizace rozhodla překročit pomyslné hranice univerzity a 

zformovala svou novou vizi, která cílí na celou Ostravu. Text vize zní:  

Ostrava. Feel Home. Feel Free. 

Our aim is to make lives of people of Ostrava richer, to make the city a 

multicultural place in which a person from any part of the world feels comfortable. We 

want to open minds of people in this region, untie their tongues and so give rise to a new, 

foreigner friendly generation. 

 

 

                                                 
3 Tzv. Malá národní platforma – jde o setkání zástupců všech členských sekcí ESN v České republice, kteří 

zde během víkendu jednají a hlasují o různých návrzích.  
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We synergize thru diversity 

Bringing bright-eyed souls from all around the world to our space results in 

gaining and giving what is unique. The recipe for our specialty consists of such ingredients 

as volunteering, creativity, hospitability and natural enthusiasm. 

It´s a lively life! 

We focus on free time and try to turn it into a series of meaningful activities 

fostering personal growth. We organize about a hundred multicultural events per year 

attended by people from all around the world that let Czechs and foreigners get together 

and spend their time doing activities that enrich their lives. Our own experience from 

abroad helps us understand the needs of both sides and therefore this is driving us to 

achieving success in what we do, making the number of International students in Ostrava 

grow constantly. 

České znění vize dosud nebylo oficiálně přijato, proto uvedu vlastní volný překlad 

s tím, že motta zůstanou v angličtině: 

Ostrava. Feel Home. Feel Free. 

Smyslem naší práce je obohatit životy Ostravanů, udělat z tohoto města 

multikulturní místo, ve kterém se Češi i cizinci vedle sebe cítí dobře. Snažíme se bořit 

stereotypy a předsudky lidí a pomoci jim rozvázat jazyk. Chceme tak přispět ke vzniku nové 

generace, která v cizincích neuvidí cizince, ale spojence. 

We synergize thru diversity. 

Díky nám do našeho regionu přijíždějí mladí lidé z celého světa, a díky tomu 

získáváme i dáváme jedinečné zkušenosti. Recept na naši specialitu se skládá z ingrediencí, 

jako jsou dobrovolnictví, tvořivost, pohostinnost a přirozené nadšení.  

It´s a lively life! 

Zaměřujeme se na volný čas a snažíme se jej přeměnit na řadu smysluplných 

aktivit, které podněcují osobní růst. Pořádáme přes sto  multikulturních událostí ročně, 

které navštěvují lidé z celého světa. Umožňujeme tak Čechům i cizincům trávit čas společně 

a obohacovat se tím. Naše vlastní zkušenosti ze zahraničí nám pomáhají porozumět 

potřebám obou stran a tím nám umožňují být úspěšní v našich snahách. Díky nám počet 

zahraničních studentů na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava stále roste. 

První odstavec má vyjadřovat proč organizace existuje, co je jejím cílem a o co se 

snaží. Motto organizace „Ostrava. Feel Home. Feel Free.“ Vyjadřuje snahu organizace 



35 

 

udělat z Ostravy místo, které je domovem jak pro Ostravany, tak pro cizince, a obě skupiny 

se v něm cítí dobře a jsou schopny vedle sebe žít.  

Druhý odstavec zachycuje, v čem je organizace výjimečná a jak se odlišuje od 

ostatních organizací, které se snaží dosahovat stejných nebo podobných cílů. Odpovídá 

tedy na otázku jak svou práci členové ESC dělají. Motto druhého odstavce „We synergize 

thru diversity“ vyjadřuje přínos pro všechny strany – pro členy organizace, Ostravany i 

zahraniční studenty. Každá z těchto skupin je zcela jiná (diversity), avšak společnou 

interakcí se každá z nich kulturně a jazykově obohacuje (synergize).  

Teprve třetí odstavec informuje o tom, co organizace dělá – pořádá různé události 

s multikulturním podtextem. Motto toho, co ESC dělá, zní „It´s a lively life!“ – tedy něco 

jako „Život je veselý!“. Snaží se lidi přimět uvažovat multikulturně ne na základě mluvení 

o tom, že je to správné, ale zprostředkováváním zkušeností, které k lidem promlouvají 

samy o sobě.  

Příkladem může být utkvělá představa Čechů o stereotypu Turků. Mnoho lidí o 

Turcích neví víc, než že jsou muslimové, a tak nejedí vepřové, nepijí alkohol, modlí se a 

jsou tak zcela jiní než my. Pokud například vidí dokument v televizi, který to popírá, 

nemůžeme s jistotou říci, zda to změní jejich pohled. Avšak vlastní zkušenost z Tureckého 

FILLUPu, kde člověk vidí Turky, kteří hrají komediální scénky, ve kterých se vysmívají 

vlastním stereotypům týkajícím se kebabu, alkoholu a mnohoženství, nejspíše stereotyp 

„nudného“ Turka oslabí. Zvlášť po tom, co na konci FILLUPu jako překvapení dvojice 

Turků s kytarou česky zazpívá píseň bratří Nedvědů U Stánků.  

Proto se ESC snaží na lidi působit prostřednictvím jejich vlastních zkušeností, 

nepodsouvat jim názory, ale dát jim příležitost jiné kultury skutečně poznat a udělat si 

názor nezprostředkovaný médii.  

 

3.1.5 Vnitřní struktura 

 

Nejvyšším orgánem je podle stanov organizace valná hromada, která sestává ze 

všech členů sdružení. V takovém počtu členů (v současnosti 47) je však složité se setkat a o 

čemkoli rozhodovat, proto valná hromada zasedá jen jednou ročně, kdy volí radu.  

Rada pak řídí organizaci v období mezi zasedáními valné hromady. Je to nejvyšší 

výkonný orgán, pro který ESC přijalo označení od ESN: Board. 
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Board bývá označován za první patro, druhé patro se nazývá Supporters 

(podpůrné funkce), třetí patro jsou Active members (aktivní členové) a čtvrté patro jsou 

Buddies (pomocníci zahraničních studentů). 

Příslušnost k jednomu patru však nevylučuje aktivitu i na jiné úrovni. Člen 

prvního patra například může být zároveň Buddym.  

 

1. patro 

Board je devítičlenný: Prezident, Vice Prezident, Public Relations Responsible 

(vztahy s veřejností – dále jen PRR), Fundraiser (udržovaní stávajících a navazování 

nových kontaktů s partnery a sponzory – dále jen FR), Human Resources Manager (řízení 

lidských zdrojů – dále jen HR), Treasurer (Pokladník – dále jen Tr), Knowledge Manager 

(řízení toku informací – dále jen KM), Event Coordinator (plánování a řízení všech událostí 

– dále jen EC) a Section Delegate (vyslanec organizace na národní úroveň – dále jen SD).  

Board se schází pravidelně dvakrát měsíčně. Členové na této úrovni mají 

rozhodovací pravomoc, zodpovědnost za fungování jimi spravované oblasti. Tu ale pouze 

koordinují, není jejich povinností veškeré aktivity také realizovat – od toho mají svůj team 

sestavený ze členů kteréhokoli patra (1-4).  

 

2. patro 

Protože některé funkce členů Boardu zahrnují příliš mnoho činností pro jednoho 

člověka, vytvořilo si ESC tzv. druhé patro – podpůrné funkce členů Boardu.  

HR například stěží může řídit Buddy Systém na všech fakultách zároveň a udržet 

si potřebný přehled, proto má každá fakulta svého fakultního koordinátora (FBC), který 

tuto funkci zastává pro svou fakultu.  

Jeden člověk také nemůže být zodpovědný za plánování a řízení všech 

pořádaných akcí, proto má pod sebou ve druhém patře sportovního manažera (Sports 

Manager – dále jen SM – zodpovědný za pořádání všech sportovních aktivit), párty 

koordinátora (Party Coordinator – dále jen PC – zodpovídá za plánování a řízení všech 

večírků, včetně International Ball a Responsible Party), FILLUP Manager (zodpovědný za 

vedení celého FILLUP programu), KM má spravovat veškeré komunikační kanály a navíc 

zajišťovat uchovávání informací pro další generace, což je také příliš velké břemeno pro 

jednoho člena, proto má pod sebou IT Responsible, který se stará o funkčnost 

internetových stránek sdružení, apod.  
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Členové na této úrovni jsou také zodpovědni ze své funkce, avšak vzhledem 

k menšímu rozsahu spravované oblasti nemají hlasovací právo. Také vedou vlastní team 

lidí.  

 

3. patro 

Třetí patro tvoří aktivní členové, kteří nemají konkrétní funkci. Jsou členové 

teamů prvního a druhého patra, často aktivní v několika různých teamech (například 

fotograf pro PRR team zároveň vypomáhá ve FILLUP teamu a organizuje jednu událost 

pro EC team).  

 

4. patro 

Čtvrté patro pak tvoří tzv. Buddies, kteří často nemají formální členství. Jde o 

české i zahraniční studenty, kteří pomáhají nově přijíždějícím studentům na VŠB-TU 

Ostrava po jejich příjezdu i během jejich studia se začleněním do života v Ostravě.  

V této skupině se hovoří také o tzv. aktivních Buddies, kteří se zapojují do aktivit 

ESC a jsou tak potenciálními členy.  

 

3.1.6 Financování organizace 

 

Dle stanov organizace „Sdružení samostatně hospodaří zejména s prostředky 

nabytými z darů a příspěvků fyzických a právnických osob, grantů, dotací, členských 

příspěvků a zisků plynoucích z vedlejší hospodářské činnosti.“ 

Nejvyšší podíl na rozpočtu organizace má příspěvek od univerzity. ESC každým 

rokem předkládá univerzitě návrh svého rozpočtu na další kalendářní rok a univerzita se 

rozhodne některé z těchto položek financovat ze svého rozpočtu (konkrétně rozpočtu 

útvaru Péče o studenty). Výše příspěvků VŠB-TU Ostrava je proměnlivá a způsob jejího 

stanovení není zakotven v žádné smlouvě. Jde o ústní dohodu mezi organizací a 

univerzitou.  

Druhou nejvýznamnější položkou je vedlejší hospodářská činnost. Jedná se o 

prodej reklamních předmětů, výběr vstupného, apod.  

Některé aktivity ESC také bývají financovány z grantů či dotací (například 

výjezdní zasedání, školení, apod.). Finanční příspěvky jiných právnických či fyzických 

osob nejsou časté, právnické a fyzické osoby podporují ESC spíše materiálně (sponzorský 
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dar například v podobě zásoby piva na akci) nebo prostřednictvím výpomoci (zdravotník 

přítomný na sportovní akci bez nároku na finanční odměnu).  

Členské příspěvky ESC nezavedlo. 

Organizace všechny příjmy investuje do své hlavní činnosti – jsou z nich 

pořizovány věcné dary pro vítěze nejlepších FILLUPů za semestr a jiných soutěží, které 

probíhají na jednotlivých událostech, dárky do tomboly na International Ball, 

promomateriály, sportovní náčiní pro pravidelné sportovní akce, část prostředků je 

investována také do zvyšování kvalifikace vlastních členů prostřednictvím školení, do 

utužování vztahů mezi členy ESC prostřednictvím teambuildingů, zaplacení cesty 

organizátorům výletů, apod.  

 

3.2 Portfolio činností 

 

3.2.1 Buddy systém  

Buddy systém je program, ve kterém studenti VŠB-TU Ostrava pomáhají 

zahraničním studentům s jejich pobytem v novém místě. Místní student, tzv. buddy, 

kontaktuje zahraničního studenta ještě před jeho příjezdem a pomůže mu s naplánováním 

cesty do Ostravy. Poskytne mu také praktické informace – typicky jde o varování studentů 

před teplotami v zimních měsících, před neznalostí anglického jazyka mezi Čechy, 

informace o nemožnosti platit všude platební kartou (jak jsou studenti ze západu a severu 

Evropy často zvyklí), o průměrných nákladech na živobytí v Ostravě, apod.  

V průběhu semestru buddy funguje jako pomocník v případě nouzové situace – 

například v případě potřeby by měl studenta doprovodit k lékaři, apod. Je čistě na obou 

studentech, zda spolu budou trávit i volný čas, nebo nikoli. 

Buddy dělá svou práci dobrovolně a nezištně, což vyplývá z kodexu, se kterým 

musí každý souhlasit, aby měl možnost stát se buddym zahraničního studenta.  

Na každé fakultě je buddy systém řízen zvlášť tzv. fakultním buddy 

koordinátorem (FBC – Faculty Buddy Coordinator). Ten disponuje seznamem všech 

přijíždějících studentů, které rozdělí mezi buddies.  
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3.2.2 Orientation Days 

Jednou z hlavních aktivit ESC je pořádání tzv. Orientation Days (dále jen OD). 

Jde o několikadenní událost pro zahraniční studenty, která se odehrává na začátku semestru 

a cílem je pomoci nově příchozím studentům na začátku jejich pobytu v Ostravě se 

zorientovat, vyřešit všechny nutné formality týkající se studia i pobytu, seznámit se s místní 

kulturou apod.  

OD sestává z formálního a neformálního programu. Ve formální části jsou 

studentům představeni zástupci univerzity a jednotlivých fakult, členové ESC s nimi vyřídí 

potřebné formality (SIM karty, bankovní účty, měsíčník, ISIC karty, návštěvu cizinecké 

policie, apod.), provedou je kolejemi, kampusem i po jejich fakultě a vybaví je všemi 

potřebnými informacemi. Součástí je i formální uvítací večeře. 

Neformální část programu pak studentům pomůže zorientovat se ve městě 

prostřednictvím her přímo v ulicích centra města, seznámit se mezi sebou navzájem a také s 

místními studenty během uvítacího večírku.  

Jde o událost, kterou ESC pořádá ve spolupráci s univerzitou.  

 

3.2.3 FILLUP program 

FILLUP je soubor všech aktivit ESC, které si kladou za cíl dávat (nejen) 

studentům možnost zdarma se zdokonalovat v cizích jazycích, a to formou, která je pro ně 

přirozená a příjemná.  

FILLUP program, který dnes zahrnuje celkem čtyři různé projekty (FILLUP 

gatherings, CatchUp, Café Lingea a Tandemy), se vyvinul z původních setkání s názvem 

FILLUP. Původně šlo o alternativní lekci angličtiny s přidanou hodnotou: multikulturním 

prostředím a uvolněnou atmosférou. Během tří let ale FILLUP přerostl v událost s mnohem 

hlubší myšlenkou. Na webových stránkách organizace je FILLUP popsán takto:  

„It is a moment in history in which the world is becoming more united and linked. 

It weakens any prejudice and strenghens friendly attitudes. By listening to the nations´ 

presentations, by tasting their food and drinks, learning their national dances or basis of 

their language, we all become one for a while.“ 

Volně přeloženo: „Je to moment v historii, ve kterém se svět sbližuje a propojuje. 

Oslabuje jakékoli předsudky a posiluje přátelské přístupy. Poznáváním ostatních kultur, 

jejich národních tanců a základů jejich jazyka, ochutnáváním jejich jídla a pití, se všichni 

přítomni na chvíli stanou součástí jejich kultury. 
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FILLUP se pořádá každou středu v Nové Aule VŠB-TU Ostrava a je pravidelně 

navštěvován minimálně stovkou mladých lidí z celého světa.  

Každý týden se představí jedna země, připraví prezentaci, ve které se vysmívá 

vlastním kulturním stereotypům, vyvrací je nebo je potvrzuje, připraví soutěže přibližující 

kulturu (přečtení nejdelšího tureckého slova, soutěž v pojídání řeckého jogurtu, apod.), 

motivací účastnit se soutěží jsou ceny, které také korespondují s kulturou daného národa. 

Vedle toho zahraniční studenti někdy předvedou národní tance, zazpívají úryvky národních 

písní, uvedou několik vtipných slov jazyka, přičemž neustále zapojují obecenstvo, takže je 

celá akce živá a lidé se nenudí.  

Dalším projektem programu FILLUP je CatchUp. CatchUp pokračuje v původní 

myšlence FILLUPu – zdokonalování se v cizích jazycích. Jde o pravidelná setkání v daném 

jazyce (zatím probíhal CatchUp English, Spanish, Italian, French a German), na kterých 

rodilý mluvčí vede lekci svého jazyka zábavnou formou. Nejde o vysvětlování gramatiky, 

ale naopak o praktické používání jazyka, zdokonalování se v mluveném projevu a 

porozumění.  

Café Lingea je setkání v kavárně, kdy u každého stolu se mluví jiným jazykem. 

Stoly jsou označeny vlajkou jazyka, kterým se u daného stolu mluví, u každého z nich sedí 

minimálně jeden rodilý mluvčí a kdokoli si může přisednout a zeptat se na to, co ho zajímá.  

Tandemy jsou výuka jazyků tzv. jeden na jednoho. Jde o jedinou skutečně 

formální výuku v programu FILLUP. ESC vyhledává studenty se zájmem zdokonalovat se 

v určitém jazyce, kteří naoplátku nabídnou výuku vlastního rodného jazyka. Jakmile se 

najdou dva (například Čech se zájmem o Španělštinu a Španěl se zájmem o Češtinu), ESC 

zprostředkuje tandemovou výuku mezi nimi.  

 

3.2.4 SocialEramsus 

Jde o mezinárodní projekt organizace ESN, který zapojuje zahraniční studenty do 

dobročinnosti v místě jejich studia. Projekty se realizují ve třech oblastech: Vzdělání (např. 

zahraniční studenti chodí do škol a přednášejí žákům o jejich kultuře, učí je svůj jazyk, 

apod.), charita (např. výpomoc v psích útulcích, sbírky oblečení, zábavná multikulturní 

odpoledne v dětských domovech, apod.) a životní prostředí (např. výsadba stromků, pomoc 

s renovací hradů a zámků, nárazové akce sbírání odpadků v přírodě, apod.).  

ESC dosud realizovalo tři velké SocialErasmus projekty a několik malých.  
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Prvním velkým projektem byl Domov Pejskům, ve kterém se zahraniční studenti 

fotili se psy z útulku, tyto fotky byly přetvořeny v profily psů a ty pak byly vystaveny na 

mnoha místech v Ostravě, kde se „pejskaři“ pohybují. Doprovodným programem byla 

pravidelná čtvrteční venčení psů z útulku.  

Druhým velkým projektem ESC byla akce pro děti z dětských domovů a 

základních škol v Kině Vesmír. Šlo o multikulturní odpoledne, během kterého děti poznaly, 

jak se žije jinde ve světě, třeba v Asii či Spojených Státech. Akce získala podporu 

náměstkyně hejtmana kraje pro školství, kulturu a tělovýchovu Mgr. Věry Palkové a 

účastnilo se jí přes sto padesát dětí, které mohly soutěžit o ceny a shlédnout animovaný 

film.  

Třetím velkým SocialErasmus projektem, který ESC pořádá již poněkolikáté, je 

ESC Charity. ESC sbírá věci od zahraničních studentů, které by před odjezdem jinak 

vyhodili nebo nechali na kolejích. Jde o oblečení, nádobí a podobné věci, které mohou lidé 

v tísni využít. Tyto pak ESC zaveze některé z charitativních institucí v Ostravě.  

Z pravidelných malých SocialEramsus událostí je to například vánoční rozdávání 

Free Hugs (obejmutí zdarma) či nárazová venčení psů z útulků. 

 

3.2.5 RISE program 

RISE je zkratka slov Research, Internship, Science a Excursions. Česky tedy 

RISE program zahrnuje výzkum, odborné stáže, vědu a exkurze. Jde o program pro české i 

zahraniční studenty, díky kterému mají šanci získat praktické zkušenosti nejen ve svém 

oboru.  

Z oblasti výzkumu je ESC prostředníkem v případě zájmu ze strany VŠB-TU 

Ostrava umístit ve svých výzkumných teamech cizince, nebo v případě zájmu cizince 

podílet se na výzkumné činnosti na jeho fakultě.  

ESC také pomáhá zahraničním studentům s hledáním odborných stáží zde 

v Ostravě. Českým studentům také poskytuje možnost být stážistou přímo v organizaci – 

v součastnosti (březen 2014) je v ESC jedna stážistka na pozici Grafik.  

Z oblasti vědy ESC funguje jako prostředník stejně, jako v oblasti výzkumu.  

ESC pravidelně pořádá exkurze do podniků po celé České republice i v zahraničí. 

Jde o zájmové (čokoládovna, pivovar, apod.) i odborné (elektrárny, vodárny, apod.) 

exkurze.  
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3.2.6 International Dance Classes 

International Dance Classes jsou jednou z událostí, během které mají lidé možnost 

poznat zahraniční studenty z jiné stránky. Jde o tradiční taneční vedené profesionálními 

lektory světové úrovně. Přidanou hodnotou je právě multikulturní prostředí.  

  

3.2.7 International Ball 

Mezinárodní ples v Nové Aule VŠB-TU Ostrava proběhl letos již podruhé. Jde o 

tradiční ples, jehož přidanou hodnotou je multikulturní prostředí a večeře v ceně lístku 

zdarma.  

 

3.2.8 Výlety 

ESC pořádá desítky výletů každý semestr. Od jednodenních výletů po okolí (Lysá 

hora, Štramberk, apod.), přes víkendové výlety do největších českých měst po výlety do 

zahraničí (tradičně Vídeň, Krakow, Berlín, Budapešť, nárazově ostatní).  

ESC pořádá také sezónní výlety podle zájmu zahraničních studentů – lyžařské, 

vodácké a jiné sportovní víkendy.  

Výlety jsou z důvodu omezené kapacity určeny prvořadě pro zahraniční studenty 

a teprve v případě volných míst jsou dobíráni zájemci z řad ostatních studentů VŠB-TU 

Ostrava.  

 

3.2.9 Večírky 

Večírky pořádané ESC bývají tematické párty v převlecích, Responsible Party 

(Zodpovědná párty) a Movie Nights (filmové večery). Všechny tyto události jsou přístupné 

široké veřejnosti.  

Responsible Party je dalším z mezinárodních projektů ESN, který pomáhá 

napravovat reputaci zahraničních studentů. Jde o party, která svým programem připomíná 

zodpovědný přístup k pití alkoholu. Pravidlem je minimálně jeden nealkoholický nápoj 

levnější než ty alkoholické.  
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3.2.10 Sportovní akce 

ESC pořádá pravidelné páteční míčové hry v tělocvičně pro zahraniční i české 

studenty. Nárazově také pořádá turnaje ve fotbalu, stolním tenise, squashi, apod.  

Kromě toho se zasadilo také o to, aby zahraniční studenti mohli mít svůj team ve 

fotbalovém turnaji na tradičním Sportovním dni při VŠB-TU Ostrava.  

V letním semestru akademického roku 2013/2014 ESC uspořádalo také Wonder 

Week – sportovní týden v areálu kolejí, který vyvrcholil vyhlášením vítězů na International 

Ball. 

 

3.2.11 Open Air akce 

Jedná se o nárazové akce při zváštních příležitostech. Největší Open Air akcí 

uspořádanou ESC byl tzv. Jumping for Er25mus (Skákání pro Erasmus), kdy ESC společně 

s několika sty dalších lidí (českých a zahraničních studentů, zaměstnanců VŠB-TU Ostrava 

i náhodných kolemjdoucích) pokořilo český rekord ve skákání na trampolíně. Pětadvacet 

hodin nepřetržitého skákání na trampolíně před menzou VŠB-TU Ostrava oslavovalo 25. 

výročí programu Erasmus, díky kterému studenti mohou strávit až dva akademické roky 

studia v zahraničí. Akci doprovázelo informování veřejnosti o možnostech studentských 

mobilit, povídání s těmi, kteří měli zkušenosti ze zahraničí, apod.  

 

3.2.12 Internal Training Center 

Vnitřní školící centrum bylo zřízeno ke zvyšování kompetencí členů ESC, 

zejména pak těch v 1. a 2. patře. ESC má zájem na tom, aby si jeho vedení osvojilo co 

nejvíce především manažerských schopností, a proto investuje i do vzdělávání svých členů.  

Training center spočívá z velké části ve spolupráci s institucemi VŠB-TU Ostrava 

(např. Centrum podpory inovací), ale také jde o externí školení ohledně firemního a 

osobního růstu, HR, PR, řízení organizace, apod.  

 

3.2.13 Motivační program pro členy 

Protože všichni členové ESC pro organizaci pracují zcela zdarma, ESC se snaží je 

odměňovat a zároveň motivovat jinak, než finančně. Každý člen může v průběhu semestru 
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vyjádřit svá přání (v minulosti např. hodina zpěvu, účast na výletu do Vídně, apod.) a na 

konci semestru jsou některá z nich splněna na základě zásluh.  

 

3.2.14 Výjezdní zasedání 

ESC pro své členy pořádá i pravidelná výjezdní zasedání (obvykle dvakrát ročně), 

na kterých se uplynulý semestr shrnuje a plánuje se nový. Jejich smyslem je eliminovat 

opakování chyb a zefektivňovat činnost všech teamů.  

 

3.2.15 Teambuildings 

Pro své členy ESC organizuje i teambuildingy. Jde o víkendové zájezdy do hor 

zpravidla na začátku semestru, na které jsou pozváni jak stávající členové, tak zejména 

nováčci, nebo aktivní Buddies (viz podkapitola Vnitřní struktuta).  

Cílem těchto výjezdů je stmelit team, poznat nové a potenciální nové členy, zjistit 

jejich zájem a směrovat je k určitému teamu. Přidanou hodnotou teambuildingů bývá také 

školení týkající se soft skills, tzv. měkkých dovedností – vedení teamu, umění prezentovat, 

kurz asertivního jednání, apod.  

 

3.3 Erasmus Student Network – zaštiťující organizace 

 

ESN je mezinárodní nezisková studentská organizace, která reprezentuje 

zahraniční studenty obecně, snaží se jim zajistit kulturní porozumění a osobní rozvoj na 

principu Students help students – tedy studenti pomáhají studentům. Jde o jednu 

z největších mezinárodních studentských organizací, která má své sekce na více než 

čtyřech stech univerzit zejména v Evropě, ale také v jiných státech, celkem ve 36 zemích.  

Vnitřní struktura ESN je rozdělena do tří úrovní: Mezinárodní, národní a lokální.  

3.3.1 Lokální úroveň organizace 

 

Lokální sekce mají působnost na jedné univerzitě, případně sdružují studenty 

z několika univerzit jednoho města. ESC je tedy lokální sekcí ESN při VŠB-TU Ostrava. 

Na lokální úrovni sekce naplňují vizi organizace péčí o zahraniční studenty, zajišťováním 
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jejich kulturního vyžití (viz podkapitola Portfolio činností ESC) a jejich integrací do místní 

komunity.   

 

3.3.2 Národní úroveň 

 

Národní úroveň ESN (ESN CZ – národní úroveň ESN pro Českou republiku) 

zaštiťuje sekce jedné země a zprostředkovává komunikaci s mezinárodní úrovní. Také 

pomáhá sekcím v jejich činnosti poskytováním know-how a pořádáním tzv. národních 

platforem, na kterých se pravidelně setkávají zástupci lokálních sekcí a předávají si 

zkušenosti. Dohlíží na plnění požadavků mezinárodní úrovně ESN a motivuje sekce 

k zapojování se do mezinárodních projektů ESN. Obecně zajišťuje lokálním sekcím 

informovanost. Také komunikuje s národními státními i nestátními institucemi 

zabývajícími se vzděláním. Na národní úrovni zajišťuje chod národní Board podobný 

Boardu ESC, který bude popsán v podkapitole Vnitřní struktura.  

 

3.3.3 Mezinárodní úroveň 

 

Mezinárodní úroveň ESN (ESN International) je nejvyšší vedení organizace se 

sídlem v Brusselu. Na lokální a národní úrovni se jedná o dobrovolnickou práci, na 

mezinárodní úrovni jde o vysoký management organizace a pozice v mezinárodním Boardu 

jsou placené.  

Tato mezinárodní úroveň určuje směr celé organizace, vytváří mezinárodní 

projekty, jako je SocialErasmus4, ExchangeAbility5, ESNCard6 apod., zajišťuje komunikaci 

jménem organizace s některými orgány Evropské Unie a dalšími klíčovými partnery.  

Zjednodušeně řečeno, mezinárodní úroveň tedy udává směr a zajišťuje celkovou 

stabilitu organizace, lokální úroveň realizuje myšlenku stanovenou mezinárodní úrovní a 

národní úroveň zprostředkovává komunikaci mezi nimi.  

                                                 
4 SocialErasmus je projekt, který realizují lokální sekce, a v němž zapojují zahraniční studenty do 

dobročinnosti v místě jejich pobytu.  
5 Projekt, který si klade za cíl odbourat bariéry (fyzické i kulturní), které brání fyzicky postiženým v účasti na 

mezinárodních mobilitách studentů.   
6 ESNCard je členská karta ESN, díky které její členové záskávají jednak slevy na akce ostatních sekcí ESN a 

jednak také slevy v obchodech, restauracích, apod.  
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3.4 Problémy v organizaci a jejich řešení 

 

ESC jako organizace má velký potenciál zlepšovat životní úroveň na Ostravsku, 

avšak potýká se s několika faktory, které brání realizaci tohoto potenciálu. Jsou to 

problémy, se kterými se organizace potýká od té doby, co se rozhodla překročit hranice 

univerzity a oslovit celý region.  

Jsem toho názoru, že organizace na tento krok byla připravena a měla k tomu 

dostatečné finanční i lidské zdroje. Avšak ty investovala rovnou do realizace své nové vize, 

namísto do podrobných příprav této nové tváře ESC (nové grafické ztvárnění, které by 

přispělo k zapamatovatelnosti, naplánování několika velkých událostí podporujících 

spojení organizace s její vizí, působení na orgány města a příbuzné neziskové organizace, 

apod.). Namísto plánování se ESC pustilo do organizace mnoha aktivit pro veřejnost, které 

ve výsledku neměly výrazný dopad na Ostravany. 

V důsledku toho se organizace ocitla v bodě, kdy už sleduje novou vizi, cílí na 

celý region, pořádá události pro širokou veřejnost bez omezení na VŠB-TU Ostrava, ale 

stále ji mnoho lidí nezná a nespojuje si ji s její vizí. To vnáší do organizace nejistotu a 

pochyby a je to také příčinou mnohých neefektivností. Abych přispěla k jejich eliminaci, 

popíšu zde nejdříve problémy, se kterými se ESC potýká a navrhnu jejich řešení.  

 

3.4.1 Nedostatek lidských zdrojů 

Jedním z nich je nedostatek lidských zdrojů. Organizace neustále shání lidi z řad 

studentů VŠB-TU Ostrava, kteří by se chtěli na vedení organizace podílet. Členů 

organizace sice přibývá, ale ne adekvátním tempem.  

Řešení spatřuji jednak v důrazu na „word of mouth“ – tedy v první řadě pořádání 

výjimečných a kvalitně připravených událostí, o kterých lidé začnou mluvit a ESC se tak 

dostane do jejich povědomí. Lépe než přímé ovlivňování v této věci (člen ESC říká 

přátelům o tom, že ESC pořádá neobyčejné události) funguje nepřímé ovlivňování (zcela 

nezainteresovaný člověk tomutéž člověku sdělí, že navštívil událost ESC a že byla 

vydařená) – tomuto nepřímému předání informace lidé více důvěřují.   

Po tom, co se bude tímto způsobem rozšiřovat povědomí o ESC, může ESC 

spustit náborovou kampaň, ve které nebude studenty prosit o pomoc, ale nabídne jim 

možnost se v ESC realizovat. Vhodné je uvádět konkrétní možnosti. Náborovým aktivitám 
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navazujícím na kampaň, která vede k zapamatování značky, se budu podrobně věnovat ve 

svém návrhu plánu PR aktivit v této diplomové práci.  

 

3.4.2 Nízká míra profesionality 

Dalším faktorem, který růst organizace brzdí, je nedostatek profesionality 

v organizaci. Organizace je založena na přátelských principech, dobré vztahy mezi členy 

stojí na prvním místě. To je samo o sobě správné, avšak zároveň by zde měl existovat i 

profesionální rozměr, který přinutí členy plnit své povinnosti.  

Řešení spatřuji v podrobném plánování všech aktivit (dosud fáze plánování 

projektu funguje jen velmi okrajově a pouze u těch největších projektů, menší události se 

začínají realizovat téměř bez fáze plánování). Mám na mysli plánování „na papír“, aby bylo 

zpětně dohledatelné a aby se k němu mohli ostatní členové vyjadřovat v průběhu.  

Dokud zejména EC team nebude dostatečně předem znát všechny podrobnosti o 

pořádaných událostech, nemohou na nich závislé teamy (PR s tvorbou promomateriálů, FR 

se sháněním sponzorů) kvalitně dělat svou práci. Pro PR team to znamená zejména 

propagovat něco, o čem sám neví mnoho detailů. Je velmi náročné z nejisté události udělat 

lákadlo pro veřejnost. Kdyby byly i ty nejdetailnější záležitosti promyšlené a připravené 

dostatečně předem, PR team by mohl lépe upoutat na událost pozornost a FR team by snáze 

sháněl partnery. 

Dalším způsobem zvyšování profesionality je využívání školení. Organizace se 

snaží své členy posílat na školení v oblasti, ve které pro ni pracují (například současný HR 

Manager navštěvuje prestižní HR Akademii pořádanou Fakultou ekonomickou VŠB-TU 

Ostrava). Vidím zde prostor pro zlepšení ve smyslu sdílení nabytých poznatků v rámci 

organizace. Ti, kteří se účastní školení, by měli informace a vědomosti sepsat a sdílet je 

s ostatními členy organizace, nebo minimálně v rámci teamu, kterého se oblast školení 

týká. Zvyšuje se tak profesionalita všech členů, nejen těch, kteří byli školeni. 

Základem zvyšování profesionality prostřednictvím neopakování stejných chyb je 

sepisování veškerých znalostí a zkušeností u jednotlivých aktivit, což je kompetencí KM 

teamu. Vzhledem k tomu, že se v současnosti většina know-how ohledně organizování akcí 

vytrácí, mělo by být v zájmu PR teamu vyvíjet tlak na KM team, aby zajišťoval takovouto 

zpětnou vazbu od organizátorů i účastníků akcí.  
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3.4.3 Nedostatek časových kapacit členů 

Samostatnou kapitolou je čas a motivace členů investovat svůj čas právě do práce 

pro ESC. Všichni členové pracují pro ESC dobrovolně a neplyne jim z této aktivity žádná 

finanční odměna.  

Motivace je u členů vnitřní – sami mají zkušenost ze zahraničí a chtějí cizincům 

v Ostravě pomáhat. Zároveň skrz práci pro ESC získávají cenné zkušenosti s řízením 

organizace.  

Přesto si nemohou dovolit ESC stanovit jako svou prioritu, protože se jedná o 

studenty převážně vyšších ročníků (navazující magisterské a doktorské studium), kteří ve 

většině případů také pracují, často nejsou z Ostravy a jezdí o víkendech domů.  

Největším problémem, který nedostatek času členů spolu s nedostatkem počtu 

členů způsobuje, že dochází k realizaci jednotlivých projektů „na poslední chvíli“. Členové 

ESC se tak dostávají do vypjatých situací, které v důsledku snižují kvalitu jejich produktu. 

Možným řešením je růst členské základny a zaměřování se na nové členy 

z nižších ročníků, kteří často ještě nejsou zaměstnaní. Nebudu se touto problematikou ve 

své práci podrobně zabývat, neboť spadá do kompetencí HR teamu. Je ale opět v zájmu 

PRR, aby se tato oblast vylepšovala, proto by PR team měl vyvíjet tlak na HR team v tomto 

směru.  

Dalším důležitým faktorem, který může tento problém eliminovat, je dočasné 

zaměření se na plánování a sepisování dosavadních znalostí na úkor kvantity pořádaných 

událostí. I z tohoto důvodu vznikla tato diplomová práce, v jejíž praktické části stanovuji 

prioritní činnosti na další akademický rok.  
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4 Public Relations v ESC VŠB-TU Ostrava 

Ve třetí části mé diplomové práce se věnuji jednak stávajícímu stavu PR v ESC a 

jednak návrhům na vylepšení. 

 

4.1 Dosavadní PR  v ESC 

 

4.1.1 Místo PR v organizaci ESC 

 

Organizace ESC si uvědomuje důležitost PR aktivit a staví je na nejvyšší úroveň – 

PRR je jednou z funkcí nejvyššího výkonného orgánu (Boardu).  

Je nutné poznamenat, že PR team ESC nezahrnuje veškerou komunikaci. 

Komunikace uvnitř organizace a směrem k potenciálním novým členům je zajišťována HR 

teamem. Komunikaci s partnery a sponzory zajišťuje FR team a komunikaci s VŠB-TU 

Ostrava obstarává prezident organizace. Komunikaci s vyšší úrovní síťové organizace – 

národní úrovní ESN, zajišťuje samostatná funkce SD.  

PR team se podílí na práci HR teamu, neboť cílová skupina je z části shodná. Na 

činnosti FR teamu se podílí přípravou materiálů. Komunikace s VŠB-TU Ostrava je 

výhradně kompetencí prezidenta, který v případě potřeby PR team požádá o podpůrné 

materiály. SD s PR teamem spolupracuje výjimečně. PR team velmi intenzivně 

spolupracuje s EC, PC, SE, SM i RISE teamem, neboť tyto úkolují PR team vytvářením 

promomateriálů propagujících konané akce. PR team by měl navázat mnohem užší vazby 

také s HR teamem v oblasti náborových aktivit a s KM teamem za účelem získávání zpětné 

vazby a eliminaci opakování chyb.  

Ve své diplomové práci se zabývám interní komunikací jen okrajově, neboť není 

kompetencí PR teamu stanovovat jakákoli pravidla v této oblasti. Zaměřuji se zejména na 

externí komunikaci organizace.  
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4.1.2 Organizace PR aktivit 

 

PR team je rozdělen do několika funkcí. Tyto funkce však nejsou funkcemi 

druhého patra organizace, jde jen o zpřehlednění zodpovědností. PR team sestává z: 

 PRR – Public Relations Responsible je zodpovědný za fungování PR aktivit, vede 

PR team, dosazuje do něj lidi, rozděluje úkoly, motivuje členy svého teamu;  

 Grafik je zodpovědný za veškerou grafiku, tvoří grafický rámec (manuál) pro 

další generace i pro současné členy svého teamu, vede team grafiků, rozděluje 

práci grafikům a dohlíží na její plnění ; 

 Newsletter Responsible je člen PR teamu, který každou neděli tvoří a rozesílá 

ESC Weekly Newsletter – krátký informační blok týkající se akcí chystaných na 

další týden; 

 Social Media Manager spravuje komunikaci prostřednictvím sociálních sítí; 

 Web Responsible obnovuje a upravuje obsah webu, dohlíží na jeho neustálou 

aktuálnost; do jeho zodpovědností patří také umísťování informací, bannerů apod. 

na internetové stránky VŠB-TU Ostrava 

 Media Relations Responsible má na starost veškerou komunikaci s masovými 

médii; 

 Distribution Manager, který zajišťuje distribuci promomateriálů. 

 

4.1.3 Dosavadní komunikační kanály a jejich zhodnocení 

 

Svou diplomovou práci zaměřuji zejména na externí komunikaci, proto se v této 

kapitole věnuji pouze rozboru externích komunikačních kanálů. Navíc ne všechny externí 

komunikační kanály se týkají bezprostředně PR teamu – některé druhy komunikace 

zajišťuje například FR team nebo prezident organizace.  

V této podkapitole tedy vyjmenuji pouze ty komunikační kanály externí 

komunikace, které spadají do kompetence PR teamu.  

 

Internetové stránky 

Z vlastních lidských a finančních zdrojů si organizace nedokáže zajistit dostatečně 

atraktivní internetové stránky. Proto nyní přechází na webové stránky zajišťované 



51 

 

zaštiťující organizací ESN. ESN International vytvořilo a dále spravuje tzv. ESNsatellite – 

vzor internetových stránek, které jednotlivé lokální sekce mohou využívat jako svůj web. 

Převezmou pouze vzhled a generují vlastní obsah.  

 Toto považuji za šťastné řešení situace, ve které se organizace nacházela 

dosud. Internetové stránky byly sice obsahově dostatečné (ne optimální), avšak graficky na 

velmi nízké úrovni, nepřehledné a nevyzařovala z nich vize organizace.  

 PR team by se měl snažit právě z internetových stránek udělat hlavní zdroj 

informací. Měl by je udržovat co nejvíce aktuální a vzhledem k vizi organizace taky tzv. 

živé – měly by oplývat fotografiemi, videi a reporty z proběhlých událostí, pozvánkami na 

nadcházející akce, mediálními výstupy o ESC (například v sekci „Napsali o nás“), apod.  

 V současnosti také každá pravidelně organizovaná událost ESC má na webu 

pouze slovní popis. Je třeba shromáždit fotografie z minulých ročníků a být tak v popisu 

mnohem konkrétnější.  

 ESC by se na svém webu mělo také chlubit vším, co organizace považuje za 

úspěch. V současnosti například bylo ESC zvoleno jako pořadatel Central European 

Platform (CEP) 2014 (mezinárodní událost organizace ESN, na které se sejdou zástupci 

všech lokálních a národních boardů střední Evropy, aby společně probrali problémy, se 

kterými se sekce potýkají a navzájem si tak pomohli tyto problémy vyřešit). S tímto faktem 

se však nechlubí ani na webu, ani prostřednictvím jiných komunikačních kanálů. Přitom 

jde o záležitost, která může v očích několika cílových skupin zvýšit prestiž organizace.  

Taková informace by mohla zajímat například rektora univerzity, který 

v minulosti organizaci ESC několikrát děkoval a chválil její práci, která přispívá zvyšování 

prestiže univerzity v zahraničí. Organizování CEP 2014 k tomuto také přispívá – do 

Ostravy se sjedou aktivní studenti univerzit z Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Litvy, 

Polska, Slovenska a Slovinska.  

 

Internetové stránky univerzity a fakult 

Díky dobrým vztahům se zástupci univerzity i jednotlivých fakult má ESC značný 

prostor i na webu univerzity a webech fakult. Je zde možné propagovat ty události, které se 

týkají široké veřejnosti nebo alespoň všech studentů VŠB-TU Ostrava.  

Tohoto komunikačního kanálu ESC nevyužívá dostatečně. To je způsobeno 

zejména špatně nastavenými povinnostmi v PR teamu a EC teamu. Bylo by dobré stanovit 

přesně, které aktivity na web školy (fakult) patří a kdo se zasadí o to, aby se zde objevily. 

Pokud se totiž banner ESC na stránky školy či fakulty dostane, často se stává, že je zde na 
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prvním místě, tedy zobrazí se jako první při návštěvě stránek. Jde o dobrou formu 

propagace událostí a aktivit.  

Pomocí tohoto komunikačního kanálu by ESC mohlo také šířit informace o Open 

Calls (otevřené výzvy – například pokud se hledá člověk na určitou pozici v organizaci, do 

organizačního teamu určité události, apod.). 

 

Newsletter 

Newsletter jsou pravidelné nedělní noviny, které PR team vytváří každý týden pro 

zahraniční studenty a další zájemce o odběr aktuálních informací ze světa zahraničních 

studentů. Obsahuje zejména pozvánky na pořádané události dalšího týdne.  

V Newsletteru je spousta prostoru pro zlepšení. Mohl by být mnohem 

zajímavějším komunikačním kanálem, než pouze informativním. Mohlo by jít o časopis, 

pomocí kterého ESC bude zvát na své akce, ale zároveň v něm bude podávat reporty 

s fotkama z uplynulých akcí, vyhlašovat soutěže a zvát i na jiné multikulturní akce 

v Ostravě a okolí, než jen na ty, pořádané ESC.  

Otevírá se zde prostor pro spolupráci právě s ostatními neziskovými organizacemi 

působícími ve stejně oblasti – je možné domluvit se na určité nenásilné formě propagace 

jejich aktivit v našem Newsletteru výměnou za jinou podporu z jejich strany.  

V minulosti zde byly určité náznaky takové spolupráce například s Alliance 

Francaise (organizace sdružující lidi z frankofonních zemí a zájemce o frankofonní kulturu 

v Ostravě). V případě dobré koordinace by ESC Newsletter mohl být výčtem všech 

možností multikulturní zábavy v Ostravě na další měsíc nebo týden.  

Přidanou hodnotou by mohly být také soutěže, open calls – otevřené výzvy (na 

organizování některých událostí se mohou podílet i zahraniční studenti – například jako 

fotografové, kameramani, moderátoři, apod.), zábavné „zprávy“ ze světa zahraničních 

studentů, atd.  

Newsletter by měl být určen zejména pro zahraniční studenty a jiné příznivce 

organizace jako živý komunikační kanál s přátelskou tváří. Pro reprezentativní účely na 

úrovni partnerů, sponzorů a zástupců univerzity bych doporučovala zpracovat výroční 

zprávu v několikastránkový promomateriál, který nebude jen souhrnem čísel definujících 

organizaci, ale ukazatelem pokroku, který organizace za rok (v případě prvního čísla od 

svého vzniku) udělala.  

Takto zpracovaný Newsletter je ale velmi náročný na lidské zdroje (kvantitativně 

i kvalitativně). Je tedy dobré o něm uvažovat do budoucnosti. Nedoporučuji novou verzi 
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Newsletteru spustit bez podrobného plánování například prvních tří čísel, vyjednání 

spolupráce s několika neziskovými organizacemi působícími v podobné oblasti, jako ESC, 

a bez sepsání celkové koncepce Newsletteru jako nového stěžejního komunikačního 

kanálu.  

 

Blog 

PR team ESC se rozhodl spravovat také blog ESC, který je určen zejména pro 

zahraniční studenty, kteří právě nyní studují v Ostravě. Jde o místo, kde mohou sdílet své 

zkušenosti, podávat reference na uplynulé akce, apod. Jde o méně formální komunikační 

kanál, než jsou internetové stránky, které jsou určené také pro partnery a sponzory 

organizace.  

Výše ve své práci jsem pro účely neformální komunikace se zahraničními 

studenty a příznivci organizace navrhovala Newsletter. PR team ESC se rozhodl namísto 

Newsletteru zřídit právě blog. Z mého pohledu je nevýhodou neorganizovanost blogu, 

rychle se ztrácející informace a složitá dohledatelnost. Nevýhodou Newsletteru je fixace 

k danému datu podle jeho periodicity, ale může zpětně sloužit i jako vzorový materiál pro 

nový Board, jako odrazový můstek v jejich začátcích.  

 

Facebook 

I přes všechny snahy PR teamu ESC není hlavním komunikačním kanálem ve 

skutečnosti ani web, ani blog, ale Facebook. ESC každý akademický rok zakládá novou 

facebookovou skupinu pro všechny zahraniční studenty. A právě zde je nejvíce 

zahraničních studentů aktivních.  

Organizátoři akcí tak na facebookovou komunikaci příliš spoléhají a ztrácejí 

motivaci věnovat stejnou pozornost právě internetovým stránkám a informacím 

v Newsletteru, což opět oslabuje jejich pozici mezi ostatními komunikačními kanály.  

Nespornou výhodou facebookové komunikace je její rychlost – ve srovnání 

s častostí navštěvování webu nebo blogu studenti tráví na Facebooku mnohem více času a 

je tak vyšší pravděpodobnost, že budou zprávou ihned zasáhnuti.  

Nevýhodou však je, že právě kvůli rychlosti toku informací na Facebooku se tyto 

informace rychle vytrácejí a mění a mohou způsobovat zmatek. Pro tyto případy musí být 

web vždy zdrojem aktuálních a ověřených informací.  

Kromě této skupiny pro zahraniční studenty má ESC také svou facebookovou 

stránku organizace. Ta slouží k informování nejširší veřejnosti o činnosti a úspěších ESC.  
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V současnosti ji ESC podle mě nevyužívá dostatečně, informace jsou zde 

zveřejňovány spíše náhodně. PR team by měl stanovit přesný systém toho, co a v jakých 

intervalech má být na stránce sdíleno. Například po každém FILLUPu by bylo vhodné 

umístit na facebookovou stránku hromadnou fotku z FILLUPu s poděkováním 

organizátorům a pozvánkou na FILLUP následujícího týdne.  

Při propagaci na sociálních sítích je dobré také věnovat pozornost tomu, který je 

den v týdnu a kolik je hodin. Lidé v určitých časech a  v určité dny tráví u počítače více 

času, než jindy. Stanovení takovéto strategie by mělo být zodpovědností Social Media 

Manager. 

 

Další facebookové skupiny  

ESC komunikuje se studenty VŠB-TU Ostrava i prostřednictvím facebookových 

skupin, které jsou určeny pro studenty VŠB-TU Ostrava, pro studenty vyjíždějící/vracející 

se z Erasmu, apod. Tohoto komunikačního kanálu však využívá jen okrajově, aby nebyla 

považována za spam. Uvádí zde tedy jen ty nejzajímavější události.  

Doporučila bych ESC být ještě opatrnější na frekvenci sdílení informací 

prostřednictvím facebookových skupin, kde se lidé nepřidávají kvůli ESC. Člověk, který je 

například členem několika takových facebookových skupin, může tutéž nevyžádanou 

informaci o ESC získat z několika stran, což může vést k vyvolání averze vůči organizaci.  

Tento komunikační kanál bych volila pouze v případě, že daná informace může 

být přínosná pro celou skupinu (například možnost učit se cizí jazyk zdarma). Zcela bych 

vynechala propagaci událostí tímto způsobem.  

 

Youtube 

ESC má i svůj Youtube kanál, na který má nahrávat videa z událostí a 

promovidea. V současnosti však kvůli nedostatku lidských zdrojů nemá kdo o tento kanál 

pečovat, a proto je na něm jen několik starých videí. Takto zaostalý komunikační kanál je 

horší reklamou, než kdyby ESC žádný Youtube kanál nemělo.  

Proto doporučuji jej smazat a teprve poté, co ESC nabude dostatečných lidských 

zdrojů, vyčlenit člověka, který shromáždí všechna videa týkající se ESC, založí nový kanál 

a systematicky tato videa nahraje tak, aby na sebe navazovala, aby bylo z názvu jasné, že 

jde o video organizace ESC, apod. 

Je nezbytné stanovit pravidla pro názvy videí (názvy by měly mít sjednocující 

prvek, aby bylo u každého videa jasné, že autorem je ESC), úvodní a závěrečnou grafiku 



55 

 

videí stejného rázu, apod. Stejně jako v tištěných materiálech by i v těch online měla 

fungovat grafická blízkost, která povede k snazšímu zapamatování značky a k přiřazení 

materiálu ke značce.  

   

Twitter 

Na profil ESC na Twitteru se automaticky nahrává obsah, který je sdílen ESC 

facebookovou stránkou. Twitter tak nepotřebuje zvláštní pozornost. 

 

Google+ 

Účet ESC na Google+ je pasivní stejně jako profil na Youtube. Jsem toho názoru, 

že je lepší takovýto profil organizace spíše nemít, než jej mít neaktivní. Je lepší, když 

někdo ve vyhledávači najde o ESC méně zdrojů informací, avšak všechny jsou živé, než 

naopak. 

 

Spolupráce s masmédii 

ESC úspěšně navázalo jednorázové i dlouhodobější spolupráce s regionálními 

médii – Reportáže o různých aktivitách organizace se povedlo PR teamu dostat například 

do České televize či Moravskoslezského deníku. Dlouhodobější spolupráci pak ESC 

navázalo s LTV (regionální televize vysílala pravidelné čtrnáctiminutové příspěvky o 

programu FILLUP a zvyšování jazykové gramotnosti obecně) a s deníkem MF Dnes 

(pravidelná rubrika, ve které zahraniční studenti sdělovali své postřehy o Ostravě).  

Dosud však PR team nedělal skutečnou práci ve smyslu PR – neexistuje žádný 

seznam novinářů, se kterými ESC v minulosti spolupracovalo. V tomto vidím hlavní 

nedostatek, který je třeba napravit. 

Vzhledem k povaze činnosti ESC je možné, aby se organizace dostávala do médií 

častěji, než tomu je v současnosti. Je ale možné také pokusit se vyvolat debatu o nějakém 

problému (například jazyková negramotnost mladých lidí v Česku a její příčiny), nejen 

spoléhat na to, že média osloví některá z aktivit ESC. 

 

Spolupráce s univerzitními médii 

ESC dlouhodobě spolupracuje také s univerzitními médii – objevuje se pravidelně 

v univerzitních časopisech (Akademik, Sokolská 33) a reportáže o aktivitách ESC vysílá i 

univerzitní televize. S Rádiem Kolej v současnosti ESC vyjednává o vlastní rozhlasové 

relaci v angličtině. 
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Spolupráce s univerzitními médii probíhá na výborné úrovni, jedinou brzdou je 

zde opět nedostatek lidských zdrojů.  

 

Tištěné materiály 

ESC z finančních důvodů neprodukuje příliš mnoho tištěných materiálů. Omezuje 

se na nutné minimum – plakáty na velké události, náborové letáky, apod. Propagace 

událostí tak probíhá zejména na internetu. 

Vzhledem k nákladnosti tisku doporučuji ESC zcela vynechat tištěné plakáty 

jakožto pozvánky na konané akce a zaměřit se skrz tištěná média pouze na propagaci 

organizace a jejich projektů, a to z důvodu dlouhodobosti a možnosti opakovaného použtí. 

Leták na konanou akci je platný pouze několik dní, ale materiály, které propagují 

samotnou organizaci nebo její projekty (FILLUP, CatchUp, RISE program apod.) se dají 

používat opakovaně. Pomohou organizaci vytvořit jméno, díky kterému získá více 

příznivců, s nimiž pak může komunikovat právě přes internet. Navíc plakáty a letáky 

v obrovské konkurenci, která na půdě univerzity panuje, zcela postrádají smysl, pokud se 

zjeví pouze na týden, nejsou-li opravdu nápadité nebo šokující.  

  

Nástěnky 

Členům PR teamu se podařilo vyjednat nástěnku na každé z fakult VŠB-TU 

Ostrava. Problém však nastal při jejich aktualizování – organizace opět nedisponuje 

dostatečným počtem lidí k tomu, aby udržovalo nástěnky aktuální.  

Budeme-li předpokládat, že tento problém bude časem vyřešen, je třeba při 

zřizování nástěnek mít na paměti jedno jednoduché pravidlo: Méně je někdy více.  

Nástěnky oplývající spoustou fotografií, textů, informací a křičících sloganů se 

objevují všude v hojném počtu. Originální jsou (a to platí také u tištěných materiálů) právě 

ty, které jsou minimalistické. Lidé přehlceni reklamou, která na ně útočí na každém kroku, 

jsou zaraženi, když najednou jim není nic vnucováno. A zarazit člověka znamená zaujmout 

ho, připoutat jeho pozornost a vrýt se tak do paměti. Proto doporučuji vytvořit zcela jiný 

koncept nástěnek, než tradiční informativní nástěnka. 

Jsem přesvědčena, že i pouhé logo (je-li dostatečné originální a zajímavé jako to, 

které doporučuji dále ve své práci) může zaplnit celou nástěnku a získat více pozornosti, 

než sebezajímavější článek o úspěchu organizace.  

Doporučuji koncept nástěnky založený na jedné jediné výrazné informaci, která je 

zrovna aktuální – například pro každý měsíc by měla být vybrána jedna událost, která bude 
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propagována na nástěnkách. Tyto propagované události musejí být známy několik měsíců 

předem, aby PR team stihl graficky zpracovat materiál na nástěnku.  

Obrovské logo organizace (mnou doporučovaný pomeranč s brýlemi) zajistí, že 

každý bude vědět, kdo danou událost pořádá. Místo pro jeden jediný plakát na nástěnce 

s pomerančem zase zajistí informovanost lidí o aktivitě, která má pro ESC prioritu v daném 

momentu.  

Lidé, kteří kolem nástěnky chodí pravidelně, si snáze všimnou, že se tento jediný 

plakát právě změnil, než kdyby tam bylo mnoho informačních letáků – pak změnu jen stěží 

zaregistrují. A mají-li pocit, že je nástěnka neměnná, nemají důvod se k ní vracet. 

 

Mailing listy 

ESC má vytvořených několik mailing listů, kterých využívá k hromadnému 

informování. Dosud ESC používá mailing list pro 1. patro (Board), 2. patro (Supporters) a 

všechny členy (All members). Má taky kontakty na všechny zahraniční studenty, tohoto 

mailing listu však využívá pouze k zasílání Newsletteru.  

Zásadním selháním je podle mého názoru nevytváření průběžných mailing listů 

s kontakty v každém teamu (v PR teamu na novináře, v FR teamu na všechy, se kterými FR 

jednal, apod.). Takových mailing listů by se pak dalo využít například při zasílání PF. 

V současnosti je PF zasíláno pouze těm, které uvede současný FR a na ty, se kterými ESC 

komunikovalo v minulosti, se zapomíná. 

Navrhuji tedy zřídit záznamy všech kontaktů, se kterými člověk v dané funkci 

pracuje. ESC už sice zvažovalo pořízení CRM systém (Customer Relationship 

Management – systém, který pomáhá řídit vztahy se zákazníky), avšak k tomu nedošlo a 

kontakty jsou nadále vytráceny.  

 

Reklamní předměty 

ESC sice nepracuje s reklamními předměty jako takovými, ale nechává si vždy na 

konci semestru vyrobit trička, mikiny, odznaky, nálepky apod. Ty jsou určeny zejména pro 

členy a pro zahraniční studenty a spojuje se v nich to, co je pro daný semestr typické.  

Podle mého názoru by reklamní předměty měly vypadat tak, aby i člověk, který 

organizaci vůbec nezná, je chtěl mít na základě jejich motivu. Pak se může stát, že se lidé 

na tyto předměty budou ptát a bude se jméno ESC šířit. Je tedy potřeba přijít s velmi 

originálním nápadem na design, který by vedl k zapamatování organizace. To je, myslím si, 
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nemožné do té doby, než se provede rebranding. Současné logo je totiž nezapamatovatelné 

a jen stěží se na něj dá vymyslet originální design, který by chtěli lidé mimo ESC nosit.  

 

Účast na veřejných akcích 

V minulosti se ESC účastnilo například Majálesu, na kterém mělo vlastní stánek v 

„Městečku studentských organizací“. Tyto živé formy prezentace považuje vedení ESC za 

dobrý způsob šíření povědomí a hodlá na podobných veřejných akcích vystupovat i nadále. 

Jsem toho názoru, že dobře provedená událost tohoto typu je mnohem lepší 

reklamou, než jakkoli originální reklamní předmět nebo leták s geniální myšlenkou. Dát 

lidem možnost poznat, co organizace dělá na vlastní kůži, vryje organizaci do paměti 

mnohem více, než jakákoli materiální věc. Proto bych takovýmto událostem udělila prioritu 

a soustředila síly PR, FR i EC teamu právě na tyto aktivity (Majáles, Kariéra PLUS, apod.) 

 

4.1.4 Cíle PR a cílové skupiny ESC 

 

ESC se dosud nepokusilo jasně si formulovat a vymezit cíle. Z kapitoly o 

praktických východiscích PR vyplývá, že cíle organizace mají být reálné (dosažitelné), 

dobře definované (kvantifikované) a aktuální (založené na výzkumu současného stavu, ne 

na doměnkách).  

Vedle stanovení cílů je neméně důležité stanovit a naplánovat aktivity, které 

k jejich dosažení povedou. Veškeré stanovování cílů ale vyplývá z popsání cílových 

skupin, k čemuž v ESC dosud také nedošlo. Popisování cílových skupin, stanovování cílů a 

prostředků jejich dosažení se budu věnovat v kapitole Návrhy změn v PR ESC.    

 

4.2 Návrhy změn v PR ESC 

4.2.1 Určení a popsání cílových skupin a komunikačních kanálů 

 

PR team dosud nevymezil zcela přesně jednotlivé cílové skupiny. Existuje zde 

sice určitá diferenciace výstupů PR vzhledem k tomu, pro koho jsou určeny, avšak formální 

rozdělení chybí.  
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Přesné poznání cílových skupin a jejich popis jsou klíčové k tomu, aby mohly být 

co nejefektivněji zasáhnuty nástroji komunikace. Proto se v této kapitole budu nejdříve 

zabývat rozdělením a vymezením veřejnosti ESC do jednotlivých cílových skupin.  

 

1. Domácí studenti VŠB-TU Ostrava (a Ostravské univerzity – OU) 

Tzv. domácí studenti jsou ti, kteří na obou ostravských univerzitách studují 

prezenční obory a nejsou zde pouze na výměnném pobytu. Jde zejména o české studenty, 

ale i několik cizinců studuje na univerzitě regulérně.   

Studenty OU zde zahrnuji pouze v závorce proto, že v současnosti není dobře 

nastavená spolupráce mezi ESC a ISC (International Student Club), bratrskou organizací, 

která je lokální sekcí ESN při OU.  

V případě, že se v budoucnu bude spolupráce prohlubovat (o což se obě 

organizace snaží), budou moci být i regulérní studenti OU cílovou skupinou ESC (a naopak 

studenti VŠB-TU Ostrava cílovou skupinou ISC), neboť na událostech bude ESC 

spolupracovat s ISC. Vzájemně si tak mohou zajišťovat růst členské základny, vyšší 

návštěvnost akcí, zvyšování povědomí o organizaci, apod.  

U této cílové skupiny platí, že se na univerzitě zdržuje několik let a proto se právě 

u ní musí organizace snažit vybudovat dobré povědomí o značce. Stává se tak jednou 

z klíčových cílových skupin.  

Dá se dále rozdělit podle znalosti značky ESC, a to na unaware (neznají ESC a 

proto nejeví zájem), aware (vědí, že ESC existuje, a že pracuje se zahraničními studenty, 

ale nejsou v ESC aktivní), passive buddies (pasivní Buddies jsou studenti, kteří jsou členy 

Buddy systému, ale nejeví zájem se více angažovat v ESC), active buddies (aktivní 

Buddies jeví zájem angažovat se v organizaci ESC), members (členové organizace).  

S každou z těchto dílčích cílových skupin je nutné komunikovat poněkud 

odlišným způsobem. Members patří do kompetence HR, proto se komunikací mezi členy 

nebudu ve své diplomové práci zabývat. 

 

a) Unaware  

Na studenty spadající do první kategorie je třeba cílit teprve poté, co bude 

proveden dotazníkový průzkum (viz podkapitola Zjišťování současného stavu). Do té doby 

ESC nemůže vědět, co konkrétně zástupce této cílové skupiny zajímá, a na co proto cílit.  

Po dotazníkovém šetření může ESC dospět k závěru, že jeho dosavadní snahy 

oslovit studenty všech fakult s možností nabytí manažerských schopností byly marné, 
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neboť o to stojí jen studenti Fakulty ekonomické. Nebo naopak kampaně propagující 

jazykový program na Fakultě bezpečnostního inženýrství byly zbytečné, protože zde 

studenti nestojí o prohlubování znalosti cizích jazyků. Přesné zjištění současného stavu je 

nezbytné pro volbu správné komunikace s touto cílovou skupinou.  

Cílem v této skupině je zvyšovat povědomí o ESC a tím tyto studenty z 

„unaware“ skupiny přemisťovat do „aware“. 

Není zde možné vytvářet například mailing listy či jinak tuto skupinu přímo 

oslovovat, protože ESC její jednotlivé zástupce nezná. Připadají proto v úvahu tyto 

komunikační kanály: tištěné materiály (plakáty a letáky), nástěnky, web univerzity a 

jednotlivých fakult, univerzitní média, facebooková skupina všech studentů VŠB-TU 

Ostrava, facebookové skupiny jednotlivých fakult a osobní kontakt – rozdávání letáčků, 

infostánek, „živé“ náborové kampaně, apod.  

Podrobně se budu způsobu rozšiřování povědomí o ESC věnovat v kapitole Návrh 

plánu PR aktivit na akademický rok 2014/2015. 

 

b) Aware 

Druhá kategorie, „aware“, je opět specifická a je třeba její postoje zjistit pomocí 

dotazníků a na jejich základě určit strategii komunikace, protože nyní je ESC nezná a proto 

nemůže vědět, jak na tuto cílovou skupinu správně cílit. 

Pro tuto cílovou skupinu připadají v úvahu stejné komunikační kanály, jako 

v předcozí cílové skupině. 

Cílem v této cílové skupině je zvyšovat povědomí o ESC a udělat z jejich členů 

minimálně návštěvníky akcí, buddies, případně časem i members. 

 

c) Passive buddies 

Pasivní buddies nejsou formálně členy ESC. Často nejeví o organizaci zájem a jde 

jim pouze o kontakt se zahraničními studenty. Cílem ESC v této cílové skupině by měla být 

aktivizace buddies, protože z aktivních buddies se pak často stávají členové.  

ESC disponuje e-mailovými adresami všech buddies a má tedy prostor je takto 

hromadně kontaktovat. Většinou ale dochází ke kontaktování pouze na úrovni dané fakulty 

a to v době, kdy FBC rozesílají informace pro Buddies před příjezdem zahraničních 

studentů.  

Přitom pasivní buddies sice nejeví zájem o ESC jako organizaci, ale mají s ní jistě 

něco společného – mají zájem setkávat se se zahraničními studenty. Proto shledávám 
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nanejvýš vhodným zvát všechny buddies na události pořádané ESC a nečekat, že je sami 

budou vyhledávat.  

Doporučuji rozšířit mailing list na Newsletter i na všechny buddies. Pokud někdo 

z nich nebude souhlasit, v každém zaslaném Newsletteru je „unsubscribe“ link, pomocí 

kterého člověk zruší zasílání Newsletteru na jeho e-mailovou adresu. V současnosti se 

každý buddy při registraci (která musí každým semestrem probíhat znova z důvodu, že tito 

lidé ukončí studium, odjedou na zahraniční stáž, apod.) může rozhodnout, zda chce 

získávat ESC Newsletter, ale při registraci netuší, o co jde, a proto si s velkou 

pravděpodobnosti jeho zasílání nevyžádá.  

Buddies, kteří začnou chodit na akce ESC, se často seznámí s pořadateli a stávají 

se potenciálními active buddies nebo i members.  

 

d) Active buddies 

Active buddies je skupina uvnitř všech buddies, která je těžko podchytitelná. Je na 

schopnostech HR teamu a všech členů ESC, aby si všímal nových tváří, které se začnou 

pravidelně objevovat na událostech ESC.  

Tím, že projeví zájem o činnost ESC, dají najevo i sympatii k organizaci. Kdyby 

si členové ESC těchto aktivních Buddies všímali a oslovovali je, snažili se je poznat a 

podle toho jim nabídli spolupráci v určité oblasti, mohli by se z nich stát brzy členové. 

Lidé ale často nevěří organizacím, o kterých nic nevědí, považují je za sekty a 

bojí se podepisovat členské přihlášky. Proto doporučuji aktivní Buddies nejdříve osobně 

poznat, poznat jejich zájmy a oblast studia a teprve poté nabídnout pozici, která by daného 

člověka mohla zajímat. Namísto přemlouvání je dobré uvést výhody, které plynou z práce 

pro ESC, jako je možnost účastnit se mezinárodních událostí, školení v oboru, 

teambuildingů a v neposlední řadě také výhoda v podobě podstatného bodu v CV studenta.  

Část aktivních buddies je podchytitelná díky formuláři, který musí každý buddy 

vyplnit před každým semestrem, čímž vyjadřuje zájem být buddym i v následujícím 

semestru. Tento formulář obsahuje i otázku „Chceš se více zapojit do organizace aktivit pro 

zahraniční studenty?“ Takto HR odděluje část aktivních buddies, kteří se poté většinou 

stávají členy organizace.  

 

2. Zahraniční studenti VŠB-TU Ostrava (a OU) 

Ačkoli všichni zahraniční studenti VŠB-TU Ostrava znají organizaci ESC, 

protože jsou kontaktováni a informováni už před příjezdem a z většiny se účastní i OD a 
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následně FILLUPů, výletů apod., i tato cílová skupina se dá rozdělit na dvě kategorie: 

aktivní a pasivní zahraniční studenti. 

Aktivní jsou ti, kteří navštěvují události pořádané ESC, jeví o ně zájem už 

v průběhu jejich plánování a často také znají členy ESC. Tito jsou většinou ochotni pomoci 

s přípravami událostí a jsou také výbornou spojkou mezi členy ESC (organizátory akcí) a 

zahraničními studenty (návštěvníky akcí). Mohou být dobrým způsobem, jak rozšiřovat 

povědomí o pořádaných událostech mezi zahraničními studenty, zejména tehdy, kdy se 

jedná o oblíbené jedince. 

Pasivní zahraniční studenti jsou ti, kteří nejeví zvýšený zájem o události pořádané 

ESC – ač je například navštěvují, nesnaží se aktivně zapojovat.  

Zpočátku semestru jsou vždy všichni zahraniční studenti v kategorii „pasivní“. 

Avšak už při OD nebo při prvních FILLUPech se začínají projevovat jedinci, kteří se 

nadšeně ptají na další události pořádané ESC, a tito se právě stávají aktivními.  

Další aktivní studenty je třeba hledat například mezi pořadateli FILLUPů, 

návštěvníky CatchUpů, zájemci o SocialErasmus události – to jsou zahraniční studenti, 

kteří mají potenciál stát se dočasnými členy ESC a pomoci tak s přípravami událostí i 

s jejich propagací mezi studenty.  

Snahou ESC je z pasivních zahraničních studentů udělat aktivní a  ve skupině 

zahraničních studentů aktivních pak jejich aktivitu zvyšovat a získat je do organizace jako 

dočasné členy.  

Stejně jako u aktivních buddies je oslovování zahraničních studentů závislé na 

schopnostech HR teamu a všech členů ESC (HR team by měl všechny členy motivovat a 

inspirovat k oslovování aktivních jedinců – ať už buddies nebo zahraničních studentů). 

Se všemi zahraničními studenty se v současnosti komunikuje nejvíce skrz 

facebookovou skupinu ESC. Jde o nejrychlejší způsob komunikace, což je vzhledem 

k tomu, že se události připravují a mění na poslední chvíli, vyhovující.   

Neznamená to ale, že je tento stav žádoucí. V ideálním případě by Facebook měl 

sloužit pouze jako místo, kde bude ESC upoutávat pozornost na svůj web a připomínat 

akce. Je totiž v zájmu organizace zvyšovat návštěvnost webu – čím je navštěvovanější, tím 

lákavější je pro partnera umístění loga a tím je partner ochotnější spolupracovat.  

Poté, co tedy ESC zprovozní nový web, mělo by věnovat dostatek pozornosti 

tomu, aby se veškeré aktuality neřešily jen na Facebooku, ale naopak na webu, na který se 

pak na Facebooku odkáže.  
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Dalšími komunikančími kanály pro tuto císlovou skupinu je Newsletter. 

V minulosti se také vyplatila komunikace nepřímo – prostřednictvím buddies. Ti jsou 

zahraničním studentům blíže, než organizace – jsou přátelé, a proto, když je jejich buddy 

pozve někam, s větší pravděpodobností dorazí, než když jde o pozvánku organizace. 

Doporučuji tedy, aby ESC při šíření povědomí o svých aktivitách mezi zahraničními 

studenty dbalo zejména na komunikaci skrz buddies.  

 

3. Zaměstnanci VŠB-TU Ostrava 

Další podstatnou cílovou skupinou jsou i zaměstnanci školy. Ty je také třeba 

rozdělit do dvou kategorií: Zainteresovaní a nezainteresovaní.  

Zainteresovaní jsou ti, kterým z jejich pracovní pozice vyplývá zájem o ESC – 

jsou to například jednotliví fakultní koordinátoři studentských mobilit, univerzitní oddělení 

Mobility studentů, někteří zaměstnanci kanceláře rektora, apod. Tito s ESC pravidelně 

komunikují a spolupracují. Do této kategorie spadá například i vrátný Nové auly VŠB-TU 

Ostrava, neboť pravidelně komunikuje se členy ESC ohledně událostí pořádaných v Nové 

aule.  

Nezainteresovaní jsou například děkani fakult, vedení a zaměstnanci menzy, 

většina vyučujících, vrátní jednotlivých budov kolejí – toto jsou lidé, kteří sice možná 

přijdou se zahraničními studenty do styku, avšak neví mnoho o ESC a neví, že jim ESC 

může být nápomocno v jejich práci.  

Cílem ESC by mělo být i z nezainteresovaných zaměstnanců udělat 

zainteresované. Je možné například s vedením menzy vyjednat anglické názvy všude, kde 

je to možné, aby se zahraničním strávníkům příjemněji stravovalo a zaměstnanci menzy 

aby se vyhli nepříjemným situacím kdy nevědí, co po nich zahraniční student chce. Pokud 

by se tento krok provedl kvalitně v rámci rebrandingu, mohlo by jít o další formu 

propagace organizace – tedy různé věci v menze by měly na sobě přilepen anglický název 

s českým překladem s pomerančem s brýlemi na pozadí (viz. Kapitola 4.3 – Návrh plánu 

PR aktivit na akademický rok 2014/2015).  

I díky těmto zaměstnancům, kteří na první pohled s ESC nemají nic společného, 

se dá získávat dobré jméno mezi univerzitní veřejností.  

  

4. Partneři a sponzoři 

Jednou z cílových skupin ESC jsou i partneři organizace a sponzoři událostí. Jde 

sice o kompetenci FR teamu, nicméně spolupráce PR a FR teamu je ale nevyhnutelná. FR 
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vyjednává spolupráce a potřebuje k tomu podklady PR teamu – většinou grafické 

materiály.  

I mezi partnery a sponzory lze stanovit dvě kategorie, aby mohlo docházet 

k lepšímu zacílení: spíše než dělení na partnery a sponzory se přikloním k jejich rozdělení 

na dlouhodobé a jednorázové partnery a sponzory.  

Dlouhodobé partnerství lze definovat jako opakovanou spolupráci s danou 

organizací. V minulosti ESC navázalo takové partnerství například s firmou Radegast, 

která pak zásobovala události ESC pivem a reklamními předměty. 

Jednorázová spolupráce proběhne jen jednou pro velmi specifický typ události – 

například ESC pořádalo Open Air akci Jumping for Er25mus a získalo sponzorský dar od 

firmy Decathlon v podobě slevy na zapůjčení velké trampolíny. Podobná akce se již 

neopakovala, proto jde o spolupráci jednorázovou.  

Cílem FR teamu s podporou PR teamu by ale mělo být povyšování jednorázových 

spoluprací na dlouhodobé – neboť ESC nadále pořádá různé sportovní akce, na kterých by 

například Decathlon výměnou za umístění reklamy mohl figurovat jako sponzor – ať už jde 

o squashové turnaje, pravidelné páteční hry v tělocvičně nebo celouniverzitní mezinárodní 

fotbalový turnaj.   

 

5. Média 

Výraznou cílovou skupinou ESC jsou i média. V minulosti ESC navázalo i 

několik dlouhodobých spoluprací, avšak většina z nich ustala.  

Mezi médii existují pro ESC tyto kategorie: Univerzitní a regionální média. 

ESC nemá potřebu pokoušet se zapůsobit na republikové úrovni, neboť neaspiruje na 

získání vlivu v celé ČR. Tuto snahu přenechává národnímu Boardu.  

Univerzitní média jsou výborným prostředníkem získávání publicity na univerzitě 

a také získáváním mediálních výstupů o organizaci, které pak mohou sloužit jako podklad 

partnerům a sponzorům. Většina univerzitních médií je spolupráci s ESC nakloněna. 

Například s internetovým magazínem Sokolská33.cz má ESC navázanou velmi úzkou 

spolupráci – sdílí několik členů a organizaci si ochotně poskytují pomocnou ruku.  

Prosadit se v regionálních médiích není snadné, avšak nemálo událostí 

pořádaných ESC má tento potenciál. V minulosti se v České televizi objevila reportáž o 

projektu DomovPejskům.cz nebo o Orientation Days.  

I s médii probíhají spolupráce jednorázové nebo dlouhodobé, jak již bylo popsáno 

výše v práci.  
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Cílem v této cílové skupině je získávat co nejvíce mediálních výstupů, aby se jimi 

organizace mohla prezentovat, a také navazovat dlouhodobé spolupráce s médii. PR team 

ESC udělal chybu, když nevyužil spolupráce s Českou televizí na projektu 

DomovPejskům.cz, neboť konkrétní noviářka měla zájem o danou problematiku. Kontakt 

však nezůstal uložen a nyní, když ESC pořádá podobné aktivity, musí opět oslovovat ČT 

jako médium, přičemž by bylo efektivnější oslovit konkrétního novináře.  

PR team by proto měl začít pracovat na databázi novinářů pro určité oblasti. 

Prostředky komunikace s novináři, které pro ESC připadají v úvahu, jsou tiskové zprávy a 

osobní setkání.  

K uspořádání tiskové konference ESC v současnosti nemá (a v nejbližší době 

pravděpodobně ani nebude mít) kapacity. V momentě, kdy uspořádá událost, která bude 

určena opravdu celé Ostravě a bude se očekávat účast stovek lidí, doporučuji uspořádat 

tiskovou konferenci podle pravidel, které jsem uváděla v praktických východiscích PR.  

  

6. Spolupráce s organizacemi s podobnou vizí 

ESC v současnosti vůbec nevyužívá možnosti spolupracovat s neziskovými a 

jinými organizacemi působícími v regionu. Mnoho z nich se přitom ve svých snahách blíží 

vizi ESC, jiné se dají s ESC propojit například na jednom konkrétním projektu.  

Připadá v úvahu spolupráce například s Centrem na podporu integrace cizinců 

v Ostravě, foreigners.cz (tato organizace dosud nemá pobočku v Ostravě, ale právě zde 

připadá v úvahu spolupráce), v oblasti SocialErasmus projektů je možné začít dlouhodobou 

spolupráci například s psími útulky, dětskými domovy, charitou apod.  

Spolupráce neziskových organizací mezi sebou oběma přináší vyšší znalost 

značky mezi veřejností a také potenciální nové členy. Zároveň spojí-li se organizace na 

jednom konkrétním projektu, získají tak více lidských i finančních zdrojů k realizaci 

projektu.  

  

7. Město Ostrava 

Vizí ESC je dělat z Ostravy světové místo a proto je vhodné oslovit i zástupce 

města Ostravy a představit se jako organizace, která má v mnohém shodné cíle s vedením 

města. Připadá v úvahu spolupráce na SocialErasmus projektech nebo třeba vzdělávacích 

jazykových projektech.  

Je třeba ale vyčkat do doby, kdy ESC bude mít dostatek materiálů dokazujících 

úspěšnost jejich aktivit – mediální výstupy, foto a videodokumentace akcí, apod. Město 
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nemůže podpořit projekty, které nemá podložené. Proto je třeba se nejdříve zaměřit na co 

nejkvalitnější práci a teprve poté se pokusit získat tak silné partnery, jako je město Ostrava. 

 

4.2.2 Stanovení cílů  

 

Nejvyšším, strategickým cílem organizace je zvyšování jejího dopadu na 

ostravskou společnost, tedy intenzivnější naplňování její vize. K dosažení tohoto cíle je 

zapotřebí naplňovat několik základních taktických cílů:  

 

1. zvyšování povědomí o organizaci a vytváření pozitivní image, a  

2. zvýšení růstu členské základny.  

 

Zvyšování povědomí o organizaci je nezbytné k tomu, aby mohla na lidi 

v Ostravě působit. Vytvoří-li si dobré jméno, snáze se potom ke svým cílovým skupinám 

dostává. Zároveň se jí usnadní cesta k médiím, zastupitelům města, ostatním neziskovým 

organizacím, sponzorům, partnerům, atd.  

Růst členské základny je důsledkem i podmínkou předchozího cíle a měl by být 

jedním z hlavních cílů ESC v současnosti, neboť ačkoli se organizace rozrostla 

z původních 6 na 47 členů během tří let, pro její dnešní rozměr je to stále nedostatečný 

počet k tomu, aby mohla svou vizi plně uskutečňovat.  

Nejde jen o početní růst lidských zdrojů, ale také o zvyšování loajality a aktivity 

členů. Jde o zkvalitnění interní komunikace a nastavení motivačního programu, což je plně 

v kompetenci HR teamu. Je ale také podmínkou vytváření pozitivního obrazu ESC na 

veřejnosti (více aktivních členů zajistí kvalitnějí organizaci událostí a jejich lepší 

propagaci), a to je oblast působnosti PR. Konkrétní nástroje HR ve své diplomové práci 

tedy zmiňovat nebudu, ale budu se zabývat faktory týkajícími se práce PR, které mohou 

vést k nárustu členské základny či k lepší motivaci členů.  

Takto stanovené cíle jsou ale velmi obecné. Nejsou dostatečně definované 

(kvantifikované) a nejsou akuální (vycházející ze zjištěného stavu). V následujících 

odstavcích se pokusím tyto nedostatky odstranit.  

 

Zvyšování povědomí o organizaci a vytváření pozitivní image 

Ke kvantifikaci i aktualizaci prvního cíle je nutné dotazníkové šetření.  
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Členové organizace mají za to, že povědomí studentů i zaměstnanců VŠB-TU 

Ostrava o organizaci ESC je nedostatečné. Přesná data se však ESC nikdy nepokoušelo 

získat. K tomu, aby mohly být efektivně zacíleny jednotlivé PR aktivity je ale nezbytné 

znát výchozí stav. Proto navrhuji následující postup při zjišťování současného stavu. 

Cílovou skupinou šetření jsou prezenční studenti VŠB-TU Ostrava všech fakult. 

Cílem dotazníků je zjistit, zda vědí o existenci a činnosti ESC.  

Důležitými rozlišovacími faktory u dotazovaných je pouze studovaná fakulta a 

fakt, zda dotazovaný bydlí či ne na kolejích VŠB-TU Ostrava – studenti bydlící na kolejích 

totiž s větší pravděpodobností budou znát činnost ESC, protože se se zahraničními studenty 

denně potkávají. Tradiční kritéria, zda je dotazovaný muž nebo žena, ke které věkové 

kategorii patří, jaký je jeho měsíční příjem apod. zde nehrají roli.  

Jejich vyplňování bude zajišťovat na každé fakultě příslušný buddy koordinátor. 

Zajistí team lidí, kteří v době, kdy fakultu navštěvuje nejvíce studentů, budou stát u vchodu 

fakulty a zjišťovat několik jednoduchých informací od náhodných kolemjdoucích: 

1. z jaké je student fakulty,  

2. zda bydlí na kolejích, 

3. zda zná organizaci ESC a  

4. zda ví, co ESC dělá (pokud ano, uvede, co si myslí, že 

organizace dělá). 

Takto jednoduchý dotazník dá ESC odpověď na to, na které fakultě je jaké 

povědomí o organizaci, co si lidé myslí o její činnosti a nakolik to ovlivňuje fakt, že bydlí 

na kolejích (kde zároveň bydlí i téměř všichni zahraniční studenti).  

To jsou informace nezbytné k tomu, aby ESC poznalo svou pověst mezi studenty 

a vědělo, jak se ji má pokusit změnit. Také zjistí, na které fakultě se má více snažit dostat 

se lidem do povědomí. 

Po zjištění aktuálního stavu bude možné cíl kvantifikovat – například při současné 

znalosti názvu ESC u 6 % lidí tuto zvýšit na 20 % během intenzivní měsíční kampaně, 

apod.  

Návrh jednoduchých dotazníků, které by ESC postačily ke zjištění současného 

stavu dle výše popsaného, přikládám v přílohách č. 1 – 4. Tyto dotazníky jsou sestaveny 

tak, aby umožnily co nejrychlejší vyřízení. Tedy po první otázce, zda student je z kolejí, 

vybírá dotazující papír „koleje ANO“ nebo „koleje NE“. Díky tomu pak může na daný 

papír pouze čárkami zaznamenávat odpovědi lidí, není nutné, aby každý dotazovaný měl 

svůj vyplněný papír.  



68 

 

Následující otázka ohledně znalosti názvu ESC dotazník s odpovědí NE uzavře, 

nebo s odpovědí ANO postoupí na další papír týkající se činnosti ESC – co si dotazovaný 

myslí, že ESC ve skutečnosti dělá. Celé dotazování tak může trvat opravdu pár vteřin, což 

umožní vysoký počet dotazovaných.  

Posléze je možné provést další dotazníkové šetření týkající se toho, o jaké aktivity 

z portfolia ESC je na které fakultě největší zájem (zda je zájem o získávání praxe 

v managementu organizace, zlepšování se v cizích jazycích, potkávání zahraničních 

studentů, poznávání cizích kultur, apod.). Výsledky pak umožní ESC cílit kampaně na 

jednotlivých fakultách podle toho, o co je na dané fakultě zájem.  

 

Zvýšení růstu členské základny 

Aktuální stav je znám – za dobu existence sdružení (od května 2011) narostl počet 

členů z 6 na 47. V průměru je to nárust o 1,24 členů za měsíc. V roce 2011 a počátkem 

roku 2012 ale nárust nebyl tak markantní, zhruba od poloviny roku 2012 začala členská 

základna růst rychleji. Přesné číslo je složité určit, nicméně v rámci zachování reálnosti cílů 

(jejich dosaažitelnosti), doporučuji stanovit růst členské základny tempem dva členové za 

měsíc po intenzivní měsíční kampani, jejíž návrh je součástí praktické části mé diplomové 

práce.  

 

4.2.3 Prostředky dosahování cílů 

  

Aby těchto cílů bylo dosaženo, je třeba v ESC jako organizaci změnit několik 

faktorů, které v současnosti brzdí její růst a šíření pozitivní image. Jsou jimi tyto:  

 

1. Zkvalitňování pořádaných událostí  

 

Kvalitní produkt je základ celého úspěchu. ESC v současnosti až příliš dbá na 

kvantitu pořádaných událostí, což se v několika případech podepsalo na jejich kvalitě. 

Nedostatečný počet organizátorů způsobil časový skluz, špatnou připravenost události, 

nutnost improvizace a chyby, které ubíraly na profesionalitě.   

Doporučuji volit kvalitu na úkor kvantity zejména v případech událostí, které jsou 

otevřené pro širokou veřejnost (International Ball, večírky, Open Air akce, sportovní 

turnaje, apod). Každá jednotka portfolia ESC by měla v dalším semestru mít svůj jeden 
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konkrétní projekt, který bude precizně naplánován včetně zodpovědností jednotlivých 

organizátorů a kvalitně realizován s podporou několika partnerů a sponzorů, s mediální 

podporou a s kvalitní propagací. 

Kupříkladu 2. ročník International Ball konaný 8. března 2014 měl být prioritou 

PC teamu. Během jeho plánování a při jeho realizaci došlo ale k několika chybám, které 

plesu ubíraly na profesionalitě.  

To vše je způsobené nedostatkem času na přípravu, neboť PC team, který ples 

organizuje, téměř každý týden pořádá ještě další tematicky zaměřený večírek. Těch se však 

účastní zejména zahraniční a částečně i čeští studenti, zatímco na ples jsou zváni i zástupci 

univerzity.  

Mým doporučením je omezit množství pořádaných událostí, zaměřit se na ty 

skutečně významné pro organizaci, udělit jim prioritu, zajistit lidské zdroje pro jejich 

realizaci a teprve poté určit, kolik dalších událostí je ESC se svou kapacitou schopno 

zorganizovat. Tento princip by měl být uplatněn v každé části portfolia – v EC teamu, PC 

teamu, RISE teamu, SE teamu, atd. 

Ke zkvalitnění akcí může přispět i pravidelné dotazování se účastníků – stačí 

zařadit povinnost organizátorů během akce či po ní získávat feedback (zpětnou vazbu) – na 

výletech například na zpáteční cestě. V ideálním případě půjde o unifikovaný dotazník, 

který zjistí, co pro ně bylo nejvydařenější a co by naopak udělali jinak, kdyby si mohli 

vybrat.  

Organizátor vedle těchto dotazníků předá KM také sepsanonu vlastní zkušenost – 

tedy kde narazil na organizační problém, jak dlouho předem se která věc musí zařídit, kde 

bylo ubytování a jak proběhla doprava, doporučení co příště udělat jinak a také kontakty na 

ty, se kterými při organizaci události jednal. KM všechny tyto informace zpracuje v tzv. 

Cookbook (kuchařku), která bude sloužit dalším generacím. V současnosti takové 

předávání vědomostí nefunguje a dochází tak ke zbytečnému opakování chyb.  

I tento princip získávání feedbacku od účastníků i od organizátorů by měl být 

uplatněn u všech jednotek portfolia, a to ne jen u nejvýznamnějích událostí, ale naopak i u 

těch nejmenších – někdy může být odezva překvapivá a ESC zjistí, že to, co považuje za 

oblíbené, nakonec oblíbeným není. 
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2. Zkvalitnění internetových stránek  

 

Internetové stránky by měly být hlavním zdrojem aktuálních informací pro 

všechny cílové skupiny. Často jde o první místo, kde se člověk s organizací potká. Měly by 

proto vyzařovat vizi organizace, zřetelně říkat, co organizace dělá a jaké hodnoty zastává. 

Je to zároveň hlavní zdroj posílení transparentnosti a důvěryhodnosti organizace.  

Šedivý a Medlíková (2012) doporučují na webu kromě základních informací o 

organizaci a její činnosti zveřejňovat i tyto informace:  

 Výroční zprávu s finanční zprávou, 

 Informace o členech organizace, o zakladatelích a kontakty na ně,  

 Reference (ať už partnerů, sponzorů, klientů, bývalých členů, či významných 

osobností), 

 Ocenění, certifikace a jiné formy úspěchu,  

 Mediální výstupy o činnosti organizace,  

 Zakládací listiny,  

 Možnosti, jak mohou lidé organizaci podpořit.  

Web ESC splňuje jen jeden bod – web obsahuje informace o členech a bývalých 

členech a kontakty na ně. Neobsahuje nic, co by podporovalo transparentnost organizace 

(výroční zpráva, zakládací listina), ani nic, co vypovídá o jejím úspěném fungování 

(reference, mediální výstupy, ocenění).  

Největší nedostatek webu ESC však spatřuji v jeho „mrtvosti“. Nejsou zde ani 

fotogalerie ani recenze uplynulých událostí. Na webu je jen popis organizace, její struktury, 

souhrn pořádaných událostí, informace pro zahraniční studenty ohledně jejich příjezdu, 

informace pro české studenty ohledně možnosti realizovat se v ESC, záložka Partners 

obsahuje jen loga bez bližších informací.   

Člověk, který v současnosti navštíví web, se může jen dočíst, co organizace dělá, 

nemá to však ničím podloženo (fotky, recenze, apod.). Přitom fotografie z akcí mají 

mnohem vyšší vypovídací schopnost, než slovní popis.  

Doporučuji vytvoření nového webu dát nejvyšší prioritu, neboť web je místo, na 

které se ESC bude odkazovat ve všech svých kampaních, na všech svých letácích i při 

osobním oslovení. Proto navrhuji web vedle zmiňovaného „živého“ rozměru v podobě 

fotek, videí apod. obohatit také o: 
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 Reference osob, které pro určitou skupinu lidí mohou být opinion leaders 

(např. rektor univerzity),  

 Mediální výstupy v regionálních i studentských médiích,  

 Ocenění, kterých se ESC dostalo (z úst rektora, z národní či nadnárodní 

úrovně ESN, apod., 

 Zpracování výroční zprávy jako materiálu k posílení transparentnosti 

organizace a také jako prezentačního materiálu pro sponzory a partnery 

organizace.  

 

3. Sjednocení grafické prezentace 

Corporate design v ESC značně pokulhává. ESC má sice grafický manuál na 

používání loga a základní rastr, avšak něco, co by všechny složky CD sjednocovalo zde 

neexistuje. Navíc logo ESC neodpovídá téměř žádnému z požadavků na logo (není snadno 

zapamatovatelné, není konkrétní, člověk si jej s ničím nespojí, neobsahuje „aha-efekt“ 

atd.).  

Vzhledem ke značným nedostatkům loga je velmi složité vytvořit originální 

grafický design pro ostatní materiály. Proto doporučuji tzv. rebranding – tedy vytvoření 

zcela nové značky. Vzheldem k tomu, že ESC si dosud na univerzitě nevytvořilo o sobě 

dostatečné povědomí, nemusí se bát, že by změna značky mohla vést ke ztrátám mezi 

příznivci nebo zmatku. Naopak, je třeba dát organizaci nějakou tvář.  

Ideální je, když člověk vidí plakát a na základě určitého sjednocujícího prvku je 

schopen si jej spojit s danou organizací. Může jít o typ písma, barvu nebo grafické 

ztvárnění, obrazec, apod. I u interních materiálů, jako jsou smlouvy, vizitky, hlavičkové 

papíry, faktury apod. je vhodné sjednotit grafiku. Čím vícekrát se daná osoba setká se 

stejnou grafikou (například poprvé na vizitce, podruhé na faktuře), tím lépe si organizaci 

(její logo) zapamatuje.  

Návrhu rebrandingu a kampaně propagující nový brand se budu věnovat 

v kapitole Návrh plánu PR aktivit na akademický rok 2014/2015.  
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4.3 Návrh plánu PR aktivit na akademický rok 2014/2015 

 

Vzhledem k tomu, co bylo výše řečeno k problémům, se kterými se organizace 

potýká, jsem se rozhodla svůj návrh plánu PR aktivit pojmout jako seznam stěžejních 

událostí a PR činností, kterým musí být věnována nejvyšší pozornost.  

Nebudu se zde věnovat tvorbě plakátů a bannerů na jednotlivé večírky či výlety a 

jiným banálním PR aktivitám. Naopak stanovím pro každý měsíc akademického roku 

několik stěžejních aktivit, na něž je nutné soustředit téměř veškerou pozornost PR teamu.  

K tomu, aby tento plán mohl být splněn, je nutná aktivita PR teamu a ostatních 

členů již během léta. Od září se totiž má spustit kampaň propagující novou tvář ESC a v té 

době již musejí být vyhotoveny podklady k ní.  

Jako první popíši svůj návrh nové značky ESC a jejího propojení s vizí 

organizace. Následně sestavím svůj návrh kampaně, která tuto novou značku představí 

studentům. Tato témata vyžadují přípravu již během léta či před koncem letního semestru 

2013/2014, proto je uvedu samostatně. Následně uvedu chronologicky seřazené významné 

příležitosti, při kterých se ESC může prezentovat na VŠB-TU Ostrava či široké veřejnosti. 

Jde tedy o ty události, kterým by ESC mělo dát přednost na úkor kvantity pořádaných akcí.  

 

4.3.1 Nový brand ESC - pomeranč 

  

Stávající logo ESC odporuje téměř všem bodům definujícím kvalitní logo výše 

v této práci. Logo by mělo být konkrétní, snadno zapamatovatelné a mělo by obsahovat 

nějaké propojení s organizací. Jak je zřejmé z obrázku č. 4.3.1.1, současné logo nesplňuje 

tyto požadavky.  

Obr. 4.3.1.1 – Současné logo ESC 
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ESC je mladá, živá a kreativní organizace s optimistickým a přátelským 

přístupem. Všechny tyto hodnoty ztělesňuje oranžová barva. Je barvou mládí, raodsti ze 

života, pozitivního přístupu a chuti být aktivní. To vše ESC splňuje. Doporučuji proto volit 

tuto barvu.  

Typickým ztělesněním oranžové je pomeranč (v angličtině jedno a totéž slovo – 

orange). Pomeranč je šťavnatý a plný vitamínů a energie. I to lze snadno převést na 

organizaci, která se takto prezentuje tím, co dělá.  

Zároveň je pomeranč tvárný – dá se personifikovat (například pozvánkou na 

francouzský CatchUp může být pomeranč s knírem a baretem), dá se prakticky využít i při 

jiných událostech (tanec na plese s pomeranči mezi čely, ESC pomerančový drink za 

výhodnou cenu na večírcích), apod. To vše by mohlo přispívat k lepšímu zapamatování už 

tak snadno zapamatovatelného motivu – pomeranče.  

Protože logo má být velmi jednoduché – nejlépe tak, aby jej člověk již po pouhém 

pohledu byl schopen zpětně nakreslit, nedoporučuji do loga dávat pomeranč například 

rozkrojený. Naopak zastávám názor, že zcela postačí oranžový puntík před písmeny ESC.  

Aby však tento pomeranč byl od ostatních pomerančů odlišitelný (pro účely 

promo kampaní apod.), je třeba mu dodat určitý motiv, nejlépe takový, který se často 

s pomerančem nespojuje – kupříkladu sluneční brýle. Ty jsou navíc výrazem pohody, 

kterou se ESC také snaží prosazovat. 

Doporučuji tedy nové logo ESC vytvořit ze dvou prvků – písmen ESC (malým, 

bezpatkovým, zakulaceným písmem) a oranžového kolečka se slunečními brýlemi. 

V úvahu připadá ještě umístění lístečku, aby bylo zřetelné, že jde o pomeranč.  

Grafička ESC tyto požadavky zpracovala v několik návrhů loga, které jsou 

k vidění na obrázku č. 4.3.1.2.  

 



74 

 

Obr. 4.3.1.2 – Návrh nového loga ESC 

 

 

S ohledem na všechny aspekty využívání loga (snadnost zapamatování, jeho 

černobílá verze pro interní tištěné materiály, jeho tvárnost a originalita, atd.), které jsem 

uvedla výše ve své práci, se přikláním ke třetímu logu ve třetím slupci. Co se týká lístku 

nad pomerančem, jsem zcela indiferentní.  

Obrázkový motiv pomeranče (ať už s brýlemi či bez nich) se může stát právě tím 

spojovacím prvkem PR výstupů. Například plakáty by mohly mít vždy na stejném rohu 

(vpravo dole) levou horní čtvrtinu pomeranče bez brýlí a v tomto oranžovém „čtvrtkolečku 

s lístečkem“ by pravidelně bylo umístěno datum, čas a místo dané akce, nebo motto 

organizace. Lidé, kteří by pak spatřili třeba z dálky takový plakát, by mohli ihned 

rozpoznat, že patří ESC.  

Je třeba s novým logem a celkovou myšlenkou sladit i vizi organizace. Samotný 

text vize je v pořádku, jedná se spíše o formulaci motta, se kterým se následně pracuje 

v grafice. Jde zejména o nadpis prvního a třetího odstavce vize: Ostrava. Feel Home. Feel 

Free. a It´s a lively life!. Tato motta neladí s novým brandem.  

Motto prvního odstavce nemusí být nutně spojováno s domovem, ačkoli se 

Ostrava na čas stává domovem zahraničních studentů a zároveň kus své domácí kultury oni 
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zanechávají tady v Ostravě. Vedle pomeranče se ale bude lépe vyjímat například motto 

Juicy Ostrava, tedy „šťavnatá Ostrava“. Vyjadřuje to, co se dále píše ve vizi, že se ESC 

snaží z Ostravy udělat multikulturní místo, „které má šťávu“. Motto třetího odstavce by pak 

mohlo znít například Keep it fresh! (udržuj to svěží, ať je to čerstvé), což značí právě 

zaměření ESC na volný čas a snahu přeměnit jej ve svěží a smysluplné aktivity.  

 

4.3.2 Ostatní nápady na nový brand 

 

Dalším nápadem na nový brand byl motiv s pracovním názvem „šnek“. Jde o 

velmi jednooduchý motiv téměř jedním tahem nakresleného hlemýždě.  

První konotace sice není lichotivá – hlemýžd je pomalý a slizký. Avšak na druhý 

pohled vyvolá „aha-efekt“ právě spojitost s vizí organizace – Ostrava. Feel Home. Feel 

Free. Šnek si s sebou nosí svůj domov, stejně jako zahraniční studenti přinášejí kus své 

domácí kultury k nám do Ostravy a my jim pomáháme cítit se zde jako doma. Ulita by tak 

mohla být symbolem domova, který zde vytváříme.  

Šnek je také velmi tvárný motiv pro nápadité kampaně, natáčení videí, apod.  

Tento návrh se však v organizaci nesetkal s pochopením – první konotace 

slizkého a pomalého tvora zvítězila a nedošlo tak ani ke grafickému ztvárnění.  

Dalším nápadem bylo „plusko“. Výměnný studijní program pro studenty 

vysokých škol Erasmus se totiž v současnosti přejmenoval na „Erasmus+“. ESC by se tak 

stalo organizací „esc+“ s tím, že právě plus má vyjadřovat to, že členové ESC dělají něco 

navíc, něco, co jiná organizace neposkytuje. Návrh však byl zamítnut s tím, že plus samo o 

sobě není dostatečně živelné a když stojí samostatně, připomíná spíše křížek. Navíc značka 

Erasmus+ ještě není mezi veřejností tak zažitá, aby došlo ke spojitosti.  

Více nápadů pro nový brand ESC nepadlo, a proto jsem se rozhodla zpracovat 

svou práci ve prospěch dle mého názoru nejvydařenějšího nápadu – pomeranče.  

 

4.3.3 Argumenty proti pomeranči 

 

Svůj nápad na nový brand ESC jsem představila vedení ESC. Zpočátku převládal 

souhlas a nadšení, časem vyvstanulo několik argumentů proti pomeranči jakožto symbolu 

ESC.  
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Jedním z nich je fakt, že pomeranč v logu nepůsobí profesionálně a není jako logo 

reprezentativní. Mým argumentem je, že ESC se nikdy nebude tvářit jako seriózní 

organizace plná profesionálů ve svém oboru. ESC je studentskou organizací, která dává 

prostor mladým „svěžím“ lidem realizovat svůj potenciál a pořádá veselé a energické 

události, neposkytuje finanční poradenství – k tomu by bylo třeba vážného loga.  

Dlaší z argumentů proti pomeranči bylo to, že mnoho mladých začínajících 

projektů má ve znaku pomeranč a nějak konotuje se slovem „juice“ – šťáva. Mým 

argumentem je, že na VŠB-TU Ostrava je jen Apple Juice, což je série přednášek 

pořádaných univerzitou. Promoaktivity Apple Juice nejsou příliš výrazné a také nejde o 

pomeranč, ale o jablko. Mezi ostatními ostravskými organizacemi se PR teamu nepovedlo 

najít takovou, která by měla pomeranč v logu.  

Podle některých členů je oranžová příliš nespoutaná a proto nereprezentativní. 

Podle mého názoru žádná jiná barva tolik nevystihuje podstatu organizace ESC. Navíc je 

jednou z barev loga ESN, což je značnou výhodou pro nový ESNsatellite web.  

 

4.3.4 Chystání rebrandingu 

 

Před tím, než se ESC začne prezentovat ve své nové tváři, je nutné velmi 

podrobně rebranding připravit, tedy zpracovat grafickou stránku a také kampaň, která nový 

brand představí.  

 

Před tím, než se začne rebranding realizovat, je třeba zařídit: 

- grafický manuál k používání nového loga, 

- kompletní rastr, 

- template (vzor) nebo několik vzorů prezentace, 

- template na open calls (otevřené výzvy, pomocí kterých ESC hledá nové členy na 

určité pozice), 

- spojující prvek pro plakáty a letáky, 

- grafické ztvárnění vize, 

- implementaci nové grafiky na web,  

- sjednocení vzhledu všech dalších online komunikačních kanálů,  

- upravení kanceláří ESC na kolejích i na ekonomické fakultě do oranžova, 

- veškeré materiály k realizaci kampaně (nálepky, plakáty, letáky, atd.),   
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- informování všech cílových skupin o změně. 

 

4.3.5 Kampaň propagující nový brand 

 

Promokampaň propagující nový brand ESC by mohla vypuknout v září – hned 

první týden semestru, kdy do školy zavítá největší množství studentů. Má-li působit na 

všechny z nich a má-li způsobit, že si opravdu pomeranč zapamatují, musí být kampaň 

originální a musí cílovou skupinu zasahovat na každém jejím kroku.  

Cílová skupina, na kterou je nejdůležitější se při změně značky soustředit, jsou 

pro ESC domácí studenti. Zahraniční studenti, kteří přijedou v září, nebudou vědět, že ESC 

vypadalo dříve jinak. Informování partnerů, sponzorů a zaměstnanců univerzity proběhne 

neutrálně e-mailem. Ostatní cílové skupiny si ESC nepamatují v jeho staré značce, proto 

není nutné změnu sdělovat.  

ESC má však zájem na tom, aby se o změně dozvěděla co největší masa domácích 

studentů – jsou to jak potenciální návštěvníci událostí, tak potenciální členové. Vzhledem 

k tomu, že původní logo ESC není mezi studenty příliš známé, není třeba kampaň stavět na 

změně, ale představit ESC jako novou organizaci.  

 

1. fáze kampaně – 1. týden semestru 

Cílem první fáze kampaně je udělat z pomeranče něco, o čem si lidé na VŠB-TU 

Ostrava začnou povídat. Nemusí ještě dojít ke spojení s ESC, jen vrýt pomeranč do paměti 

všech, kteří se pohybují na půdě VŠB-TU Ostrava. 

Mým návrhem je udělat kampaň pomocí skutečných pomerančů. První týden 

semestru zaplavit všechny fakulty (samozřejmě po domluvě se všemi pracovníky, kterých 

se to týká – od rektora a děkanů fakult až po uklíečky a vrátné) a také koleje pomeranči, 

které mají nakreslené sluneční brýle. Bez jakéhokoli vysvětlení se z ničeho nic všude 

začnou objevovat pomeranče. 

Vedle skutečných pomerančů s nakreslenými brýlemi se objeví i obrázky 

pomerančů a lidé – tzv. loutky – tedy členové ESC, kteří v tomtéž týdnu vyrazí do školy 

v tričkách s potiskem pomeranče s brýlema. Další loutkou bude člověk u ochutnávky 

pomerančů – každý den na jedné fakultě bude stát člen ESC v tričku s pomerančem a bude 

nabízet kolemjdoucím ochutnávku pomerančů. V ideálním případě si všichni členové na 
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toto období změní i svou profilovou fotku na svém osobním facebookovém profilu na logo 

pomeranče. Vyvolají tak zvědavost mezi svými přáteli z VŠB-TU Ostrava.  

V první fázi ale loutky ani členové v případě dotazu neposkytnou žádné 

vysvětlení o tom, o co kampaň propaguje. Půjde jen o masivní šíření otázky „Co jsou ty 

pomeranče zač?“.  

Realizace první fáze kampaně je náročná zejména na lidský faktor. Je třeba mít 

každý den na každé fakultě po dobu několika hodin několik loutek, které budou zároveň 

kontrolovat stav pomerančů (nenechají je se válet po zemi, budou je doplňovat apod.).  

Pro PR team z první fáze vyplývají tyto povinnosti:  

- zjistit, který den a v kolik hodin se na dané fakultě pohybuje nejvíce studentů 

(skrz FBC), 

- podle toho sestavit plán, kdy bude kampaň nejintenzivnější na které fakultě, 

- zajistit lidské zdroje na „loutky“ – alespoň tři na každé fakultě, 

- zajistit dostatek pomerančů a černých lihových fixů k nakreslení brýlí,  

- zajistit lidské zdroje na kreslení brýlí (spolu s HR teamem),  

- zajistit řidiče, který bude moci v případě potřeby rozvážet pomeranče na různé 

fakulty,  

- získat svolení kanceláře rektora, jednotlivých děkanátů, informovat všechny 

uklízečky, aby pomeranče neodklízely,  

- zajistit nálepky, plakáty a jeden největší plakát loga, který bude umístěn na 

nástěnky (dle velikosti nástěnek na jednotlivých fakultách). 

 

Pokud to v tomto období rozpočet povolí, bylo by ideální pořídit „maskota 

v životní velikosti“ – tedy převlek pomeranče, ve kterém by se dalo při různých událostech 

propagovat organizaci. Dal by se využít v každé z fází rebrandingu a také při každé 

následující události.  

 

2. fáze kampaně – 2. týden semestru 

 

Cílem druhé fáze kampaně je vyvolat další zvědavost a postupně začít propojovat 

pomeranč s organizací ESC.  

Z předchozí fáze zůstane na každé fakultě ukrytý jeden speciálně označený 

pomeranč s brýlema. Členové ESC jej schovají tak, aby bylo možné jej nalézt, ale aby 

nebyl viditelný na první pohled.  
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Ve druhé fázi kampaně už skutečné pomeranče nejsou prioritou, pokud zůstanou, 

nevadí to, ale nebudou se již doplňovat. Plakáty, letáky a nástěnky začnou nově hlásit, že 

jeden z pomerančů je hledaný a je na něj vypsaná odměna: Výlet do Prahy (Krakowa, 

Vídně apod. – podle toho, který výlet bude zrovna nejblíže) spolu se zahraničními studenty 

pro dvě osoby zcela zdarma. Jde o cenu, která je pro studenty lákavá, a pro ESC finančně 

nenáročná (k regulérní ceně výletu se ostatním účastníkům připočte zhruba dvacet korun a 

náklady budou pokryty).  

Hledaný pomeranč musí být označen jiank než ostatní pomeranče, které se na 

fakultách mohou stále vyskytovat, aby nedošlo k záměně. Kupříkladu může jít o nápis 

WANTED.  

ESC se bude snažit všemi možnými komunikačními kanály přimět studenty, aby 

hledali tento ztracený pomeranč – soutěž se bude propagovat pomocí tištěných materiálů, 

ale také osobně před vchodem na fakultu s megafonem, apod. Tištěné materiály i člověk 

hlásající soutěž pomocí megafonu již budou zmiňovat, že za vším stojí ESC. 

Člověk (ne člen ESC), který přinese pomeranč ze své fakulty jako první do 

kanceláře ESC během otevírací doby, vyhraje slibovaný výlet. Člověk, který v té době 

bude v kanceláři, vítěze vyfotí spolu s nalezeným pomerančem a vytisklým poukazem na 

výlet pro dvě osoby zdarma (včetně informace o místě, datu a standartní ceně výletu).  

Tato fotografie pak bude šířena přes nástěnky a online komunikační kanály, aby 

studenti nedostali dojem, že soutěž byla pouhou fikcí. Nebude na ní chybět informace o 

tom, že soutěž pořádalo ESC.  

Koncem této druhé fáze by už všichni kampaní zasáhnutí studenti měli mít 

pomeranč spojený s organizací ESC.  

Pro realizaci 2. fáze kampaně je nutné: 

- jeden pomeranč na každé fakultě schovat a nezaměnitelně jej označit,  

- vytvořit a distribuovat plakáty a letáky o pomeranči, který je „WANTED“ 

(hledaný),  

- připravit poukaz, se kterým se vítěz soutěže vyfotí,  

- získat souhlas vítěze se zveřejněním fotografie na webu a jejích vyvěšením na 

nástěnkých,  

- tuto fotografii vytisknout pro účel nástěnek a několika dalších míst, kde se 

studenti často pohybují, 

- umístit tuto fotografii na web a informovat o výhře i ostatními online 

komunikačními kanály, 
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- zajistit člověka s megafonem na každou fakultu na den, kdy je na fakultě nejvíce 

studentů, aby zde soutěž vyhlašoval,  

- zajistit publicitu akce mezi univerzitními médii – v úvahu připadají studentské 

časopisy Underground, portál Sokolská33.cz a univerzitní televize.  

 

3. fáze kampaně – 3. týden semestru 

 

Cílem třetí fáze kampaně je nadobro spojit pomeranč s organizací ESC a přimět 

co největší počet studentů přijít na událost, kterou ESC pořádá. 

Třetí fáze kampaně zve studenty na velkou Orange party, která bude zároveň 

uvítací párty pro zahraniční studenty. Tím se zajistí vysoká účast na události (zahraniční 

studenti na tuto akci chodí pravidelně v hojných počtech) a ulehčí se PC, EC i PR teamu, 

který začátkem semestru mívá příliš mnoho práce.  

Opět všemi komunikačními kanály, včetně loutek nabízejících studentům kousek 

pomeranče spolu s letákem, bude ESC zvát veřejnost na tuto událost, na které se bude za 

speciální cenu podávat pomerančový ESC drink, všude budou mísy s nakrájenými 

pomeranči zdarma, 3D papírový pomeranč velikosti člověka s dírou na obličej, aby se 

v něm návštěvníci mohli fotit, a spousta dalších spojitostí s pomerančem.  

Na této Orange party by neměly chybět opět soutěže o ceny (například nejlepší 

orange kostým může vyhrát účast na jiném výletu, vítěz soutěže v loupání pomerančů může 

vyhrát tričko s pomerančovým logem, apod. Od takto zorganizované party si slibuji, že si 

návštěvníci (čeští i zahraniční) zapamatují pomeranč jako symbol organizace, která pracuje 

se zahraničními studenty.  

Musí se však stále dbát na to, aby party byla skutečně zejména uvítací party pro 

zahraniční studenty, nikoli promo událost pro ESC. Propagace ESC probíhá během celé 

události „v pozadí“. V ideálním případě zde budu opět „loutky“ z řad členů ESC, které si 

budou všímat nových tváří českých studentů, a budou je oslovovat a ptát se, co je přivedlo, 

jak se baví apod. Cílem je získat informace o těchto lidech a poznat potenciální nové členy 

ESC. To však nesmí návštěvník poznat – „loutky“ musejí jednat pouze na úrovni povídání 

si s neznámým člověkem, nesmí jej začít zvát na všechny události ESC. Pouze v případě, 

že zjistí určitý zájem člověka (například studuje francouzštinu), může mu říct o možnosti 

bezplatných neformálních jazykových kurzů CatchUp.  

Realizace třetí fáze bude stát zejména na PC teamu, avšak pro PR team z této 

události vyplývají tyto povinnosti:   
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- připravit a vytisknout letáky – pozvánky na Orange party, 

- zajistit několik lidí na každou fakultu k distribuci těchto letáků,  

- připravit pomerančové podklady pro Orange party,  

- zajistit „loutky“ oslovující nové tváře z řad českých studentů. 

 

Promo kampaň na nový brand ESC je u konce a začíná regulérní PR – 

komunikace prostřednictvím nastavených komunikačních kanálů s tím rozdílem, že 

tentokrát již většina studentů ví, kdo k nim promlouvá, když na materiálech spatří 

pomeranč.  

Cílem celé kampaně je připravit živnou půdu pro kvalitní PR v ESC. ESC si 

vytvořilo povědomí mezi studenty i zaměstnanci VŠB-TU Ostrava a v případě úspěšné 

Orange party (což by mělo být zajištěno zejména PC teamem) také pozitivní jméno 

v oblasti pořádání událostí.  

Může vzniknout dojem, že ESC je organizace, která pořádá jen party, čemuž se 

ESC snaží vyhnout. Avšak nyní, když veřejnost o ESC ví jako o schopné organizaci, může 

ESC začít budovat svou pověst. Bude-li zvát lidi po této kampani na další události 

(FILLUP, CatchUp, OpenAir events, atd., dá vědět i o jiných oblastech své činnosti. Avšak 

ideálním místem, kde se s organizací seznámit, je právě na neformální události, jako je 

párty, navíc když je předem zajištěna účast několika set zahraničních studentů.  

 

4.3.6 Open calls – nábor navazující na kampaň 

 

V zájmu zvyšování počtu členů může ESC navázat na promo kampaň nabídnutím 

volných míst v ESC. Je třeba však nabízet pouze atraktivní pozice (ESC má například 

nedostatek členů v KM teamu, avšak vzhledem k neznalosti většiny studentů VŠB-TU 

Ostrava této oblasti nemá smysl tuto pozici nabízet). Tato kampaň tak vychází na čtvrtý 

týden semestru. 

Open calls, tedy otevřené výzvy, nemusejí být shodné na všech fakultách. 

Naopak, podle zaměření oborů na fakultě může na každé z nich být nabízena jiná pozice. 

Na Ekonomické fakultě je vhodné nabízet pozice v teamech jako jsou PR, FR, HR nebo 

SD. Na Fakultě elektrotechniky a informatiky se naopak může vyhlásit open call na člena 

IT teamu, apod. Existují i funkce, které mohou oslovit člověka z kterékoli fakulty – 

například Sport Manager se může hledat všude, bez ohledu na příslušnost k fakultě. 



82 

 

Tyto výzvy má smysl dělat právě touto dobou (v říjnu), neboť v ESC dochází 

k hledání nástupců na pozice prvního i druhého patra. Organizace se snaží dávat praxi co 

největšímu počtu studentů, a proto není v jejím zájmu, aby se ve vedení střídaly neustále 

stejné osoby. Každý, kdo je zodpovědný z určité funkce, by měl během svého funkčního 

období najít i svého nástupce. Čím více zájemců o pozici se najde, tím se zvyšuje prestiž 

dané pozice, což ve výsledku bude zvyšovat i prestiž organizace. Nejde tedy o to najít 

nástupce z řad studentů, kteří o ESC nic nevědí, ale přilákat je a vzbudit jejich zájem o 

pozici v dalším roce. Nicméně už i zcela noví členové byli po několika týdnech 

v organizaci zvoleni do funkce v prvním patře. 

Text open calls připraví HR team tak, aby studenty zaujal – je třeba zdůraznit 

možnost realizovat své vlastní nápady a během měsíců se dostat i do funkce v dané pozici, 

stejně jako se dostat na národní či mezinárodní úroveň. Fakt, že ESC již mělo čtyři členy na 

národní úrovni a jeden v současnosti pracuje v Bruselu na mezinárodní úrovni organizace, 

je také vhodné zmínit. Také studenti oceňují možnost získat školení v dané oblasti zdarma. 

Na základě těchto podkladů PR team zpracuje plakáty s výzvou na jednotlivé pozice, 

vytvoří strategii jejich distribuce (jednotlivé fakulty, umístění plakátů apod.) a distribuci ve 

spolupráci s HR teamem realizuje. 

Vyvěsit tyto open calls na zdi fakult (kolejí, menzy apod) ale nestačí. Lidé by se o 

této možnosti měli doslechnout z více stran. Proto bude zároveň úkolem HR teamu 

vyhledat konkrétní předměty (například předmět Public Relations na EkF), které 

předpokládají přítomnost potenciálních zájemců o open calls, sepíší dny a časy, kdy se tyto 

předměty vyučují a zajistí na každý z těchto předmětů jednoho člena ESC, který kontaktuje 

vyučujícího a poprosí jej o 2 minuty (ne více) na začátku hodiny.  

Tento člověk bude vybaven prezentací, která bude trvat 60 sekund (3 snímky + 

jeden s kontaktem).  

První snímek informuje o možnosti získání praxe v daném teamu (kupříkladu PR 

team). Budou zde vyjmenovány všechny činnosti, které PR team zajišťuje, samozřejmě jen 

ty lákavé (komunikace s médii, grafický design, vymýšlení a realizace promokampaní, 

vyjednávání dlouhodobých spoluprací s médii, tvorba tiskových zpráv, psaní článků, 

možnost moderovat živé akce nebo vlastní relaci v Rádiu Kolej, apod.) – ve 

dvacetisekundách se stihne pouze tyto činnosti vyjmenovat. 

Druhý snímek pak jmenuje konkrétně, co ESC v těchto oblastech dělalo 

(spolupráce s ČT na dvou projektech – OD a DomovPejskům, vlastní čtrnáctiminutová 
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relace na LTV, psaní článků do různých regionálních médií – nejčastěji Moravskoslezský 

deník, připomenutí pomerančové kampaně, apod.).  

Třetí snímek pak teprve představí organizaci – shrne její vizi v jedné větě a uvede 

několik příkladů její činnosti. Zmíní také úspěšné členy aktivní na národní či mezinárodní 

úrovni (kde již nejde o dobrovolnou práci, ale regulérní zaměstnání na manažerské úrovni 

v Brusselu). 

Čtvrtý snímek pak již bude obsahovat jen kontakt na zodpovědnou osobu pro 

daný open call (v našem případě PRR). Následuje prostor pro dotazy a rozdání vizitek 

všem studentům. 

První tři snímky budou mít časové omezení na 20 vteřin, aby nedošlo 

k prodloužení slibovaných dvou minut. Do dvou minut se musí vlézt prezentace i rozdávání 

vizitek. V případě, že studenti budou mít více otázek, než se vejde do dvou minut, 

prezentující člen ESC odkáže na email na vizitce, v případě zjevného zájmu a ochoty 

vyučujícího se dotáže, zda je vyučující ochoten vzdát se dalšího času své hodiny.  

ESC má s tímto způsobem náboru již zkušenosti a právě PR teamu se povedlo 

získat touto cestou několik aktivních členů, včetně nástupce na pozici PRR. Provede-li se 

tento nábor nenásilnou formou jako nabídka kvalitní praxe bez velké propagace organizace, 

studenti jsou ochotni naslouchat. Pokud by však bylo primárním cílem informovat o 

organizaci, studenti nemají zájem a naopak to u nich vyvolává odpor, jak ukazuje 

zkušenost jiné studentské organizace při VŠB-TU Ostrava. 

Při open calls není nutné cílit na všechny studenty, naopak je ideální zasáhnout 

jen úzkou skupinu se zájmem o danou oblast. Je vysoká pravděpodobnost, že se zde najdou 

zájemci a snižuje se pravděpodobnost, že povídáním o možnosti takové praxe budeme 

někoho, kdo vůbec nemá zájem, obtěžovat. 

Nábor tedy probíhá přímo na vybraných hodinách, plošně po celé fakultě pomocí 

plakátů jen v omezené míře.  

Při náborové kampani jde zejména o práci HR teamu, avšak pro PR team také 

vyplývá několik povinností:  

- Připravit prezentaci pro členy, kteří budou open calls prezentovat na předmětech,  

- Vyrobit plakáty s jednotlivými open calls,  

- Vymyslet strategii jejich distribuce (spolu s HR teamem – konkrétně FBC, kteří 

znají danou fakultu), 

- Zaškolit prezentující v tom, co a jak mají při prezentaci říkat. 
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4.3.7 Povinná praxe na oboru Ekonomická žurnalistika 

 

Cílem získávání studentů Ekonomické žurnalistiky do řad ESC je zajištění 

dostatečného počtu lidí v PR teamu, který je velmi vytížený.  

Po předchozí konzultaci s vedoucím katedry Ekonomické žurnalistiky už PR team 

ESC ví, že je také možné, aby studenti tohoto oboru vykonávali praxi právě v ESC. 

Vzhledem k tomu, že týdně je zapotřebí někdy i desítek výstupů (ať už článků pro média, 

web nebo blog, reportů z eventů, apod.), ESC by mohlo nabídnout studentům bohatou praxi 

v oblasti žurnalistiky včetně možnosti vyzkoušet si i PR (tvorba tiskových zpráv, 

komunikace s médii, apod.).  

Je nutné ale tuto spolupráci s katedrou oficiálně uzavřít na základě určité dohody, 

stanovit přesný počet výstupů studenta za týden a zajistit podpis osoby, která zaručí 

odbornost praxe. Po předložení dosavadních PR výstupů a mediálních výstupů to může být 

například některý z externích vyučujících oboru Ekonomická žurnalistika, který je označí 

za dostatečně kvalitní. 

Nespornou výhodou takové praxe oproti praxi v regionálních médiích je, že 

student má možnost si vyzkoušet širokou škálu činností. V některých médiích není prostor 

věnovat mu pozornost a tak jen například přepisuje text z papíru do počítače. V ESC 

dostane prostor ověřit si své schopnosti. 

Doporučuji tuto spolupráci s katedrou vyjednat ještě před letními prázdninami a 

doplnit ji o spolupráci katedry s vyučujícími v této oblasti. Aby se studenti o možnosti této 

praxe dozvěděli, bylo by vhodné, kdyby vyučující určitých předmětů týkajících se 

žurnalistiky studentům o této možnosti řekli, případně umožnili členům ESC tuto možnost 

studentům představit (podobně jako u open calls v předchozí podkapitole).  

K realizaci této spolupráce je nutné: 

- po státnicích, během kterých vedoucí katedry je příliš zaneprázdněn, jej 

kontaktovat a vyjednat detaily spolupráce,  

- zajistit, aby se studenti o možnosti praxe v ESC dozvěděli buď prostřednictvím 

vyučujících, nebo prezentací člena ESC, 

- v případě prezentace člena ESC připraví PR team prezentaci podobnou prezentaci 

na open calls,  

- v případě informování prostřednictvím vyučujících připraví vyučujícím text, který 

studentům předají vytištěný nebo jej přeříkají,  
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- vytvořit seznam dosavadních PR výstupů a vybrat konkrétntí příklady jako 

podklad pro osobu, která se svým podpisem vyjádří k jejich profesionalitě,  

- vybrat tuto osobu z řad vyučujících nebo jiných zaměstnanců VŠB-TU Ostrava.  

 

 Doposud jsem se zabývala PR aktivitami, které musejí být vyřešeny ještě před 

začátkem zimního semestru 2014/2015. Nyní začnu chronologicky po měsících vybírat 

jednu až dně výrazné PR aktivity na každý měsíc, kterým by měl PR team (a všechny 

ostatní teamy v ESC) věnovat nejvyšší míru pozornosti.  

 

4.3.8 Září 2014 

 

Orientation Days  

Vedle již výše zmiňovaných aktivit naplánovaných na září (začátek semestru) se 

také v září PR team zabývá přípravou materiálů na Orientation Days. Je nutné připravit 

materiály, které studenti dostanou do rukou přímo na OD – rady a tipy do začátků, seznam 

pořádaných událostí za semestr, apod. a také materiály na jednotlivé aktivity během OD.  

Ještě před začátkem OD je ale nutné: 

- EC teamem připravený harmonogram OD graficky zpracovat,  

- harmonogram OD zveřejňovat na všech online komunikačních kanálech,  

- speciálně tento harmonogram zaslat i všem buddies a členům organizace a 

nabídnout jim možnost podílet se na organizaci OD, 

- zaslat jej i Oddělení mobilit VŠB-TU Ostrava, aby jej umístilo i na svůj web.  

Dosud dostávali zahraniční studenti při oficiálním přivítání na OD plátěnou tašku 

s logem VŠB-TU Ostrava, v ní složku univerzity, a ve složce materiály od ESC. Univerzita 

sice tiskne tyto reklamní předměty ve velkém – nejen pro účely OD, a proto jsou pro ni 

náklady minimální, ale vzhledem k tomu, že členové ESC organizují celé OD, a to 

dobrovolně a ve svém volném čase, bylo by na místě jeden z těchto reklamních předmětů 

pro účely OD natisknout s logem ESC na náklady univerzity.  

Organizaci by to prospělo jako další forma její propagace, což je i v zájmu 

univerzity, za kterou ESC pořádáním OD dělá část její práce, zvyšuje její prestiž 

v zahraničí a přispívá k narůstajícímu počtu zahraničních studentů přijídějících do Ostravy. 

Povede-li se vyjednat tuto formu reklamy pro ESC, bude PR team muset 

připravit: 
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- grafické ztvárnění tašky nebo složky (podle dohody),  

- zajistit jejich včasný tisk na straně univerzity. 

 

Uvnitř složky bývají za univerzitu informační dokumenty, jako například brožura 

o VŠB-TU Ostrava a jejích fakultách, harmonogram studia, apod. Za organizaci ESC  

uvnitř složky bývají obvykle tyto materiály:  

- „How to“ – návod na objednávání jídla v menze, nastavení internetu na kolejích 

apod.,  

- Kalendář událostí ESC na semestr,  

- Propagační materiál o Ostravě v anličtině udělaný formou, která je pro zahraniční 

studenty zajímavá,  

- Harmonogram OD.  

 

Výše zmíněné materiály je třeba graficky zpracovat v PR teamu, aby měly daný 

sjednocující prvek (kromě propagačního materiálu o Ostravě, který vytváří jiná organizace) 

a také je v daném množství nechat vytisknout.   

Další materiály, které je třeba připravit:  

- mapa centra Ostravy se zaznačenými stanovištěmi pro účely Sightseeing Game 

(soutěž o ceny, ve které teamy zahraničních studentů poznávají centrum města 

podle předem stanovených úkolů na daných stanovištích),  

- mapa Stodolní ulice se zaznačenými stanovišěmi pro účely Pub Crawl (událost, ve 

které se studenti náhodně setkávají u stolů v různých podnicích Stodolní ulice, 

plní zde různé úkoly a soutěží tak o ceny),   

- prezentaci fotografií minulých událostí, která bude doprovázet oficiální Welcome 

Dinner (prezentace bude bez komentáře promítána na bílé plátno v průběhu 

večera) a bude sloužit jako propagace daných událostí,  

- prezentaci fotografií minulých událostí pro účel Welcome Party (v tomto ročníku 

Orange Party), která se spustí v momentu, kdy moderátor pozve účastníky na 

blížící se akce pořádané ESC – FILLUPy, CatchUpy, výlety, apod., prezentace 

bude sloužit jako podklad k pozvánce,  

- manuál pro Buddies, kteří budou studenty provádět jednak po kampusu a jednak 

po jednotlivých fakutlách – i zde je třeba sjednotit grafiku.  
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Orientation Days jsou také událost, která může zajímat média, pokud se správným 

způsobem prodá.  

Média regionálního rozsahu samozřejmě nebude zajímat, že ESC pořádá OD. Ale 

budou je zajímat statistiky, které poukazují na zvyšující se počty zahraničních studentů 

přijíždějících do Ostravy, vyjádření rektorů obou univerzit – to jsou fakta, o kterých 

novináři mohou psát. ESC této situace může využít a nabídnout jim k této zajímavé zprávě 

navíc reportáž „ze života zahraničního studenta“, který přijel do Ostravy a začíná se zde 

pomalu orientovat. Zároveň média bude zajímat názor prezidenta organizace, která se o 

zahraniční studenty v jejích začátcích stará.  

Univerzitní média by měla událost ESC zajímat i bez zmíněné přidané hodnoty.  

PR team by měl zároveň zajistit: 

- fotografa a kameramana pro jednotlivé části OD,  

- člověka, který z průběhu OD bude psát reporty na web či blog, například ohledně 

vítězů soutěží Sghtseeing Game nebo Pub Crawl. 

Všem médiím je dobré dodat tiskovou zprávu s dostatečným předstihem – alespoň 

týden nebo čtrnáct dní před konáním akce. Poté je vhodné se několik dní před konáním 

akce dotázat, zda má organizace počítat s účastí médií a domluvit se na konkrétní čas, aby 

organizace mohla počítat s prostorem pro podávání informací.  

Je tedy třeba připravit: 

- seznam všech médií, které by informace o přijíždějících zahraničních studentech 

mohla zajímat, jmenný seznam novinářů, kteří v minulosti o ESC psali nebo 

natáčeli,  

- tiskovou zprávu pro regionální média, 

- tiskovou zprávu pro oficiální média univerzity (časopis Akademik a univerzitní 

televize), 

- tiskovou zprávu pro studentská média (časopis Underground, Sokolská33.cz, 

portál 4student.cz) 

 

Orientation Days jsou výjimečnou událostí zejména proto, že ESC zde má 

příležtost zapsat se u všech zahraničních studentů i zástupců univerzity a jednotlivých 

fakult. Je proto nutné dát OD prioritu před pořádáním kterékoli jiné události.  
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„Vítání prvňáčků“ 

Událost, kterou pořádá Stavovská unie studentů (SUS), je neformálním setkáním 

zástupců SUS se studenty prvních ročníků, jehož cílem je předat studentům základní 

informace týkající se studentského života při VŠB-TU Ostrava. Prostor zde mají i 

jednotlivé studentské organizace.  

Loňský ročník probíhal ve dvou fázích – první z nich se odehrávala v areálu kolejí 

venku a šlo o „Městečko studentských organizací“ – každá organizace zde získala prostor 

pro to zaujmout návštěvníky i kolemjdoucí a vtáhnout je do dění kolem organizace formou 

her, soutěží a jiných aktivit. Druhá část pak byla prezentace jednotlivých organizací na 

večerním setkání ve studentském klubu v areálu kolejí.  

Za předpokladu, že akce bude vypadat podobně, jako loni, je třeba pro účely první 

fáze události připravit v PR teamu: 

- promo stánek,  

- program her a soutěží, které budou korespondovat s vizí organizace (PR team 

není povinen program vymýšlet, avšak je v jeho zájmu mít nad ním určitou 

kontrolu, zejména z důvodu směřování pověsti), 

- promomateriály prezentující události pořádané ESC, které jsou přístupné 

veřejnosti (FILLUP, CatchUp, RISE, atd.),  

- materiály pro zájemce o volné pozice v ESC (open calls).  

 

Pro druhou část večera v klubu, kde proběhne pouze prezentace jednotlivých 

organizací, je nutné připravit pouze prezentaci, která bude opět stručná a výstižná (z 

předchozí zkušenosti PR team ví, že organizace, které mluvily dlouho, si neudržely 

pozornost nikoho, neboť prezentace probíhají za chodu večírku) – úplně postačí 5-10 

snímků po dvaceti vteřinách, které budou studenty zvát na blížící se události. O možnosti 

stát se součástí teamu je dobré se zmínit, ale jen okrajově na konci prezentace. Opět se totiž 

nedá předpokládat, že by zde lidé přišli hledat praxi pro svou budoucí kariéru, ale naopak 

na tuto část události dorazili ti, kteří se rádi baví. Tomu je třeba uzpůsobit ráz prezentace. 
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4.3.9 Říjen 2014 

 

International Day a jeho rozšíření na ostatní fakulty 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava pořádá International Day, během kterého 

studenti EkF zajímající se o výjezd do zahraniční mají možnost setkat se s těmi, kteří tuto 

zkušenost již mají. Pořadatelé této události již ESC znají a dávají organizaci pravidelně 

prostor nabídnout studentům možnost zažít „Erasmus v Ostravě“.  

Tento International Day probíhá pouze na Ekonomické fakultě. PR team ve 

spolupráci s HR teamem (který má na každé fakultě svého FBC) se může pokusit i na 

ostatních fakultách přimět koordinátory mobilit zorganizovat událost propagující výjezdy 

do zahraniční. ESC by tak získalo další prostor pro svou prezentaci.  

K úspěšnému prezentování ESC na této události je zapotřebí: 

- vyjednat čas prezentace ESC uprostřed programu dne, kdy je tato akce 

nejnavštěvovanější (po minulé zkušenosti, kdy ESC bylo zařazeno jako úplně 

poslední prezentace v době, kdy studenti po celém dni už neměli chuť nic 

poslouchat),  

- zajistit prezentaci na téma „Erasmus v Ostravě“, neboť všichni, kteří sem přišli, 

mají zájem vycestovat, ale ne všem se to povede – proto je třeba cílit správným 

způsobem na tyto lidi a nabídnout jim alternativu – tedy žití multikulturního 

života i tady v Ostravě,  

- najít zkušené prezentující, kteří jsou schopni velmi stručně a výstižně shrnout, co 

ESC nabízí těm, kteří se nedostali na Erasmus (například setkávání se se 

zahraničními studenty, možnost vzdělávat se v cizích jazycích zdarma, být buddy 

zahraničního studenta, setkat se osobně se členy ESC, kteří mohou s výjezdem do 

zahraničí poradit, apod.).  

 

4.3.10 Listopad 2014 

 

Kolejáles 

Největší listopadovou akcí při VŠB-TU Ostrava je Kolejáles. Je navštěvovaný 

stovkami studentů, kteří sem chodí za zábavou. Proto jsou také vhodnou cílovou skupinou. 

ESC by díky dobrým vztahům s SUS (Stavovskou unií studentů, která Kolejáles pořádá) 

mohlo vyjednat určitou formu spolupráce na této události. Kupříkladu by ESC mohlo 
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zajistit určitou část doprovodného programu, což SUS usnadní práci a pro ESC to bude 

dobrá forma propagace.  

Pro PR team vyplývají tyto povinnosti: 

- připravit materiály k doprovodnému programu (jaký bude program a jaké 

materiály je nutné zajistit stanoví EC team),  

- dohlédnout na práci HR v oblasti zajištění dostatečného počtu členů přítomných 

na této události, 

- zajistit co nejvyšší možnou míru propagace nového brandu ESC na této události 

(co nejvíce prvků pomeranče), 

- oslovit univerzitní média formou tiskové zprávy,  

- zajistit fotografa, kameramana a člověka, který z události sepíše report na web 

nebo blog. 

 

SocialErasmus 

Listopad je také měsícem, ve kterém mezinárodní úroveň ESN vyhlašuje 

„SocialErasmus Week“ – tedy týden projektu SocialErasmus. Ten spočívá v tom, že po 

celém světě všechny lokální sekce ESN pořádají malé či velké SocialErasmus akce. 

Loni ESC odstartovalo novou tradici SocialErasmus projektu v Ostravě – 

SocialErasmus Cine. Šlo o událost primárně pro děti z dětských domovů a dodatečně 

kapacity byly zaplněny dětmi základních škol. Celá akce se odehrávala v sále Kina Vesmír 

a byla pojata jako filmový večer s doprovodným programem, který měl dětem dát základ 

multikulturní výchovy.  

Představilo se zde několik národů z Asie, Ameriky i Evropy formou vtipných 

scének a prezentací pro děti. Děti se do prezentací a scének mohly zapojovat 

prostřednictvím her a soutěží a mohly se tak setkat s lidmi ze všech koutů světa, skrz 

překladatele se jich zeptat na to, co je zajímalo nebo zaujalo v jejich prezentaci. Odpoledne 

zakončilo shlédnutí animovaných filmů.  

ESC se pro tuto událost podařilo získat záštitu náměstkyně hejtmana kraje pro 

školství, kulturu a tělovýchovu a proto má tato událost pootevřené dveře k bliží spolupráci 

s Městem Ostrava. Doporučuji proto v této aktivitě pokračovat a dát jí nejvyšší prioritu pro 

měsíc listopad. Její kvalitní příprava a provedení může ESC zapsat na úrovni Města 

Ostravy, což organizaci opět přiblíží k naplňování její vize.  

Pro PR team z pořádání akce vyplývají tyto povinnosti:  
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- vytvořit promo materiály, které přesvědčí zahraniční studenty k účasti na tomto 

projektu,  

- vytvořit promomateriály pro dětské domovy a základní školy, které budou 

osloveny,  

- vytvořit promomateriály pro partnery a sponzory akce,  

- vytvořit promomateriály pro zástupce města Ostrava,  

- zjistit podrobný program akce a připravit případné podklady,  

- zajistit reklamní předměty jako výhry pro děti,  

- sepsat tiskové zprávy pro různé typy médií,  

- zajistit dva fotografy, kameramana a člověka, který z události sepíše report na 

web,  

- zajistit materiály pro FR dle potřeby v případě after party pro partnery a sopnzory.  

 

Volby nového vedení ESC 

V listopadu také probíhají volby do funkcí prvního a druhého patra organizace. 

Pro PR team z toho vyplývá několik povinností:  

- zajistit materiály jako volební urna, volební lístky apod., které budou graficky 

jednotné,  

- zajistit na průběh voleb fotografa, který novým členům ve funkci rovnou pořídí 

profilové fotky, které se pak využijí při oznámení výsledků voleb prostřednictvím 

online komunikačních kanálů,  

- také zajistí několik hromadných fotografií, neboť jde o jedinou událost v roce, 

kdy se sejde valná hromada – všichni členové ESC, 

- zajistí večer po volbách sdělení výsledků voleb prostřednictvím online 

komunikačních kanálů,  

- zajistí podrobný report o průběhu voleb na web či blog ESC.  

 

V listopadu probíhají volby, avšak nový Board začíná formálně vést organizaci 

teprve po novém roce. Tato časová mezera je zřízena k tzv. předání agendy, kdy člen na 

pozici určité funkce předá veškeré znalosti a kontakty svému nástupci. I z toho důvodu 

nemůže být následující měsíc – prosinec – příliš organizačně náročný 

 



92 

 

4.3.11 Prosinec 2014 

 

Pomerančová nadílka 

Vzhledem k tomu, že se v prosinci neděje žádná výrazná událost, PR team a 

ostatní členové tak dostanou prostor opět vynaložit energii na promo kampaň. Je třeba se 

veřejnosti neustále připomínat, aby nezapomněla.  

Dá se předpokládat, že rebrandingová kampaň bude náročná nejen na lidské 

zdroje, ale také finančně. Proto další kampaň v tomto semestru musí být pro rozpočet 

nenáročná.  

ESC má z loňské prosincové kampaně (která proběhla v zanedbatelném měřítku) 

stále uschováno několik desítek litrů červeného vína. Mým návrhem je, stejně jako loni, se 

postavit před menzu v areálu kolejí VŠB-TU Ostrava a prodávat těm, kteří jdou na oběd, 

z oběda nebo jdou jen kolem svařené víno s kouskem pomeranče za cenu, která sotva 

pokryje náklady na kampaň (loni 10kč / 2dcl).  

Hlavní roli by zde nehrálo svařené víno, ale způsob jeho podání. Všichni členové 

ESC, kteří se budou události účastnit, by měli být buď oblečeni do oranžova, nebo alespoň 

mít obličeje natřené na oranžovo a na očích nasazené sluneční brýle podobné těm, které má 

pomeranč v logu ESC.  

Víno se bude podávat ve dvoudecilitrových kelímcích s kouskem pomeranče a 

s míchátkem, na jehož konci bude logo ESC (pomeranč s brýlemi). Tato míchátka lze 

snadno připravit z dřevěných špejlí a vystříhaných papírových koleček s logy ESC. Jde o 

levný způsob, jak opět poukázat na organizaci s pomerančem v logu.  

Vedle svařeného vína s pomerančem zde bude i skupina členů ESC s oranžovými 

obličeji a slunečními brýlemi, kteří budou rozdávat pozvánky na ByeBye party (rozlučkový 

večírek zahrančních studentů, který se koná v půlce prosince.  

Opět se pokouším propojit ty největší večírky se získáním nových návštěvníků, 

neboť právě na těchto událostech uvidí, co vše ESC dělá, aniž by jim to musel kdokoli 

vyprávět. Na rozlučkovém večírku dochází k vyhlášení nejlepších FILLUPů a předání cen, 

vyhlášení anketní soutěže o nejlepšího Buddyho, poděkování a předání děkovných darů 

účastníkům SocialErasmus, shrnutí semestru, apod. Celý večer navíc doprovází projekce 

fotek ze všech akcí ESC. Návštěvník tak dostane obrázek veškeré činnosti ESC během 

jednoho večera, a to zcela nenásilnou formou. 
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Takovou atmosféru nenahradí povídání nikoho o tom, co je ESC a jaké události 

pořádá. Přímý zážitek sdělí mnohem víc. Tato party musí samozřejmě probíhat také 

v duchu Orange, avšak jinak, než uvítací party. Program je plně v kompetenci PC teamu.  

Pro PR team vyplývají na prosinec tyto povinnosti:  

- pořídit dostatek oranžových barev na obličej,  

- zajistit sluneční brýle pro účastníky,  

- pořídit dostatek dřevěných špejlí, nastříhat papírová kolečka s logem pomeranče a 

slepit je v míchátka, 

- zjistit, ve který den a v jakém čase do menzy chodí nejvíce lidí a zvolit den 

Nadílky,  

- graficky zpracovat pozvánky na ByeBye party a vytisknout je, 

- zajistit další materiály potřebné k programu ByeBye party dle instrukcí PC teamu, 

- zajistit fotografa na tuto akci a člověka, který z ní napíše report na web či blog.  

 

Novoročenky  

Stěžejní prosincovou PR aktivitou je tvorba PF pro partnery, sponzor, členy, a 

všechny, se kterými ESC během roku přišlo do styku.  

S přípravou PF je třeba začít začátkem prosince, aby byly v půlce prosince 

odeslány z důvodu, že několik dní před Vánoci již mnoho důležitých osob není ve své 

kanceláři k zastihnutí.  

PR team tedy od začátku prosince začne zařizovat následující: 

- grafické zpracování PF,  

- ve soplupráci s FR a HR teamem a prezidentem sestaví seznam partnerů,  

- stanoví, kterým partnerům budou PF doručena osobně, kterým poštou a kterým e-

mailem,  

- zajistí tisk těchto PF a jejich doručení partnerům na základě kontaktů, které získá 

od FR, HR teamu a prezidenta,  

- PF zveřejní taky na všech svých online komunikačních kanálech.  

 

4.3.12 Leden a únor 2015 

 

Ze zkušenosti vím, že leden je měsíc příprav na další OD, které probíhají na 

začátku února. Lze tedy postupovat podle aktivit stanovených výše pro zářijové OD.   
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Vzhledem k tomu, že po novém roce se dostává do funkce nový Board (v 

listopadu proběhnou volby), který není tak zkušený, jako ten předchozí, je třeba jej 

nezatěžovat nepřeberným množstvím povinností a v prvních měsících se omezit na 

nezbytné minimum. Proto tyto dva měsíce nechávám vyhrazené pro nový Board jako čas se 

plně zorientovat před tím, než se pustí do realizace velkých projektů.  

Zároveň je březen organizačně náročným měsícem, proto se Board může (a měl 

by) již v únoru věnovat organizaci březnových událostí. 

 

4.3.13 Březen 2015 

 

International Ball 

Březen je měsícem mezinárodního plesu pořádaného ESC. Jde o reprezentační 

ples, na který ESC zve i zástupce univerzity, proto je nutné věnovat jeho organizaci i PR 

kolem něj značnou pozornost.  

Podmínkou k úspěšné realizaci plesu je získání kompletního know-how od 

předchozích organizátorů. PR má zájem na tom, aby program plesu byl znám co nejdříve, 

proto se bude snažit KM přimět tuto knowledge (vědomost) získat co nejdříve, aby tak noví 

organizátoři mohli vytvořit program včetně nejmenších detailů, jako jsou ceny v tombole. 

Právě tyto detaily jsou totiž to, co ples udělá výjimečným, vedle faktoru mezinárodní 

účasti.  

Úkoly týkající se PR teamu související s pořádáním plesu: 

- graficky zpracovat, vytisknout a distribuovat plakáty na ples,  

- graficky zpracovat, vytisknout a distribuovat VIP pozvánky zdarma,  

- zajistit odlišovací pásky k rozlišení návštěvníků, VIP návštěvníků a organizátorů, 

- graficky zpracovat a vytisknout materiály potřebné k realizaci plesu, jako jsou 

ceníky, cedulky, šipky, apod. tak, aby byly graficky jednotné a aby opět 

připomínaly pomeranč (tentokrát například s kravatou),  

- zajistit několik fotografů, kameramana a člověka, který z celého večera zajistí 

report na web či blog ESC,  

- zajistit moderátora, který předem připraví řeč na přichystané části večera a tuto 

řeč poskytne PR teamu ke kontrole, neboť zde bude promlouvat k několika stem 

účastníků jménem organizace, 
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- graficky zpracovat, vytisknout a nastříhat kupony na večeři, pokud bude součástí 

prodávané vstupenky,  

- spolu s FR a HR teamem a prezidentem ESC sepsat seznam partnerů, které chce 

ESC pozvat na ples jako VIP a které jako regulérní hosty.  

 

Kariéra Plus 

 

Kariéra Plus je událost, kterou pořádá VŠB-TU Ostrava. Jde o veletrh pracovních 

příležitostí studentů zejména technických univerzit. Firmy z Moravskoslezského kraje se 

zde prezentují a nabízejí studentům možnosti získávání praxe, nebo regulérní zaměstnání.  

ESC již tradičně mívá na Kariéře svůj stánek, ve kterém nabízí studentům 

možnost získat praxi v manažerské činnosti „nanečisto“.  

Kariéra je čistě náborovou aktivitou a nejde zde o snahu zvyšovat návštěvnosti 

akcí, ale prezentovat se jako organizace, která dává prostor mladým lidem realizovat svůj 

potenciál. Tomu se musí přizpůsobit i forma propagace.  

Tato aktivita je kompetencí HR teamu, v rámci dosahování cíle PR „růst členské 

základny“ však je v zájmu PR teamu se podílet na její přípravě. 

PR team pro potřeby prezentace na Kariéře tedy připraví: 

- materiály shrnující možnosti realizace se v ESC,  

- seznam všech výhod, které členství v ESC přináší (podklad pro členy, kteří pak 

tyto výhody budou ústně sdělovat zájemcům) – PR team netvoří, jen dohlédne na 

jeho vytvoření HR teamem,  

- příklady úspěšných ESC členů (opět připraví HR team, PR pouze dohlédne na 

jejich doručení těm, kteří na Kariéře budou ESC zastupovat),  

- schopné mluvčí, kteří umějí dobře komunikovat a působí dojmem profesionálů, 

aby ESC reprezentovali v tom nejlepším světle,  

- zajistí, aby si každý z mluvčích vzal na sebe něco oranžového (nejlépe 

v kombinaci s pouze bílou a černou barvou – u mužů například kravata, u žen 

doplněk).  
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4.3.14 Duben 2015 

 

Doprovodný program Majálesu 

ESC se rozhodlo v příštím roce účastnit se ostravského Majálesu i jeho 

doprovodného programu. Proto doporučuji věnovat veškerou energii této události. 

Nápadem, který s největší pravděpodobností bude realizován v rámci 

doprovodného programu, je „Erasmus village“ – Erasmus vesnice.  

Myšlenka, kterou název vyjadřuje, je fakt, že jakmile člověk začne poznávat lidi 

z různých koutů světa, zjistí, že jsou si, i přes značné rozdíly, velmi podobní a není třeba na 

nikoho pohlížet jako na podivína. Celý svět se tak stává vesnicí, ve které se všichni znají. 

Realizací této myšlenky bude skutečná vesnička nejspíše v centru města. Budou 

zde stánky, u kterých budou stát zahraniční studenti z jednotlivých zemí, kteří přichystají 

ochutnávky jejich pokrmů, připraví si ukázky národních tanců, jazykolamy v jejich jazyce 

apod. Na principu FILLUPů se zde budou jednotlivé národy prezentovat a lidé se jich 

budou moci zeptat na to, co je zajímá.  

Výrazným stánkem bude také ESC stánek, ve kterém členové, opět natření na 

oranžovo a ve slunečních brýlích, budou zájemcům podávat vysvětlení, zvát je na 

FILLUPy, informovat je o možnosti vzdělávat se v cizích jazycích zdarma, apod. ESC se 

zkrátka pokusí ukázat Ostravě svou vizi. 

Snahou celé akce je ukázat lidem, kolik možností multikulturního vyžití v Ostravě 

je a také je na tyto události pozvat. Jde o dobrý způsob, jak se může ESC zapsat u ostravské 

veřejnosti.  

Úlohy, které pro PR team z této aktivity vylpývají, jsou:  

- zajistit několik fotografů, kteří budou průběh dne dokumentovat,  

- zajistit člověka, který z události sepíše report na web či blog,  

- zajistit promomateriály na všechny oblasti činnosti ESC, které se budou moci 

rozdávat zájemcům,  

- zajistit „moderátora“ s megafonem, který bude lidi svolávat a pobízet k tomu, aby 

poznali svět přímo tady v Ostravě,  

- zajistit dostatek oranžově natřených členů ESC s brýlemi, kteří svou vizáží vryjí 

návštěvníkům do paměti pomeranč se slunečními brýlemi, aby při příštím setkání 

s ESC (například na Majálesu) již věděli, o jakou organizaci se jedná,  
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- vytisknout jednoduché nálepky loga ESC (pouze obrázkové části), které se budou 

rozdávat těm, kterým se budou líbit – v případě, že je někam nalepí, jde o šíření 

povědomí o ESC.  

 

4.3.15 Květen 2014 

 

Majáles 

Začátkem května se koná Majáles, jehož má být ESC také součástí. Vzhledem 

k tomu, že Majáles je oslavou studentského života, ESC se nesmí snažit prezentovat se zde 

jako profesionální organizace zajišťující praxi studentům, ale naopak jako živá a 

optimistická organizace, která je plná nápadů.  

Celý stánek ESC na Majálesu je zodpovědností EC teamu, avšak PR má zájem na 

tom, aby vše proběhlo co nejlépe a u stánku se zastavovaly velké počty lidí. Proto i PR 

team se musí podílet na přípravách a ujišťovat se, že jsou zejména zajištěny dostatečné 

lidské zdroje.  

Vedle samozřejmých promomateriálů, o které EC team požádá PR team se PR 

team zasadí o: 

- zajištění přítomnosti co největšího počtu zahraničních studentů na místě,  

- zajištění co největšího počtu členů ESC u stánku, s již tradičně nabarvenými obličeji 

na oranžovo a se slunečními brýlemi, 

-  nálepky obrázkové části loga ESC na rozdávání zájemcům, které obrázek zaujme.  

 

4.3.16 Konec semestru 

 

Ačkoli to nespadá do kompetence PR teamu, je to podmínkou zlepšování 

produktu ESC a s tím i jeho dobrého image. Proto doporučuji zbylý čas do konce semestru 

věnovat získávání feedbacku (zpětné vazby) od zahraničních studentů, organizátorů akcí i 

členů ohledně uplynulého akademického roku.  

Zpracování feedbacku do tzv. cookbooků (kuchařek, manuálů „jak na to“) by se 

měl věnovat KM team, avšak získávání feedbacku je práce pro všechny členy ESC, má-li 

být skutečně kompletní. 
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Zpětnou vazbu je nutné získávat i v jiných oblastech, než je produkt organizace. 

Všichni členové ve funkcích prvního a druhého patra by se měli zaměřit na sepsání 

cookbooků a získání feedbacku na jejich práci. Jedině tak se ESC může postupně 

profesionalizovat a začít na té nejvyšší úrovni naplňovat svou vizi.  
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5 Závěr 

 

Při sestavování plánu PR aktivit jsem vycházela zejména ze zkušeností vedení PR 

teamu a z teoretických znalostí nabytých z knih a několika školení týkajících se PR, 

marketingu, Guerilla marketingu, firemního růstu, apod. Velkým přínosem pro mě byly 

také přednášky Mgr. Daniela Köppla v předmětu Mediální plánování a výzkum. 

Mým cílem bylo, mimo shrnutí teorie a praxe PR pro potřeby PR teamu ESC 

VŠB-TU Ostrava, také poskytnout PR teamu seznam priorit včetně dílčích kroků, které je 

třeba podniknout k jejich úspěšnému splnění.  

Pokud se bude PR team soustředit na PR aktivity stanovené v této diplomové 

práci, vyhne se realizaci podstatných PR aktivit na poslední chvíli, čímž dojde ke 

značnému zkvalitnění jeho práce.  

Bude-li celkově ESC VŠB-TU Ostrava postupovat podle rad v mé práci, povede 

se stabilizovat procesy v organizaci a přispěje se tak k jejímu růstu a kontinuálnímu vývoji.  

Námětem pro další diplomovou práci v této oblasti může být samotný 

marketingový výzkum na VŠB-TU Ostrava ke zjištění současného stavu a na jeho základě 

sestavená marketingová kampaň podrobněji a konkrétněji, než umožňuje má diplomová 

práce.  
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