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PODĚKOVÁNÍ
Evaluační tým by rád vyjádřil poděkování zadavateli za poskytnutou součinnost a příleţitost podílet
se na realizaci projektu. Obzvláště by rád pak poděkoval:
 pracovníkům oddělení koordinace a svodných agend za jejich úsilí poskytnout maximum
dostupných informací, ochotu a trpělivost odpovídat na dotazy, upřímnou snahu osvětlit nejasné
body a pomoc při koordinaci všech zúčastněných stran;
 pracovníkům oddělení monitorování a evaluace za jejich pečlivou konzultační práci, podnětné
komentáře a metodické vstupy, které přiměly zpracovatele změnit zaţitý pohled na některé z
postupů v oblasti honocení marketingové komunikace;
 ostatním pracovníkům implementační struktury OP LZZ za jejich čas, poskytnutí řady zajímavých
informací a jiné pohledy na publicitu a propagaci operačního programu.
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MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ
1.1. Zaměření komunikace (cíle a cílové skupiny)
Komunikační aktivity Řídicího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ŘO OP
LZZ) v období 2007-2010 sledovaly cíle stanované v Komunikačním plánu pro OP LZZ (KoP OP LZZ).
 komunikace existence a moţností zapojení se do programu a společenské přidané hodnoty OP
LZZ
 komunikace v rámci implementační struktury a se subjekty, které ovlivňují implementaci SF
v ČR
 komunikace pro potenciální i skutečné příjemce podpory

1.2. Realizované aktivity
V předmětnémobdobí byly realizovány prakticky všechny naplánované komunikační aktivity Řídícího
orgánu OP LZZ v oblastech on-line komunikace, mediální komunikace, přímé komunikace,
audiovizuální komunikace i propagačních předmětů (viz Příloha 1 – Souhrn realizovaných
komunikačních aktivit). Na realizaci komunikačních aktivit bylo vynaloţeno více neţ 24 mil. Kč
z prostředků technické pomoci OP LZZ.
Dopady
 Obecné povědomí široké i odborné veřejnosti o probíhající podpoře ze SF je poměrně vysoké.
Celkem 80 % české populace ví, ţe EU poskytuje Česku finanční podporu ze strukturálních
fondů. V odborné veřejnosti tento podíl tvoří 98 %. S klesající úrovní implementace (tj.
strukturální fondy, ESF, operační programy, OP LZZ) se povědomí sniţuje.
 Existenci ESF zaznamenalo cca 38 % populace, přičemţ oproti roku 2007 se povědomí téměř
zdvojnásobilo. Tato úroveň přibliţně odpovídá průměru EU (42 %). Existenci OP LZZ
zaznamenalo 35 % Čechů, coţ představuje nárůst oproti roku 2007 o 11 p.b.
 Mezi odbornou veřejností zaznamenalo existenci ESF 67 %, existenci OP LZZ zaznamenalo 83
% zástupců odborné veřejnosti, coţ rovněţ představuje nárůst oproti roku 2007 o 18 p.b.
 Zhruba polovina Čechů zná ze svého okolí projekt spolufinancovaný z EU. Přibliţně 20 %
Čechů v poslední době zaznamenalo, jak konkrétně pomáhá EU v oblasti rozvoje lidských
zdrojů. Většina občanů EU i Česka je přesvědčena o pozitivním dopadu projektů
spolufinancovaných z EU na jejich okolí.
 Zájem ţadatelů o dotace z OP LZZ značně převyšoval moţnosti programu dané alokacemi na
jednotlivé roky. V období 2007–2010 bylo podáno téměř 8,5 tis. ţádostí o dotaci v celkové výši
69 mil. Kč, coţ představuje téměř trojnásobně vyšší částku, neţ jaká byla na toto období
alokována.

1.3. Hodnocení realizace Komunikačního plánu OP LZZ



Vzhledem ke stanoveným cílům komunikace a evaluačním kritériím se nejvíce osvědčily
nástroje on-line komunikace, mediální komunikace a přímé komunikace. Internet a
specializované stránky představují pro všechny cílové skupiny nejvyuţívanější zdroj informací.
Široká veřejnost nejvíce čerpala informace z televize a tištěných médií. Ačkoliv medializace
programu v roce 2010 oproti roku 2007 poklesla, příspěvky jsou kvalitnější a kromě konkrétních

Naviga 4s.r.o.
Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vloţka 91669
Tel.: (+420) 224 815 557, Fax: (+420) 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz

4

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit
OP LZZ a realizace komunikačního plánu




projektů obsahují ve větší míře také zmínky o institucích, které jsou za programy ESF
zodpovědné.
Pro odbornou veřejnost naopak představuje významný zdroj informací přímá komunikace.
Propagační materiály a publikace pak tvoří víceméně doplňky ostatních komunikačních
nástrojů.
Potenciál skýtá oblast on-line komunikace směrem k široké veřejnosti. Doplněním informací na
webových stránkách cílenějších na širokou veřejnost, případně intenzivnějším vyuţívánímonline kampaní či sociálních sítí by bylo moţné dopad dále zvýšit.

1.4. Doporučení
Doporučení k plánování komunikačních aktvit OP LZZ
V oblasti plánování komunikace formuloval hodnotitel následující doporučení:
 Zváţit revizi cílů a doplnění Komunikačního plánu tak, aby lépe splňoval nároky na strategický
dokument pro řízení komunikace OP LZZ v období 2011-2015.
 Definovat komunikační cíle ve vazbě na skutečné, aktuální potřeby programu a v konsenzu
všech útvarů ŘO.
 Posílit zapojení vedení ŘO do plánování cílů komunikace.
 Posílit angaţovanost ostatních útvarů na komunikačním procesu.
 Přistupovat systematicky a metodicky k tvorbě i realizaci ročních komunikačních plánů.
Doporučení v oblasti monitorování a hodnocení komunikačního plánu OP LZZ
V oblasti monitorování a hodnocení KoP formuloval hodnotitel následující doporučení:
 Optimalizovat sadu indikátorů Komunikačního plánu OP LZZ v návaznosti na vytyčené
komunikační cíle a způsob sledování a průběţného vyhodnocování plnění cílů KoP, aby
poskytovalo spolehlivý a vypovídající obrázek o úspěšnosti komunikační strategie jako podklad
pro její úpravy a řízení.
 Formulovat dopadové indikátory ve vazbě na definované cíle KoP tak, aby vypovídaly o míře
jejich plnění a kvantifikovat cílové hodnoty, aby bylo moţné průběţně posuzovat úspěšnost
komunikačních aktivit.
 Realizovat systematické sledování a hodnocení komunikace OP LZZ na všech úrovních –
průběţné, roční, souhrnné.
Doporučení v oblasti řízení komunikačního plánu OP LZZ
V oblasti řízení komunikačního procesu formuloval hodnotitel následující základní doporučení:
 Posílit vnímání komunikace jako strategické průřezové činnosti v řízení programu a posílit
součinnost s ostatními útvary ŘO a MPSV a vedením ŘO.
 Posílit vnímání významu role publicity uvnitř Řídicího orgánu OP LZZ.
 Důsledněji dbát na čerpání rozpočtu komunikačního plánu.
 Koncepčně spolupracovat s externími dodavateli.
Doporučení v oblasti rozvoje a budování kapacit ŘO v oblasti komunikace
V oblasti rozvoje kapacit ŘO v oblasti komunikace formuloval hodnotitel následující základní
doporučení:
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Systematicky podporovat arozvíjet kompetence zaměstnanců v oblasti komunikace –
především v oddělení svodných agend, nicméně, pracovníci/icetohoto útvaru by se měli stát
šiřiteli know-how dále napříč ŘO.

Praktická doporučení
Hodnotitel formuloval následující praktická doporučení pro jednotlivé oblasti komunikačního mixu KoP
OP LZZ:
 Zkvalitnit realizaci vybraných komunikačních nástrojů s cílem zvýšit jejich potenciál oslovit
zejména cílovou skupinu široké veřejnosti.
 V plánování i realizaci komunikačních aktivit respektovat aktuální trendy v oblasti komunikace.
 Realizovat dílčí zlepšení v oblasti exekuce komunikačních nástrojů především s cílem
zefektivnit oslovení cílové skupiny široká veřejnost.
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2. CÍLE HODNOCENÍ
Projekt Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OP LZZ byl zadán s cílem prověřit aktuální stav
informovanosti cílových skupin Komunikačního plánu Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost (dále téţ OP LZZ) o Evropském sociálním fondu (dále téţ ESF) a OP LZZ a vyhodnotit
reálný dopad aktivit Komunikačního plánu OP LZZ, včetně prověření účinnosti informačních a
propagačních nástrojů.
Záměrem evaluačního týmu bylo předkládat nejen závěry hodnocení, základní teze a obecná
doporučení. Sohledem na zkušenosti z předchozích prací obdobného charakteru a s přihlédnutím
k reálnému stavu marketingové komunikace strukturálních fondů EU v ČR je významná část zprávy
věnována metodickým a praktickým návrhům pro optimalizaci komunikace programu v druhé polovině
progamovacího období. Obsah zprávy reflektuje dvě odlišné skupiny čtenářů:
 hodnotitelé programu, kteří se zaměřují především na mechanismus vyhodnocení plnění cílů
komunikace a jejich přínosu pro implementaci programu,
 komunikační pracovníci/ice OPLZZ / ESF, pro které jsou podstatná praktická doporučení a
konkrétní návrhy řešení.
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3. REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU OP LZZ 2007-2010
3.1. Věcný pokrok v realizaci KoP OP LZZ
V hodnoceném období 2007–2010 byly Řídicím orgánem OP LZZ (MPSV ČR – Odbor řízení pomoci z
ESF) a třemi zprostředkujícími subjekty (MPO ČR, MV ČR a MPSV ČR) realizovány komunikační
aktivity, které zahrnovaly tyto základní kategorie:






on-line komunikace
mediální komunikace
přímá komunikace
audiovizuální aktivity
propagační předměty

V hodnoceném období byly naplněny prakticky všechny naplánované komunikační aktivity
Řídicího orgánu OP LZZ.
Tabulka: Souhrn realizovaných komunikačních aktivit Komunikačního plánu pro OP LZZ za období
2007–2010
Nástroj

Forma

Indikátory výstupu

Zachování webové stránky Návštěvnost stránek
www.esfcr.cz, kde budou
Internet
uveřejňovány informace o
(webové stránky)
OP LZZ a jeho všech Počet staţených publikací
realizovaných projektech
z www stránek
Tištěné a
filmové
materiály
Vyhlášení OP
LZZ1
Výroční a
závěrečné
zprávy
Semináře a
školení
Informační
setkání
v regionech2
Konference,
veletrhy

2007

2008

2009

2010

2007-2010

420 000 480 000 576 000

789 000

2 265 000

520 774

234 753

755 527

Broţury, informační letáky a Počet
vytvořených
plakáty, pokyny pro ţadatele, publikací
naučné,
instruktáţní
a
propagační filmy či reportáţe Počet výtisků publikací
na videu, DVD či CD-ROMu
Počet článku a uveřejnění
Celostátní
v médiích

9

5

3

18

35

25 700

26 300

3 054

26 900

81 954

0

0

0

0

0

Za program a za jednotlivé Počet staţených výročních
projekty
zpráv z www stránek

302

503

612

0

1 417

Počet uspořádaných akcí

0

11

56

89

156

Počet účastníků na akcích

0

660

2 699

5 763

9 122

Počet uspořádaných akcí

0

0

0

0

0

Počet účastníků na akcích

0

0

0

0

0

Počet uspořádaných akcí

2

1

5

2

10

507

0

95 095

20 500

116 102

Celostátní, regionální
Setkání všech cílových
skupin
se
subjekty
implementační
struktury,
účast médií
Prezentace programu a
projektů
na
tematicky
zaměřených konferencích a
veletrzích
(mezinárodní,
celostátní, regionální)

Počet účastníků na akcích

Články k vyhlášení operačního programu nebyly evidovány samostatně a jsou obecně zahrnuty do mediální komunikace
v kapitole 4.1. Analýza věcného pokroku realizace Komunikačního plánu pro OP LZZ, box „Mediální komunikace“.
2
Daný komunikační nástroj nebyl ve sledovaném období vyuţíván.
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Komunikace s
médii (tisk,
televize, rozhlas,
Internet)
Propagační
předměty
Kampaně
(Internet;
billboardy,
citylighty;
televizní spoty;
rozhlasové
spoty)
Databázový
mailing

Celostátní,
regionální
(tiskové konference, články,
reportáţe,
rozhovory,
inzerce, atp.)
Bloky, desky, pera, tašky,
samolepky,
atp.
dle
zaměření a účelu

Počet uspořádaných akcí

13

30

15

66

124

Počet
příspěvků

24

34

27

271

356

3 300

4 000

96 865

31 515

135 680

0

2

0

2

4

0

188

0

36

224

0

0

1

1

1

0

0

1 831

3 048

3 048

uveřejněných

Počet vyrobených ks
Počet
kampaní

vytvořených

Zvyšování povědomí o ESF
a
OP
LZZ
pomocí Počet
zaměřených kampaní
uveřejněných/odvysílaných
produktů
vytvořených
Rozesílání
novinek Počet
registrovaným
uţivatelům produktů
webových stránek
Počet oslovených

3.2. Financování KOP 2007-2010
Na realizaci komunikačních aktivit bylo vynaloţeno více neţ 24 mil. Kč z prostředků technické
pomoci OP LZZ. V porovnání s plánovanými výdaji jednotlivých Ročních komunikačních plánů OP LZZ
je tato částka výrazně niţší. Nicméně, řada přípravných aktivit na počátku programového období byla
financována z prostředků technické pomoci programu OP RLZ 2004-2006.
9

Tabulka: Výdaje na zajištění publicity OP LZZ (ESF) z technické pomoci OP LZZ
Rok
Celkem vyfakturované
výdaje (v tis. Kč s DPH)

2007
0

2008

2009

2010

2007–2010

4 978

7 673

11 623

24 275

Tabulka: Plánované výdaje na zajištění publicity OP LZZ (ESF)
Rok
Plánované
výdaje
(v tis. Kč s DPH)

2007
0

2008

2009

2010

2007–2010

45 900

21 550

28 301

95 751

V porovnání s indikativním rozloţením finanční alokace na realizaci KoPu bylo ve sledovaném období
vyčerpáno méně neţ polovina částky alokované na toto období. Skutečné výdaje byly sice niţší neţ
původně odhadované (a pravděpodobně i poněkud nadhodnocené) výdaje, nicméně i s takovýmto
niţším rozpočtem byly realizovány všechny klíčové aktivity KoPu.
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3.3. Dopady realizace Komunikačního plánu OP LZZ 2007–2010
Aktivity komunikačního plánu jsou realizovány za účelem naplňování stanoveného hlavního
komunikačního cíle programu – „zvýšení povědomí široké veřejnosti o pomoci poskytované České
republice ze strukturálních fondů, především z Evropského sociálního fondu a Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, zvýšení její transparentnosti a vytvoření jednotné představy o této
pomoci na všech úrovních implementace“3.
Komunikace ESF a OP LZZ je zasazena v širším kontextu povědomí o existenci fondů EU v ĆR a
obecných postojů cílových skupin k tématům, se kterými program pracuje (zaměstnanost).
Problematika lidských zdrojů a (ne)zaměstnanosti patří k nejdůleţitějším prioritám české i evropské
společnosti. Nezaměstnanost je podle Čechů vůbec nejpalčivějším problémem veřejného ţivota.
Povědomí široké i odborné veřejnosti o probíhající podpoře z fondů EU je také poměrně vysoké. Avšak
s klesajícím stupněm implementace podpory EU (tj. strukturální fondy, ESF, operační programy,
OP LZZ) se povědomí výrazně sniţuje. Dá se říci, ţe administrativní pozadí čerpání fondů je pro
širokou veřejnost spíše překáţkou v přístupnosti tématu. Budování povědomí o programu má svoje
přirozené limity. Obecně platí, ţe odborná veřejnost má o jednotlivých úrovních implementace podpory
EU více znalostí neţ v případě široké veřejnosti.
Povědomí o ESFv české populaci (38%) zhruba odpovídá průměru EU (40%), oproti roku 2007 se
přibliţně zdvojnásobilo. V případě konkrétních operačních programů ESF se sice povědomí mezi
širokou veřejností v roce 2010 mírně zvýšilo, ale stále ho lze povaţovat za minimální.
Povědomí o OP LZZ se značně liší mezi širokou a odbornou veřejností – pouze 35 % Čechů
zaznamenalo existenci OP LZZ, naopak z odborné veřejnosti o něm vědělo aţ 83 % z nich. U obou
cílových skupin došlo během roku 2010 ke zvýšení povědomí o OP LZZ (v případě široké veřejnosti
o 11 p. b., v případě odborné veřejnosti o 18 p. b.).V míře znalostiposlání programu (zejména podpora
zaměstnanosti) a zaměření podporovaných aktivit (nejvíce zprostředkování zaměstnání a rekvalifikace)
se s největší pravděpodobností odráţí především „srozumitelný“ název programu. Ze všech
operačních programů financovaných z ESF je v Česku míra povědomí nejvyšší u OP LZZ, niţší
u OP VK a výrazně nízká u OP Praha – Adaptabilita.
Z pohledu kvalitativních aspektů vnímání je OP LZZobecně povaţován veřejností zaprospěšný,
významný a zajímavý, ale zároveň sloţitý a pro většinu málo vyuţitelný. Znalost OP LZZ veřejností
se omezuje v zásadě na název. To přispívá k vysokému hodnocení významu a prospěšnosti
(zaměstnanost resp. nezaměstnanost jako vysoce prioritní téma) a zároveň vnímání programu jako
„sloţitého“ (termín „lidské zdroje“ evokuje sloţitost).
Odbornou veřejností je program vnímán jako administrativně velmi náročný s častými změnami
podmínek. Image programu v případě odborné veřejnosti je ovlivněna více neţ realizací opatření KoPu
OP LZZ především osobní zkušeností s programem (ţádání o dotace, kontakt s implementační
strukturou aj.).
Povědomí veřejnosti o pomoci z EU a jejích přínosech lze vyjádřit prostřednictvím povědomí o
projektech spolufinancovaných z EU (OP LZZ) a vnímání této pomoci. Zhruba polovina široké veřejnosti
Globální cíl Komunikačního plánu pro OP LZZ 2007-2013 (str. 5)
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zná ze svého okolí projekt spolufinancovaný z EU, ale pouze pětina Čechů v poslední době
zaznamenala, jak konkrétně pomáhá EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Většina občanů EU i
Česka je přesvědčena o pozitivním dopadu projektů spolufinancovaných z EU na jejich okolí.
Kvalita vnímání ESF (OP lZZ) je ovlivněna názorem veřejnosti na průhlednost rozdělování finančních
prostředků. Většina široké veřejnosti a polovina odborné veřejnosti se domnívá, ţe rozdělování
finančních prostředků ze strukturálních fondů není dostatečně transparentní. To lze povaţovat za
významný údaj, který poukazuje právě na důleţitost kvalitativních aspektů znalosti programu –
zvyšování povědomí samo o sobě by nemělo představovat postačující komunikační cíl.
Specifickým cílem4 prováděných informačních a propagačních opatření je „zajistit úspěch realizace
nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v rámci OP LZZ prostřednictvím široké
komunikace o existenci a možnostech zapojení se do programu a o přidané hodnotě, kterou OP LZZ
znamená pro společnost.“
Povědomí o moţnosti zapojení se do OP LZZ se výrazně liší mezi širokou a odbornou veřejností.
Široká veřejnost spíše netuší, kdo můţe o dotaci ţádat, a nedokáţe posoudit, zda je pro OP LZZ
vyuţitelný. Ţádný komunikační nástroj OP LZZ neprezentuje výrazně moţnost zapojit se / přímo
profitovat z čerpání prostředků, coţ se promítá v četném hodnocení progamu jako osobně
nevyuţitelného (65 % populace). Populace vnímá program jako prospěšný, ale spíše pro ostatní, coţ
můţe být důsledek toho, ţe si nedokáţe spojit konkrétní přínosy programu se situací ve svém okolí.
Na druhé straně má odborná veřejnost více informací o moţnostech zapojení se. Téměř polovina
z nich má zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z OP LZZ.Zájem ţadatelů o dotace z OP
LZZ značně převyšoval moţnosti programu dané alokacemi na jednotlivé roky. V období 2007–
2010 bylo podáno téměř 8,5 tis. ţádostí o dotaci v celkové výši 69 mld. Kč, coţ představuje téměř
trojnásobně vyšší částku, neţ jaká byla na toto období alokována.
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4. HODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍHO PROCESU
Pro posouzení úspěšnosti dosahování komunikačních cílů je třeba vyhodnotit kvalitu řízení
komunikačního procesu (plánování, realizace, hodnocení) a kvalitu exekuce jednotlivých nástrojů
vyuţitých v rámci implementace komunikačního plánu.
Posuzování bylo provedeno podle stanovených kritérií 3E (Effectiveness, Efficiency, Economy –
účelnost, účinnosti, úspornosti) hodnotících „výkon“ komunikačního plánu OP LZZ v daném období.
 hodnocení řízení komunikačního procesu – hodnotí samotné řízení komunikačního procesu
jako faktoru úspěšnosti dosahování komunikačních cílů,
 kriteriální hodnocení nástrojů – hodnotí relizaci komunikačního plánu z pohledu aktivit.
Plánování komunikačních aktivit
Plánování komunikačních aktivit je vedeno se záměrem naplňovat komunikační cíle rámcového KoP
OP LZZ. Cíle jsou však definovány velice obecně a nejsou kvantifikovány. Příliš obecně nastavené
komunikační cíle jsou obtíţně měřitelné a neumoţňují určit, zda a jak úspěšně byly realizovány. Lze
maximálně konstatovat plnění cílů, ale jiţ ne míru (na)plnění.
Podobně, cílové skupiny jsou v komunikačních plánech vymezeny velmi vágně, coţ činí obtíţné změřit,
jaký konkrétní dopad na ně měly komunikační aktivity a zda a jak jinak bychom mohli dosáhnout
zlepšení účinnosti.
Nemoţnost přesně stanovit míru a úspěšnost naplnění komunikačních cílů dále komplikuje snahu
objektivně vyhodnotit, zda bylo cílů dosaţeno úspornou cestou.
Realizace a řízení komunikačních aktivit
Řídicí orgán vyuţil v podstatě všech dostupných moţností pro realizaci komunikačních
aktivits převaţující mírou nasazení vlastních pracovníků. Zvýšeníúčelnostii účinnostikomunikačních
aktivit negativně ovlivňují především následující faktory:
 Vnitřní administrativní prostředí ŘO / ministerstva (délka interního schvalovacího procesu
plánovaných komunikačních aktivit, pruţnost komunikace s tiskovým oddělením). Komplikované
postupy pro vyuţívání externích dodavatelů, rigidní systém schvalování uvnitř a vně implementační
struktury OP LZZ omezuje pruţnost řízení komunikace a znesnadňuje pruţné reagování na změny
prostředí, cílových skupin apod. Omezené zkušenosti komunikačních pracovníků a nesystematické
vzdělávání omezuje přístup a vyuţívání nejnovějších nástrojů a postupů a hledání účinnějších
řešení pro plnění komunikačních cílů.
 Komplikovaný zadávací procesveřejných zakázek v oblasti marketingu a komunikace.
 Změny ve vedení ministerstva a jejich dopad na časování aktivit.
 Slabé chápání komunikace jako strategické a průřezové agendy v řízení programu a z ní
vyplývající slabá součinnost ostatních útvarů i vedení ŘO.
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Hodnocení komunikačních aktivit
Řídicí orgán OP LZZ vyhodnocuje komunikační aktivitypravidelně ve výročních zprávách plnění OP
LZZ. Jedná se však spíše o souhrn realizovaných aktivit, neţ o hodnocení jejich dopadu a nezabývá
se posuzováním úspěšnosti.
Účelnost definované strategie by měla být prověřována prostřednictvím pravidelného vyhodnocování
realizovaných komunikačních aktivit, které by mělo ukázat, zda strategie komunikace nevyţaduje revizi.
Nastavené indikátory neposkytují vypovídající obrázek o postupu naplňování cílů KoP, kvalitě
realizovaných aktivit a jsou nastaveny se slabou vazbou na potřeby ostatních agend programu
(například formální chybovost v ţádostech apod.). Současné monitorovací indikátory vyţadují
optimalizaci a úpravu tak, aby měly dostatečnou vypovídací hodnotu a srozumitelnost a představovaly
metriku pro průběţné i intervalové hodnocení úspěšnosti dosahování komunikačních cílů. Rovněţ by
měly klást větší důraz na sledování kvalitativních aspektů znalosti u cílových skupin KoP.
Mezi ročními hodnoceními a víceletými evaluacemi chybí průběţné hodnocení komunikačních aktivit
sestávající z jednoduchých dotazníkových šetření, webových dotazníků na odbornou veřejnost a
průběţného celoplošného šetření na širokou veřejnost (1x ročně). Takovýmto způsobem je moţné
spolehlivě sledovat změny a trendy v chování a postojích cílových skupin, jejich reakce na komunikační
nástroje a následně provést úpravy.
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5. HODNOCENÍ NÁSTROJŮ KOP OP LZZ
 On-line komunikace je jedním z nejlépe hodnocených komunikačních nástrojů, především ze
strany odborné veřejnosti. Mezi cílovými skupinami patří internet k nejvíce vyuţívaným
komunikačním prostředkům a tyto skupiny z něj také čerpají nejvíce informací o ESF. Řídicí orgán
k on-line komunikaci vyuţívá především webové stránky ESF. Ty jsou koncipovány především pro
odbornou veřejnost – reagují na aktuální poţadavky ţadatelů a příjemců a poskytují jim relevantní
informace. Ke zvýšení dopadu on-line komunikace také na širokou veřejnost je však
nezbytnépřizpůsobit stránky i uţivatelům z řad široké veřejnosti – např. uţívat méně odborné
terminologie a prezentovat na stránkách obsah, který má potenciál zaujmout.
 Audiovizuální komunikace je komunikační nástroj, který má dopad především na širokou
veřejnost. Celých 72 % široké veřejnosti povaţuje televizi za vhodný informační nástroj o OP LZZ,
pro odbornou veřejnost televize naopak představuje vhodný informační kanál jen v 13
%.Audiovizuální kampaň ESF probíhala formou TV spotů a reportáţí o projektech v pořadech,
které byly s ESF tematicky propojené. To bylo hodnoceno velmi pozitivně a do budoucna je
vhodné ve spolupráci s podobnými typy pořadů pokračovat. Pozitivně jsou také hodnoceny TV
spoty ESF vytvořené v roce 2008, které plně splňují nároky na podobný formát komerční
marketingové komunikace. Jejich velkou předností je výrazný audiovizuální styl, který by při
dostatečném nasazení v televizi celkem jednoznačně pomáhal identifikovat zadavatele reklamy.
Na druhou stranu ostatní hodnocené spoty (reportáţe o projektech, reklamní kampaň Gender
Studies) postrádají příběh, který by diváky skutečně vtáhl do děje, jsou přesyceny informacemi a
osobami a postrádají divácký pohled.
 Redakční spolupráce představuje další komunikační nástroj, jehoţ dopad na širokou veřejnost je
významný. Denní tisk také tvoří druhý nejčastější zdroj informací ohledně OP LZZ a celých 75 %
široké veřejnosti povaţuje tištěná média za vhodné pro informování o strukturálních fondech.
Jedním z nejdůleţitějších prvků redakční spolupráce tvoří tiskové zprávy. Pro zvýšení jejich
dopadu by bylo dobré oslabit odborné výrazy a soustředit se více na zmínky o konkrétních
projektech a citace realizátorů.
 Přímá komunikace patří mezi nástroje, které preferuje především cílová skupina odborné
veřejnosti – pro tuto cílovou skupinu znamená čtvrtý nejvyuţívanější informační zdroj, zatímco
široká veřejnost přímou komunikaci za vhodný komunikační kanál nepovaţuje. Odborné veřejnosti
jsou poskytovány kvalitní a strukturované informace formou seminářů, kurzů a workshopů a
osobních a telefonických konzultací. Jakkoli je tento způsob komunikace ceněn, naráţí na limity,
které vyplývají mj. z kapacitních moţností. Vzhledem ke štěpení pravomocí a kompetencí mezi
více subjektů implementační struktury tak potenciálně můţe docházet k různým intepretacím
v odpovědíchţadatelům / příjemcům přičemţ moţnosti řízení kvality individuální přímé komunikace
jsou omezené. Řešení můţe spočívat například v rozšíření vyuţívání diskusních platforem (ESF
Fórum) a jejich adekvátním technickém zdokonalení (zavedením určité formy „online konzultací“).
 Tištěné materiály (publikace, letáky apod.) jsou povaţovány za doplňkovou činnost ostatních
komunikačních aktivit. Většina publikací je zaměřena „návodně“ – týká se tématu, jak čerpat ze
strukturálních fondů. Menší skupinu pak tvoří publikace obsahující konkrétní příklady projektů. Tato
komunikační aktivita tak má dopad především na cílovou skupinu odborné veřejnosti. Ke zvýšení
dopadu by bylo dobré získat od čtenářů zpětnou vazbu, například umístěním publikací na web
s moţností komentářů.
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 Propagační předměty slouţí především jako prostředek upevnění vztahu ţadatelů a příjemců
k Řídicímu orgánu. Odborná veřejnost hodnotí propagační předměty pozitivně především pro jejich
praktičnost (kancelářské potřeby, PC doplňky apod.). Oceňovány jsou i předměty, které se
tematicky dotýkají ESF – například produkty z chráněných dílen nebo Fair Trade výrobky.
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6. DOPORUČENÍ PRO REALIZACI KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT 2011–2015
Doporučení hodnotitele jsou formulována ve struktuře, v jaké bylo provedeno jejich hodnocení a vychází
z předpokladu, ţe komunikace jako strategická součást řízení, která podporuje plnění cílů programu, se
musí opírat:
 O kvalitní proces plánování, který je zakotven v řízení progamu, je provázán s jeho potřebami
astanovuje konkrétní, měřitelné a dosaţitelné cíle.
 O průběţné hodnocení pokroku v naplňování stanovaných komunikačních cílů, které je zaloţeno
na sledování vypovídajících „ukazatelů výkonu komunikace5“ a umoţňuje reagovat na změny
vnějšího prostředí a měnící se potřeby programu.
 O kvalitní proces řízeníkomunikace, který zvládá realizaci aktivit dle definovaného plánu a
zajišťuje jejich realizaci v kvalitě, která zaručuje dopad na cílové skupiny a plnění komunikačních
cílů.
 O odborné kapacity v oblasti marketingové komunikace, které sledují a vyhodnocují rychlý vývoj
vnitřního i vnějšího prostředí implementace programu a uzpůsobují mu realizaci komunikačních
aktivit.
Na základě provedeného hodnocení formuloval hodnotitel následující základní doporučení pro
realizaci Komunikačního plánu OP LZZ v období 2011-2015.
1. DOPORUČENÍ K PLÁNOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP LZZ A ESF
2. DOPORUČENÍ K MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU
3. DOPORUČENÍ K ŘÍZENÍ AKTIVIT KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU
4. DOPORUČENÍ K ROZVOJI A BUDOVÁNÍ KAPACIT ŘO V OBLASTI KOMUNIKACE
5. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ K REALIZACI KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT

Ve smyslu KPI’s – key performance indicators
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6.1. DOPORUČENÍ K PLÁNOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP LZZ A ESF
Zváţit revizi cílů a doplnění Komunikačního plánu tak, aby lépe splňoval nároky na strategický
dokument pro řízení komunikace OP LZZ v období 2011-2015
6.1.1. Definovat komunikační cíle ve vazbě na skutečné, aktuální potřeby programu a
v konsenzu všech útvarů ŘO
Současné cíle komunikace vyjádřené indikátory jejich plnění jsou orientovány výrazně kvantitativně –
směrem ke zvyšování povědomí cílových skupin o programu, respektive zvyšování počtu
předkládaných ţádostí. Hodnotitel doporučuje zdůraznit více v komunikačních cílech kvalitativní sloţku
– kvalitu povědomí a skutečnou znalost cílových skupin o programu a jeho aktivitách. Takto pojaté cíle
budou lépe odráţet potřeby ŘO v aktuální fázi implementace programu.
Ve vztahu k široké veřejnosti se komunikační prostředí velmi rychle mění a aktuální negativní kampaň
kolem čerpání fondů EU je toho dokladem. S tím souvisí poměrně dynamická změna v nastavení
komunikačních priorit a cílů – např. „změna vnímání z dobře čerpajícího subjektu na transparentně
fungující subjekt“.
6.1.2. Posílit zapojení vedení ŘO do plánování cílů komunikace
Vedení Řídicího orgánu by mělo přesně definovat hlavní komunikační cíle dle priorit, protoţe z toho
vychází celková image ŘO. Do tvorby příštího rámcového KoPu tak musí být vedení zapojeno. Stejně
tak ale by mělo být zapojeno do přípravy ročních KoPů (schválit především cíle a indikátory).
6.1.3. Posílit angaţovanost ostatních útvarů na komunikačním procesu
Zaměstnanci oddělení by mohli sestavit a iniciovat ve druhé polovině roku sérii několika kreativních
setkání s vedením odboru s cílem posbírat a uspořádat náměty ostatních oddělení a naopak získat
podporu pro své náměty. Tato angaţovanost opět povede k postupnému aktivnějšímu zapojení
ostatních pracovníků odboru do mechanismu publicitu OP LZZ.
6.1.4. Přistupovat systematicky a metodicky k tvorbě i realizaci ročních komunikačních
plánů
Forma ani obsah KoP OP LZZ neodpovídá skutečnému strategickému dokumentu. Neurčuje cestu
nebo moţné scénáře jak dosáhnout cíle, nedefinuje určité mezníky, které je nutné docílit pro úspěšné
naplnění celkových cílů a které určují obsah komunikace a vhodné komunikační nástroje. Právě proto je
potřeba rozšířit jednotlivé roční KoPy o strategický background, coţ znamená vyhodnotit pokrok
v plnění cílů KoPu, udělat si ucelený pohled na klíčové úkoly v dlouhodobém kontextu a pak rozhodnout
o prioritách pro daný rok. Aţ kdyţ máme jasno v těchto prioritách, můţeme přistoupit k definování
operační a taktické roviny, tedy k plánování konkrétních aktivit pro specifický rok.
Roční komunikační plán by měl být vytvořen i realizován s vědomím, ţe vytváří funkční celek, který
bude účinný, pokud se dodrţí všechny jeho části, tedy pokud se bude jako celek i realizovat.
Především pokud jde o komunikační mix – tedy soubor nástrojů, kterými hodláme naplnit prioritní cíle na
daný rok. Ten by se měl i s tímto cílem vytvářet. Měl by obsahovat nástroje, kterými nejlépe zasáhneme
jednotlivé segmenty cílových skupin, a za pomocí kterých nejlépe obsahově vyjádříme prioritní sdělení
pro daný rok. Pokud některý z plánovaných nástrojů neuskutečníme, ať uţ je to z důvodu nedostatku
času nebo administrativních či finančních překáţek, pak to můţe oslabit dopad i těch ostatních –
realizovaných nástrojů komunikačního mixu. Je proto potřeba dobře zváţit reálnost realizace a určit
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kompetence pro zajištění realizace ročního KoPu. V určitých mezích je samozřejmě moţné a někdy i
ţádoucí ponechat flexibilitu samotnému provedení konkrétních aktivit.
Obrázek 11: Roční KoP jako funkční celek
Co prioritně
řeší KoP v
daném roce komunikační
cíle
Kolik to bude
stát a jestli je
to v souladu
celkovým
KoP rozpočet

Roční komunikační
plán jako funkční
celek

Kdy a kde
promluvit na
cílové skupiny
- média a
kanály

Koho je
potřeba
primárně
oslovovat cílové
skupiny

Jak oslovovat
cílové skupiny
- obsah
komunikace
a kom. mix
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Jaká je optimální struktura ročního komunikačního plánu? Především:
 odpoví na tyto nejdůležitější otázky: proč musíme jisté kroky udělat, co tím sledujeme, koho tím
ovlivňujeme, jak dostaneme ta správná sdělení k cílové skupině, kdy máme udělat jednotlivé kroky
a kolik financí potřebujeme zajistit;
 vyhovuje týmuzodpovědnému za jeho realizaci;
 je srozumitelná i pro případné nové členy týmu a pro spolupracující externí dodavatele (agentury).
Na rozdíl od Komunikačního plánu OP LZZ na celé programovací období 2007–2013 by roční
komunikační plán měl mít velmi praktickou podobu.
V úvodu ročního KoP by se měla analyzovat výchozí situace. Analýza výchozí situace by se měla
opírat především o evaluaci předešlého ročního KoPu a ideálně i o výsledky šetření informovanosti
cílových skupin. Pokud se šetření neuskutečnilo, měly by se ve vztahu k OP LZZ analyzovat alespoň
volně dostupné výzkumy veřejného mínění zkoumající postoje cílových skupin k fondům EU a
problematice zaměstnanosti. Opírat se dá minimálně o kontinuální šetření realizované CVVM, které
problematiku ne/zaměstnanosti pravidelně mapuje a na Eurobarometr, který se vyhodnocuje
kaţdoročně na jaře a na podzim, a to i ve formě národních zpráv. Analýza výchozí situace poskytuje
určitý strategický background pro samotnou tvorbu ročního plánu. Ten je obzvlášť vhodné udělat, pokud
není ukotven v celkovém KoPu operačního programu. Shrnutím této úvodní části bývá obvykle SWOT
analýza, která napoví, jaké jsou ty klíčové výzvy, které má komunikační plán řešit. Tím vlastně pomůţe
při definici cílů, cílové skupiny, obsahu, nebo témat komunikace, nástrojů, kanálů a také přiměřeného
rozsahu, který ovlivní potřebný rozpočet na roční KoP.
Dále by se měly v ročním KoPu upřesnit komunikační cíle pro daný rok. Prioritní cíle se odvíjejí od
stavu informovanosti zjištěným ve výchozí analýze. Při upřesňování cílů pro daný rok by se mělo
přihlíţet také na fáze komunikace, nebo na určité mezníky v plnění celkového KoPu. Je pořád potřeba
budovat povědomí o programu? Neměli bychom se více zaměřit na budování znalosti o výsledcích a
přínosech programu? Je nutné asistovat ţadatelům? Není spíše vhodnější uţ nabídnout pravidelnou
pomoc příjemcům při zdárné administraci projektů?
Cíle by měly být stanoveny a ideálně i kvantifikovány ve vztahu k dopadovým indikátorům definovaným
ke konci programovacího období. Kvantifikaci cílů napomůţe vyčíslený posun v dopadových
indikátorech, který je moţné nejlépe zjistit šetřením informovanosti v průběhu evaluace předchozího
ročního KoPu. Např. z nárůstu povědomí v předchozím roce, ve vztahu k investovaným prostředkům do
komunikace v tomtéţ roce, se dá odhadnout nárůst v plánovaném roce a změna povědomí se dá
ovlivnit charakterem a zejména rozsahem komunikace naplánovaným pro daný rok.
V ročním plánu by se dále měly identifikovat klíčové cílové skupiny pro daný rok. Při realizaci KoP
OP LZZ se nepředpokládá zásadní změna v segmentaci CS. Měnit se však budou znalosti a postoje lidí
v důsledku realizace předchozích aktivit. Proto bude v rámci šetření informovanosti důleţité zjišťovat
nejen stav povědomí, ale také konkrétní zdroje informovanosti a konkrétní znalosti a postoje cílových
skupin. Pokud celkový KoP OP LZZ neobsahuje charakteristiku cílových skupin, je vhodné stručnou
charakteristiku zpracovat v rámci přípravy ročního KoPu. Čím lépe budeme naše cílové skupiny znát a
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čím aktuálnější informace o nich budeme mít, tím lépe se nám ji bude dařit zacílit a zaujmout. A tak
máme větší šanci dosáhnout našich komunikačních cílů.
Výše popsané informace o cílových skupinách pak usnadní specifikaci nástrojů informovanosti a
publicity a jejich konkrétní podobu. Nejlepší cesta k dosaţení dopadových indikátorů je kontinuální a
především koncepční komunikace. Navazovat by se mělo především na aktivity, které jsou cílovými
skupinami dobře hodnoceny a vhodně je doplňovat o další aktivity specificky určené pro aktuální fázi
komunikace. Na konkretizaci aktivit by se měli podílet i externí dodavatelé.
Ke kaţdému opatření, aktivitě by se mělo v ročním plánu navrhnout vhodné načasování a
předpokládaný rozpočet. Vhodné je uvádět nejen to, kdy je které aktivity nejvhodnější realizovat, ale
také to, kolik času je na přípravu těchto aktivit potřeba.
Pokud jde o celkový rozpočet na daný roční KoP, ten by měl být v souladu s indikativním rozloţením
finanční alokace na realizaci KoPu OP LZZ 2007–2013. Případně by mělo být zdůvodněno, proč se od
indikativní finanční alokace aktuálně navrţený rozpočet pro daný rok liší. Rozpočet je vhodné zváţit
reálně a pokud moţno tak také čerpat. To se v období 2007–2010 dařilo jen částečně.
Pro takto zpracovaný roční plán není problém na závěr shrnout výsledkové, výstupové a dopadové
indikátory pro daný rok.
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6.2. DOPORUČENÍ K MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU
Optimalizovat sadu indikátorů Komunikačního plánu OP LZZ v návaznosti na vytyčené
komunikační cíle a způsob sledování a průběţného vyhodnocování plnění cílů KoP, aby
poskytovalo spolehlivý a vypovídající obrázek o úspěšnosti komunikační strategie jako podklad
pro její úpravy a řízení
6.2.1. Formulovat dopadové indikátory ve vazbě na definované cíle KoP tak, aby
vypovídaly o míře jejich plnění a kvantifikovat cílové hodnoty, aby bylo moţné
průběţně posuzovat úspěšnost komunikačních aktivit.
Hodnocení úspěšnosti komunikačních aktivit je skutečně vypovídající pouze v případě, ţe jsou
komunikační cíle kvantifikovány. V rámci ročních KoPů by měly být specifikovány a vyčísleny
komunikační cíle. Pak je moţné hodnotit míru naplnění těchto cílů v jednotlivých letech. Míru naplnění
cílů rámcového KoPu lze hodnotit ve vztahu k definovaným cílovým hodnotám dopadových indikátorů.
Ty nebyly v případě rámcového KoP OP LZZ definovány a ani později se nespecifikovaly.
Za účelem zvýšení validity a reliability indikátorů úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit a
vouladu s odpovědí na evaluační otázku 3.6. zpracovatel navrhuje nově uspořádata optimalizovat
monitorovací indikátory:
 Indikátor výstupu – měří počet uskutečněných aktivit, akcí a opatření ve vztahu k plánovanému
počtu aktivit, akcí a opatření. Tedy výstupy vypovídají o míře naplňování KoP, zejména po
kvantitativní stránce.
 Indikátor výsledku – vyhodnocuje přímý a okamţitý dopad aktivity na cílové skupiny – zásah
členů CS, počet prokliků na banner, počet účastníků seminářů atd. Indikátory výsledků uţ vykazují
hodnocení realizace KoPu i co do kvality.
 Zpracovatel navrhuje vyčíslit dopadové indikátory KoPOP LZZ, které doteď nebyly vyčísleny.
Indikátor dopadu – sleduje změnu v informovanosti, povědomí, znalosti, vnímání a postojů. I
řídicí orgány, které mají od začátku programovacího období definované dopadové indikátory,
aktuálně přehodnocují cílové hodnoty – zreálňují vzhledem na hodnoty dosaţené v polovině
programovacího období.
Indikátory výstupu a výsledku
Komunikační nástroje

Mediální komunikace
– inzerce

Indikátor výstupu

 Počet reklamních
kampaní

Indikátor výsledku
Post-buy analýza:
 Net Reach (čistý zásah) – počet
příslušníků cílové skupiny, kteří
shlédli alespoň jednou spot,
inzerát;
 GRP – celkový počet vjemů
(počet shlédnutí spotu);
 Frekvence – průměrný počet
shlédnutí spotu jedním
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příslušníkem cílové skupiny;
 CPT – mnoţství vynaloţených
finančních prostředků na oslovení
1 tis. příslušníků cílové skupiny
Mediální komunikace –
redakční spolupráce

 Počet tiskových zpráv;
 Počet uspořádaných akcí
(tiskových konferencí,
press tripů, eventů)

Medializace:
 Počet uveřejněných příspěvků
(článků, reportáţí, rozhovorů
apod.)

On-line komunikace –
webové stránky

 Počet webů

 Počet návštěvníků;
 Počet staţených dokumentů

On-line komunikace
(inzerce)

 Počet realizovaných online kampaní

 Počet oslovených uţivatelů;
 Počet prokliků;
 Průměrná cena za klik

Přímá komunikace

 Počet uspořádaných
seminářů a školení;
 Počet uspořádaných
konferencí;
 Počet účastí na
konferencích;
 Počet účastí na veletrzích;
 Počet uspořádaných akcí
pro veřejnost;
 Počet databázových emailů

 Počet účastníků seminářů a
školení;
 Počet oslovených databázovým
mailingem

Publikační aktivity

 Počet vytvořených
publikací, manuálů,
metodik, newsletterů,
výročních a závěrečních
zpráv

 Počet výtisků;
 Počet distribuovaných výtisků;
 Počet staţených výročních a
závěrečních zpráv

Ostatní nástroje

 Počet druhů propagačních
předmětů;
 Počet naučných,
instruktáţních a
propagačních filmů na
DVD, CD-ROM;
 Počet zpracovaných
jiných materiálů na
digitálním médiu

 Počet distribuovaných digitálních
médií
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Dopadové indikátory
Zpracovatel navrhuje sledovat dopadové indikátory uvedené v tabulce a jejich cílové hodnoty
v roce 2015 definuje následovně:
Dopadové indikátory
Spontánníznalost ESF
 u odborné veřejnosti (ţadatelů a příjemců);
 u široké veřejnosti
„Znáte některý z fondů EU, jejichž prostřednictvím finanční podpora
ČR probíhá? Jmenujte prosím všechny, které si dokážete vybavit.“
Dotazovanou znalost ESF
 u odborné veřejnosti;
 u široké veřejnosti
„Přečtu Vám nyní zkratky několika konkrétních strukturálních fondů.
Řekněte mi prosím pro každou z nich, do jaké míry ji znáte.“
Znalost hlavního poslání ESF
 u odborné veřejnosti;
 u široké veřejnosti
„Víte, co je hlavním posláním Evropského sociálního fondu?“
Spontánníznalost OP LZZ
 u odborné veřejnosti (ţadatelů a příjemců);
 u široké veřejnosti
„Znáte některý z operačních programů, jejichž prostřednictvím finanční
podpora ze strukturálních fondů probíhá?“
Dotazovanou znalost OP LZZ
 u odborné veřejnosti;
 u široké veřejnosti
„Přečtu Vám nyní zkratky několika konkrétních dotačních titulů
(operačních programů). Řekněte mi prosím pro každou z nich, do jaké míry ji
znáte.“
Znalost hlavního poslání OP LZZ
 u odborné veřejnosti;
 u široké veřejnosti
„Víte, co je hlavním posláním OP LZZ?“
Informovanost ovýsledcích a přínosech OP LZZ
 u odborné veřejnosti;
 u široké veřejnosti
„Vybavíte si nějaké konkrétní projekty financované z OPLZZ? Uveďte
všechny.“

Cílové hodnoty
v roce 2015
50 %
10 %

90 %
45 %

60 %
30 %
23
35 %
12 %

90 %
45 %

95 %
60 %

50 %
10 %
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6.2.2. Realizovat systematické sledování a hodnocení komunikace OP LZZ na všech
úrovních – průběţné, roční, souhrnné.
Vyhodnocení komunikačních aktivit operačního programu je nejvíce přínosné, pokud se realizuje na
všech úrovních – průběţné, roční a souhrnné (výroční 2010 a 2015).
Evaluace komunikačních aktivit nemusí být časově, personálně a finančně náročná, pokud se
uskutečňuje průběţně, kdy se jedná především o zjišťování zpětné vazby na realizované komunikační
aktivity – směrem ke všem cílovým skupinám. ŘO tak získá okamţitou odezvu na konkrétní činnosti a
můţe je dle potřeby dynamicky upravovat.
Průběţné hodnocení
Průběţné hodnocení nebomonitoring výstupů, výsledků a dopadů je v podstatě zjišťování zpětné
vazby na uskutečněné komunikační aktivity od cílových skupin. Týká se zejména odborné veřejnosti
– ţadatelů, příjemců, zástupců médií a také interních CS, tedy pracovníků implementační struktury.
Cílem průběţného hodnocení je získávat okamţitou zpětnou vazbu na konkrétní aktivity, vyhodnotit tuto
odezvu a zjištění v zápětí implementovat do dalších realizovaných aktivit. Hodnocení poskytuje jak
kvantitativní, tak i kvalitativní ukazatele, čímţ umoţňuje zvyšování účinnosti, účelnosti i úspornosti
komunikačních aktivit. Je to nejflexibilnější forma evaluace, umoţňuje velmi rychle dělat úpravy
v provádění plánu. Samozřejmě za předpokladu flexibilního řízení realizace KoPu, jak to zmiňuje
předchozí kapitola.
Příkladem formy průběžného hodnocení je např. dotazníkové šetření specializované na žadatele
v rámci jedné konkrétní výzvy. Doporučujeme hned po ukončení a vyhodnocení výzvy požádat
všechny žadatele v této dané výzvě o zhodnocení spolupráce s ŘO v rámci procesu žádání a
hodnocení projektů. Vhodnou formou je on-line nebo e-mailový dotazník o rozsahu max. 10 otázek.
Primárními okruhy otázek by měly být: dostupnost a srozumitelnost informací, odbornost a vstřícnost
pracovníků ŘO při poskytování informací, transparentnost hodnocení. Hodnocení by mělo být
anonymní. Dotazník by měl obsahovat dle možnosti uzavřené otázky tj. s předepsanými možnostmi
odpovědí. Zvyšuje to návratnost dotazníku a urychluje to následné hodnocení. Minimálně v jedné
otázce by měl mít respondent možnost odpovídat volně, s cílem zjistit spontánní návrhy pro zlepšení.
Tato forma průběžného hodnocení dává odezvu na komunikační aktivity směrem k žadatelům a
zároveň hodnotí „chod úřadu ŘO“ jako důležité součásti tvorby image OP LZZ. V následující výzvě by
už měla být zahrnuta doporučení vyplývající z tohoto operativního šetření.
Zpracovatel v následující tabulce navrhuje základní formy získání zpětné vazby při průběţném
hodnocení jednotlivých typů komunikačních aktivit. Dále doporučuje tyto formy případně doplnit o další
a v rámci interní dokumentace nastavit pravidla na provádění průběţného hodnocení těmito formami
napříč celou implementační strukturou. Tam, kde je to vhodné, je také potřeba sjednotit podobu
pouţívaných dotazníků – např. při získávání odezvy od účastníků seminářů a konferencí.
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Komunikační nástroje
Mediální komunikace–
inzerce

Mediální komunikace –
redakční spolupráce

On-line komunikace –
webové stránky

Forma získávání zpětné vazby při průběţném hodnocení –
monitoringu
 V případě spolupráce s mediální agenturou – poţadovat post-buy
analýzu kampaně. Hned po ukončení kampaně jsou pak k dispozici
mediální parametry.
 V případě uspořádání press tripů, eventů – stručné telefonické
šetření provedené na vzorku všech pozvaných zástupců médií.
Zaměřit se na hodnocení samotné akce, na srozumitelnost a
relevantnost tématu pro jejich čtenáře, posluchače, diváka, na
organizační a technickou úroveň akce – vhodnost timingu, místa
konání, občerstvení apod.
 Podobně lze obvolat i pozvané novináře po TK.
 Krátké ankety – na titulní stránce – zaměřené na širokou veřejnost
(např. aktuálně je moţné zjišťovat, jestli se návštěvníkům webu líbí
probíhající TV kampaň, nebo jestli je pro ně TV spot srozumitelný)
 On-line dotazníky – specializované na nové sekce, případně na části
webu, které chceme vylepšovat.

On-line komunikace
(inzerce)

 Průběţné hodnoty (prokliky) sledovat v rámci monitoringu konkrétní
kampaně i ve vztahu k jednotlivým sekcím samotného webu.

Přímá komunikace

 Hodnotící dotazník semináře, školení, konference – kaţdý účastník
by měl být poţádán o vyjádření názoru, v tomto případě by mělo jít o
tištěný dotazník s přemírou uzavřených otázek. Dotazník by měl
pokrýt oblast hodnocení kvality obsahu co do relevantnosti,
srozumitelnosti, přidané hodnoty ve srovnání s jinými zdroji,
hodnocení formy školení – prezentátoři, technické vybavení,
vhodnost timingu, místa, apod.
 Vzhledem k mnoţství pořadatelů školení napříč implementační
strukturou, zpracovatel doporučuje nařídit povinnost dotazovat
účastníky na spokojenost s kaţdou informační akcí. Zároveň by se
měl sjednotit dotazník v rámci celé implementační struktury, aby bylo
moţné jednotlivé akce srovnávat a také sledovat vývojové trendy
v spokojenosti účastníků.

Publikační aktivity

 U publikací dostupných na Internetu umoţnit stručné hodnocení
publikace. V rámci nich dát CS prostor pro vlastní návrhy, zejména
pokud jde o příručky pro ţadatele apod.

Ostatní nástroje

 Hodnocení audiovizuálních spotů na netu, sledování hodnocení na
YouTube a sociálních sítí (v případě ţe jsou na těchto místech
uveřejněny).
 Ad hoc ústní hodnocení propagačních předmětů v rámci seminářů,
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konferencí.
Roční evaluace
Roční hodnocení realizace komunikačních aktivit má vypovídat o míře naplnění ročního KoPu. Mělo
by se provádět v kvantitativní i kvalitativní rovině. Pro zvýšení přínosu roční evaluace doporučuje
zpracovatel zahrnout šetření informovanosti CS – není nutný rozsáhlý výzkumný projekt, pro
sledování vývoje v plnění cílů postačí jednoduché šetření ve formě trackingu na reprezentativním
vzorku populace ČR a na vzorku odborné veřejnosti. Sledovat by se měly alespoň hodnoty spontánní a
podpořené znalosti ESF a OP LZZ, zdroje informovanosti a znalost hlavního poslání a přínosů OP LZZ.
Roční evaluace by měla zhodnotit řízení a financování aktivit, měla by kvalitativně i kvantitativně
hodnotit výstupy komunikačních aktivit, výsledky a dopady na CS v daném roce a také dopady na
celkové plnění cílů rámcového KoP. V roce, kdy je realizována souhrnná (výroční) evaluace (2010 a
2015) nemá význam zvlášť zpracovávat roční evaluaci.
Hlavní zjištění ročních evaluací vstupují dál do (souhrnné) výroční evaluace a umoţňují sledovat vývoj a
trendy v účinnosti, účelnosti a úspornosti realizace komunikačních aktivit. Hlavním přínosem roční
evaluace je ale především poskytnout podklady a strategické doporučení pro přípravu ročního
KoPu.

6.3. DOPORUČENÍ K ŘÍZENÍ AKTIVIT KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU
Posílit vnímání komunikace jako strategické průřezové činnosti v řízení programu, posílit
součinnost s ostatními útvary ŘO a MPSV a vedením ŘO
6.3.1. Posílit vnímání významu role publicity uvnitř Řídicího orgánu OP LZZ
Image operačních programů nevytváří jen několik komunikačních úředníků/ic, ale celý ŘO, který by se
vedle definice komunikačních cílů měl jasně postavit k tomu, jak chce, aby na ně česká veřejnost
nahlíţela a co chce, aby si o nich myslela. Proto je také nutné posílit interní komunikaci ve smyslu
monitorování a identifikování zajímavých komunikačních příleţitostí (rozumějte „projektů“ a s tím
spojených „příběhů“) a motivovat ostatní relevantní pracovníky ke sdílení těchto informací.
To, jak nás vnímají cílové skupiny, je nejen výsledek komunikačních aktivit, ale je to vlastně obraz toho,
jací doopravdy jsme. Jak máme nastavené procesy, jak jsme vstřícní k ţadatelům, jak se staráme o
příjemce a vlastně i to, jak jsou o smyslu OP LZZ přesvědčeni všichni zaměstnanci ŘO a implementační
struktury. Jinak řečeno, celková image OP LZZ se utváří na všech úrovních implementace.Oddělení
koordinace a svodných agend ze své pozice není schopno samo prosadit toto chápání publicity uvnitř
Řídicího orgánu. Ze zjištění vyplývá, ţe to bude vyţadovat řízení shora. Nové pojetí role publicity by
v první řadě mělo vzít za své vedení Řídicího orgánu a rovněţ by mělo být součástí uvedení tohoto
chápání publicity do běţné praxe. Cílem řízení interní a externí komunikace by se měla stát jednotná
pozitivní image OP LZZ.
Účinnými nástroji, jak zainteresovat ostatní do realizace KoP a zároveň posílit vnímání důleţitosti
publicity, jsou:
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 pravidelné status meetingy pracovníků oddělení koordinace a svodných agend s nadřízenými
pracovníky včetně ředitele/kyŘídicího orgánu – smyslem je monitorovat plnění ročního KoPu.
Nemělo by se jednat o formální schůzky, ale o tvořivé setkání, kde se vyhodnocuje posun
v realizaci konkrétních nástrojů a jednotlivých aktivit, diskutuje se o nejnovějších zjištění a hledají
se řešení problémů s okamţitou podporou nadřízených;
 kreativní workshopy se zástupci relevantních oddělení – jedná se pravidelnou a systematickou
formu zapojení ostatních pracovníků do realizace komunikačního plánu. Po seznámení
s komunikačními cíli by měli být projektoví manaţeři, metodici apod. zapojeni do plánování
komunikačních aktivit a měly by být vyslyšeny i jejich nápady na samotnou realizaci
komunikačních aktivit, zejména těch zacílených na ţadatele a příjemce. Cílem je získat další
relevantní informace, jelikoţ tito pracovníci nejlépe znají ţadatele a příjemce a například vědí,
které projekty a příjemce lze pro komunikaci přínosů OP LZZ zapojit apod. Touto cestou
především informujeme lidi uvnitř ŘO a přímo i nepřímo je motivujeme k zapojení se do vytváření
pozitivního image operačního programu.
6.3.2. Důsledněji dbát na čerpání rozpočtu komunikačního plánu
Pravidelné status meetingy a rovněţ kreativní workshopy by měly dopomoci zdárnému čerpání rozpočtu
komunikačního plánu, protoţe se vzájemnou informovaností docílí lepší obhajoby pro realizaci
vybraných komunikačních aktivit Aby se docílil synergický efekt integrovaného komunikačního mixu je
potřeba dotáhnout realizaci všech nástrojů. Právě pravidelnýmm vyhodnocováním pokroku
s nadřízenými lze eliminovat mnohé administrativní překáţky, případně získat včas souhlas k náhradní
variantě, pokud nějakou původně plánovanou aktivitu nelze uskutečnit.
27
6.3.3. Koncepčně spolupracovat s externími dodavateli
Odborný přístup, koncepčnost a ve finále i úspornost rozhodně mluví za spolupráci ŘO s
agenturou/ami. Z pohledu zpracovatele je nejvhodnější cestou uzavření rámcové víceleté smlouvy
s jedním dodavatelem nadlinkových aktivit a jedním dodavatelem podlinkových aktivit. V mnoha
případech funguje uspokojivě i spolupráce s jedním full-servisovým dodavatelem. V případě koncepční
spolupráce s jedním, nebo více dodavateli, je nutné posílit metodickou a řídicí roli oddělení
koordinace a svodných agend. Ve chvíli, kdy jsou pracovníci tohoto odděleníosvobozeni od časově
náročných exekutivních úkolů, jejich hlavní role je účinně koordinovat úkoly zadané dodavateli/ům a
poskytovat jim smysluplné podklady pro zkvalitnění obsahu komunikace (témata, úspěšné
projekty, názory ostatních oddělení, apod.) a řídit realizaci komunikačního plánu.
Uzavřít spolupráci s realizátorem komunikačních aktivit ke konci programovacího období, jen aby se
ještě proinvestovaly prostředky, rozhodně není správné. Pokud administrativní procesy neumoţní
urychlení výběru realizátora/ů, bude lepší přehodnotit způsob realizace.Zpracovatel pak vidí dvě
moţnosti řízení realizace. První je pořizování sluţeb externistů v reţimu podlimitních zakázek. Aby tento
přístup fungoval efektivně, je nutný skutečně pruţný a koncepční přístup oddělení koordinace a
svodných agend. Nárůst flexibility je moţný buď delegováním větších pravomocí na oddělení
koordinace a svodných agend, nebo zavedením výše zmiňovaných pravidelných praktických status
meetingů s vedením Řídicího orgánu. Pro to, aby tento přístup byl opravdu fungující, musí dojít ke
kvalitativním změnám v oblasti plánování, tak jak to popisuje předchozí kapitola. Druhá moţnost je
realizace aktivit svépomocí. Tuto variantu zpracovatel nedoporučuje, protoţe v rozumném čase není
reálné uskutečnit změny v kompetencích, odborném backgroundu a vybavení oddělení koordinace a
svodných agend, ke zdárnému fungování tohoto přístupu.
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6.3.4. V oblasti mediální komunikace systematizovat spolupráci s tiskovým oddělením
MPSV formou rozvíjení spolupráce s vybraným specializovaným pracovníkem
tiskového oddělení
Tento pracovník by pak představoval styčný bod mezi tiskovým oddělením a Odborem řízení pomoci
ESF, který by sám koordinoval veškerou spolupráci s médii a pravidelně se setkával se zástupci
Odboru. Znalost prostředí strukturálních fondů a veřejné správy stejně jako zkušenosti s mediální
komunikací by usnadnilo především tvorbu tiskových zpráv a volbu témat k propagaci. Nicméně tento
model stále neřeší absenci osobního setkávání s novináři ze strany pracovníků ŘO, která jsou v rámci
dobře nastavené mediační komunikace nezbytná (viz věcná hodnocení). Předpokládá se zapojení
vedení ŘO pro vyjednávání spolupráce s tiskovým oddělením ministerstva.
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6.4. DOPORUČENÍ K ROZVOJI A BUDOVÁNÍ KAPACIT ŘO V OBLASTI KOMUNIKACE
Průběţně udrţovat a posilovat odborné kapacity ŘO v oblasti marketingové komunikace
Marketingová komunikace představuje dynamický obor,ve kterém je úspěch často podmíněn schopností
pruţně reagovat a pracovat s novými trendy a nástroji. Zejména v oblasti IT a tzv. nových médií je tento
fakt markantní, nicméně, i v oblasti „klasické reklamy“ a strategického plánování komunikace se
prostředí a tedy očekávání cílových skupin a jejich oslovitelnost rychle vyvíjí.
ŘO OP LZZ by proto měl systematicky rozvíjet kompetence zaměstnanců i v oblasti komunikace –
především v oddělení svodných agend, nicméně, pracovníci/pracovnice tohoto útvaru by se měli stát
šiřiteli know-how napříč ŘO.
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6.5. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ K REALIZACI KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT
Zkvalitnit realizaci vybraných komunikačních nástrojů s cílem zvýšit jejich kapacitu oslovit
zejména cílovou skupinu široké veřejnosti
6.5.1. V plánování i realizaci komunikačních aktivit respektovat aktuální trendy v oblasti
komunikace
Aktuálnímu trendu zaloţeném na fragmentované a rychlé vstřebávání informací je nutné přizpůsobit
obsah a formu uveřejněných informací o OP pro širokou veřejnost. V případě obsahu jsou vhodné
krátké věty/odstavce/zprávy s velmi jednoduchou informací prostou odborných výrazů a s emočním
nábojem („příběhy“). Takto zpracované informace snázeji vyjdou vstříc různorodým populárním nosičům
informací (např. čtení webu na mobilních telefonech).
Například: veřejnost je zahlcena reklamou. Komunikace OP LZZ by se tedy měla více zaměřit na eventy
– přímé a osobně laděné akce pro širokou veřejnost (např. soutěže, dětské dny, výstavy ...)
6.5.2. Realizovat dílčí zlepšení v oblasti exekuce komunikačních nástrojů především
s cílem zefektivnit oslovení cílové skupiny široká veřejnost
6.5.2.1.

Mediální komunikace

Zpracovatel doporučuje více přizpůsobit články a tiskové zprávy cílové skupině široké veřejnosti. To
znamená pokusit se vyvarovat odborných výrazů, pouţívat poutavé titulky, zahrnovat do tiskových zpráv
konkrétní projekty, citace realizátorů, psát krátké a stručné věty. Vzhledem k tomu, ţe v dnešní
společnosti význam Internetu jako komunikačního prostředku roste, lze dopad na cílovou skupinu široké
veřejnosti zvýšit také specifickou webovou prezentací zaměřenou na tuto obtíţně uchopitelnou cílovou
skupinu. Proto by bylo dobré zaměřit se i na on-line podobu tiskových zpráv. Ty by kromě předchozích
doporučení, mohly obsahovat také prolinky na další články v rámci webu nebo na ostatní multimédia
(např. YouTube, kde uţ prezentace ESF existuje)
Jak zpracovat tiskové zprávy
Distribuce tiskových zpráv je základní součástí publicity. Obvykle obsahují aktuální informace, které by
měly novináře inspirovat k vytvoření článku. Mohou se zabývat různou tematikou, od informací o právě
probíhajících akcích, událostech, aţ po konkrétní příběhy.
Tiskové zprávy však v současné době neslouţí pouze k distribuci novinářům, ale také ke zveřejňování
na webových stránkách. Tyto tiskové zprávy mohou být podstatně delší neţ zprávy rozesílané médiím
a nemusí se týkat pouze vyhlašování a uzavírání výzev. Nosná jsou i obecná témata
(nezaměstnanost, hospodářská krize), která široká veřejnost často zadává do internetových
vyhledávačů. To zaručí mnohem vyšší čtenost neţ u zpráv týkajících se pouze OP LZZ. Problematika
OP LZZ by do zpráv samozřejmě měla být zakomponována (jak OP LZZ bojuje prosti nezaměstnanosti
apod.).
Tiskové zprávy, které jsou koncipované především pro internetové uţivatele, by také měly v mnohem
větší míře vyuţívat prolinky na jiné webové stránky a ostatní sociální média (Youtube, blogy apod.).
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S tím také souvisí vytvoření kvalitního „Media roomu“, čili prostoru, kde jsou TZ umístěny. Tato část
webového serveru kromě tiskových zpráv obsahuje i fotogalerii, videa propagující danou problematiku a
odkazy na další informační kanály. Novinářům tak bude velmi usnadněna práce s vyhledáváním
informací a kontaktováním ţadatelů. Webové stránky ESF sice obsahují všechny jmenované poloţky,
samotné zpracování článků a tiskových zpráv určených veřejnosti by se však mělo řídit určitými
pravidly, aby výstupy byly pro čtenáře co nejatraktivnější.
Následující desatero vám poradí, na co se při psaní tiskových zpráv soustředit, čeho se vyvarovat a na
co naopak při tvorbě tiskových zpráv nezapomenout.
1. Promyslete titulek
 Titulek tiskové zprávy musí novináře zaujmout na první pohled, stejně jako titulky v novinách musí
zaujmout čtenáře. Je dokázáno, ţe osm z deseti čtenářů si přečtou titulky, ale pouze dva čtenáři
z deseti pokračují ve čtení zbytku textu. Titulek se tak můţe stát první a zároveň i poslední
informací, kterou o článku dostanou.
 Dnes je obvyklé, ţe se tiskové zprávy zveřejňují i v rámci internetových stránek a tím pádem musí
být titulky přitaţlivé i pro běţné čtenáře, nejen pro zástupce tisku. Někdy je proto dobré vytvořit dvě
verze titulků.
 Pokud bude tisková zpráva zveřejněna na Internetu, je velmi důleţitá volba klíčových slov, podle
kterých bude informace dohledatelná.
 Titulky nemusí být přímo bulvární, nemusíte se však bát i neformálních výrazů či překvapivých
spojení.
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Příklady titulků
Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo 455 projektů rekvalifikace
Příklad neutrálního titulku, který je vhodné pouţít zprávy. Pokud tento druh titulku pouţijete, měli
pro odborné časopisy, ekonomická či sociálně byste si být jisti, ţe toto téma je skutečně
zaměřená periodika apod. Jsou v něm obsaţeny v kompetenci novináře, kterému zprávu posíláte.
všechny podstatné informace, takţe si novinář Jinak se můţe stát, ţe nebude mít zájem zprávu
udělá kompletní obrázek ještě před přečtením číst.
Díky 600 milionů z evropských fondů lidé nebudou bez práce
Příklad titulku, jehoţ účelem je vzbudit ve čtenáři usoudí, ţe se jedná o skutečně zajímavé téma,
zvědavost a navést ho k dalšímu čtení. Je určen obvykle ho předá kolegovi, který se na něj
pro širokou veřejnost nebo novináře, který se na specializuje.
sociální oblasti nemusí přímo orientovat. Pokud
Projekt Nová šance podpoří matky samoţivitelky
Titulek, který cílí na ţenské a lifestylové časopisy. o obsahu. Opět je dobré si zjistit, která periodika
Není příliš bulvární a obsahuje dostatečné se o tuto tematiku zajímají, případně by se zajímat
mnoţství informací (název projektu a na jakou mohla.
oblast se zaměřuje), aby si čtenáři udělali obrázek
32
Osamělé matky mají Novou šanci!
Titulek, který se hodí například na internetové
stránky. Jeho účelem je vzbudit okamţitou
pozornost a cílí především na širokou veřejnost.
Není z něj zcela jasné, jaký text bude následovat,
coţ v čtenářích budí přirozenou zvědavost. Pokud
je však tisková zpráva směřována přímo
novinářům, je lepší formulovat titulek více

neutrálně (viz předchozí příklad). Také je třeba
zváţit pouţití vykřičníku, který na jedné straně
můţe podporovat ve čtenářích touhu si článek
přečíst, na druhou stranu však můţe působit
agresivně aţ bulvárně. Je tedy opět důleţité
stanovat si, komu je tisková zpráva určena
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2. Usnadněte novinářům práci
 Nezapomeňte, ţe novináři jsou obecně velmi vytíţení a neradi si zjišťují informace navíc. Pokud
jim poskytnete tiskové zprávy, které budou vyţadovat jen minimum úprav a dodatečného
dotazování, šance na otištění se prudce zvýší.
 Styl tiskové zprávy by se měl co nejvíce blíţit stylu novinových článků. Editoři pak takové tiskové
zprávy uveřejňují s malým počtem změn.
3. Buďte struční a výstiţní
 Tisková zpráva distribuovaná novinářům by rozhodně neměla přesáhnout délku jedné A4. Novináři
obvykle věnují pozornost titulku a prvním deseti řádkům zprávy. Není tedy nutné do tiskových
zpráv přidávat příliš „omáčky“, většinou stačí podat základní informace.
 Vyvarujte se dlouhým a nesrozumitelným souvětím, ve kterých se můţe čtenář snadno ztratit.
Stačí krátké a jednoduché věty s jasným sdělením.
 Pokud zjistíte, ţe se vám ve větě kumulují přísudky a přívlastky, raději větu rozdělte.
 Pokud je tisková zpráva určena k zveřejnění v rámci oficiálních internetových stránek, můţe mít
text libovolnou délku.
 Vzhledem k tomu, ţe internetoví čtenáři jen málokdy dočítají texty do konce nebo se na ně
nesoustředí takovým způsobem, jako na texty tištěné, je i v tomto případě dobré uvádět důleţité
informace na začátku, popřípadě je v rámci článku zvýraznit.
33

Příklad
Podporovány jsou aktivity spojené s odborným vzděláváním zaměstnanců a zaměstnavatelů
zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udrţení kvalifikace a
klíčovými dovednostmi, které zvyšují udrţitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce
(informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.)

Podporovány jsou aktivity spojené s odborným vzděláváním zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále
bude kladen důraz na podporu klíčových dovedností, které zaměstnancům pomůţou lépe se
uplatnit na trhu práce. To zahrnuje vzdělávání v oblasti informačních technologií, komunikačních
dovedností, jazykovou přípravu apod.

Sloţitá věta
rozdělena do
několika souvětí
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4. Omezte odborné výrazy
 Odborné výrazy čtenáře z řad široké veřejnosti obvykle ruší a znesnadňují pochopení textu. Musíte
si proto vţdy uvědomit, komu tiskovou zprávu směřujete.
 Nepouţívejte příliš odborné výrazy ani v citacích. Citace by měly evokovat přímou řeč, a pokud
obsahují krkolomné a nepřirozené větné konstrukce, lidé mají obvykle potíţe si za nimi představit
skutečného člověka.
 Určit, které výrazy jsou příliš odborné a které ne, bývá někdy velmi sloţité. Záleţí také na míře
informovanosti či specializaci novinářů.Pouţívejte tedy raději výrazy, u kterých si budete jisti, ţe
jim čtenáři i novináři rozumí.
 Pokud jsou například vaší cílovou skupinou odborníci na problematiku strukturálních fondů, je
moţné pouţívat i odbornější terminologii.
Příklad

Alokace na výzvu činí 600 milionů korun

Vítězné projekty si mezi sebe rozdělí 600 milionů korun
34

„Rozhodli jsme se zefektivnit prostředky vynakládané na aktivní
politiku zaměstnanosti tím, ţe vyhodnotíme a eliminujeme rizikové
oblasti čerpání.“

„Na zvyšování zaměstnanosti jdou kaţdoročně nemalé finance a my
chceme mít jistotu, ţe je investujeme dobře. Proto v současné době
probíhá vyhodnocování rizikových oblastí čerpání, které pak
samozřejmě odstraníme.“

Zjednodušení
sloţitých výrazů,
vyvarování se
cizích slov

5. Nejdůleţitější informace uveďte hned v prvním odstavci (perexu)
 První odstavec tiskové zprávy je hned po titulku tím nejdůleţitějším. Stává se, ţe v pracovním
vytíţení si novinář přečte jen titulek prvních deset řádků a hned si udělá představu o tom, jestli ho
téma zajímá či ne.
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 Proto by měl první odstavec obsahovat odpovědi na základní otázky, tedy: CO SE STALO, KDY,
KDE, PROČ a CO TO PRO ČTENÁŘE ZNAMENÁ.
 Další odstavce událost rozvádějí a přibliţují její pozadí.
 Je také dobré zmínit hned v úvodu nějaké aktuální téma, ke kterému se tisková zpráva přímo či
nepřímo vztahuje. To obvykle bývá jedním z hlavních důvodů, proč novináři tiskovou zprávu
zveřejní.
Příklad
Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo v pátek 10. ledna příjem projektových ţádostí v rámci
druhé výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Z celkového počtu 763
předloţených projektů se tak v příštích měsících budou vybírat ty nejkvalitnější, které usnadní
znevýhodněným osobám uspět v zaměstnání a umoţní soukromým firmám bojovávat s
hospodářskou krizí prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Projekty si mezi sebe rozdělí celkově
400 milionů korun.

6. Citujte
 Citace články vţdy oţiví a dodá jim osobní rozměr – čtenáři si k abstraktnímu pojmu „strukturální
fondy“ dokáţou přiřadit konkrétní osobu. V případě strukturálních fondů je vhodné citovat
samotného ministra nebo zaměstnance ministerstva.
 Citace by neměly být příliš dlouhé, obvykle stačí tak tři aţ čtyři věty. Zaplnit citacemi celý článek
nepůsobí na novináře důvěryhodně – mohl by se domnívat, ţe jde o osobní PR.
 Pokud zpracováváte tiskovou zprávu o schváleném projektu, měla by určitě obsahovat citace jeho
realizátora.
 V tiskových zprávách o stavu čerpání je dobré vkládat do citací faktické údaje, např. počet
schválených projektů. Je tak velká pravděpodobnost, ţe editor citaci v rámci krácení článku
nevypustí.
 Pokud se tisková zpráva soustředí na konkrétní projekty, je také vhodné do citace zahrnout i
osobní zkušenost mluvčího s danou problematikou.
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Příklad

„Podpořili jsme například projekt, který podporuje vzdělávání rodičů na mateřské dovolené a
usnadňuje jim tak návrat do práce,“ říká ... z Ministerstva práce a sociálních věcí. „Jsem za všechny
tyto aktivity velice vděčná. Sama totiţ dobře vím, jak je těţké skloubit výchovu dítěte s náročnou
prací.“
Citace s přidanou
osobní zkušeností

„Zájem o evropské peníze byl opět vysoký. Vybírali jsme z více jak tisícovky projektů za bezmála
deset miliard korun. To několikanásobně převyšuje limit výzvy,“ říká ministr práce a sociálních věcí
.... „Jaké projekty si nakonec rozdělí 700 milionů z Evropské unie, budeme vědět na jaře tohoto
roku.“
Citace obsahující
faktické údaje
7. Odkazujte
 Pokud vám to prostor a dané téma dovolí, je dobré vyuţít v tiskové zprávě i konkrétní výzkumy,
které vaši tezi či zmiňovaný problém podpoří.
 Odkazujte vţdy na ověřené, zaručené a přímé zdroje.
 Není vhodné v textu pouţívat výzkumy, které se sice svým vyzněním do zprávy hodí, ale pocházejí
například z druhotného zdroje (jiné články apod.).
 V tiskových zprávách určených k uveřejnění na webových stránkách je praktické odkazovat na
zdroj přímo pomocí hypertextu – čtenáři se tak na odkazované informace mohou prokliknout.
Příklad

Podle českého statistického úřadu má kaţdý třetí občan České republiky zájem o další vzdělávání a
zvyšování své kvalifikace. Polovina z těchto lidí však nemá na kurzy dostatečné finanční prostředky.
Proto se Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo vyhlásit mimořádnou výzvu, ve které mohou
ţádat firmy o finance na vzdělávání svých zaměstnanců.
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8. Tiskové zprávy dobře načasujte
 Dobré načasování je zárukou úspěchu nejen v rámci tvorby tiskových zpráv.
 Dbejte na to, aby tisková zpráva byla vţdy aktuální a vztahovala se k nějakému obecnému tématu,
které je v médiích často skloňováno.
 Například v době hospodářské krize je dobré propagovat projekty, které s ní nějakým způsobem
bojují či napomáhají zmírnit její důsledky.
 Tiskovou zprávu o schválení projektů či vyhlášení výzvy distribuujte vţdy v ten samý den, co
událost proběhne.
 Pokud jste si vědomi toho, ţe vytvoření a schválení tiskové zprávy zabere více času, začněte s její
přípravou co nejdříve, i kdyţ nebudou známa přesná čísla (např. počet schválených projektů). Tyto
údaje můţete do zprávy později doplnit.
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6.5.2.2.
On-line komunikace
Jak vyplynulo z věcných hodnocení, samotné webové stránky programu ESF jsou na velmi dobré
úrovni. Pro zvýšení dopadu na širokou veřejnost doporučujeme ke zváţení vyuţití moderních
komunikačních prostředků, jako jsou například sociální média. V současné době totiţ uţivatelé Internetu
dávají přednost interakci a formy sociálních médií uţ začínají přebírat i zpravodajské servery (od
moţností zanechání komentářů pod zprávami aţ po vlastní prezentace na sociálních sítích). Stejně tak
jsou za sociální média povaţovány často i samotné webové stránky různých institucí, pokud obsahují
moţnost zanechání komentářů a diskusní fórum. Sociální média se tak nedají zúţit např. pouze na dnes
tolik populární Facebook. Kaţdá forma sociálního média je také jinak časově náročná, třeba blogy se
dají aktualizovat jednou za měsíc, zatímco sociální sítě vyţadují neustálou kontrolu a aktivitu od toho,
kdo je spravuje. V případě sociálních médií je třeba hlavně získávat zkušenosti a naučit se s nimi
zacházet.
Proto doporučujeme především začít s interaktivní formou v rámci webových stránek – např.
umoţnit uţivatelům zanechávat komentáře u zveřejňovaných publikací a klipů a vyzvat ţadatele a
příjemce, aby se ke klipům a videím vyjádřili. Také je dobrá strategie nahrát videa a fotky projektů ESF
na sdílená multimédia (Flickr a YouTube), která nevyţadují ţádnou interakci, na serveru YouTube lze
například zakázat komentáře (ale ty by mohly pro Řídicí orgán slouţit jako hodnotný zdroj názorů
uţivatelů).
Pokud se interaktivní komunikace v rámci webových stránek podaří, je moţné přistoupit také k jiným
formám prezentace – lze například ve spolupráci s neziskovými agenturami nebo odborníky na sociální
tématiku zaloţit mikrolog, který bude produkovat krátké zprávy.
Jak psát na web
Mezi lety 2005 a 2009 se v České republice téměř zdvojnásobil počet uţivatelů Internetu ve věku 16–74
let (32 % v r. 2005, 60 % v r. 2009) a podobně rostl i počet lidí, kteří Internet pouţívají ke komunikaci (z
27 % v roce 2005 na 55 % v roce 2009)6. Odpovídá tomu i růst významu prezentace na Internetu pro
propagaci a marketing. S technologickým pokrokem se také stále zvyšuje počet nástrojů, které lze pro
komunikaci s uţivateli vyuţívat (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).7
Kvalitně zpracovaný obsah webové prezentace představuje zásadní předpoklad úspěšného
marketingového působení na Internetu. Obsah je důleţitý nejen pro web, ale veškerá další internetová
prostředí s ním propojená – blogy, zprávy, sociální sítě, encyklopedie i diskusní fóra. Bez kvalitně
zpracovaného textu na cílové stránce je i perfektně graficky provedená bannerová reklama k ničemu8.
1. Přizpůsobte text internetovým čtenářům
 Čtenáři internetových stránek se chovají jinak neţ čtenáři tištěných materiálů.
 V průměru přečtou návštěvníci webových stránek 28 % textu, proto je nutné vypustit všechny
nadbytečné informace a jít rovnou k jádru toho, co chcete čtenáři sdělit.
Zdroj: Eurostat – Community survey on ICT usage in households and by individuals (2010) in: ČSÚ – Internet a
komunikace. http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/internet_a_komunikace. Staţeno dne 20. 1. 2011.
7
Desítky tisíc dolarů měsíčně se utratí za aktivity media relations, které se snaţí přesvědčit hrstku novinářů v několika
novinách, časopisech a televizních stanicích, aby o nás psali.Míjíme tak aktivní bloggery, publicistické portály a ţurnály,
on-line kritiky, názorotvůrce, analytiky, konzultanty a další, kteří zasáhnou přesně tu cílovou skupinu, které máme co
nabídnout. Není ţádný racionální zdůvodnění proto, proč nevést komunikaci s našimi klienty napřímo a ne přes média
pomocí tiskových zpráv. David Meerman Scott, The New Rulesof Marketing and PR, Wiley 2009, str. 24
8
Janouch, Viktor, Internetový marketing, Computerpress, Brno, 2010
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2. Pouţijte metodu „Obrácené pyramidy“
Tento způsob tvorby textu vychází ze ţurnalistické praxe. Čtenáři dává moţnost opustit text (např.
článek) kdykoli v průběhu jeho čtení, aniţ by přišel o nejdůleţitější sdělení a souvislosti.
V první řadě se čtenář dozvídá závěry, pointu, shrnutí. Tato část textu odpovídá na otázky (KDO,
CO, KDY, KDE).
Teprve následně jsou mu sdělovány souvislosti a rozšiřující informace a kontext (JAK, PROČ).
Největší podrobnosti jsou zařazeny na konec.
3. Zvýrazněte klíčová slova

 Zvýrazněná klíčová slova přitáhnou pozornost čtenářů a umoţní jim se v textu lépe orientovat.
4. Pouţívejte srozumitelné nadpisy
 Uţívejte nadpisy, které co nejlépe vystihnou obsah článku.
 Pokud na webu zveřejňujete tiskové zprávy, nebojte se pouţít i trochu odváţnější titulek, který
přiláká čtenáře (viz kapitola mediální komunikace).
5. Pouţívejte krátké a srozumitelné věty
 Vyvarujte se dlouhých souvětí, ve kterých se čtenáři ztratí.
 Stačí krátké a stručné informace.
 Pokud jsou texty na webu určeny i pro širokou veřejnost, nepouţívejte příliš odborných výrazů,
případně poskytněte uţivatelům slovníček.
 Čím lépe vašim článkům čtenáři rozumí, tím větší na ně budou mít účinek.
6. Pouţívejte odkazy
 Odkazujte v článcích na jiné zdroje (jiné články v rámci webu, na externí informace týkající se
tématu, sociální média apod.).
Sociální média
Sociální média zaznamenávají v poslední době velký vzestup. Zájem lidí se totiţ postupně začíná
přesouvat od běţného vyhledávání informací k jejich sdílení. Při rozhodnutí vyuţívat této formy
propagace je důleţité si uvědomit, ţe sociální média v první řadě slouţí ke sběru informací a získávání
zpětné vazby.
Úlohou veřejné správy na sociálních médiích tedy není jen seznámit veřejnost se strukturálními fondy a
jejich projekty, ale také zjistit názory uţivatelů na různá témata a pozitivním směrem ovlivnit názory na
veřejnou správu. Aktivitu na sociálních médiích je tak nutné stále monitorovat a vyhodnocovat.
Výhody vyuţití sociálních médií
 Přímá komunikace s uţivateli.
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 Moţnost zpětné vazby – okamţitě je moţné se dozvědět, co se jednotlivým uţivatelům líbí a s čím
naopak nejsou spokojeni.
 Pokud se interakce s jednotlivými uţivateli sociálních médií podaří, mohou jejich názory (pozitivní i
negativní) slouţit i jako nástroj při tvorbě různých strategií či hodnocení.
Přehled vyuţitelných komunikačních prostředků
1. Blogy
Blogy mají formu osobně laděných textů či zápisků, které vyjadřují názory a stanoviska autora. Dnes
jsou blogy nejen běţnou součástí oficiálních webových stránek soukromých firem a některých veřejných
institucí, ale také zpravodajských serverů. Slouţí k podávání odborných informací či zasvěceného
názoru, který se ke čtenářům jinak nedostane.
Navrhované aktivity: Články na blogu v rámci oficiálních webových stránek by měly přiblíţit danou
problematiku z jiného pohledu, neţ jsou v rámci oficiálních materiálů. Obvykle se doporučuje psaní
odborných článků podrobně vysvětlujících určité téma, které souvisí s OP LZZ.Články mohou být pojaty
také jako seriál pro příjemce a ţadatele o procesu čerpání ze strukturálních fondů. Očekávaná reakce je
přečtení článku a psaní komentářů.
Rizika a omezení: Některé komentáře uţivatelů mohou být velmi kritické aţ agresivní. Blog však musí
mít určitá jasně daná pravidla diskuze a je moţné takové komentáře mazat. Není vhodné pouštět se do
diskuse pod článek, jde spíše o zjišťování názorů.
2. Mikroblogy
Mikroblogy se od klasických blogů odlišují tím, ţe jsou obvykle kratší – mohou se skládat pouze z jedné
věty, videa nebo mp3 souboru. Na sociálních sítích je tato forma vyuţita v tzv. statusech, které mohou
mít různé podoby – od povrchních sdělení („jak se dnes mám“), aţ po specifická témata (sport, film,
umění apod.).Typickýmmikroblogem (s nejvíce uţivateli na světě), který je však zároveň sociální sítí, je
Twitter.
Navrhované aktivity: Krátké informace o OP LZZ a také o příbuzných tématech. Cokoliv se dotýká, byť
okrajově, problematiky OP LZZ, můţe zajímat odběratele kanálu (Twitter). Vhodné jsou také retweety
zajímavých informací. Cílem je dosaţení velkého počtu odběratelů kanálu a co nejvíce retweetů.
Rizika a omezení: Krátké zprávy musí být velmi poutavé, aby na ně lidé reagovali. Tímto způsobem je
moţné také upozorňovat pomocí odkazů na aktuální články na blogu nebo jiné informace z webů třetích
stran. Není vhodné se pouštět do polemiky s uţivateli, a proto i příspěvky nemají tuto polemiku
vyvolávat, ale spíše informovat.
3. Diskusní fóra
Diskusní fóra jsou zaloţeny na podobném principu jako sociální sítě. Pracují však více na principu
komunit. To znamená, ţe uţivatele spojuje pouze jeden společný zájem, o kterém pak diskutují s
ostatními uţivateli. Můţe to být zájem o konkrétní činnost či produkt (jezdectví, rybářství, hollywoodské
filmy, závodní kola apod.), ale třeba i zájem politický či příslušnost k minoritní skupině.
Naviga 4s.r.o.
Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vloţka 91669
Tel.: (+420) 224 815 557, Fax: (+420) 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz

40

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit
OP LZZ a realizace komunikačního plánu

Navrhované aktivity: Diskusní fórum je nejčastěji zřízeno v rámci webových stránek za účelem řešení
problémů. V takovém případě můţe být pro veřejnou správu zajímavé cílené zjišťování názorů, které lze
získávat volbou témat určitých témat (např. jak jsou uţivatelé spokojeni s procesem čerpání).
Rizika omezení: Spravování diskusního fóra je náročné na odbornou úroveň pracovníků. Reakce
nemusí být okamţitá, avšak delší prodlení je také nevhodné.
4. Podcasting
Podcastingem se rozumí audiovizuální soubory (obvykle ve formátu mp3 nebo mpeg), které jsou
nahrány na Internet. Nejrozšířenějším druhem podcastingu je tzv. vodcasting. Ten spočívá v nahrávání
video souborů, které je moţno sdílet například v rámci různých serverů sdílených multimédií (např.
YouTube). Tato videa mohou být pojata různě, od zábavných scének, aţ třeba po odborné rady a
ukázky vědeckých pokusů. V rámci propagace sluţeb či produktů se tato forma sociálních médií
vyuţívá především ke komerčním sdělením, tedy k reklamě.
Navrhované aktivity:Video představuje způsob, jak seznámit uţivatele s konkrétními projekty a lidmi,
kterým dotace z OP LZZ pomohly. Cílem je jinou formou informovat, přesvědčovat, přimět k akci.
Rizika a omezení: Uţivatelské reakce jsou moţné v případě vyuţití sluţeb sdílených multimédií
(YouTube). Nejlépe je zřídit vlastní kanál, kde je moţné stanovit pravidla pro reakce a případně se
vyjadřovat ke komentářům. Videa se dají také postupně zveřejňovat na webových stránkách, případně
blogu.
5. Sociální sítě
Sociální sítě jsou tvořeny jednotlivci, kteří jsou virtuálně propojeni na základě jednoho či více
společných zájmů (navazování přátelství či vztahů, společné koníčky, stejné náboţenské vyznání,
sdílené nepřátelství vůči nějaké osobě apod.). Sociální sítě také bývají propojeny s diskusními fóry a
sdílenými multimédii (YouTube, Flickr apod.), proto je vhodné propagovat program všemi těmito kanály.
Navrhované aktivity: Zřízení profilu/účtu OP LZZ umoţní aktivní komunikaci s
fanoušky/přáteli/náhodnými přispěvateli. K propagaci je vhodné nevolit příliš odborná témata a raději se
zaměřit na poutavý obsah – zajímavé události, aktuální informace, komentování dění.
Rizika omezení: Komunikace je obousměrná a je nutné ji řídit. Pravidelná aktualizace je
bezpodmínečně nutná, stejně jako rychlá reakce na dotazy, náměty nebo připomínky – hrozí nebezpečí
z prodlení. Komunikace musí probíhat nepolemicky. I kdyţ lidé mnohdy nemají pravdu, na sociálních
médiích jim to firma/instituce nesmí dát nijak najevo.
6. Článkové portály
Spolu s různými formami sociálních médií jsou v poslední době často vyuţívány také tzv. článkové
portály nebo linkovací (záloţkovací) systémy. V těchto systémech je moţné publikovat krátké výtahy
z obsahu různých článků s přiloţeným odkazem. Uţivatelé systémů pak mají moţnost odkazy hodnotit
a známkovat. Na základě tohoto hodnocení se jednotlivé odkazy řadí v ţebříčcích – čím lepší známky
odkaz získá, tím se jeho čtenost zvyšuje. Příklady článkových portálů je například Linkuj.cz.
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Navrhované aktivity: Psaní populárních článků na dané téma. Cílem je získávání odkazů, čtenost je
minimální.
Rizika a omezení: Reakce na články není očekávána a vzhledem k malému počtu zhlédnutí článku
není třeba se po zveřejnění článkem dále zabývat.
Jak postupovat, kdyţ zvolíme propagaci na sociálních médiích: Význam sociálních médií jako
doplňku klasických marketingových, zejména PR aktivit roste. S rozvíjejícími se technologimi navíc
přibývá stále více druhů sociálních médií (velká budoucnost se například předpovídá sociálním sítím
vyuţívajícím technologie GPS, např. FourSquare). Na druhou stranu však tato forma propagace v sobě
nese i mnoho rizik. Proto je při plánování propagace veřejného sektoru na sociálních médiích vhodné
nejdříve učinit následující kroky:
7. Zmapovat vhodnost sociálních médií
 Jedním z prvních kroků, které je při plánování propagace na sociálních médiích nutné vykonat, je
zmapování diskusních fór a blogosféry, které se věnují tématu strukturálních fondů, nebo kde je
toto téma nějakým způsobem zmíněno.
 To dopomůţe k vytipování vhodného propagačního nástroje a formy propagace a také zachycení
krizových témat.
 Monitoring diskusí a blogosféry je nutné provádět soustavně a reagovat na případnou kritiku ze
strany veřejnosti – buď přímým vstupem do diskuse, nebo konkrétními činy (zjednodušením
procesu administrace ţádostí apod.).
 Pro zvolení vhodného propagačního nástroje a vhodných komunikačních témat je třeba také
vyhodnotit, jaké cílové skupiny vyuţívají jaká média (např. široká veřejnost bude spíše vyuţívat
sociální sítě, neziskové organizace budou aktivní v diskusních fórech apod.)
8. Vyhodnotit lidské zdroje
 Propagace na sociálních médiích sice nevyţaduje velké finanční náklady, ale komunikace
s internetovými uţivateli a monitoring sociálních médií vyţaduje především časovou investici.
 Je tedy nezbytné vyhodnotit, zda jsou na tuto činnost kapacity, případně vyuţít externí pracovníky
nebo PR agenturu.
 PR agentura by však v tomto případě měla mít spíše poradní funkci, samotnou tvorbu textů a
komunikaci s uţivateli sociálních médií by měl mít na starosti interní pracovník, který se vyzná
nejen v tématu strukturálních fondů, ale také ve fungování veřejného sektoru. Můţe tak nejen
okamţitě reagovat, ale také přizpůsobovat styl komunikace.
 S přihlédnutím k personálním moţnostem je také třeba vybrat nejvhodnější propagační nástroj.
Např. udrţování profilu na sociálních sítích zabere více času neţ pravidelné psaní blogu.
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9. Navrhnout strategii
 Pro vybrání nejvhodnějšího komunikačního prostředku je třeba stanovit cíle, které chceme
dosáhnout. Pro kaţdý cíl se hodí jiné médium (komunikační prostředek) a kaţdé médium vyuţívá
jiná cílová skupina. Ke konkrétní představě dopomůţe monitoring diskusí a blogosféry.
 Dále je třeba vyhodnotit náklady, které budou do propagace na sociálních sítích vloţeny. Jak jiţ
bylo zmíněno, tato forma propagace je především náročná na čas, ale například tvorba kvalitních
videí vyţaduje také značnou finanční investici.
 Na základě těchto kroků jsou pak vybrána vhodná sociální média – aby měla propagace co
největší dopad, je vhodné propojit sociální média mezi sebou (např. pomocí Twitteru odkazovat na
texty na blozích, přidat odkazy na YouTube videa na webové stránky apod.).
 Pro ušetření času je vhodné také naplánovat dopředu témata, která chceme uţivatelům sdělit
(pokud je to moţné). Například náplň odborných textů na blog se dá rozplánovat na několik týdnů
dopředu, na sociálních sítích by se ale měly zveřejňovat především aktuality.
10. Zahájit kampaň
 Naplánování a provedení předchozích kroků povede k zahájení kampaně na sociálních médiích.
11. Vyhodnocovat, analyzovat a přijímat opatření
 Měření úspěšnosti na sociálních médiích je trochu problematické. Na jednu stranu jsou některé
výsledky vidět ihned - počet členů komunit, počet dotazů, počet komentářů, čtenost článků apod.
 Propojením sociálních médií s webovými stránkami navíc umoţňuje sledovat, jak propagace na
sociálních médiích zvýšila čtenost samotného webu.
 Důleţité je si však uvědomit, ţe v případě sociálních médií není někdy důleţitá kvantita příspěvků,
ale především jejich kvalita. To znamená, ţe od uţivatelů by měla být především získávána zpětná
vazby, a tím pádem pět konstruktivních komentářů (klidně i v negativním smyslu) je lepší neţ
dvacet obecných.
 Obecně je také důleţité sledovat, jak se zvýšila informovanost cílových skupin od spuštění
kampaně na sociálních médiích.
 Na základě výsledků monitoringu a vyhodnocování propagace na sociálních médiích je třeba měnit
taktiku a cíle komunikace.
Příklady dobré praxe
Zahraniční internetové portály veřejné správy chápou prezentaci na webu jako místo, kde se setkávají
různé skupiny uţivatelů. Jsou tedy zaměřeny nejen na odbornou, ale i na širokou veřejnost. Obsah
sociálních médií se pak obvykle odvíjí od obsahu webových stránek.
Například stránky Evropského parlamentu rozšiřují pomocí sociálních médií informace – na Facebooku
je moţné dočíst se novinky z webových stránek, které pravidelně komentují fanoušci stránky. Na
serveru Youtube jsou pak zprávy v audiovizuální podobě doplněné fotografiemi na serveru Flickr.
Zkrácené zprávy (tweety) jsou pak zájemcům rozesílány pomocí sociální sítě Twitter.
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Obrázek 13: Webová prezentace Evropského parlamentu

Odkaz na blog
prezidenta EP

Novinky EP
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Odkazy na sociální
média

Zdroj: European parliament. http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm

Naviga 4s.r.o.
Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vloţka 91669
Tel.: (+420) 224 815 557, Fax: (+420) 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit
OP LZZ a realizace komunikačního plánu

Obrázek 14: Profil Evropského parlamentu na sociální síti Facebook a serveru sdílených multimédií
YouTube

Novinky EP

Videozprávy EP
Komentáře
fanoušků
Zdroje: Facebook. http://www.facebook.com/#!/europeanparliament;
YouTube. http://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
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Obrázek 15: Profil na serveru sdílených multimédií Flickr a sociální síti Twitter

Tematicky zaměřená
fotografická alba
Krátké aktuální
zprávy EP

Zdroje:Twitter. http://twitter.com/Europarl_EN;
Flickr. http://www.flickr.com/photos/european_parliament/
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6.5.2.3.
Přímá komunikace
Přímá komunikace by se měla soustředit především na cílovou skupinu široké veřejnosti. Je účinné
pořádání eventů, které by představily konkrétní přínosy OP LZZ (návštěva chráněné dílny nebo
uspořádání trhu, kde by sevýrobky z dílen prodávaly). Další moţností je propagace programu formou
soutěţí pro základní a střední školy – mladí lidé by tak mohli kreativně zpracovávat různé projekty,
například jak bojovat proti diskriminaci, šikaně apod.
Zpracovatel také doporučuje uspořádat aspoň jedno neformální setkání s novináři ročně. Tato setkání
by představila konkrétní projekty reagující na nějakou událost (např. růst nezaměstnanosti, hospodářská
krize) a aktuální stav čerpání z programu a zároveň by slouţila k upevnění vztahu mezi zástupci médií a
Řídicím orgánem.
Eventy a soutěţe
Pořádání eventů a soutěţí je velmi populární způsob propagace, který účastníky zapojí přímo do děje a
upozorní je tak na existenci programu nenápadnou a zábavnou formou. Eventy se dají pojmout několika
způsoby:
 Tematicky zaměřené eventy a soutěţe pro veřejnost
Akce, které představí veřejnosti konkrétní přínosy OP LZZ, například formou návštěvy chráněné dílny
nebo uspořádáním trhu, kde by se tyto výrobky prodávaly. Je moţné také pořádání soutěţí pro základní
a střední školy. Mladí lidé by například mohli kreativně zpracovávat různé návrhy, například jak bojovat
prosti diskriminaci, šikaně apod.
Tyto akce je také potřeba propojit s mediální komunikací, čili informovat o nich novináře formou
tiskových zpráv nebo pomocí inzerátů či dohodnutých PR článků.
V současné době se také ukázalo velmi účinné propojovat akce pro veřejnost se sociálními médii. To
znamená umoţnit účastníkům, aby o svých záţitcích diskutovali na webových stránkách, zasílat jim
zprávy pomocí sociálních sítí, případně zřídit profil akce na serverech sdílených multimédií YouTube a
Flickr.
 Workshopy s novináři
Workshopy se nemusí omezovat pouze na cílovou skupinu odborné veřejnosti. Lze také uspořádat
workshopy za účasti zástupců médií, například v místě realizace projektu. I zde je moţné vyuţít diskuze
s odborníky na určité téma (diskriminace ţen pracovišti, skloubení rodinného a pracovního ţivota apod.)
a také debatu s odborníky na tuto problematiku.
Neformální setkání s novináři
Neformální setkání s novináři slouţí nejen k představení konkrétních projektů či aktuálního stavu
čerpání z programu, ale také k upevnění vztahu mezi zástupci médií a Řídicím orgánem.
Zpracovateli se velmi osvědčilo pořádání neformálních setkání, tzv. brunchů, kde jsou novinářům
představeny projekty a také samotný program. Akce bývají obvykle pořádány v souvislosti s aktuální
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společenskou situací či novinek souvisejících s programem (např. schválení nových projektů, přidělení
dotací firmám bojujícím s hospodářskou krizí, vzdělávání rodičů na mateřské dovolené apod.).
Brunche jsou pořádány pro úzký okruh novinářů (5–10) specializujících se na Evropskou unii či sociální
tematiku.
Příklad z praxe
Neformální setkání s novináři na téma „Evropské fondy řeší nedostatek peněz na výzkum a
vývoj“
Pořadatel: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy
V březnu
2010
uspořádalo
Ministerstvo
školství
setkání
s novináři
mezinárodníhohodnocení projektů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

k příleţitosti

Šlo o sloţité a technicky zaměřené téma schvalování projektů, kterým mělo být přiděleno 28 miliard
korun. Novináři se obvykle v technických aspektech hodnocení projektů nevyznají a bylo třeba jim toto
téma přiblíţit srozumitelnou formou.
Celá akce navíc probíhala ve vypjaté atmosféře diskusí o způsobu financování české vědy a tlaků
akademické veřejnosti a regionálních politiků na to, kam evropské peníze putují.
Bezprostředně na toto setkání navazovala účast vrchního ředitele odboru OP VaVpI Jana Vituly a
odborníka na aplikovaný výzkum Jana Bunčeka ve Studiu 6, kde se probírala problematika rozdělování
financí na vědu a výzkum.
Cíl akce
 Seznámit novináře s evropskými penězi na vědu a výzkum a roli MŠMT v procesu rozdělování
peněz.
 Srozumitelnou formou novinářům přiblíţit sloţitý proces hodnocení projektů vědy a výzkumu.
 Představit novinářům úspěšný projekt, aby si udělali konkrétní obrázek o dopadech operačního
programu.
 Osvětlit konkrétní dopad evropských peněz ve vědě a výzkumu na rozvoj ekonomiky v krizi.
Forma akce
 Neformální brunch v praţském hotelu (5–10 novinářů z tematicky relevantních médií).
Načasování akce
 Před konáním mezinárodního panelu (březen 2010).
Účastnící akce
 Vrchní ředitel odboru Jan Vitula.
Naviga 4s.r.o.
Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vloţka 91669
Tel.: (+420) 224 815 557, Fax: (+420) 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz

48

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit
OP LZZ a realizace komunikačního plánu

 Vědečtí populizátoři: Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (odbornice na imunologii vyučující na
univerzitě v Salt Lake City), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (vedoucí výzkumu GENERI BIOTECH
s.r.o., podílel se na řadě patentů a publikací).
 Ekonomický popularizátor – Pavel Kohout (český ekonom a publicista).
 Realizátor projektu – zástupci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství.
 Novináři.
Obrázek 16: Pozvánka pro novináře
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6.5.2.4.
Tištěná komunikace
Tištěná komunikace je chápána jako doplněk k ostatním komunikačním aktivitám. Pro další zkvalitnění
servisu ţadatelům a příjemcům zpracovatel navrhuje pravidelné rozesílání Newsletteru, který by
zahrnoval především novinky ohledně programu, aktuální výzvy a konkrétní rady a tipy pro ţadatele a
příjemce dotací. Pokud by byl Newsletter distribuován v elektronické verzi, bylo by moţné jeho
prostřednictvím odkazovat na zajímavé články a informace na webových stránkách, čímţ by se nejen
zvýšila jejich návštěvnost, ale uţivatelé by přesně věděli, kde které informace hledat.
Newsletter je jedním z nejúčinnějších způsobů komunikace především směrem k odborné veřejnosti.
Měl by tedy obsahovat informace, které tuto cílovou skupinu zajímají. To zahrnuje především novinky
ohledně programu, aktuální výzvy a konkrétní rady a tipy pro ţadatele a příjemce dotací.
Newsletter lze samozřejmě distribuovat i v tištěné podobě, v současné době je však upřednostňována
forma elektronických newsletterů, které jsou rozesílány emailem klientům Řídicího orgánu (ţadatelé,
příjemci, spolupracovníci, externisté).
Elektronická verze navíc umoţňuje prolinky na webové stránky. Někdy není potřeba ani psát celé
články, ale uvést pouze zkrácenou verzi jiţ existujícího textu s odkazem na něj. To je uţitečné
především v rámci rad a tipů zaměstnanců úřadů, které tak mohou být umístěny přímo na webových
stránkách a newsletter by na ně pouze odkazoval.
Propojení newsletteru s dalšími on-line nástroji zvyšuje čtenost jednotlivých článků, návštěvnost webu a
tím samozřejmě také zvyšování povědomí o OP LZZ a ESF. Speciální čísla newsletterů lze věnovat i
soutěţím či eventům, které ŘO uspořádá.
Pravidla Newsletteru
12. Určete hlavní téma
 Kaţdý newsletter by se měl věnovat aktuálnímu tématu souvisejícím s OP LZZ – obvykle se jedná
o probíhající či připravované výzvy, schválené projekty apod.
 Hlavní téma by mělo být vybráno v návaznosti na nejdůleţitější oblasti, které se z programu
financují (např. podpora znevýhodněných osob, rekvalifikace zaměstnanců, modernizace veřejné
správy apod.).
13. Střídejte odborné a praktické informace
 I kdyţ jsou newslettery obecně zaměřeny na cílovou skupinu odborné veřejnosti, není nutné zahltit
čtenáře pouze odbornými informacemi.
 Je přínosné jim poskytnout také praktické ukázky toho, co se z programu OP LZZ podpořilo.
 Odborné a praktické informace by se pak měly pravidelně střídat, aby newsletter působil co
nejrozmanitějším dojmem.
14. Zviditelněte své zaměstnance
 Newsletter má za úkol nejen zviditelnit činnost odboru strukturálních fondů, ale především jeho
zaměstnance.
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 Proto je dobré do newsletteru zahrnout rubriky typu: „Rady a tipy“, kde bude čtenářům radit
konkrétní zaměstnanec odboru.
 Ţadatelé a příjemci tak budou mít pocit, ţe za jinak anonymní institucí stojí skuteční lidé.
 Proto by newsletter měl obsahovat krátký sloupek zaměstnanců odboru nebo rozhovor s nimi, kde
by byly zmíněny největší problémy ţadatelů, doporučení ohledně ţádostí a realizace projektů,
komentář aktualit apod.
 V této části newsletter je také moţné odkazovat na webové stránky (např. do sekce Otázek a
odpovědí apod.).
15. Uvádějte konkrétní příklady projektů
 Newsletter by měl rozhodně obsahovat příklad projektu, který byl z OP LZZ podpořen.
 Zkušenosti ţadatelů slouţí jako inspirace pro ostatní, navíc se realizátoři projektů mohou podělit o
zkušenosti.
 Příjemci také ocení, ţe o ně Řídicí orgán má zájem a poskytuje jim moţnost propagace.
16. Předvídejte potřeby a problémy svých klientů
 Newsletter by měl obsahovat co největší servis pro ţadatele a příjemce, který jim Řídicí orgán
poskytuje.
 Proto je nezbytné v něm uveřejňovat či odkazovat na pozvánky na semináře, eventy a také
seznam aktuálních či připravovaných výzev, které by mohli klienty zajímat.
 Také svým klientům poskytněte poradenský servis, např. formou otázek a odpovědí nebo
prostřednictvím rozhovoru se zaměstnancem Řídicího orgánu.
17. Prodejte přednosti programu a svého oddělení
 V kaţdém článku zdůrazňujte (v rozhovorech i v tématu), jaké výhody dotace ze strukturálních
fondů poskytují a co všechno v rámci projektů Řídicí orgán zajišťuje.
 U jakékoliv zmínky o programu OP LZZ vkládejte hypertextové odkazy, které čtenáře přesměrují
na informace u programu. Příklad: „V rámci ESF bylo v oblasti podpory znevýhodněných osob
podpořeno 2 500 projektů“. Raději několik projektů vyjmenujte a jednou větou je popište. Pro
čtenáře jsou vţdy tyto konkrétní přínosy nejzajímavější a lépe si z nich udělají komplexní obrázek
o programu.
 Své zaměstnance propagujte jako odborníky, na které se mohou klienti obrátit v jakékoliv situaci.
18. Ptejte se svých klientů
 Do newsletteru přidejte kontakt, kam se mohou klienti obracet s dotazy.
 Newsletter je rozhodně vhodné umístit v elektronické formě na webové stránky a přidat k nim
moţnost moţnosti komentářů.
 K podnícení diskuze je také dobré poloţit čtenářům přímou otázku, např. co jim v nesletteru chybí,
o jaká témata by měli zájem apod.
19. Dbejte na design
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 Zvýšenou pozornost věnujte grafickému zpracování. Grafika je totiţ to první, co čtenáře zaujme a
podnítí ho ke čtení.
 Články doprovázejte kvalitními fotografiemi projektů a zaměstnanců Řídicího orgánu.

52

Naviga 4s.r.o.
Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vloţka 91669
Tel.: (+420) 224 815 557, Fax: (+420) 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit
OP LZZ a realizace komunikačního plánu

Příklady z praxe
Obrázek 17: Newsletter veřejného sektoru

IIAS je mezinárodní asociace, která se soustředí na
studium veřejné správy. Poskytuje fórum, na kterém
porovnává studie- praktické zkušenosti a teoretické
analýzy odborníků.Institut se zajímá o veřejnou správu na
národní i mezinárodní úrovni.

Aktuality
Úvodník ředitele

53

Seznámení
zaměstnanci

se

Novinky týkající
se organizace

Naviga 4s.r.o.
Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vloţka 91669
Tel.: (+420) 224 815 557, Fax: (+420) 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit
OP LZZ a realizace komunikačního plánu

Obrázek 18: Newsletter soukromého sektor
Úvodník Newsletter zaměřeného na
doporučení, jak trávit volný čas.
Úvodník obsahuje shrnutí čísla.

Newsletter Lonely Planet se pravidelně
umísťuje na předních místech nejlépe
hodnocených Newsletterů. Vyuţívá
moderní grafiku a barevně odlišené
články, coţ je pro čtenáře velmi
atraktivní.
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