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ÚVOD  

Komunikační strategie je jedním z moderních nástrojů řízení města, vymezujícím 

principy a postupy přenosu informací směrem od města k občanovi, ale také naopak od 

občana směrem k městu (tzv. feedback).  

Celý projekt má za cíl vytvořit nový komunikační manuál pro kontakt s veřejností. 20. 

léta 21. století, do nichž jsme vstoupili, nastolila nový standard v získávání i v práci s 

informacemi. Jako nejzásadnější se ukazuje požadavek občanů na informace téměř o 

čemkoli co nejdříve, nejlépe hned (v případě sociálních sítí). Také prezentace města na 

webových stránkách musí být moderní a klást důraz na jiné aktuality, než bylo dříve 

trendem. Současným trendem je responzivita stránek , co největší aktuálnost a 

množství informací, jež jdou někdy proti požadavku přehlednosti a jednoduchosti 

stránek.  

Důvodem vzniku Komunikační strategie města Slavičína jsou tedy právě výše zmíněné 

požadavky. Strategie bude sloužit primárně zaměstnancům města, kteří zabezpečují 

komunikaci s veřejností na různých úrovních a ve všech oblastech, které spadají do 

kompetence města. Součástí Komunikační strategie města Slavičín je analýza a 

následný návrh opatření na zlepšení komunikace s klienty městského úřadu.  

 

Vytvořená Komunikační strategie je živý dokument, jež reaguje na aktuální trendy, proto 

některá z navrhovaných řešení byla ihned implementována do praxe a čtenář tak může 

konfrontovat texty s již reálným pokrokem v dané oblasti.  

  



  

 

1.1 Cíle komunikační strategie  

Veřejná správa je především službou občanům a jako veřejnou službu je proto třeba 

chápat i poskytování a předávání informací veřejnosti . Komunikace však není pouze 

jednosměrný tok informací, při komunikaci se jedná také o přenos názorů a informací 

od veřejnosti ke správním orgánům. Bez zohlednění názorů a námětů veřejnosti v 

rozhodovacích procesech se mohou přijatá rozhodnutí dostat mimo realitu praktického 

života ve městě. Město posílí svoji pozici důvěryhodné instituce, která aktivně 

komunikuje s veřejností a bude všeobecně vnímáno jako město otevřené, vstřícné, 

transparentní a komunikující, jehož představitelé se aktivně starají o zájmy  svých 

občanů a přispívají tak k všeobecnému rozvoji města a zvyšování jeho atraktivity.  

Efektivně naplňovaná komunikační strategie výrazně posílí kredit města jak ve vztahu k 

občanům, tak i ve vztahu k ostatním aktérům v regionu. Komunikační strategie 

stanovuje postup, jak bude veřejnost a další klíčoví aktéři informováni o probíhajících 

aktivitách města a jakým způsobem se mohou do procesu zapojit. Smyslem je, aby 

široká veřejnost porozuměla důvodům a činnostem souvisejícím se správou města a 

seznámila se s výsledky, kterých bylo dosaženo.  

 

Obecné (vnější) cíle komunikační strategie:   

● Zajistit co nejširší informovanost veřejnosti ve srozumitelné, transparentní, 

včasné a přehledné podobě a získávat zpětnou vazbu v podobě názorů a námětů 

občanů.   

● Začlenit veřejnost a další klíčové aktéry do spolurozhodování o přítomnosti i 

budoucnosti města, do přípravy strategických dokumentů a jejich realizace.  

Obecné cíle, jejichž naplnění se od realizace komunikační strategie města očekává, jsou 

podmíněny postupným dosažením specifických cílů, zaměřených dovnitř systému, v 

němž komunikační procesy probíhají.  

 

Specifické (vnitřní) cíle komunikační strategie:   

● Sjednotit, kategorizovat a standardizovat komunikační nástroje používané při 

komunikaci uvnitř i vně městského úřadu.   

● Zlepšit efektivnost komunikace s klienty městského úřadu a posílit úroveň 

pronikání komunikovaných témat k veřejnosti.  

● Nastolit nový způsob práce, případně přerozdělení kompetencí stávajících 

zaměstnanců úřadu.  

  



  

1.2 Základní cílové skupiny Komunikační strategie 

Komunikační strategie města je zacílená na širokou veřejnost, tedy na všechny osoby 

či organizace, kterých se dění ve městě přímo dotýká, zajímají se o aktuální dění ve 

městě nebo by je budoucí aktivity města mohly zajímat. Proto je zapotřebí správně 

nadefinovat všechny relevantní cílové skupiny a počítat s jejich specifickými 

charakteristikami při realizaci strategie.  

Cílové skupiny: 

• Obyvatelé města  
Jde o nejdůležitější skupinu v rámci vnější komunikace, protože má nejužší kontakt s 

městem. Veškerá rozhodnutí města se obyvatel (občanů) přímo dotýkají a naopak 

veřejné mínění zpětně toto rozhodování ovlivňuje. K 31. 12. 2018 žilo ve městě 6 513 

obyvatel. Proto je potřebné věnovat této cílové skupině v komunikaci nejvyšší 

pozornost, ptát se, co ji zajímá, vysvětlovat zásadní rozhodnutí města i možné sporné 

body. Jako zpětná vazba slouží jednak dotazníky občanům a dále různá společná 

sezení, kulaté stoly a veřejná projednávání. V rámci široké skupiny obyvatel města 

můžeme specifikovat jednotlivé podskupiny, které mohou vyžadovat specifický přístup 

při zprostředkování informací.   

• Pracovníci MěÚ Slavičín  

Úředníci města tvoří sice nepočetnou, ale z hlediska přenosu informací velmi důležitou 

podskupinu. Pracovníci města mají k veřejným informacím o dění ve městě blíže, než 

kterákoliv jiná skupina samozřejmě kromě vedení města. Kvalita a úplnost informací, 

které má tato cílová skupina k dispozici (zejména od politické reprezentace a vedení), je 

stěžejní pro relevanci informací, jimiž se řídí a které předávají dalším cílovým skupinám. 

Tato skupina by tak měla pro zlepšování dobrého jména města mít k dispozici 

dostatečné a aktuální informace, které budou pro ně dostupné a zveřejnitelné.   

• Zvolení představitelé města  

Politická reprezentace města (21 zastupitelů) je z pohledu rozhodovacích pravomocí 

klíčovou skupinou. Ve vztahu k občanům města je zde důležitá obousměrnost 

komunikačních kanálů. Politik musí kvalifikovaně interpretovat politická rozhodnutí a 

současně mít úplnou a nezkreslenou zpětnou vazbu od veřejnosti, jíž se politická 

rozhodnutí dotýkají.   

• Podnikatelé a další zástupci soukromého sektoru  

Jde o cílovou podskupinu, vyžadující určité specifické informace. Zejména jde o 

informace o připravovaných projektech, o možnostech spolupráce s městem (oblast 

financování, rozvojové projekty, zaměstnanost) apod. Vzhledem k tomu, že Slavičín je 

město s vysokým procentuálním zastoupením podnikatelů, je spolupráce v této oblasti 

nezbytná. 

• Zástupci neziskového sektoru  

Také zde se jedná o specifickou cílovou podskupinu. Tato skupina má často zájem 

získat podporu od města na své projekty. Proto se komunikace musí zaměřit na 

možnosti, které jim město poskytuje nebo na poskytování rad a informací, jak získat 



  

finanční podporu z různých dotačních titulů. Ve Slavičíně působí mnoho spolků v rámci 

neziskového sektoru a sdružují cca 1,0 % populace.   

• Děti, mládež a mladí lidé  

Podskupina, která se svými názory, zkušenostmi a postoji vymyká pojmu „průměrný 

občan“ a tomu je třeba přizpůsobit i nástroje pro komunikaci. Děti do 15  let věku tvoří 

méně než 15 % populace.   

• Senioři  

Tato množina lidí je díky svému specifickému sociálnímu postavení více citlivá na socio -

ekonomické změny ve městě a vyžaduje proto zvláštní přístupy při komunikaci. Senioři 

nad 65 let věku tvoří stále více rostoucí skupinu.   

• Odborná veřejnost  

Menší skupina občanů, která díky své erudici může reflektovat i odborné souvislosti 

komunikovaného problému.  

• Obyvatelé spádových obcí  

Slavičín měl před 30 lety téměř 10 000 obyvatel, a to díky přifařeným obcím, které se na 

počátku 2. tisíciletí od města odtrhly. Jde o Šanov, Bohuslavice nad Vláří, Rokytnici, 

Rudimov a Lipovou. Při přípravě a realizaci strategií přesahujících rámec města a 

dotýkajících se celého Slavičínska se stává tato cílová podskupina důležitým partnerem 

pro komunikaci. 

• Turisté a další občané mimo spádovou oblast města  

Do této cílové skupiny patří nejen turisté, ale i občané, kteří se o region zajímají z jiných 

důvodů. Této skupině je potřebné poskytovat cílené informace nejen o dění ve městě, 

ale zejména nabízet jim důvody, proč město navštívit.   

• Turisté z regionu  

Skupina návštěvníků, která je zpravidla obeznámena s poměry ve městě a okolí a její 

zájem je spíš orientován na drobnější akce lokálního významu.   

• Turisté mimo region  

Návštěvníci, pro které je Slavičínsko jednou z možných destinací pro rekreaci a 

volnočasové aktivity.  

• Turisté ze zahraničí  

Specifická podskupina turistů ze zahraničí zpravidla využívá i specifických 

komunikačních kanálů, nezřídka navázaných na komunikační kanály měst, se kterými 

Slavičín udržuje partnerské vztahy.  

• Média  

Jde o specifickou cílovou skupinu, jejímž úkolem je transfer informace k dalším cílovým 

skupinám, proto je mimořádně důležitá. Tuto zprostředkující roli však mohou média 

úspěšně plnit pouze v případě, že budou zapojena do komunikačních procesů na 

správném místě a ve správný čas.  

Uvedený výčet cílových podskupin nemusí být úplný a vždy bude možné identifikovat 

další podskupinu se specifickými požadavky na komunikační nástroje. V případě města 

Slavičín (i dalších měst) se může ukázat účelnou i sociální diferenciace cílové skupiny 



  

obyvatel. Problémem totiž je, že občané na hranici sociální exkluze (případně ti za ní) 

nevnímají standardní komunikační kanály pro přenos informace a používané 

komunikační nástroje. V takovém případě je pak nezbytné hledat specifické 

komunikační nástroje, které by oslovily i tuto skupinu občanů. 

 

Hlavní aktéři komunikace města: 

• Manažer/ka komunikace – tato odborná pozice byla vytvořena až v rámci 

projektu „Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín“ finančně podpořený Operačním 

programem zaměstnanost. Jedná se o pozici na 0,25 úvazku a má zajišťovat jak 

analýzu dosavadní komunikace, tak především její profesionalizaci 

prostřednictvím správy sociálních sítí města. Požadavky na tuto pozici ze strany 

města jsou však daleko vyšší – vydávání tiskových zpráv, redakční rada 

Slavičínského zpravodaje, komunikace s ostatními aktéry zprostředkovávajícími 

komunikaci města, tvorba příspěvků, plakátů na akce, (foto)dokumentace akcí 

atp. Z dosud vyplývajících zkušeností je do budoucna nutné zvýšení úvazku na 

tuto pozici.   

• Pracovnice informačního centra – zajišťují sběr podnětů a samotné hlášení 

místního rozhlasu, spravují Mobilní rozhlas, tvorbu příspěvků, připomínkování 

textů a grafického zpracování Slavičínského zpravodaje, příprava obsahové 

náplně akcí, tvorba plakátů, realizace samostatných akcí a jejich dokumentace, 

správu příspěvků na webu města Slavičín, propagace akcí  na webu a v místních 

médiích, spravování facebookového profilu Městského infocentra Slavičín atp. 

• Starosta a místostarostka – zastupování a prezentace města na akcích města, 

v rámci sdružení obcí (např. MAS, mikroregion atp.), zástupce obcí v rámci 

celostátního měřítka i v místních médiích, iniciátoři tiskových zpráv a jejich 

následného rozesílání médiím, spolupráce s vedení okolních obcí, příspěvky do 

Slavičínského zpravodaje atp.  

• Jednotliví pracovníci města a jeho příspěvkových organizací – zodpovědní za 

informování občanů v rámci svých agend – na webu a ve Slavičínském 

zpravodaji, zastupování svých agend, komunikace s pracovníky jiných měst a 

obcí, komunikace se zaměstnanci a občany města při řešení společných aktivit 

a agend. 

• Regionální média – například NašeValašsko, Region Valašsko, TVS, Zlínský 

deník atp., tvoří mediální obraz města pro širší okolí prostřednictvím zveřejňování 

tiskových zpráv, vytvářením vlastních tiskových zpráv, informováním o akcích 

v regionálním měřítku 

 

  



  

1.3 Komunikační mix 

V rámci komunikačního mixu města Slavičína a jeho příspěvkových organizací se 

můžeme setkat s těmito komunikačními nástroji: 

- webová prezentace 

- sociální sítě 

- tiskové zprávy 

- Slavičínský zpravodaj 

- aplikace Mobilní rozhlas 

 

U všech zmíněných komunikačních nástrojů je patrný současný trend nabídnout obsah 

v online podobě, u Slavičínského zpravodaje je to dokonce také varianta v tištěné 

podobě, která je tedy dostupné i pro ty, kteří nevyužívají internet.  

V rámci sociálních sítí je doposud využívaný pouze Facebook. Z hlediska rozšíření 

sociálních sítí bych doporučil zaměřit se také na sociální sítě Youtube a Instagram. 

Youtube kanál představuje velký potenciálem dosahu díky videím ze Slavičína, která by 

reflektovala dění ve městě. Ukázkovým příkladem je videokanál Velatický zpravodaj. 

Naopak Instagram je pro Slavičín vhodným kanálem pro posílení cestovního ruchu, 

velmi dobře vedený městský Instagram má například Instagram města Žilina. 

 

1.4 Analytická část 

1.4.1 Úvod k analytické části  

1.4.1.1 Definice důležitosti 

Klíčovou funkcí webové prezentace příspěvkových organizací by mělo poskytnutí 

informací. To by mělo být rozděleno na statické údaje jako jsou kontakty, základní 

charakteristika činnosti – o nás, naše činnost, jak se můžete zapojit, případně jak nás 

můžete podpořit. 

Dále jsou to aktualizované údaje jako jsou novinky či tiskové zprávy. Prostřednictvím 

nich je návštěvník webu informován o tom, co nového se v dané organizaci událo či co 

se v blízké době chystá. Z těchto aktualizovaných údajů by postupem času mě l vznikat 

komunikační nástroj mezi občanem města a danou příspěvkovou organizací, která 

touto cestou například může občany k náborové činnosti či vyzývat ke společné aktivitě. 

Ukázkou z praxe jsou webové prezentace www.zsbreznik.cz (Obrázek 1 - Obrazové 

přílohy) a www.ddm-melnik.cz (Obrázek 2 - Obrazové přílohy) 

 

https://www.youtube.com/channel/UChfKsCHT6SE5Jv1GJqvXLow
https://www.instagram.com/mestozilina/
http://www.zsbreznik.cz/
http://www.ddm-melnik.cz/


  

1.4.1.2 Propojení webu se sociálními sítěmi 

Nedílnou součástí webové prezentace příspěvkových organizací je její propojení se 

sociálními sítěmi. Takto vhodně nastavené spojení přirozeně zvyšuje návštěvnost webu 

a zároveň umožňuje vytvářet komunitu uživatelů na sociálních sítích, kteří web dané 

příspěvkové organizace pravidelně navštěvují. 

Zatímco aktuality na  webu by primárně měly sloužit jako úložiště zpráv a tímto 

způsobem si postupně vylepšovaly své postavení ve vyhledávačích, na  sociálních sítích 

by se mělo spíše jednat o zaujmutí pozornosti uživatele a snaze jej z webu dostat co 

nejdříve na web. Při nadměrném a neustále aktualizovaném množství obsahu na 

sociálních sítích sledujeme neustálí boj o pozornost uživatelů. Čím více času na 

sociálních sítích stráví, tím je větší pravděpodobnost, že přicházíme o jeho pozornost, 

která je postupně směřována jinam. A právě to je pro nás nežádoucí.  

Pro naše potřeby jsou sociální sítě v roli v prostředníka. V optimálním případě narazí 

uživatel sociální sítě na náš status, který jej zaujme natolik, že si po zhlédnutí příspěvku 

kliká na přiložený odkaz, který jej směřuje přímo na web příspěvkové organizace. 

Ukázkou z praxe jsou webové prezentace www.nemub.cz (Obrázek 3 - Obrazové 

přílohy). 

 

1.4.1.3 Hrozby 

Největší hrozbou webové prezentace je její technické napadení (virem, hackerem), či se 

může jednat o technicky nedostačující web vůči potřebám a nárokům uživatelů jako je 

například responzivita, vizuální nejednotnost webů příspěvkových organizací, 

spadajících pod danou samosprávu. Tyto komplikace mohou následně způsobit snížení 

návštěvnosti dané webové prezentace. 

 

Na hledisko technické vybavenosti upozorňuje zpracovaná analýza Slavičín_revize webů 

primárně u položky SSL zabezpečení pomocí certifikátu. Při absenci SSL zabezpečení 

pak následně hrozí ukradení hesel k e-mailům či bankovním účtům. Proto je doporučeno 

zajistit si od poskytovatele webu SSL zabezpečení co nejdříve. Zatímco experti na IT 

vědí, o co se jedná, jak pomáhají zabezpečit světovou síť a jak vlastně fungují, veřejnost 

má k dispozici jen kusé a často nesprávné informace. SSL certifikáty (Obrázek 4 - 

Obrazové přílohy) jsou mocným systémem, který při správném používání dělá internet 

a servery bezpečnějším. Více informací k požadovanému tématu ZDE.  

 

1.4.2 Weby příspěvkových organizací města Slavičína 

V analytické části došlo k hodnocení sedmi webových prezentací, prezentujících 

jednotlivé příspěvkové organizace města Slavičína. Konkrétně se jedná o DDM Slavičín, 

MŠ Slavičín, Městská nemocnice Slavičín, ZŠ Malé Pole, ZŠ Slavičín – Vlára, ZUŠ 

Slavičín. 

http://www.nemub.cz/
https://www.master.cz/blog/co-jsou-ssl-certifikaty-a-ssl-protokoly-jak-funguji-vysvetleni-navod/


  

Výše uvedené weby byly v průběhu roku 2020 podrobeny analýze z hlediska funkčnosti 

webu. Hodnotil se současný stav, závažnost tohoto stavu a potenciální důsledek v 

případě, že byl tento stav nevyhovující. Zároveň byl předkládán ukázkový příklad 

ideálního stavu. Z hlediska funkčnosti webu bylo podrobeno analýze 12 následujících 

položek: 

 

- RESPONZIVITA (přizpůsobení mobilním zařízením) 

- PŘÍSTUPNOST (dle novely zákona č. 64/2008 Sb.) 

- PŘÍSTUPNOST (dle vyhlášky č.365/2000 Sb.) 

- Cookie lišta (souhlas se získáváním dat o návštěvnících) 

- SSL zabezpečení (pomocí certifikátu) 

- Fulltextové vyhledávání na webu 

- Napojení na sociální sítě (Facebook, Youtube, Instagram) 

- Novinky a aktuality (články) 

- Design webu (hodnocení dojmu z návštěvy webu) 

- Kalendář akcí (akce a plánované události) 

- Novinky emailem (newsletter) 

- Interaktivní mapa (komponenta Google Maps) 

 

1.4.3 Výstupy analytické části a příslušný analytický komentář 

Celkem bylo analyzováno 7 webů. Jednalo se o: 

1) www.mesto-slavicin.cz  

2) www.ddmslavicin.cz  

3) msslavicin.cz  

4) www.nemocnice.mesto-slavicin.cz 

5) www.zsmalepole.cz 

6) www.zsslavicin.cz  

7) www.zusslavicin.cz  

 

Z hlediska analýzy si celkově nejlépe vedl web www.mesto-slavicin.cz , který získal 47 

bodů z celkově 100 bodů. Tento web byl nejlépe propracovaný jak z hlediska obsahu, 

tak i formy ztvárnění. “Divokou kartu” získal web www.zsslavicin.cz, který byl hodnocen 

42 body ze 100. Web je sympatický svým designem a uživatelsky je přehledný. V případě 

napravení nedostatků, plynoucích z analýzy revize webů, se bude jednat o skutečně 

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-zakon-c-365-2000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy.aspx
http://www.mesto-slavicin.cz/
http://www.ddmslavicin.cz/
http://msslavicin.cz/
http://www.nemocnice.mesto-slavicin.cz/
http://www.zsmalepole.cz/
http://www.zsslavicin.cz/
http://www.zusslavicin.cz/
http://www.mesto-slavicin.cz/
http://www.zsslavicin.cz/


  

reprezentativní web města Slavičína. Tento web je příslibem, že posun z hlediska 

webdesignu je u webů dalších příspěvkových organizací možný.  

Bohužel z analyzovaných webů není vůbec zřejmé, že jsou ve Slavičíně. Doporučujeme 

použít jednotnou grafiku z logomanuálu, na jejímž základě budou vytvořeny odnože 

grafiky i pro další městské organizace. Tohoto trendu, inspirovaného prostředím 

globálních korporací, si lze povšimnout také již u řady měst a obcí v celé České 

republice.  

 

www.mesto-slavicin.cz, celkové hodnocení 47 bodů ze 100 bodů 

FUNKČNOST WEBU STAV ZÁVAŽNOST DŮSLEDEK  PŘÍKLAD Poznámky 

RESPONZIVITA (přizpůsobení 

mobilním zařízením) L ZE V YLEPŠIT vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice 

Pro porovnání ukázka 

reponzivity u obce 

www.kudlovice.cz Na telefonu 

by měl být jen jeden sloupec a 

ne tři vedle sebe. V tomto 

layoutu je text příliš malý, 

špatně čitelný a na odkazy se 

těžko klika, uživatel je nucen 

zoomavat. 

PŘÍSTUPNOST (dle novely zákona č. 

64/2008 Sb.) V  P OŘÁDKU vys oká  /  Obec Kudlovice  

PŘÍSTUPNOST (dle vyhlášky 

č.365/2000 Sb.) V  P OŘÁDKU vys oká  /  Obec Kudlovice  

Cookie lišta (souhlas se získáváním 

dat o návštěvnících) V  P OŘÁDKU vys oká  f inanční  sankce Obec Kudlovice  

SSL zabezpečení (pomocí certifikátu) V  P OŘÁDKU vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice  

Fulltextové vyhledávání na webu V  P OŘÁDKU střední / Obec Kudlovice  

Napojení na sociální sítě (Facebook, 

Youtube, Instagram) L ZE V YLEPŠIT střední 

omezená 

informovanost Obec Kudlovice 

Z hlediska umístění bych 

doporučil spíš do záhlaví než do 

zápatí (tam to navíc nyní 

splývá). Současně bych rozšířil 

o další sociální sítě Youtube 

(kde by se do budoucna 

ukládalo regionální 

zpravodajství) a Instragram 

(podporující Slavičín spíše z 

pohledu cestovního ruch a 

obecného povědomí o městě). 

Novinky a aktuality (články) L ZE V YLEPŠIT střední / Obec Hrádek 

Současnou koncepci aktualit 

bych rozdělil do rubik a snažil se 

tak více zatraktivnit současné 

příspěvky. Mezi nové 

přispěvatele bych vyzval 

subjekty, zřizované městem, ale 

také nové spolky, jejichž činnost 

může být pro čtenáře zajímavá. 

Tím pádem se mnohonásobně 

zvýšit čtenost i sledovanost 

webu. 

Úřední deska s filtrováním V  P OŘÁDKU střední nepřehlednost Obec Kudlovice  

Design webu (hodnocení dojmu z 

návštěvy webu) L ZE V YLEPŠIT střední 

snížení potenciálu 

webu Obec Šarovy 

Především z mobilu to působí 

hodně přesyceně. Trendem je 

čistý design - pro porovnání s 

www.sarovy.cz či 

www.obechradek.cz Reálně to 

chcec zredukovat do různých 

sekcí a designově to vyčistit. 

http://www.mesto-slavicin.cz/
https://www.kudlovice.cz/
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-zakon-c-365-2000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-zakon-c-365-2000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy.aspx
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/hledat
https://www.kudlovice.cz/
http://obechradek.jetu3.cz/
https://www.kudlovice.cz/uredni-deska
https://www.sarovy.cz/
http://www.sarovy.cz/
http://www.sarovy.cz/
http://www.sarovy.cz/
http://www.sarovy.cz/
http://www.sarovy.cz/
http://www.sarovy.cz/
http://www.sarovy.cz/


  

Kalendář akcí (akce a plánované 

události) L ZE V YLEPŠIT nízká nepřehlednost Obec Šarovy 

Lze propojit s Google 

kalendářem a akce budou vidět 

přímo. Viz 

https://www.sarovy.cz/kalendar

-akci Pro zadavatele je to 

praktická pomůcka, která ušetří 

hodně času. 

Rezervace kulturních zařízení, salů 

atd. C HYB Í nízká / PIK 

Ukázka u Podnikatelského 

inkubátoru v Kunovicích - 

https://www.pik-

pd.cz/prednaskovy-sal 

Novinky emailem (newsletter) C HYB Í nízká 

omezená 

informovanost Obec Šarovy  

RSS feed V  P OŘÁDKU nízká 

omezená 

informovanost Obec Hrádek  

Interaktivní mapa (komponenta 

Google Maps) C HYB Í nízká 

omezená 

informovanost Obec Kudlovice  

Hodnocení webu: 

47%  
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www.ddmslavicin.cz, celkové hodnocení 46 bodů ze 100 bodů 

FUNKČNOST WEBU STAV ZÁVAŽNOST DŮSLEDEK  PŘÍKLAD Poznámky 

RESPONZIVITA (přizpůsobení 

mobilním zařízením) V  P OŘÁDKU vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice  

PŘÍSTUPNOST (dle novely zákona č. 

64/2008 Sb.) V  P OŘÁDKU vys oká  /  Obec Kudlovice  

PŘÍSTUPNOST (dle vyhlášky 

č.365/2000 Sb.) V  P OŘÁDKU vys oká  /  Obec Kudlovice  

Cookie lišta (souhlas se získáváním 

dat o návštěvnících) C HYB Í vys oká  f inanční  sankce Obec Kudlovice  

SSL zabezpečení (pomocí certifikátu) V  P OŘÁDKU vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice  

Fulltextové vyhledávání na webu C HYB Í střední / Obec Kudlovice  

Napojení na sociální sítě (Facebook, 

Youtube, Instagram) C HYB Í střední 

omezená 

informovanost Obec Kudlovice  

Novinky a aktuality (články) L ZE V YLEPŠIT střední / Obec Hrádek 

V současné chvíli je 

pravděpodobně vidět 

vždy jen ta poslední 

aktualita. Chybí zde 

více relevantního 

obsahu a zároveň by 

měl být současný 

odkaz ve formě 

hypertextového 

odkazu. 

Design webu (hodnocení dojmu z 

návštěvy webu) L ZE V YLEPŠIT střední 

snížení potenciálu 

webu Obec Šarovy 

Rozděleno do 

sloupců - prostřední 

(hlavní) sloupec je 

prázdný. To v rámci 

celkové kompozice 

webu nepůsobí 

dobře. 

https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci.
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci.
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci.
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci.
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci.
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci.
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci.
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.sarovy.cz/#componentWidget_footer
http://obechradek.jetu3.cz/
http://www.kudlovice.cz/kde-nas-najdete
http://www.ddmslavicin.cz/
https://www.kudlovice.cz/
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-zakon-c-365-2000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-zakon-c-365-2000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy.aspx
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/hledat
https://www.kudlovice.cz/
http://obechradek.jetu3.cz/
https://www.sarovy.cz/


  

Kalendář akcí (akce a plánované 

události) L ZE V YLEPŠIT nízká nepřehlednost Obec Šarovy 

Lze propojit s Google 

kalendářem a akce 

budou vidět přímo. 

Viz 

https://www.sarovy.c

z/kalendar-akci Pro 

zadavatele je to 

praktická pomůcka, 

která ušetří hodně 

času. 

Rezervace kulturních zařízení, salů 

atd. V  P OŘÁDKU nízká / PIK 

Ukázka u 

Podnikatelského 

inkubátoru v 

Kunovicích - 

https://www.pik-

pd.cz/prednaskovy-

sal 

Novinky emailem (newsletter) C HYB Í nízká 

omezená 

informovanost Obec Šarovy  

Interaktivní mapa (komponenta 

Google Maps) V  P OŘÁDKU nízká 

omezená 

informovanost Obec Kudlovice  

Hodnocení webu: 

46%  
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www.nemocnice.mesto-slavicin.cz/, celkové hodnocení 42 bodů ze 100 bodů 

FUNKČNOST WEBU STAV ZÁVAŽNOST DŮSLEDEK  PŘÍKLAD Poznámky 

RESPONZIVITA (přizpůsobení 

mobilním zařízením) V  P OŘÁDKU vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice 

Pro porovnání ukázka reponzivity u 

obce www.kudlovice.cz Na telefonu 

by měl být jen jeden sloupec a ne tři 

vedle sebe. V tomto layoutu je text 

příliš malý, špatně čitelný a na 

odkazy se těžko klika, uživatel je 

nucen zoomavat. 

PŘÍSTUPNOST (dle novely zákona 

č. 64/2008 Sb.) V  P OŘÁDKU vys oká  /  Obec Kudlovice  

PŘÍSTUPNOST (dle vyhlášky 

č.365/2000 Sb.) V  P OŘÁDKU vys oká  /  Obec Kudlovice  

Cookie lišta (souhlas se získáváním 

dat o návštěvnících) V  P OŘÁDKU vys oká  f inanční  sankce Obec Kudlovice  

SSL zabezpečení (pomocí 

certifikátu) V  P OŘÁDKU vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice  

Fulltextové vyhledávání na webu 

L ZE 

V YL EPŠIT  střední / Obec Kudlovice 

Tuto položku web sice obsahuje, 

avšak odkazuje mimo web mesto-

slavicin.cz, nikoliv pouze pro potře 

webu nemocnice 

Napojení na sociální sítě (Facebook, 

Youtube, Instagram) 

L ZE 

V YL EPŠIT  střední omezená informovanost Obec Kudlovice 

Je zde odkaz na FB města, ale 

nemocnice by měla mít vlastní FB 

stránky. 

Novinky a aktuality (články) C HYB Í střední / Obec Hrádek  

Design webu (hodnocení dojmu z 

návštěvy webu) 

L ZE 

V YL EPŠIT  střední snížení potenciálu webu Obec Šarovy 

Práce s textem - upozadit text pro 

na úkor designu. 

Kalendář akcí (akce a 

plánované události) CHYBÍ nízká nepřehlednost Obec Šarovy  

Novinky emailem 

(newsletter) CHYBÍ nízká 

omezená 

informovanost Obec Šarovy  

Interaktivní mapa CHYBÍ nízká omezená Obec  

https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.pik-pd.cz/prednaskovy-sal
https://www.sarovy.cz/#componentWidget_footer
http://www.kudlovice.cz/kde-nas-najdete
http://www.nemocnice.mesto-slavicin.cz/
https://www.kudlovice.cz/
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaska-c-64-2008-sb-o-forme-uverejnovani-informaci-souvisejicich-s-vykonem-verejne-spravy-prostrednictvim-webovych-stranek-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-vyhlaska-o-pristupnosti-10.aspx
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-zakon-c-365-2000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/legislativa-zakon-c-365-2000-sb-o-informacnich-systemech-verejne-spravy.aspx
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
https://www.kudlovice.cz/hledat
https://www.kudlovice.cz/
http://obechradek.jetu3.cz/
https://www.sarovy.cz/
https://www.sarovy.cz/kalendar-akci
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(komponenta Google 

Maps) 

informovanost Kudlovice 

Hodnocení webu: 

42%  
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www.zsmalepole.cz, celkové hodnocení 8 bodů ze 100 bodů 

FUNKČNOST WEBU STAV ZÁVAŽNOST DŮSLEDEK  PŘÍKLAD Poznámky 

RESPONZIVITA (přizpůsobení 

mobilním zařízením) L ZE V YLEPŠIT vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice 

Responzitivita na výšku lze 

vylepšit. Pro porovnání s viz. ZŠ 

Slavičín - Vlára. 

PŘÍSTUPNOST (dle novely zákona č. 

64/2008 Sb.) C HYB Í vys oká  /  ZŠ Na Výsluní  

PŘÍSTUPNOST (dle vyhlášky 

č.365/2000 Sb.) C HYB Í vys oká  /  ZŠ Na Výsluní  

Cookie lišta (souhlas se získáváním 

dat o návštěvnících) C HYB Í vys oká  f inanční  sankce ZŠ Na Výsluní  

SSL zabezpečení (pomocí certifikátu) C HYB Í vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice  

Fulltextové vyhledávání na webu C HYB Í střední / Obec Kudlovice  

Napojení na sociální sítě (Facebook, 

Youtube, Instagram) C HYB Í střední 

omezená 

informovanost Obec Kudlovice  

Novinky a aktuality (články) V  P OŘÁDKU střední / Obec Hrádek  

Design webu (hodnocení dojmu z 

návštěvy webu) L ZE V YLEPŠIT střední 

snížení potenciálu 

webu Obec Šarovy 

Z hlediska designu vypadá web 

velmi dobře. 

Kalendář akcí (akce a plánované 

události) C HYB Í nízká nepřehlednost Obec Šarovy  

Novinky emailem (newsletter) C HYB Í nízká 

omezená 

informovanost Obec Šarovy  

Interaktivní mapa (komponenta 

Google Maps) C HYB Í nízká 

omezená 

informovanost Obec Kudlovice  

Hodnocení webu: 

8%  
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www.zsslavicin.cz,  celkové hodnocení 42 bodů ze 100 bodů 

FUNKČNOST WEBU STAV ZÁVAŽNOST DŮSLEDEK  PŘÍKLAD Poznámky 

RESPONZIVITA (přizpůsobení 

mobilním zařízením) V  P OŘÁDKU vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice  

PŘÍSTUPNOST (dle novely zákona č. 

64/2008 Sb.) C HYB Í vys oká  /  ZŠ Na Výsluní  

PŘÍSTUPNOST (dle vyhlášky 

č.365/2000 Sb.) C HYB Í vys oká  /  ZŠ Na Výsluní  

Cookie lišta (souhlas se získáváním 

dat o návštěvnících) C HYB Í vys oká  f inanční  sankce ZŠ Na Výsluní  

SSL zabezpečení (pomocí certifikátu) V  P OŘÁDKU vys oká  

pe nalizace ve 

vyh ledávačích  Obec Kudlovice  

Fulltextové vyhledávání na webu C HYB Í střední / Obec Kudlovice  

Napojení na sociální sítě (Facebook, 

Youtube, Instagram) C HYB Í střední 

omezená 

informovanost Obec Kudlovice  

Novinky a aktuality (články) V  P OŘÁDKU střední / Obec Hrádek  

Design webu (hodnocení dojmu z 

návštěvy webu) V  P OŘÁDKU střední 

snížení potenciálu 

webu Obec Šarovy 

Z hlediska designu vypadá web 

velmi dobře. 

Kalendář akcí (akce a plánované 

události) V  P OŘÁDKU nízká nepřehlednost Obec Šarovy  

Novinky emailem (newsletter) C HYB Í nízká 

omezená 

informovanost Obec Šarovy  

Interaktivní mapa (komponenta 

Google Maps) C HYB Í nízká 

omezená 

informovanost Obec Kudlovice  

Hodnocení webu: 

42%  
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1.4.3.1 Fulltextové vyhledávání 

Významným nedostatkem, zaznamenaným u většinu zkoumaných webů, je 

neodpovídající nastavení či úplná absence systému  ful ltextového vyhledávání webu. 

Především u nepřehledného webu je fulltextové vyhledávání webů klíčovou 

komponentou, umožňující odkázání daného uživatele na konkrétní místo na webu, které 

aktuálně hledá. Absence fulltextového vyhledávání je z tohoto pohledu uživatelsky 

nepřívětivé a často vede k opuštění webu konkrétním uživatelem, aniž by skutečně našel 

to, co hledal. Fulltextové vyhledávání zcela chybí u webů www.ddmslavicin.cz, 

www.zsmalepole.cz, www.zsslavicin.cz,  

1.4.3.2 Plnění webu obsahem 

Plnění webu obsahem je stejně důležité jako průběžné tankování auta benzínem. 

Tiskové zprávy či aktuality z pohledu atraktivity témat jsou podstatnou ingrediencí, která 

přitahuje pozornost občanů a místních médií. Je potřeba je doplňovat průběžně v 

pravidelné frekvenci. 

Jednoznačnou dominancí rovnající se monopolu jsou v tomto směru webové stránky 

města Slavičína (www.mesto-slavicin.cz), poskytující pravidelný a obsahově zajímavý 

servis o tom, co se ve městě děje. 

Drtivá většina příspěvkových organizací města Slavičína nesplňuje kritérium nabízet 

pravidelný a zajímavý obsah. V tomto směru existuje řada příspěvkových organizací po 

celé České republice, které se s touto výzvou vypořádaly s grácií.  

 

Vzorovým příkladem je ZOO Praha, příspěvková organizace hlavního města Prahy v 

rámci svých aktualit, která dokáže přitáhnout pozornost například článkem Želva s 

příběhem jak Hollywoodu. Stejně tak láká další aktualita Ďábelský den v Zoo Praha - den 

plný soutěží. (Obrázek 8 - Obrazové přílohy). 

 

1.4.4 Souhrn analytické části 

V rámci analytické části u webových prezentací příspěvkových organizací jsme se mohli 

přesvědčit o skutečnosti, že řada webů příspěvkových organizací má své limity, které 

byly explicitně pojmenovány. Žádná webová prezentace nedosáhla ani na nadpoloviční 

počet dosažených bodů v rámci všech analyzovaných položek, což je jasný signál, proč 

učinit změnu stávajícího stavu. V tento moment však můžeme brát celou 

restrukturalizaci webů jako vhodnou příležitost, jak učinit razantní, a nikoliv kosmetické 

úpravy. 

Je důležité mít na paměti, že vytvořit nový web dle požadovaných kritérií plynoucích z 

analytické části, je obzvlášť v dnešní době nepřetržitého informačního toku pouze 

polovinou úspěchu. Tedy je také velmi důležité dbát na pravidelné plnění webu 

http://www.ddmslavicin.cz/
http://www.zsmalepole.cz/
http://www.zsslavicin.cz/
http://www.mesto-slavicin.cz/
https://www.zoopraha.cz/aktualne/pohledem-reditele/12990-zelva-s-pribehem-jak-z-hollywoodu
https://www.zoopraha.cz/aktualne/pohledem-reditele/12990-zelva-s-pribehem-jak-z-hollywoodu
https://www.zoopraha.cz/aktualne/akce-v-zoo-praha/12992-dabelsky-den-v-zoo-praha-den-plny-soutezi
https://www.zoopraha.cz/aktualne/akce-v-zoo-praha/12992-dabelsky-den-v-zoo-praha-den-plny-soutezi


  

atraktivním obsahem a přitahovat tak na sebe pozornost. Tato pozornost je klíčem, jak 

dosahovat členských základen jednotlivých příspěvkových organizací. A to je právě 

jeden z hlavních cílů, které by měl každý web dané příspěvkové organizace splňovat – 

informovat, lákat na svou činnost a umět zaujmout natolik, až se daná pozornost 

uživatele daného webu přetaví v členství. 

 

1.5 Strategická část – navrhovaná opatření 

Níže uvedené položky doporučuji zohlednit a implementovat v rámci webových 

prezentací všech příspěvkových organizací města Slavičína. 

1.5.1 Sjednocení korporátní identity 

Další příležitostí pro weby příspěvkových organizací je jejich sjednocení v rámci jejich 

korporátní identity, tedy příležitost sjednocení z hlediska vizuální komunikace. 

Výsledkem tohoto postupu je profesionálnější přístup ze strany zadavatele, na jehož 

základě návštěvník webu získá mnohem snazší orientaci a přehled na všech těchto 

webech. To zároveň vede k větší spokojenosti občanů s poskytovanými službami dané 

samosprávy.  

Díky důslednému používání sjednocujících prvků, plynoucích z korporátní identity, tak 

občan snadněji rozpoznává jednotlivé příspěvkové organizace, zřízené danou 

samosprávou. V opačném případě může být často zmaten a zároveň si neuvědomuje, 

že právě navštívil web, pojící se s danou samosprávou.  

 

1.5.2 Zkvalitnění komunikace s občany 

V rámci zkvalitňování komunikace s občany je třeba klást důraz na zajištění dostatečně 

silné zpětné vazby. Pro ni jsou klíčovými nástroji:   

● osobní kontakt s občany (fóra, kulaté stoly, veřejná či osobní projednávání),   

● průzkumy veřejného mínění (ankety, dotazníky).  

Zkušenosti z postupného zavádění celoměstských diskusních fór do praktické 

komunikace města lze s výhodou využít i pro pořádání menších, specificky zaměřených 

akcí, orientovaných na konkrétní problém nebo lokalitu města. Je potřeba se přizpůsobit 

tomu, že ve městě je více seniorů než náctiletých. Proto by bylo třeba zvážit možnost 

vytvoření specifické diskusní platformy pro tuto věkovou kategorii, například Čaj o páté 

určené pro seniory. Samostatně by bylo vhodné znovu komunikovat s dalšími 

významnými skupinami ve městě, a to jak se zástupci neziskového, tak zejména 

podnikatelského sektoru.  

Zkvalitnění komunikace nejde dělat bez její profesionalizace. Jednotliví aktéři 

komunikace musí být pravidelně vzděláváni v novinkách jednotlivých nástrojů 

komunikačního mixu. Jedná se především o obecnou osobní prezentace jednotlivých 



  

aktérů, vytváření příspěvků na sociálních sítí, profily na nových sociálních sítích, práce 

s médii, tvorba obecních periodik, práce s grafickými editory, vytváření propagačních 

materiálů atp.  

Města podobné velikosti (např. Valašské Klobouky) mají vytvořen Odbor kanceláře 

úřadu a komunikace s veřejností, kterou spravuje tiskový mluvčí (1,0 úvazek), jež je 

přímo zodpovědný za komunikaci a propagaci města.  

Jelikož ve Slavičíně manažer komunikace úzce spolupracuje s informačním centrem, 

mělo by město přesunout a posilnit tuto pozici pod Městským infocentrem Slavičín. 

2. Sociální sítě příspěvkových organizací města 

Slavičína 

2.1 Facebook 

V analytické části došlo k hodnocení 14 facebookových profilů, prezentujících 

příspěvkové organizace, části města či zájmové skupiny města Slavičína. Konkrétně se 

jedná o facebookové profily Sdh Slavičín, Mladí hasiči Slavičín, Junák – český skaut, 

Městská knihovna Slavičín, Městské infocentrum Slavičín, Nadace J. Pivečky, MC 

Slavičín, Letní kino Slavičín, Koupaliště Slavičín, Poradenské centrum Zebra, Nalezení 

psi, Město Slavičín, Nevšová, Divnice. 

Výše uvedené sociální profily byly v průběhu let 2020 a 2021 podrobeny analýze. 

Obecně byl hodnocen aktuální stav každého profilu dle předem definovaných 

hodnotících kritérií. Celkem tak byl každý facebookový profil podroben analýze dle 

následujících položek:  

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

- PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ (vytvoření si pravidelné vazby s uživateli) 

- ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ (výběr témat)  

- FORMÁT SDĚLENÍ  

- OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak?) 

 

2.1.1 Úvod k této části 

U měst a obcí a jejich příspěvkových organizací představují sociální sítě dnes již 

neodmyslitelnou komunikační platformu. Jedná se však stále o relativně nový prvek, 

který je plně využíván teprve několik posledních let. Tímto z hlediska času ještě 

neprověřeném komunikačním kanále tak sociální sítě představují stále ještě plně 

nevyužitý prvek pro komunikaci dané samosprávy se svými občany. Hlavní příčinou je 

skutečnost, že stále ještě neexistuje ISO, které by sjednotilo jednotlivé postupy a 



  

činnosti, jak v rámci samospráv sociální sítě používat. Jednou z ambic této strategie je 

právě snaha o vytvoření základních ISO postupů pro vhodné využívání sociálních sítí pro 

samosprávy a jejich příspěvkové organizace. 

Sociální sítě mohou vytvářet platformu uživatelů, kteří se pravidelně zajímají o to, co se 

v dané organizaci děje. Z ověřené praxe se také může jednat o potenciálně nové 

obyvatele dané obce, kteří si sledováním sociálních sítí průběžné monitorují tamní 

kvalitu společenského života. Ke spokojenému uživateli sociálních sítí vede dlouhá 

trnitá cesta, která je podmíněna řadou dílčích činností , na nichž je nutné s železnou 

pravidelností pracovat. 

Sociální sítě samospráv by měly splňovat několik požadavků. Měly by občana 

informovat. Zároveň by jej měly vést k interakci a udělat tak z pasivního příjemce 

informace přímého aktéra. Například reagujícího na statusy formou vlastních 

komentářů či uživatele, aktivně reagující na pozvánky na konkrétní akce.  

Příspěvky na sociálních sítích chceme získat uživatelovu pozornost a vědomě s ní dále 

pracovat. Stále je dobré mít na paměti, že sociální sítě jsou  jakýmsi “převozníkem” a 

jejich primárním cílem by mělo být nasměrovat daného uživatele z Facebook profilu 

někam dál, v našem případně na web města Slavičína nebo na weby příspěvkových 

organizací. Uveďme si několik příkladů funkcí sociálních sítí.  

 

 

 

Ukázka interakce formou pozvánky na danou akci, v nabídce účasti interaktivní prvky 

“zúčastním se”, “nezúčastním se”, Zdroj: Facebook MIC Uh.Hradiště  (Obrázek 9 - 

Obrazové přílohy)  

Ukázka příspěvku s přidanou informační hodnotou, Zdroj: Facebook obce Babice 

(Obrázek 10 - Obrazové přílohy). 

Ukázka vedení uživatele z Facebooku na stránku webu města či jiného preferovaného 

webu, cílem je získat konverzi, tedy přimět uživatele k liknout na nabízený externí 

odkaz, Zdroj: Facebook město Slavičín (Obrázek 11 - Obrazové přílohy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/micuhhradiste
https://www.facebook.com/obecbabiceoficialni
https://www.facebook.com/slavicin.mesto


  

2.1.2 Hrozby 

V rámci prezentace města Slavičína a jeho příspěvkových organizací na sociálních 

sítích není nastavena jednotná komunikační linka, která by jednotlivé kanály scelovala. 

Tato nejednotnost bohužel působí spíše amatérským dojmem. Je zde postrádáno již 

výše uvedené ISO, které by jednotlivým činnostem na sociálních sítích poskytlo pevně 

daný řád a jednotlivým správcům dodalo potřebné sebevědomí pro správné kroky, které 

je při vedení těchto Facebook profilů žádoucí. Přece jen oslovujeme občany města, je 

tedy extrémně důležité nešlapat při oficiální prezentaci vedle či nevědomky vytvářet 

nepatřičný obsah. Bez ISO postupů je tedy stále aktuální hrozbou možnost vkládání 

nepatřičných příspěvků. 

Jednou z velkých hrozeb je případná možnost vyhrocené debaty, a to při některých 

příspěvcích na facebookovém profilu města. Objevují se často pod příspěvky týkající se 

staveb, příp. rekonstrukcí. I v době covidové pandemie eskalovaly na sítích často výkřiky 

občanů, které nesouvisely s daným tématem a často se zakládaly na nesprávných 

informacích. 

Je proto důležité na tyto komentáře odpovídat, a to co nejvíc slušně a obsažně. Podle 

lajků přiřazených k odpovědím pak často bývá zjištěno, kolik si tyto diskuze čte lidí, kteří 

jinak ani na profilu nejsou viditelně aktivní. Je nutné si dát pozor na faktickou správnost 

odpovědí a racionální tón, ve kterém se příspěvky publikují.  Při reagování na sociálních 

sítích se ještě více projevuje nutnost aktuálnosti, časové flexibility a odbornosti osoby, 

jež je pověřená vnější komunikací. 



  

2.1.3 Analytická část  

Celkem bylo analyzováno 14 Facebook profilů. Jednalo se o: 

1) Sdh Slavičín 

2) Mladí hasiči Slavičín 

3) Junák - český skaut 

4) Městská knihovna Slavičín 

5) Městské infocentrum Slavičín 

6) Nadace Jana Pivečky 

7) Rodinné a mateřské centrum Slavičín 

8) Letní kino Slavičín 

9) Koupaliště Slavičín 

10) Poradenské centrum Zebra 

11) Nalezení psi 

12) Město Slavičín 

13) Nevšová 

14) Divnice 

 

Z hlediska analýzy si celkově nejlépe Facebook profil města Slavičína , který získal 80 

bodů z celkově 100 bodů. Tento profil dostatečně splňuje takřka všechny základní 

parametry úspěšného profilu na sociálních sítích: základní údaje, pravidelnost 

příspěvků, atraktivita příspěvků, formát a obsah sdělení.  

Naopak nejhůře si vedl profil Nadace Jana Pivečky, kterým svým současnými 

parametry neodpovídal standardnímu hodnocení profilu, třeba už jen proto, že není 

založen jako profil organizace, ale pouze jako osobní profil. Zde je nutné sjednat 

nápravu a vytvořit zcela nový profil (Obrázek 12 - Obrazové přílohy). 

 

 

Facebook Sdh Slavičín, celkové hodnocení 60 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Sdh Slavičín  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může zástupcům daného 

spolku ozvat přímo. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ (vytvoření si 

pravidelné vazby s uživateli) LZ E VYLEPŠIT 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny 

Příspěvky jsou zde vkládání poměrně 

často (několikrát měsíčně), ale 

postrádám určitou pravidelnost, která by 

zajistila větší rozšiřování členské 

základny. 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/Sdh-Slavi%25C4%258D%25C3%25ADn-344258185761710&sa=D&source=editors&ust=1628572358978013&usg=AOvVaw0XSU6yxnvLrL1y6pqxVAUz
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/SdhSlavicinSopticiSlavicin&sa=D&source=editors&ust=1628572383065461&usg=AOvVaw0EqDFXGyJ_ju0zdo52_Oii
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/SkautiSlavicin&sa=D&source=editors&ust=1628572401948993&usg=AOvVaw0UmUlvWpCtnUvga_gVFmD6
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovna-Slavi%C4%8D%C3%ADn-492235284169487
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/M%25C4%259Bstsk%25C3%25A9-infocentrum-Slavi%25C4%258D%25C3%25ADn-589262207770177&sa=D&source=editors&ust=1628572471375514&usg=AOvVaw15-50ltIDr7Eud4e3f7aUc
https://www.facebook.com/nadace.janapivecky
https://www.facebook.com/www.mcslavicin.cz
https://www.facebook.com/Letn%C3%AD-kino-slavi%C4%8D%C3%ADn-657339054340739
https://www.facebook.com/Koupali%C5%A1t%C4%9B-Slavi%C4%8D%C3%ADn-236890182991647
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/poradnazebra&sa=D&source=editors&ust=1628572616838149&usg=AOvVaw1rWCe8jXPxbW2yUbikdXo8
https://www.facebook.com/nalezenipsislavicin
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/slavicin.mesto&sa=D&source=editors&ust=1628572653263471&usg=AOvVaw0Mvz27wHOJ95STC5wvpIsl
https://www.facebook.com/obecnevsova
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/divnice&sa=D&source=editors&ust=1628572723325011&usg=AOvVaw1h_x6WQRO4cW0ufAnwAMI9
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/slavicin.mesto&sa=D&source=editors&ust=1628611302666639&usg=AOvVaw0NEjsolC6KGAOogv_OBOYe
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/nadace.janapivecky&sa=D&source=editors&ust=1628612456049724&usg=AOvVaw2B2w6hcCyOr1COQzEZqILj
https://www.facebook.com/Sdh-Slavi%C4%8D%C3%ADn-344258185761710
https://www.facebook.com/Sdh-Slavi%C4%8D%C3%ADn-344258185761710
https://www.facebook.com/Sdh-Slavi%C4%8D%C3%ADn-344258185761710


  

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ (výběr témat)  V  POŘÁDKU zájem o daný spolek 

Příspěvky jsou zajímavé tím, že ukazují 

činnost spolku z různých pohledů – tím 

zvyšují potenciál zájmu o své aktivity – 

ať z pohledu návštěv veřejnosti o své 

akci, ale také o rozšiřování své členské 

základny. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu 

Jsou zde použity všechny prvky formátu 

sdělení – text, foto, video. Doporučil bych 

zvýšit důraz na multimediální formát 

(foto, video), který je obecně více 

sledovaný než samotný text. 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? Kdy? Kde? 

Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené 

pyramidy", který je zaměřen na vhodné 

psaní textu – je to uplatnitelné také pro 

potřeby statusů na sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 60 % 

 

 

 

 

Facebook Mladí hasiči Slavičín, celkové hodnocení 60 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Mladí hasiči Slavičín  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU možnost případného zkontaktování  

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může zástupcům daného 

spolku ozvat přímo. 

PRAVIDELNOST 

PŘÍSPĚVKŮ (vyvoření si 

pravidelné vazby s 

uživateli) LZ E VYLEPŠIT 

s nížený potenciál pro rozšiřování 

č lenské základny 

Příspěvky jsou nepravidelné - např. od 

6.12. loňského roku zde takřka dva 

měsíce nebyla vložena žádná aktualita. 

ATRAKTIVITA 

PŘÍSPĚVKŮ (výběr 

témat) V POŘÁDKU zájem o daný spolek 

Řada zajímavých příspěvků – vlastní 

infografika, fotogalerie, video z vystoupení 

– jen to chce větší četnost. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát zvyšuje 

at raktivitu 

Z hlediska formátu – kombinace text, 

foto, video – je to v pořádku. 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? 

Co? Kdy? Kde? 

Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text zvyšuje zájem o 

daný příspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené 

pyramidy", který je zaměřen na vhodné 

psaní textu – je to uplatnitelné také pro 

potřeby statusů na sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 60 % 

 

 

  

https://www.facebook.com/SdhSlavicinSopticiSlavicin
https://www.facebook.com/SdhSlavicinSopticiSlavicin
https://www.facebook.com/SdhSlavicinSopticiSlavicin


  

 

Facebook Junák - český skaut, celkové hodnocení 20 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Junák – český skaut  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

kontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, uživatel se 

pak může zástupcům daného spolku ozvat přímo.  

PRAVIDELNOST 

PŘÍSPĚVKŮ (vyvoření si 

pravidelné vazby s 

uživateli) LZ E VYLEPŠIT 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské základny 

Příspěvky jsou nepravidelné - např. od 24.12. do 

14.2. zde takřka dva měsíce nebyla vložena žádná 

aktualita. 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o daný spolek 

Řada zajímavých příspěvků – vlastní infografika, 

fotogalerie apod. Postrádám více video příspěvků.  

FORMÁT SDĚLENÍ LZ E VYLEPŠIT 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu Viz pozn. výše – chtěl by to více videí. 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? 

Co? Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text zvyšuje 

zájem o daný příspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", který je 

zaměřen na vhodné psaní textu – je to uplatnitelné 

také pro potřeby statusů na sociálních sítích.  

Hodnocení facebook profilu: 20 % 

 

 

 

Facebook Městská knihovna Slavičín, celkové hodnocení 60 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Městská knihovna 

Slavičín  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, uživatel se 

pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST 

PŘÍSPĚVKŮ (vyvoření si 

pravidelné vazby s 

uživateli) V POŘÁDKU 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské základny Příspěvky jsou vkládány ve vysoké četnosti.  

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o danou ogranizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a vizuálním 

ztvárněním. Do budoucna doporučuji zaměřit se 

také na audiovizuální ztvárnění (video) v podobě 

vlastních či externích příspěvků. 

FORMÁT SDĚLENÍ V  POŘÁDKU 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu Z hlediska formátu – kombinace text, foto 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? 

Co? Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text zvyšuje 

zájem o daný příspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", který je 

zaměřen na vhodné psaní textu – je to uplatnitelné 

také pro potřeby statusů na sociálních sítích.  

Hodnocení facebook prof ilu: 60  %  

 

 

  

https://www.facebook.com/SkautiSlavicin
https://www.facebook.com/SkautiSlavicin
https://www.facebook.com/SkautiSlavicin
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovna-Slavi%C4%8D%C3%ADn-492235284169487
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovna-Slavi%C4%8D%C3%ADn-492235284169487
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovna-Slavi%C4%8D%C3%ADn-492235284169487
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A1-knihovna-Slavi%C4%8D%C3%ADn-492235284169487


  

Facebook Městské infocentrum Slavičín, celkohové hodnocení 60 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Městské infocentrum 

Slavičín  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, uživatel 

se pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vyvoření si pravidelné vazby 

s uživateli) V POŘÁDKU 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny Příspěvky jsou vkládány ve vysoké četnosti.  

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o danou ogranizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a vizuálním 

ztvárněním. Do budoucna doporučuji zaměřit se 

také na audiovizuální ztvárnění (video) v podobě 

vlastních či externích příspěvků. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu Z hlediska formátu – kombinace text, foto 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", který 

je zaměřen na vhodné psaní textu – je to 

uplatnitelné také pro potřeby statusů na sociálních 

sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 60 % 

 

 

 

Facebook Nadace Jana Pivečky , nehodnoceno 

Revize Facebook profilu Nadace Jana Pivečky  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

    

ZÁKLADNÍ ÚDAJE BEZ HODNOCENÍ 

možnost případného 

zkontaktování - 

PRAVIDELNOST 

PŘÍSPĚVKŮ (vyvoření si 

pravidelné vazby s 

uživateli) BEZ HODNOCENÍ 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské základny - 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) BEZ HODNOCENÍ zájem o danou ogranizaci - 

FORMÁT SDĚLENÍ BEZ HODNOCENÍ 

správně zvolený formát zvyšuje 

at raktivitu - 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? 

Co? Kdy? Kde? Proč?Jak? BEZ HODNOCENÍ 

vhodně zvolený text zvyšuje 

zájem o daný příspěvek - 

Hodnocení facebook profilu: 

0 % 

Doporučeno zrušení profilu, jde 

o profil osobní a ne profil 

organizace.  

 

 

  

https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A9-infocentrum-Slavi%C4%8D%C3%ADn-589262207770177
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A9-infocentrum-Slavi%C4%8D%C3%ADn-589262207770177
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A9-infocentrum-Slavi%C4%8D%C3%ADn-589262207770177
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A9-infocentrum-Slavi%C4%8D%C3%ADn-589262207770177
https://www.facebook.com/nadace.janapivecky
https://www.facebook.com/nadace.janapivecky
https://www.facebook.com/nadace.janapivecky


  

Facebook Rodinné a mateřské centrum Slavičín, celk. hodnocení 60 bodů ze 100 b. 

Revize Facebook profilu Rodinné a mateřské centrum 

Slavičín  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU možnost případného zkontaktování  

Základní údaje jsou zde vloženy 

správně, uživatel se pak může přímo 

ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vyvoření si pravidelné vazby 

s uživateli) V POŘÁDKU 

s nížený potenciál pro rozšiřování 

č lenské základny 

Příspěvky jsou vkládány ve vysoké 

četnosti. 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o danou ogranizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a 

vizuálním ztvárněním. Do budoucna 

doporučuji zaměřit se také na 

audiovizuální ztvárnění (video) v 

podobě vlastních či externích 

příspěvků. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát zvyšuje 

at raktivitu 

Z hlediska formátu – kombinace text, 

foto 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text zvyšuje zájem o 

daný příspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené 

pyramidy", který je zaměřen na vhodné 

psaní textu – je to uplatnitelné také pro 

potřeby statusů na sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 60 % 

 

 

 

 

Facebook Letní kino Slavičín, celkové hodnocení 40 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Letní kino Slavičín  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vyvoření si pravidelné vazby s 

uživateli) LZ E VYLEPŠIT 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny 

Poslední příspěvek vložen 27.sprna. Byť se 

jedná o "sezonní" projekt, je možné vkládáat 

příspěvky také v průběhu celého roku a 

například lákat na nový ročník. 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o danou ogranizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a 

vizuálním ztvárněním. Do budoucna 

doporučuji zaměřit se také na audiovizuální 

ztvárnění (video) v podobě vlastních či 

externích příspěvků. U filmů existuje řada 

upoutávek na Youtube, které by se sem daly 

vložit. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu Z hlediska formátu – kombinace text, foto 

https://www.facebook.com/www.mcslavicin.cz
https://www.facebook.com/www.mcslavicin.cz
https://www.facebook.com/www.mcslavicin.cz
https://www.facebook.com/www.mcslavicin.cz
https://www.facebook.com/Letn%C3%AD-kino-slavi%C4%8D%C3%ADn-657339054340739
https://www.facebook.com/Letn%C3%AD-kino-slavi%C4%8D%C3%ADn-657339054340739
https://www.facebook.com/Letn%C3%AD-kino-slavi%C4%8D%C3%ADn-657339054340739


  

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", 

který je zaměřen na vhodné psaní textu – je 

to uplatnitelné také pro potřeby statusů na 

sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 40 % 

 

 

  



  

Facebook Koupaliště Slavičín, celkové hodnocení 40 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Koupaliště Slavičín  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vyvoření si pravidelné vazby s 

uživateli) LZ E VYLEPŠIT 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny 

Poslední příspěvek vložen 5.září. Byť se jedná 

o "sezonní" projekt, je možné vkládáat 

příspěvky také v průběhu celého roku. 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o danou ogranizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a 

vizuálním ztvárněním. Do budoucna 

doporučuji zaměřit se také na audiovizuální 

ztvárnění (video) v podobě vlastních či 

externích příspěvků. U filmů existuje řada 

upoutávek na Youtube, které by se sem daly 

vložit. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu Z hlediska formátu – kombinace text, foto 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", 

který je zaměřen na vhodné psaní textu – je 

to uplatnitelné také pro potřeby statusů na 

sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 40% 

 

 

 

Facebook Poradenské centrum Zebra , celkové hodnocení 60 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Poradenské centrum Zebra  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vyvoření si pravidelné vazby s 

uživateli) LZ E VYLEPŠIT 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny Poslední příspěvek vložen 13.července. 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) V  POŘÁDKU zájem o danou ogranizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a 

vizuálním ztvárněním, jsou zde i audiovizuální 

příspěvky a zároveň jsou navíc autorské 

příspěvky. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu 

Z hlediska formátu – kombinace text, foto, 

video 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", 

který je zaměřen na vhodné psaní textu – je 

to uplatnitelné také pro potřeby statusů na 

sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 60% 

 

 

  

https://www.facebook.com/Koupali%C5%A1t%C4%9B-Slavi%C4%8D%C3%ADn-236890182991647
https://www.facebook.com/Koupali%C5%A1t%C4%9B-Slavi%C4%8D%C3%ADn-236890182991647
https://www.facebook.com/Koupali%C5%A1t%C4%9B-Slavi%C4%8D%C3%ADn-236890182991647
https://www.facebook.com/poradnazebra
https://www.facebook.com/poradnazebra
https://www.facebook.com/poradnazebra


  

Facebook Nalezení PSI - Slavičín, celkové hodnocení 40 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Nalezení psi  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vyvoření si pravidelné vazby s 

uživateli) LZ E VYLEPŠIT 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny Nepravidelně vkládané příspěvky 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o danou ogranizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a 

vizuálním ztvárněním, doporučuji také přidat 

formát videa. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu Z hlediska formátu – kombinace text, foto 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", 

který je zaměřen na vhodné psaní textu – je 

to uplatnitelné také pro potřeby statusů na 

sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 40% 

 

 

 

 

Facebook Město Slavičín, celkové hodnocení 80 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Město Slavičín  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

kontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vytvoření si pravidelné vazby 

s uživateli) V POŘÁDKU 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny Nepravidelně vkládané příspěvky 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o danou organizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a 

vizuálním ztvárněním, doporučuji také přidat 

formát videa. 

FORMÁT SDĚLENÍ V POŘÁDKU 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu Z hlediska formátu – kombinace text, foto 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? V POŘÁDKU 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", 

který je zaměřen na vhodné psaní textu – je 

to uplatnitelné také pro potřeby statusů na 

sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 80% 

 

 

  

https://www.facebook.com/nalezenipsislavicin
https://www.facebook.com/nalezenipsislavicin
https://www.facebook.com/nalezenipsislavicin
https://www.facebook.com/slavicin.mesto
https://www.facebook.com/slavicin.mesto
https://www.facebook.com/slavicin.mesto


  

Facebook Nevšová, celkové hodnocení 60 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Nevšová  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vyvoření si pravidelné vazby s 

uživateli) V POŘÁDKU 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny Nepravidelně vkládané příspěvky 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) V POŘÁDKU zájem o danou ogranizaci Je obsaženo vše potřebné – text, foto i video 

FORMÁT SDĚLENÍ LZ E VYLEPŠIT 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu 

Jedná se o textově strohá sdělení, doporučil 

bych více propracovat obsah – viz návrh níže 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", 

který je zaměřen na vhodné psaní textu – je 

to uplatnitelné také pro potřeby statusů na 

sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 60% 

 

 

 

 

Facebook Divnice, celkové hodnocení 40 bodů ze 100 bodů 

Revize Facebook profilu Divnice  

FUNKČNOST WEBU STAV DŮSLEDEK  Poznámky 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE V POŘÁDKU 

možnost případného 

zkontaktování 

Základní údaje jsou zde vloženy správně, 

uživatel se pak může přímo ozvat. 

PRAVIDELNOST PŘÍSPĚVKŮ 

(vyvoření si pravidelné vazby s 

uživateli) V POŘÁDKU 

s nížený potenciál pro 

rozšiřování členské 

základny Nepravidelně vkládané příspěvky 

ATRAKTIVITA PŘÍSPĚVKŮ 

(výběr témat) LZ E VYLEPŠIT zájem o danou ogranizaci 

Většina příspěvků je tvořena textem a 

vizuálním ztvárněním, doporučuji také přidat 

formát videa. 

FORMÁT SDĚLENÍ LZ E VYLEPŠIT 

s právně zvolený formát 

zvyšuje atraktivitu 

Jedná se o textově strohá sdělení, doporučil 

bych více propracovat obsah – víceméně zde 

není generovaný žádný vlastní textový obsah, 

vše je přesdíleno externě. 

OBSAH SDĚLENÍ (Kdo? Co? 

Kdy? Kde? Proč?Jak? LZ E VYLEPŠIT 

vhodně zvolený text 

zvyšuje zájem o daný 

př íspěvek 

Doporučuji formát tzv. "obrácené pyramidy", 

který je zaměřen na vhodné psaní textu – je 

to uplatnitelné také pro potřeby statusů na 

sociálních sítích. 

Hodnocení facebook profilu: 40% 

 

 

 

https://www.facebook.com/obecnevsova
https://www.facebook.com/obecnevsova
https://www.facebook.com/obecnevsova
https://www.facebook.com/divnice
https://www.facebook.com/divnice
https://www.facebook.com/divnice


  

2.1.4 Strategická část – navrhovaná opatření 

Výše uvedené hodnocení doporučuji zohlednit při následných úpravách jednotlivých 

Facebook profilů u všech příspěvkových organizací města Slavičína.  

2.1.4.1 Kontaktní údaje a komunikační řád 

Prvním krokem na sociálních sítí by mělo být vyplnění základních údajů na Facebook 

profilu dané příspěvkové organizace. Především se jedná o tel. kontakt, mailový kontakt, 

uvedení webových stránek a adresa sídla dané organizace. Jedná se spíše o formální 

informace, které jsou však důležité pro prezentaci každé organizace, pokud chce na 

sociálních sítích působit profesionálně. 

Dalším důležitým a velmi podceňovaným údajem je položka „Informace“, kterou 

doporučuji využít pro formulaci komunikačního řádu. Jinak řečeno by zde mělo být 

popsáno, jak je daný Facebook profil koncipován, jakým způsobem zde bude probíhat 

komunikace, co se smí a co se naopak nesmí. Tímto způsobem pak uživatelé ví, jak by 

se měli správně chovat a získávají tak mantinely.  

Zároveň je tento způsob cestou, jak se vyhýbat potenciálním konfliktům.  Pro tvorbu 

komunikačního řádu se můžeme inspirovat školním řádem či pracovním řádem. I v 

prostředí sociálních sítích bychom měli vyvíjet neustálou snahu o kultivaci tohoto 

prostředí a uživatele sociálních sítí vést k slušnosti.  V kapitole Obrazové přílohy 

přikládáme dvě přílohy, a to: 

Facebook soukromé skupiny Uh.Brod - LEPŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ MĚSTO PRO NÁS PRO 

VŠECHNY jednoznačně definuje, co se v dané skupině smí a co se nesmí. Tím 

jednoznačně definuje, co uživatelé mohou dovolit. V opačném případě, tedy s absencí 

jakéhosi komunikačního řádu, pak uživatel jedná na základě svých postojů – to může 

být mnohdy zárodkem velmi vyhrocených komunikačních přestřelek (Obrázek 12 - 

Obrazové přílohy). 

Facebook obce Hrádek bohužel nemá vyplněný komunikační řád, zato však doplněny 

veškeré další informace jako je web, mail či telefonický kontakt. A přesně takto by to 

mělo být vyplněno u všech příspěvkových organizacích (Obrázek 13 - Obrazové přílohy). 

 

2.1.4.2 Příprava obsahu na sociální sítě 

Sociální sítě jednotlivých příspěvkových organizací představují významný komunikační 

kanál, jak lze danou organizaci prezentovat uživatelům sociálních sítí. Jednou z velkých 

výzev je tedy dlouhodobá tvorba relevantního obsahu.  

Za tvorbu obsahu by měly být zodpovědní zaměstnanci dané příspěvkové organizace. 

Měl by tedy být určený tým kompetentních lidí, který bude za tento zodpovědný a 

následně jej bude vkládat na profil. 

Tento tým by se dal připodobnit redakčnímu týmu novin nebo magazínu, v němž má 

každý člen této redakce na starosti jednotlivou rubriku, v rámci níž přispívá pravidelným 

https://www.facebook.com/groups/368327959987848/about
https://www.facebook.com/groups/368327959987848/about
https://www.facebook.com/ohradek/about/?ref=page_internal


  

obsahem. Funguje-li následně daný Facebook profil tímto způsobem, získává si 

postupem času svou pravidelnou základnu uživatelů, kteří tyto rubriky sledují.  

Jako vzorový příklad mohu nabídnout zkušenost a to systematickou spolupráci se 

středními školami a jejich prezentacemi na sociálních sítích. 

Před prezentací na Facebooku si daná škola vytvořila redakční tým studentů, z nichž 

každý student měl na starosti svou rubriku. V rámci daných rubrik pak po celý rok 

vznikaly příspěvky na sociálních sítích dané školy. Sledující pak měli detailní přehled o 

tom, co se v dané škole děje. To následně zvyšovalo povědomí o škole a byl to také 

podpůrný nástroj pro zvýšení zájmu o studium na dané škole. 

Facebook OA Přerov jako příklad dobré praxe, jak pracovat s rubrikami na soc. sítích 

(Obrázek 14 - Obrazové přílohy). 

Příklady dobré praxe, jak využívat Facebook pro potřeby samosprávy , naleznete v 

následujícím videu, a to na základě zkušenosti Vlastimila Řezníčka, starosty obce 

Pašovice (Obrázek 15 - Obrazové přílohy). 

 

2.1.5 Souhrn celé části 

V rámci analytické části u Facebook profilů příspěvkových organizací jsme se mohli 

přesvědčit o celé řadě nedostatků, které vyplynuly z analytického šetření. Ani jeden 

Facebook profil bohužel nezískal plný počet bodů. Je tedy žádoucí, aby došlo ke 

změnám současného nevyhovujícího stavu.  

Oproti webovým stránkám, kde se spíše bavíme o softwarových změnách, jsou úpravy 

sociálních sítích primárně o lidech, kteří se těmto sociálním sítím budou věnovat , a o 

jejich zaškolení. Při následné implementaci budou změny  k lepšímu patrné řádově 

během několika týdnů. 

 

2.2 Instagram 

V průběhu vzniku tohoto dokumentu byl založen také Instagram města. Obrazový 

obsah z města Slavičína si velmi rychle našel víc jak 500 followerů, což je bez využití 

sponzorovaných příspěvků velmi slušný výsledek a naznačuje to možnou silnou pozici 

do budoucna (v rámci komunikačních kanálů města). 

Dle poskytnuté analýzy se podařilo zaujmout pozornost mladší věkové skupiny (30 % 

instagramových followerů účtu jsou lidé mezi 25 – 34 lety), zatímco převažují ženy 

(58,5 %). Přitom se jedná o cílovou skupiny, které dosud nebyla ostatními 

komunikačními kanály tolik oslovena. 

S instagramovým účtem města doporučujeme i nadále bohatě pracovat, jelikož se 

jedná o velmi rozvíjející se síť a obrazovými příspěvky lze dobře nastavit pozitivní klima 

města. Jedná se však také jako v případě facebookového účtu města o pozici časově 

náročnou, vyžadující flexibilní pracovní dobu.  

https://www.facebook.com/OAPrerov
https://www.youtube.com/watch?v=mGRBLNyvBC0
https://www.instagram.com/mesto.slavicin/


  

3. Tiskové zprávy města Slavičína 

V analytické části byly hodnoceny tiskové zprávy, prezentující město Slavičín. Byly 

hodnoceny z hlediska následujících položek: 

- Formát tiskové zprávy 

- Mediální stopa ve vyhledávačích 

- Četnost tiskových zpráv 

- Zajímavost témat 

 

3.1 Úvod k této části – definice důležitosti, příležitostí a 

hrozeb tiskových zpráv v rámci města Slavičína 

Tiskové zprávy informují o městě a jeho příspěvkových organizacích. Především v 

dnešní „internetové“ době je důležité, aby byly tyto mediální příspěvky dohledatelné 

spíše na internetu než v tištěných periodikách, a to například z hlediska snazší distribuce 

příspěvku v online médiích. Články o Slavičínu a jeho příspěvkových organizacích v 

online médiích vytvářejí na internetu mediální stopu. Zadá -li si uživatel internetu město 

Slavičín nebo konkrétní příspěvkovou organizaci ve vyhledávači, zpravidla narazí na 

mediální výstupy, které se byly o městu či organizaci dříve publikovány.  

Pozitivně laděný zájem médií obecně posiluje turistický ruch či příznivě podporuje zájem 

o bydlení v městě Slavičíně. Celkově tak činí město atraktivnější z pohledu ostatních.  

 

 

3.2 Analytická část  

 

Tiskové zprávy pro město vytváří pracovník, který s městem spolupracuje na veškerých 

venkovních výstupech a zastřešuje i nový přístup ke článkům Slavičínského zpravodaje. 

Novinářská rutina je na tiskových zprávách znát.  

Výběr témat je zpravidla na starostovi města a neřídí se vnějším časovým plánem. 

Vzhledem k vytíženosti starosty si na určení tématu nachází čas až koncem týdne, kdy 

zadá externistovi téma a poskytne další informace. Externista téma zpracuje autorsky 

včetně citací a poté celek posílá k autorizaci starostovi města.  

Tiskové zprávy rozesílá sám starosta, což nebývá obvyklé na ostatních městských 

úřadech. Starosta města má adresář médií, na něž každou tiskovou zprávu rozesílá. 

Kromě respektovaných celostátních médií (Deník, MF DNES) a ČTK zasílá tiskové 

výstupy města i do hojně navštěvovaných lokálních serverů - regionvalassko.cz a 

nasevalassko.info. Právě na těchto platformách je zveřejnění téměř zaručeno, a to bez 

dalších nákladů či smluv. 



  

Tiskové zprávy jsou dále zveřejněny na Facebooku města, kde správce sítě volí hlavně 

prolink na výše zmíněné lokální zpravodajské servery – za prvé to vzbuzuje větší 

důvěryhodnost, a také zvyšuje dosah zprávy. Přidaným bonusem je vzhled, kdy městské 

stránky po sdílení nenabízejí náhledový obrázek k tiskové zprávě, ale pouze textové pole 

“Aktuality”. Právě v této záložce se nacházejí na městských stránkách.  

Bohužel se mísí s běžnými městskými aktualitami typu provozních záležitostí (např. že 

v některé ulici nepoteče voda) a málokdo je zde čeká a čte.  

Zkrátka: daný model se ukázal jako nejvýhodnější i vzhledem k náhledu fotografie, a 

spolu s textovou informací v titulku dává čtenáři potřebné “rychlé sdělení”, i když ho 

třeba zprávy z města příliš nezajímají. 

Do budoucna by bylo dobré vytvořit na stránkách města funkcionalitu, která by 

umožňovala sdílení i s náhledovým obrázkem. Příjemci zpráv přesdílených na sociální 

sítě by se tak stále pohybovali na informačních zdrojích města samotného a 

neodcházeli by na zpravodajské servery. 

3.2.1 Formát tiskové zprávy 

Každou tiskovou zprávu lze koncipovat dle takzvané metody obrácené pyramidy 

(Obrázek 16 - Obrazové přílohy). Principiálně to znamená psát to nejdůležitější hned na 

začátku. Na konci informovat o méně podstatných věcech.  

3.2.1.1 Titulek 

U každého článku je klíčové, aby od samého začátku něčím zaujal  a ihned si získal 

pozornost. Dnešní čtenář při záplavě informací prochází především titulky článků a 

letmo si pročítá první až třetí větu v úvodu. Je velmi důležité, aby  daný článek dokázal 

ihned vtáhnout do problematiky. Titulky tiskových zpráv města Slavičína, která zaujala 

média, jsou následující. Jedná se zpravidla o tiskové zprávy města Slavičína, která si 

následně média přebírají a částečně upravují. Tady jsou některá z nich.  

 

Slavičín láká k bydlení mladé lidi. Je tu krásná příroda a pracovní příležitosti 

https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/slavicin-laka-k-bydleni-mlade-lidi-

20210307.html  

 

Šéfka klubu ODS dostala od starosty pozvání k "vidlákům ze Slavičína" 

https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/sefka-klubu-ods-dostala-od-starosty-pozvani-k-

vidlakum-ze-slavicina-20200527.html  

 

První Hamburger fest provoní zámecký park ve Slavičíně 

https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/prvni-hamburger-fest-provoni-zamecky-park-

ve-slavicine-20210722.html  

 

https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/slavicin-laka-k-bydleni-mlade-lidi-20210307.html
https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/slavicin-laka-k-bydleni-mlade-lidi-20210307.html
https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/sefka-klubu-ods-dostala-od-starosty-pozvani-k-vidlakum-ze-slavicina-20200527.html
https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/sefka-klubu-ods-dostala-od-starosty-pozvani-k-vidlakum-ze-slavicina-20200527.html
https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/prvni-hamburger-fest-provoni-zamecky-park-ve-slavicine-20210722.html
https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/prvni-hamburger-fest-provoni-zamecky-park-ve-slavicine-20210722.html


  

3.2.1.2 Doporučení pro tiskové zprávy v rámci titulků  

Pokud budou v titulku uvedena nějaká analytická data (např. statistika, částka), vzbudí 

takový titulek ještě větší zájem. Z potřeby napsat co nejlepší titulek se vyvinuly takzvané 

clickbait titulky, neboli články se „senzačními” nadpisy. Velmi často se s nimi lze setkat 

v komerčním sektoru. Clickbait titulek dokáže záměrně vzbudit pozornost a zvědavost 

čtenářů. Lákavá informace z titulku vzbuzuje ve čtenáři zájem dozvědět se z článku více. 

Budeme-li tedy brát v potaz, že chceme získat co největší čtenost také díky poutavě 

upraveným nadpisům tiskových zpráv, uvádíme zde několik návrhů, jak by to mohlo 

vypadat: 

 

10 překvapivých důvodů, proč bydlet ve Slavičíně 

Článek by se svým obsahem mohl soustředit na shrnutí těch nejpodstatnějších oblastí, 

proč je skvělé bydlet či se přestěhovat do města Slavičína. Článek by tedy cílil například 

na mladé rodiny. Udání číslovek 3,5 nebo 10 ve spojení se slovem “překvapivý” v nadpisu 

může být lákadlem potenciálních čtenářů proč na daný článek díky nadpisu kliknout. 

 

Slavičín investuje do cyklostezek za 2 roky 3 miliony korun. Boom ale teprve přichází 
V rámci nadpisu je vyjádřena vysoká částka, což vyvolává zvědavost čtenáře dozvědět 

se další informace ze samotného článku. 

 

Slavičín v centru pozornosti. Tohle jste o něm nejspíš nevěděli  

Nadpis s bulvárním nádechem, který nemá žádnou informační hodnotu. Přitom však 

budí zvědavost a láká čtenáře k zjištění, o co se v článku jedná.  

 

3.2.1.3 Inspirace reálnými titulky 

Jedná se o zajímavé mediální titulky, informující o činnosti v různých městech. Jedná 

se zároveň o pozitivně laděný titulek, který jsou ve prospěch daných měst.  

 

Vývojáři hledali vylepšení pro Budějovické, uspěla aplikace Kopni ježka  

 

Podchod v centru Svitav rozzáří nové obrazy. Odhalí je tuto sobotu 

 

Sportovci i  studenti ve Žďáře se dočkají nové haly, využijí ji i horolezci  

 

Jičín vytvořil transparentní účet. Lidé mohou posílat peníze na Lavičku Václava Havla 

 

Postoloprty koupily chátrající zámek, plánují v něm bydlení pro seniory i kanceláře 

úředníků 

 

Od cirkusu ke světové špičce! Pražská zoo slaví devadesátiny, znáte její nabitou 

historii? 



  

Negativně laděné nadpisy, které přitáhnou čtenářovu pozornost, mohou být 

následující. Zde několik reálných příkladů: 

 

● Těsně před Dušičkami musí Karlovy Vary řešit havarijní stav kolumbária  

● Zdražení jízdného v Olomouci. Lidé nasednou do aut, varuje opozice 

● Jablonec chce své pozemky nabízet na internetu, opozice se bojí spekulantů  

● Starostka Kasejovic: Sehnat zubaře je dnes obrovský problém 

● Seznamte se s městy světa, kde se zaručeně nevyspíte 

 

3.2.1.4 Hodnocení konkrétních titulků města Slavičína 

Jedná se o výběr některých nadpisů z poskytnutých tiskový zpráv města Slavičína a 

současně o návrh, jak aktuální nadpis zlepšit. 

 

S lavičín spouští kompostovací experiment 

Současný titulek postrádá větší informovanost, díky níž by vzbudil větší zájem o 

přečteční. Alternativní název je následující: Slavičín spouští kompostovací experiment. 

Cílem je zachování stávající ceny za svoz a likvidaci odpadu ve městě. 

 

Slavičín zprovoznil dva přebalovací pulty 

Strohý titulek, kde je příležitost jej více rozvést a oslovit v něm přímo cílovou skupinu, 

na které je nadpis směřován: Slavičín fandí rodinám, město zřídilo dva přebalovací pulty. 

 

I letos uklidíme Slavičín 

Titulek by mohl být atraktivnější a lehce bulvárnější. Tím by mohl vzbudit mnohem 

větší pozornost: V Slavičíně se bude uklízet i letos. Vloni se našla kancelářská židle či 

rám od dveří. Co to bude letos? 

3.2.1.5 Vlastní obsah 

Po analýze titulku následuje část vlastní obsah. Největší pozornost čtenáře získá 

začátek tiskové zprávy. Při skenování textu zpravidla uživatel přečte třeba jen první 3 

slova podnadpisu a přeskočí na další mezititulek. Nebo po několika slovech první věty 

odstavce přeskočí na další odstavec. Důležitost informací v textu by tedy měla vždy 

klesat od začátku ke konci. 

Úvodní část textu by tedy měla paradoxně začít shrnutím, tedy jakýmsi závěrem. 

Obecně taktéž platí, že blíže se čtenář dostává ke konci textu, tím méně důležité 

informace a zároveň větší detaily bývají v dané tiskové zprávě uvedeny.  

Základem zpravodajství jsou odpovědi na 4 základní otázky: kdo je subjektem zprávy a 

co, kdy a kde se stalo. V případě komentované zprávy se přidává: jak (how) a někdy také 

proč se událost stala. U tiskových zpráv se do úvodního shrnutí doporučuje zahrnout 

tzv. 5W: 



  

● who – kdo 

● what – co 

● when – kdy 

● where – kde 

● why – proč 

3.2.1.6 Analýza obsahové části tiskových zpráv města Slavičína 

Byly vybrány první odstavce u posledních tři tiskové zprávy z měsíce října z roku 2021 a 

ty byly podrobeny analýza z hlediska obsahu 5W. 

 

Slavičín se zazelená. Odborníci dosadí přes 100 stromů uvnitř města  

Nahrazení nevyhovující a přestárlé zeleně ve městě je cílem nového projektu, který 

rozjelo město Slavičín. Jmenuje se Revitalizace sídelní zeleně. Konkrétně to znamená, 

že se během následujících měsíců bude vysazovat 131 stromů v nejrůznějších částech 

města. „Jde o dvanáct lokalit, například cestu ke koupališti, parkoviště u hřbitova, na Vláře 

u budovy 1. stupně základní školy, v Hrádku u bytovek u školky nebo v Divnicích u hřiště,“  

vyjmenoval starosta města Tomáš Chmela a dodal: „Doplněním dřevin dojde k zastínění 

přehřívaných ploch a úpravě mikroklimatu ve městě včetně vytvoření podmínek pro retenci 

vody.“ 

 

 

 

Kdo Obsahuje 

Co  Obsahuje 

Kdy Obsahuje 

Kde Obsahuje 

Proč Obsahuje 

 

Tato tisková zpráva obsahuje všechny položky tzv. 5W.  

 

Slavičín rozšiřuje parkovací místa na sídlišti i pod zámkem 

Slavičín vybuduje dvě nová parkoviště, jedno z nich bude "chytré" Osmadvacet nových 

parkovacích míst právě vzniká na ulici Dlouhá na slavičínském sídlišti Malé Pole. Začalo 

se s frézováním krajnice u panelových domů, kde pod stromy budou nová podélná 

místa k parkování. „Jak všichni víme, situace s parkováním na sídlištích obecně není příliš 

dobrá, počet aut se stále zvyšuje a místa spíše ubývá. Proto jsem rád, že jsme se do tohoto 

projektu mohli konečně pustit,“ řekl starosta města Tomáš Chmela. Práce na si lnici 

budou prováděny tak, aby zůstala stále průjezdná. Po dokončení vznikne osmadvacet 

podélných míst ke stání. „Vzhledem k tomu, že je ulice Dlouhá na dnešní poměry hodně 



  

široká, bude i po přidání parkovacích míst průjezdná oběma směry,“ podotkl starosta 

Chmela. 

 

Kdo Obsahuje 

Co  Obsahuje 

Kdy Neobsahuje 

Kde Obsahuje 

Proč Obsahuje 

 

Tato tisková zpráva čtyři z pěti položek tzv. 5W. 

 

Turistická značka ze Slavičína do Divnic byla nebezpečně umístěná, teď už povede 

alejí 

Když si člověk vybere turistickou značku, aby jej navedla správným směrem na výlet, asi 

nečeká, že bude nasměrován na frekventovanou silnici 2. třídy. Přesně tak tomu však 

bylo při cestě ze Slavičína do místní části Divnic, kde modrá turistická značka vedoucí 

dále k bělokarpatské hoře Hložec nad Popovem zčásti kopírovala nebezpečnou silnici.  

„Proto jsme usilovali o přeložku turistického značení, která je důležitá zvlášť v poslední 

době, kdy do Slavičína jezdí více turistů,“ popsal starosta města Tomáš Chmela. 

 

Kdo Neobsahuje 

Co  Obsahuje 

Kdy Neobsahuje 

Kde Obsahuje 

Proč Obsahuje 

 

Tato tisková zpráva tři z pěti položek tzv. 5W. 

3.2.1.7 Mediální stopa v internetových vyhledávačích  

Články o městě Slavičíně v online médiích vytvářejí na internetu mediální stopu. Zadá-li 

si uživatel internetu město Slavičín ve vyhledávači, zpravidla narazí na mediální výstupy, 

které se byly o městě dříve publikovány. Je dobré mít díky vydávaným tiskovým 

zprávám kontrolu nad tématy, se kterými mají čtenáři webového zpravodajství Slavičín 

spojený.  



  

Každé město či obec by mělo znát svůj aktuální stav a zároveň se věnovat průběžnému 

monitoringu. Tedy z jakého zdroje a na základě jakého tématu se o daném městě v 

online médiích psalo. 

Prostřednictvím vyhledávače Google má každá obec možnost zjistit, jaký má mediální 

ohlas v online médiích. Tedy, co se o ní píše a současně o jaký zdroj se jedná. Příklad 

viz kapitola Obrazová příloha. 

 

 

1 krok: V prvním kroku je potřeba zadat webovou stránku Google.cz. Ve vyhledávači 

napsat správný název školy a kliknout na položku “Hledat Googlem”  

 
 

 

2 krok: Dále je potřeba zadat položku “Zprávy”. Tímto krokem dojde k filtrování článků 

spojených s městem Slavičín. 

  



  

3 krok:  K dispozici je kompletní mediální zpětná vazba v podobě článků, které byly na 

internetu o městě zveřejněny.  

 

 

 

3.2.1.8 Komentář k mediální stopě v internetových vyhledávačích  

Lze pozitivně vnímat přebírání tiskových zpráv od jednotlivých médií, které tyto  tiskové 

zprávy zveřejňuji online na svých webových stránkách.  



  

Negativně lze vnímat fakt, že čtenáři častěji nehledají pozitivní zprávy spojené s 

městem. Viz. například článek Slavičín má svůj vlastní čaj, vyrobený je z místních 

bylinek, který se zobrazuje až na další stránce vyhledávače – viz obrazová příloha níže. 

Tento stav je výzvou pro přípravu strategického mediálního plánu, v němž se bude řada 

tiskových zpráv orientovat čistě na vytipovaná témata. 

 
 

3.3 Strategická část – navrhovaná opatření 

 

Mediální prezentace města Slavičína je proces, jehož cílem je dlouhodobě definovat, 

čím je město mediálně zajímavé. Standardním prostředkem mediální prezentace jsou 

tiskové zprávy města. U tiskových zpráv nutné počítat také s tím, že ne každé téma je 

pro tisk natolik zajímavé, že se do médií dostane. To v případě neplacené inzerce 

nedokáže garantovat nikdo. Novináři primárně hledají témata, která budou mít čtenost. 

Ze strany města je žádoucí být agilní a trpěliví v neustálé tvorbě tematicky zpracovaných 

tiskových zpráv. 

Obecně můžeme rozlišit dva typy tiskových zpráv, na jejichž základě by mělo vedení 

města Slavičína stavět svou strategii v rámci příznivého mediálního obrazu: 

● Standardním formátem jsou tiskové zprávy, reflektující aktuální dění. Jedná se o 

běžné tiskové zprávy, které nepotřebují další komentář. Jejich vznik je založen na 

referování všeho podstatného, co se ve městě Slavičíně děje.  Důrazně 

doporučujeme, aby tyto tiskové zprávy měly svůj vlastní časový harmonogram, 

aby bylo dosaženo pravidelného mediálního dosahu. 

● Ke zvážení dáváme návrh na větší zaměření mediálního obsahu na odborné 

tiskoviny (např. Moderní obec, Samospráva v právu atp.). To by samozřejmě 

vyžadovalo daleko odborněji pojaté tiskové zprávy včetně výraziva a citací, 

ovšem benefitem může být kvalitnější mediální obraz města. 

● Dalším formátem, zaměřeným na silné stránky města, jsou tiskové zprávy 

zaměřené na konkrétně vytipovaná témata. Jedná se o strategický přístup ze 

strany města, jak na některá témata z dlouhodobého horizontu pravidelně a 

cíleně upozorňovat a vyvářet tak o nich pokud možno co největší povědomí. Tato 

snaha je dlouhodobá a tvoří se nad rámec standardních tiskových zpráv, 



  

reflektujících aktuální dění ve městě. Doporučený postup v rámci strategické 

tvorby tiskových zpráv je následující: 

3.3.1 Nashromáždění materiálů a následná syntéza 

Doporučujeme nashromáždit souhrnné informace, které odpovídají na otázky “Co je na 

Slavičínu pozitivní – proč se tady dobře žije?” a zároveň “Co je na Slavičínu negativní - 

proč se tady žije hůře?” Odpovědi na tyto otázky pište na papír a následně vytvořte 

několik kategorií, do nichž budete tyto odpovědi vkládat. (Obrázek 17 - Obrazové 

přílohy) 

 

3.3.2 Určení relevance  

Z výsledných kategorií, vyberte tři nejrelevantnější kategorie, jakožto tématům, kterým 

se chcete z dlouhodobého hlediska věnovat. V případě pozitivně laděné kategorie by se 

mělo jednat o větší posílení povědomí této kategorie. V případě zvolení kategorie s 

nepříliš pozitivním obsahem by měla příprava tiskových zpráv plnit roli zmírnění takto 

negativního vnímání veřejnosti vůči danému tématu. Může se často jednat o témata, ke 

kterým nemají občané dostatek informací a vzniká kolem nich řada domněnek.  

 

Konkrétní případy u města Slavičína:  

- město je bohaté na spolkovou činnost, je tu tedy bohatý kulturní život 

- město má nejnižší nezaměstnanost ve Zlínském kraji  

- bohatá nabídka turistiky, hezká krajina 

- moderní přístup k ekologii, životnímu prostředí a technologiím budoucnosti 

3.3.3 Produkční činnost 

Poslední fáze je založena na tvorbě tiskových zpráv, plynoucích z předchozího bodu. 

Cílem je snaha o pravidelnou tvorbu těchto tiskových zpráv a následné vědomé 

budování mediálního obrazu ze strany města vůči občanům nad tématy, které chce 

městě primárně prezentovat. 

Narozdíl od sociálních sítí lze produkci tiskových zpráv více plánovat a nejsou tak závislé 

na časové flexibilitě.  

 

 

 

 



  

4. Slavičínský zpravodaj 

4.1 Definice důležitosti, příležitostí a hrozeb u Slavičínského 

zpravodaje 

Pokud označíme radniční periodikum za nejvýznamnější komunikační nástroj obce, je 

vhodné si připomenout, jaké základní prvky komunikace rozeznáváme, a upozornit na 

to, která fáze komunikačního procesu je z hlediska obce nejvíce problematická.  

Komunikátorem je radnice zastoupená redakční radou nebo osobou odpovědnou za 

tvorbu radničního periodika. Srozumitelným způsobem formuluje komunikátor svá 

sdělení pro adresáty – občany. Sdělení získává občan několika způsoby 

(komunikačními kanály), jedním z nich je tištěná forma radničního periodika nebo jeho 

on-line verze.  

Za jeden z nejvýznamnějších účinků komunikace lze považovat zpětnou vazbu od 

adresáta ke komunikátorovi, kterou může být zejména informovanost občana, nebo 

vzájemná součinnost mezi občanem a radnicí. Radnice při komunikaci s veřejností 

musí respektovat nejrůznější sociální a demografické skupiny obyvatel s jejich různou 

schopností vnímat a využít informace, musí využívat všech dostupných technických a 

organizačních možností komunikace a vytvářet komplexní strategii oslovení občanů.  

Dle aktuálních definicí je funkcí radničních periodik vytvářet co možná nejpozitivnější 

vztahy mezi občany a radnicí. Tomu je přizpůsoben také styl podávání informací a obsah 

radničních periodik. 

Slavičínský zpravodaj vydává radnice, potažmo dřív Městský národní výbor, už od 70. 

let minulého století. Tiskovina má tedy vybudovanou mimořádně silnou pozici coby 

komunikační kanál – a to zvláště u starších obyvatel města, kteří jsou desítky let zvyklí 

na to, že ať se děje, co se děje, začátkem měsíce prostě najdou ve své schránce 

měsíčník se zprávami z města. 

Tím, že jde o radniční periodikum, je vymezena i jeho funkce a pole působnosti. 

Informuje občany o událostech a akcích, které se ve městě staly nebo které se teprve 

chystají. Čtenáři se zde dozví informace z jednání zastupitelstva, o investičních 

záměrech, kulturních akcích, činnosti spolků, farnosti, oblíbená je i rubrika věnovaná 

výročím úmrtí. 

 

4.1.1 Příležitosti Slavičínského zpravodaje 

Mezi příležitosti Slavičínského zpravodaje patří oslovení velkého množství občanů, 

obvykle starších. Ti se vrací k informacím i víckrát, někteří si vydání dokonce zakládají 

do samostatných složek. Tuto výsadní pozici si v uplynulých letech vydobyla například 

speciální rubrika “historický seriál” - publicistická část, která se věnovala historii 

slavičínských budov.  

 



  

4.1.2 Hrozby Slavičínského zpravodaje 

Sem řadíme hlavně neaktuálnost. V dnešní zrychlené době hraje aktuálnost prim, což je 

v konkurenci internetu obzvláště těžké tištěným vydáním dorovnat. Druhou, stejně 

zásadní hrozbou může být nevyváženost, případně politická jednostrannost. Je 

přirozené, že se na vydání nejvíce podílí aktuální politická garnitura, ale neměla by si ze 

zpravodaje udělat hlásnou troubu svých úspěchů. Spíš by se měla snažit o střízlivé 

zhodnocení toho, co občany zajímá, a to publikovat.  

4.2 Analytická část – výstupy analytické části a příslušný 

analytický komentář 

Tvůrci Slavičínského zpravodaje se již několik let snaží o změnu, která by měla spočívat 

zejména v modernějším grafickém vzhledu, kratších a stylisticky upravených textech, 

nových rubrikách a přehledném kulturním servisu. Požádali proto o odbornější 

posouzení a pohled zvenčí redaktorku a publicistku Marii Šulákovou, která mnoho let 

pracovala v médiích, má za sebou několik školení pro obce a města na téma Jak dělat 

zpravodaj a je místopředsedkyní celostátní komise soutěže O nejlepší obecní a městský 

zpravodaj. Školení se uskutečnilo 3. 12. 2018 za přítomnosti starosty města, 

předsedkyně redakční rady a pracovnic infocentra, které jsou obě členky redakční rady. 

Příležitostí tedy je posílit pozici vedení města pomocí kvalitního informování, které 

druhdy ve Slavičíně v minulosti chybělo. Za poslední tři roky, kdy funguje redakční rada 

pod vedením ex-novinářky Ivy Šimoníkové, se razantně změnila koncepce Slavičínského 

zpravodaje.  

V souladu s moderními trendy je kladen daleko větší důraz na aktuální informace a 

upozadila se funkce zasílání článků externími přispěvateli o akcích, které již proběhly. 

Vzhledem k rychlosti života současné společnosti a mediálního prostředí šlo o krok v 

podstatě nezbytný, neměl-li být ze zpravodaje pouze relikt doby a trpěný produkt 

radnice. 

Mezi hrozby u obecních tiskovin patří samozřejmě vyváženost, kterou hlídá redakční 

rada složena ze zástupců městských organizací (knihovna, infocentrum) a vedení 

města (starosta, místostarostka). Redakční rada se schází vždy první týden v měsíci. 

Předsedkyně členům vždy předloží redakční plán sestavený po předběžné domluvě se 

starostou. Ten všichni diskutují, dokud se nedojde ke konsenzu.  

Další hrozbou je pochopení přispěvatelů. Je třeba zdůraznit, že zpravodaj se netvoří pro 

jejich přispěvatele, ale pro čtenáře. Doporučení – informovat pravidelné dopisovatele o 

nové podobě zpravodaje, stanovit počet znaků, který je nutné dodržet tak, aby se 

předešlo zbytečným sporům kvůli krácení. Je dobré také předem informovat o úpravách 

textů, na které má redakce právo. Pokud si to dopisovatel vyžádá, může dostat finální 

text ke kontrole. 

Mezi menší hrozby patří málo času na korektury a riziko pravopisných či faktických 

chyb. To souvisí s nedodržením uzávěrky, která je stanovena vždy na 15. den v měsíci 



  

pro externí přispěvatele, případně o něco pozdější termín pro starostu, jež je důležitým 

autorem mnoha článků ve zpravodaji, ale zároveň i pracovně mimořádně vytíženým 

člověkem.  

Jelikož stávající grafik požaduje dodání kompletních textů a není ochoten se přizpůsobit 

pozdějším změnám textů či rozsahu jednotlivých rubrik, jde zatím o kritické místo 

přípravy Slavičínského zpravodaje. Potkávají se zde dva naprosto odlišné styly práce, a 

to psaní na poslední chvíli, spolu s neochotou k jakékoli flexibilitě. Zatím tuto disproporci 

odnášejí mezičlánky výroby, zodpovědná redaktorka zpravodaje a pracovnice 

infocentra Jitka Pfeiferová spolu s předsedkyní redakční rady.  

Řešením by bylo pořízení grafického systému pro infocentrum, který by se naučily 

obsluhovat jak zodpovědná redaktorka, tak i předsedkyně redakční rady či korektorka. 

Grafička, která navrhovala nové logo Slavičínského zpravodaje i s písmem v rámci 

nového logomanuálu města, navrhla také šablony stran. Pokud by se používaly pro 

vkládání textů již na infocentru, bylo by dosaženo většího časového komfortu pro 

všechny strany. Také by bylo dosaženo profesionálního vzhledu. Tato varianta však 

sebou nese značnou časovou náročnost pro pracovnice informačního centra či 

manažera komunikace. 

Nevýhodou tohoto navrhovaného řešení je také finanční náročnost při pořízení 

specializovaného programu a nutnost úplně jiného pojetí vzniku článků – zkracování. 

To by sice bylo v souladu s moderními trendy, ale zatím kvůli předpokládaným 

finančním nákladům nerealizovaná. Dalším řešením může být změna grafika, ovšem 

zde patří mezi nevýhody taktéž finanční náročnost (ceny práce jsou dnes daleko vyšší 

než u smlouvy, kterou grafik uzavíral cca před 15 lety) a zvykání si na jednotlivé 

zvláštnosti celého procesu jsou příliš riskantní.  

Zatím se tedy Slavičínský zpravodaj mění postupně, po krůčcích, směrem ke kýženému 

profesionálnímu výsledku na vysoké úrovni. 

 
 

 

  



  

5. ČÁST Vizuální identita, logo a slogan města 

 

5.1 Definice důležitosti a příležitostí v rámci grafické a 

obsahové identity města 

 

V dnešní době, kdy je potřeba srozumitelně a přehledně komunikovat s občany, 

návštěvníky nebo institucemi, je čím dál větší potřeba ucelená a funkční vizuální identity 

města. Ta se vedle definice grafického vzhledu jednotlivých brandových a 

komunikačních prvků, věnuje také obsahu, tónu a formy komunikace a jeho celkovému 

použití v praxi. Identita města není jen logo, znak, slogan, ale ucelený komunikační 

systém, který zohledňuje a propojuje všechny tyto složky v jeden vzájemně fungující 

celek.  

 

 

5.2 Logo města a vizuální identita  

5.2.1 Analytická část  

 
Město Slavičín dosud využívalo především znak/erb města od heraldika Jiřího Loudy. V 

kombinaci s textem pak tvořilo logo, které se používalo napříč propagačními materiály. 

Logo vycházelo z erbu města a svým charakterem toho času zapadalo do standardní 

vizuální identity většiny měst.  

 

V dnešní době však dosavadní logo již nesplňovalo současná kritéria a vyšší nároky a 

vizuální identitu takové instituce, jakou je město. Hlavní požadavek byl celkový redesign 

samotného loga s navržením komplexní grafické identity napříč komunikačními a 

propagačními kanály města. Finálním výstupem bude nové logo a jeho varianty, písmo 

a typografie, stanovení barevnosti a grafických prvků k použití. V poslední fázi pak 

aplikace loga a nové vizuální identity do konkrétních návrhů a materiálů města a 

vytvoření manuálu k použití. 

 

5.2.2 Strategická část  

 
Město Slavičín vypsalo na návrh nového loga studentskou soutěž, z níž vzešel vítězný 

návrh od grafické designérky Lenky Vomáčkové, jíž dozoroval slavičínský rodák a 



  

úspěšný grafik Vít Zemčík. Do soutěže se mimo jiné přihlásilo pět kvalitních konceptů a 

výběrem byla pověřena odborná porota složená z nezávislých expertů i zástupců 

města. K výběru byly předloženy například návrhy odkazující na symboliku a půdorysy 

městských budov nebo místní krajinu.   

Logo bude použito nejen na nových webových stránkách, na sociálních sítích a 

reklamních předmětech, ale také na dokumentech města. Jde o to, aby se obyvatelé s 

logem identifikovali, aby jej turisté či občané okolních měst poznali na „první dobrou“ a 

aby byl dojem z města Slavičína profesionální a ucelený.  

To je prozatím zabezpečeno úzkou spoluprací s autorkou loga, při jejím pracovním 

vytížení však může být právě tento článek slabinou. Vzniklé šablony pro tvorbu plakátů 

a mediálních výstupů práci usnadní a přenesou na zaměstnance města (manažer 

komunikace, pracovnice informačního centra), při tvorbě nových propagačních výstupů 

je i nadále nutná úzká spolupráce s grafičkou.  

5.2.2.1 Koncept loga 

 

Vítězný návrh vizuální identity od Lenky Vomáčkové se vyznačuje především určitou 

výtvarnou i myšlenkovou lehkostí, čitelností a dobře vystiženým kontextem k danému 

místu. Hravost a jednoduchost systému linek odkazujících na okolní kopcovitý reliéf 

nebo kreativní přístup k typografii, jsou hezkými ukázkami funkčního a moderního 

grafického designu. Koncept, kde vzniká množství variant logotypu a jeho variant, a 

který lze široce aplikovat do brandových a propagačních materiálů města jako je web, 

tiskoviny, navigační systémy, zpravodaj, videa, apod.   

 

Samotná podoba loga pak zohledňuje také historii města v podobě odkazu na erb a jeho 

barevnost a zároveň reflektuje současnost v symbolice hravých a živých linií ve tvaru 

okolní kopcovité krajiny. Slavičín jako hravé a živé město na pomezí Bílých Karpat.  

 

  
Nové logo vychází z barevnosti původního erbu města 



  

 

 
 

 

 

  
Nové logo vychází z polohy města – Slavičín ležící v kopcovité krajině Bílých Karpat 



  

5.2.2.2 Ukázky použití  

 

 
Nový logotyp města (horizontální a vertikální varianta)  

 

 

 
Ukázka zpravodaje v nové identitě 

 

 



  

 
Ukázka upomínkových předmětů v nové identitě 

 

5.3 Slogan města  

 

Společně s jednotným grafickým stylem města souvisí také potřeba aktualizace 

obsahové komunikace. Stanovení konkrétnější obsahové i jazykové formy. Toho, jakým 

hlasem k nám město promlouvá. Taková forma komunikace může být od širšího “tone 

of voice” směrem ke čtenářům webu, zpravodaje, obyvatelům, turistům, tak v 

konkrétnější ustálené formě v podobě claimu/sloganu města, informačních systémů, 

propagačních materiálů apod.  

 

Konkrétní potřeba oficiálního claimu města a jeho funkčního použití byla vedle nové 

grafické podoby loga města dalším úzce souvisejícím požadavkem. Je součástí širšího 

návrhu vizuální identity, kterou doplňuje po obsahové stránce.  

 

5.3.1 Analytická část 

 
Město Slavičín do této doby ustálený oficiální slogan nemělo. Šlo tedy o vytvoření zcela 

nového návrhu s několika hlavními požadavky. Claim by měl podobně jako logo 

vystihovat město a jeho charakteristiku, kulturu, případně tradici. Být originální a 



  

jedinečný. Funkční a použitelný napříč komunikací města. Zapamatovatelný a v 

neposlední řadě přijatelný pro veřejnost a obyvatele. Sousední podobně velká města 

svůj slogan i vizuál už mají (Luhačovice – Tady pramení pohoda, Valašské Klobouky – 

kloboukové O). 

 

 

Hlavní kritéria pro tvorbu nového sloganu města: 

 

● Autentičnost – uvěřitelnost, ztotožnění se. Důležité kritérium nejen pro slogan, 

logo, nebo celou brandovou komunikaci. Základní kámen pro další možné 

podmínky.  

 

Autentičnost jazyka, nářečí, místního prostředí nebo zvyků – opravdu se to hodí? 

mluvíme tak? Uvěřitelnost sdělení a informace ve sloganu – opravdu to tak je? 

Nevymýšlíme si vlastní pohled? Ztotožnění se se sloganem, zlidovění – může 

slogan i zlidovět? stát se součástí běžné komunikace 

 

● Vztah k tradici a místu – stejně jako autentičnost je u komunikačního a vizuálního 

stylu nebo sloganu důležité i zohlednění daného místu a prostředí. Znalost jeho 

reálií a specifik. Použití těch správných výrazů, vystihnutí tónu apod, formy apod.  

 

● Funkčnost a použití – slogan může mít jeden pevný tvar, nebo ho používat více 

koncepčně. Pokud má claim přesah a lze ho kreativně používat napříč 

komunikací, je to vždy plus.  

 

● Originalita, zapamatovatelnost – je slogan originální a zapamatovatelný? Není 

zaměnitelný s jinými slogany konkurence a měst? Klidně byste ho nosili bez 

studu na triku? Pak je vyhráno. 

 

5.3.2 Strategická část 

 

K výběru bylo předloženo několik variant, které se konzultovali v rámci interního týmu. 

Z nich do užšího výběru prošly dvě verze, které se dále rozpracovaly do komplexnější 

podoby. 

 

Obě níže uvedené varianty claimu města daná kritéria zohledňují. Odkazují na místní 

kulturu, reflektují odkaz k tradici a regionu, zároveň jsou ale moderní a současné. Stejně 

tak jejich použití je široké a nabízí kreativní přístupy a možnosti podobně jako nové logo. 

 



  

5.3.2.1 Návrhy sloganu  

 
● Verze “Vitaj”  

welcome - vítejte - vitaj! 

Kdo by neznal hovorový pozdrav “Vitaj!” Hovorové slovo, které je v našem regionu tak 

zlidovělo, že si bez něj žádnou návštěvu Slavičína nedokážeme představit. „Vitaj strýcu, 

vitaj doma, vitaj kamaráde.“ Slovo, které většina z nás používá. Přesto nejde o nějakou 

umělou stylizaci do místního nářečí, se kterou by se nemuseli všichni ztotožnit.  

 

Slovo Vitaj! je jednoduché, má vztah k místu a kultuře, je autentické, je také parafrází na 

klasické Welcome a lze ho použít v různých situacích a kombinacích.  

 

Vitaj je klasika, Vitaj je nadsázka, Vitaj je parafráze, Vitaj jsme my, Vitaj je pozdrav, Vitaj 

je Slavičín, Vitaj je Valašsko 

 

Ukázky použití:  

 

 
Ukázka použití sloganu na banneru  

 

 



  

 
Ukázka použití sloganu u propagačních materiálů 

 

 

 
 

 



  

● Verze “Okoštuj”  

 

Okoštuj Slavičín, Okoštuj naše město, Okoštuj to u nás, Okoštuj vánoční trhy, 
Okoštuj oslavy města, Okoštuj místní výrobky  

 
Varianta “okoštuj” stejně jako verze “Vitaj”, odkazuje ve své formě k místnímu nářečí. Na 

první poslech je opět jasný odkaz k regionu, tradici a lidovosti. Ale také výzva k poznání 

města, prožití hezkých chvil a zážitků. Významem odkazuje na slovo “ochutnat, zažít, 

prožít, poznat”.  

 

Slogan Okoštuj Slavičín je pozitivní, má apel, je krátký a autentický.  

 

Ukázky použití:  

 

 
Ukázka použití sloganu na banneru. 



  

 
Ukázka použití sloganu u propagačních materiálů  

 

 

 
  



  

6. Mobilní rozhlas 

Služba byla spuštěna v únoru roku 2022. Jejím cílem je moderní a efektivní komunikace 
šitá přímo na míru jednotlivým občanům. Mobilní rozhlas není pouze moderní obdobou 
klasického městského rozhlasu, nabízí občanům víc zpráv a funkcí. Kombinuje možnost 
rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv, e-mailů a zpráv do aplikace, čímž umožňuje 
přímou komunikaci mezi městem a jeho občany. Důležitá zpráva je tedy zastihne, ať už 
jsou kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilního rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k 

jednostrannému informování o dění ve městě, ale umožňuje občanům také na 
jednotlivá sdělení reagovat.   

Správce aplikace tedy vidí nejen to, komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce 
příjemců. Díky tomu může město Mobilní rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření 
jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat 
některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.   

 

6.1. Analytická část 

Mobilní rozhlas je rychlý, jednoduchý, efektivní a bezpečný způsob, jak dostat k 
občanům množství důležitých informací. Velmi se osvědčil v době pandemie 
koronaviru, kdy bylo potřeba dostat k lidem množství aktuálních informací v poměrně 
složité společenské situaci. 

6.1.1 Definice důležitosti 

Nástroj Mobilní rozhlas není klíčovým komunikačním nástrojem města, ale spíš 
příjemným a vyspělým bonusem navíc. Jeho primárním efektem je i možné zacílení na 

ty skupiny obyvatel, které třeba kvůli osobním zásadám odmítají sociální sítě, anebo jim 
připadjí tradičnější informační kanály města, jako je Slavičínský zpravodaj, již zastaralé. 

Výhody aplikace: 

• Občanům neunikne žádná důležitá informace, i když jsou třeba v práci nebo na 

dovolené  
• Občané si sami volí, jaké informace chtějí dostávat  
• Občané mají možnost se zapojit do dění ve městě a jednoduše sdělit vedení svůj 

názor  
• Aplikace nabízí možnost nahlašovat problémy ve městě, jako je nepořádek nebo 

vandalismus, jednoduše přes mobilní telefon 
• lze jednoduše pomáhat sousedům například při hledání ztracených věcí nebo 

zatoulaných zvířat  
• Lepší znalost obyvatel města díky pravidelné zpětné vazbě 



  

 6.1.2 Mapování  

Zpětná vazba od občanů je pro město nesmírně důležitá a různé podněty ze strany 
obyvatel mohou kvalitu života ve Slavičíně významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné 
vazby směrem k samosprávě je naštěstí dnes díky moderním technologiím extrémně 
jednoduché a bleskově rychlé.   

Občané Slavičína mohou jakýkoli problém snadno nahlásit přes stejnojmennou aplikaci 
v telefonu. Vedení města se tak o problému dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu 
problémů totiž město neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů jsou 
provozovateli Mobilního rozhlasu ručně kontrolována, upřesňována a tříděna, takže k 
vedení města se dostanou skutečně relevantní informace.   

Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravního 
značení, přes uvolněný poklop kanálu až po přetékající kontejnery, černou skládku nebo 
vrak auta. Většina telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o 
problému města dostávají i fotodokumentaci a přesné geolokační údaje, což jim řešení 
problémů značně usnadňuje.  

Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným prvkem chytré 
komunikace mezi občany a efektivně řízenými samosprávami. Celou řadu podstatných 
problémů by občan nenahlásil, protože není zvyklý volat na technické služby či chodit 
na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou rychle řešeny, což je 
u závad ohrožujících život nebo majetek klíčové.   

Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze Mobilní rozhlas 
vedení města i chválit a zasílat podněty. Snadné a rychlé nahlašování problémů je 
základem chytré komunikace mezi občanem a městem. Díky aplikaci Mobilní rozhlas 
se samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají 
možnost snadno participovat na zlepšování života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je 
samozřejmě zdarma, nezabere prakticky žádný čas a profitují z něj všichni ve městě. Je  

tedy nesmírně užitečné. 

6.2 Strategická část 

Vzhledem k výhodám, které tato aplikace nabízí hlavně ve zpětné vazbě od občanů, lze 

doporučit, aby byla co nejvíce využívána k průzkumům a dotazníkům. Město je tu přece 

pro občany a je pro něj výhodné vědět, co by si lidé přáli ve svém okolí změnit či zlepšit.  

Při anketách na aktuální témata (např. Participativní rozpočet) skokově stoupá počet 

registrovaných uživatel.  

Doporučujeme také co nejvíce používat atraktivní velkoformátové fotografie, které 

v mailu či aplikaci občana upoutají natolik, že bude dané informaci věnovat 

soustředěnou pozornost.  

Je nutné ovšem s kontakty pracovat a také dbát o jejich úplnost a aktuálnost. Velké 

množství kontaktů je bohužel neaktivních či nekompletních – chybí adresa, e-mail či 

další údaje, bez nichž nelze na uživatele konkrétně cílit. 



  

Tato práce sebou nese značnou časovou náročnost, která je nad úvazek pracovnic 

informačního centra, které mají zatím spravování mobilního rozhlasu na starosti.   



  

7. ZÁVĚR 

Město Slavičín v posledních letech značně zmodernizovalo svou komunikaci  k vnějším 

cílovým skupinám – modernizací prošel již zavedený Slavičínský zpravodaj , vydávání 

tiskových zpráv, zprofesionalizovalo se také informování občanů prostřednictvím 

Mobilního rozhlasu a došlo k vytvoření nových komunikačních kanálů – sociálních sítí 

(Facebook, Instagram atp).  

Do budoucna před ním ale leží možná ještě větší úkol, a to tuto komunikaci a její kanály 

více profesionalizovat.  

Velkým krokem bylo zpracování loga a vytvoření jednotného vizuálního stylu, který je 

postupně implementován do všech komunikačních kanálů města. Cílem je postupné 

grafické sjednocení všech výstupů, které by mělo být zajištěno důsledným používáním 

nového logomanuálu, jež by mělo vedení města vyžadovat i od všech svých 

příspěvkových organizací.  

Město Slavičín musí také v dalších letech zvýšit své výdaje na marketing a propagaci. 

V tomto odvětví se totiž situace dramaticky mění. Co bylo před několika lety 

v marketingu a propagaci inovativním postupem, to už je dnes obvyklý standard a je 

potřeba se tomuto trendu přizpůsobit. 

S tím souvisí také profesionalizace pozice, která zajišťuje komunikaci města. Tato 

pozice doposud zajištěná manažerem komunikace placeným z projektu by měla do 

budoucna být na plný úvazek a spadat pod Městské informační centrum. Musí být i do 

budoucna obsazena osobou s odpovídajícím vzděláním a především flexibilní pracovní 

dobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 

 

Obrázek 1 

 

Zdroj: www.zsbreznik.cz  
  

http://www.zsbreznik.cz/


  

Obrázek 2 

 

 
Zdroj: www.ddm-melnik.cz/  

Obrázek 3 

 

 
Zdroj: www.nemub.cz  

 

Obrázek 4

 
Ilustrace: SSL zabezpečení 

 

http://www.ddm-melnik.cz/
http://www.nemub.cz/


  

Obrázek 5 

 
Zdroj: https://www.coca-cola.cz/nase-znacky   

https://www.coca-cola.cz/nase-znacky


  

 

Obrázek 6 

 

 
Webové stránky města Valašské Klobouky, www.valasskeklobouky.cz  

 

Obrázek 7 

 

 
Webové stránky kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky, www.kvs-

vk.cz   

http://www.valasskeklobouky.cz/
http://www.kvs-vk.cz/
http://www.kvs-vk.cz/


  

Obrázek 8 

 
Ukázka aktualit na webu www.zoopraha.cz   

http://www.zoopraha.cz/
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Obrázek 10 
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Obrázek 12 
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Obrázek 14 

 
 

Obrázek 15 

 
  



  

Obrázek 16 

 
Obrázek 17 
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