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ABSTRAKT 

Cílem této práce je analýza úrovn� a kvality komunikace Obecního ú�adu Jesenice 

s ob�any a následné navržení p�ípadných zm�n v komunika�ních aktivitách a komunika�-

ním mixu pro další období.  

Teoretická �ást shrnuje teoretické podklady a pot�eby pro komunikaci a legislativní 

stránku komunikace mezi obecním ú�adem a ob�anem. Dále shrnuje strategickou stránku 

komunikace a komunika�ní mix ve státní správ� a jejími formy a cíle.  

Praktická �ást se zabývá historií a vznikem obce, vznikajícími cílovými skupinami, 

používanými nástroji pro komunikaci a zkoumá spokojenost ob�an� s jejich využíváním a 

kvalitou.  

 

Klí�ová slova: obecní ú�ad, komunikace, ob�an, komunika�ní sd�lení, komunika�ní mix, 

komunika�ní prost�edek, výzkum, e-mailing, SMS portál, databáze. 

 

ABSTRACT 

Objective of this work is to analyze the level and the quality of communication be-

tween Municipal office in Jesenice and their residents to make a sequential proposal of 

eventual changes over the project and the communication mix for the further period. 

The theoretic part of this work sums up data and communication needs concentrated 

on the legislative part of communication between the municipal office and the resident.  

Furthermore it summarises the strategic part of communication and the communication 

mix at public administration and it´s forms and goals. 

The practical section of this work is concerned with the history and origin of munici-

pality, conspicuous target groups, used communication tools searching the satisfaction of 

residents with their quality and use.   

 

Keywords: Municipal office, communication, resident, communication message, commu-

nication mix, communication tool, research, e-mailing, SMS portal, database. 
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ÚVOD 

Jelikož již od roku 2002 trvale žiji v obci Jesenice ležící t�sn� za okrajem Prahy a dí-

ky nadhledu �lov�ka p�ist�hovalce – náplavy v této obci, mohu mít na mnoho souvislostí 

z každodenního života, kdysi malé obce založené na k�ižovatce silnic mí�ících do mati�ky 

Prahy, jiný názor a jiné pot�eby než lidé, kte�í zde založili své rodiny, již p�ed desetiletími, 

rozhodl jsem se zpracovat analýzu komunika�ních aktivit obecního ú�adu na p�íkladu Jese-

nice. 

Jako nového ob�ana žijícího v obci, která byla vyhlášena nejrychleji se rozvíjející 

obcí v republice, díky obrovskému boomu výstavby satelitních sídliš	 bytových a rodin-

ných dom�, se mne bezprost�edn� týká d�ní v okolí a zajímám se tedy o to kdy, co a jak mi 

moji zastupitelé na obecním ú�adu sd�lí. Zajímá mne, kdy a co se bude v obci dít, co se 

bude stav�t a hlavn� jaké plány má obec do budoucna. Toto jsou objektivní p�í�iny, pro� 

jsem se rozhodl zpracovávat Bakalá�skou práci na téma Komunikace Obecního ú�adu Jese-

nice s ob�any. 

V��ím, že analýza, kterou níže p�edložím, bude kompletním posouzením situace 

z obecného i odborného komunika�ního hlediska. Práce objektivn� vyzdvihne klady 

v komunikaci, které bezpochyby její práce má a ukáže t�žkou práci stojící za tím málem, 

jak mnozí sousedé tvrdí. Zárove
 však odhalí další možnosti zlepšení komunika�ního mi-

xu, pro zvýšení efektivnosti a dostupnosti k informacím týkajícím se obce Jesenice a okol-

ních vesnic.  

Cílem této práce je analýza sou�asné situace komunikace Obecního ú�adu Jesenice 

s ob�any. Dále pomocí dotazníkového šet�ení, získání informací o využívání jednotlivých 

komunika�ních kanál� ob�any a získání konkrétních p�ipomínek a nám�t� pro další obdo-

bí. Na základ� t�chto informací optimalizace komunika�ního mixu obce Jesenice nebo 

dopln�ní stávajícího stavu. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 OBEC JAKO MARKETINGOVÝ PRODUKT 

Z hlediska marketingu je základním produktem ve�ejné správy vždy ur�ité konkrétní 

území – obec, m�sto, kraj, stát – veškeré podmínky a aktivity, které se zde realizují a vy-

skytují. Jádrem produktu, jsou potom vlastnosti, které poskytuje a které od n�j obyvatelé, 

investo�i i návšt�vníci o�ekávají a kterými se dostalo do pov�domí ve�ejnosti.   

(Foret, M., 2006, s. 363) 

Kvalitu produktu – obce – vyjad�ují její hodnoty (vybavenost, p�írodní podmínky, 

technické sít�, doprava a další). 

Designem produktu zde m�žeme považovat jeho vzhled, urbanistické pojetí, jednot-

nou grafickou podobu jejich materiál�, orienta�ní systém.  

Dalším d�ležitým marketingovým ukazatelem je cena. Cenou je rozum�no v p�ípad� 

obcí, cenový vývoj prodej� pozemk� a budov, náro�nost na životní styl v dané lokalit�, 

cenovou úrove
 prodeje produkt� a zbo�í v obchodech, p�ípad� cenové pobídky pro nové 

investory od obce. 

Dalšími prvky popisujícími produkt – obec, jsou geografické položení lokality z po-

zice logistiky.  

Propagací je zde nazýváno vše, co se týká komunika�ních aktivit obce a to sm�rem 

ke všem níže popsaným cílovým skupinám. 

 

Výsledkem využívání všech pot�ebných ukazatel� produktu, tedy obce je komunika-

ce. Základním komunikátorem je zde stát, v p�enesené p�sobnosti obec. Aby mohla vlastní 

komunikace zapo�ít, je nutné zajistit p�edávání a získávání informací, tedy dialog mezi 

zú�astn�nými subjekty. P�íkladem je komunikace mezi obecním ú�adem, zástupci podnika-

tel� a ob�any žijícími na území dané obce a na základ� této komunikace zajišt�ní zp�tné 

vazby v podob� r�zných forem odpov�dí, získaných pomocí prvk� komunika�ního mixu. 

 

„Když se ob�an nedozví, co mu ú�ad sd�luje, není to chyba ob�ana, ale ú�adu. Ten by 

m�l volit takovou komunikaci (zakódování zprávy a sd�lovací prost�edek), aby k ob�anovi 
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v pot�ebném �ase a na vhodném míst� dorazila a ten jí porozum�l. Ú�ad je tu p�eci pro ob-

�ana,“ (Foret, M., 2006, s. 370) 

Komunikaci státní správy p�ímo ovliv
ují pot�eby obyvatel žijících v dané lokalit�, 

normy a zákony, vyhlášky a také etické kodexy. P�i nastavování komunika�ních strategií, je 

nutné brát na z�etel, že ob�ané nebudou chtít informace získávat složit� a nebudou studovat 

jednotlivá na�ízení a normy pro komunikaci v tomto segmentu. Ob�ané zpravidla nev�dí, 

jaké jsou na�ízení pro jednotlivé komunika�ní nástroje a jak mají vypadat ve využití státní 

správou.  
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2 KOMUNIKA�NÍ STRATEGIE  

P�ed zpracováním analýzy bylo snahou zjistit existující komunika�ní strategii obce 

Jesenice. Na dotaz jak mají nastavenu komunika�ní strategii a jaké komunika�ní hodnoty 

jsou obsaženy v této strategii, jsme bohužel získali negativní odpov��. Obec Jesenice ne-

má nijak nastavené hodnoty komunikace s ob�any a ani strategii, dle které by se daly ko-

munika�ní aktivity m��it nebo vyhodnotit. 

Obecní zastupitelstvo dodržuje spíše praktické závazky vyplývající z jejich p�edvo-

lebního programu. Komunika�ní strategie se tedy pln� pod�izuje a vychází z pln�ní níže 

uvedených závazk� a z momentální situace v obci. 

Závazky z p�edvolebního programu: 

• dostavba kanalizace, vodovodu a nové povrchy komunikací  

( hlavn� Osnice, Kocanda, Horní.Jir�any.),  

• dostavba bezprašných komunikací v Jesenici, 

• rozší�ení kapacity Základní a Mate�ské školy, 

• výstavba nové Mate�ské školy ve Zdim��icích,  

• podpora rozvoje sportovní �innosti, 

• zvýšení po�tu kontejner� na t�íd�ný odpad a pravidelný odvoz, zlepšení kul-

tury jejich umíst�ní, 

• rekonstrukce a výstavba nové �isti�ky odpadních vod,  

• propojení všech obcí chodníky a cyklostezkami, 

• zlepšení dopravní obslužnosti  

(kruhové objezdy, p�echody, semafory), 

• po investorech požadavek zvýšení ploch zelen� v rámci nových lokalit,  

• hospoda�ení obce, 

• využití finan�ních prost�edk� z fond� Evropské unie,  

• podpora projekt� spolufinancovaných z národního rozpo�tu, 
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• motivování ob�an� k p�ihlášení se k trvalému pobytu  

(nep�ímý p�ísp�vek do obecního rozpo�tu),  

• r�st majetku obce,  

• pravidelné informování ob�an�. 

(osobní vyjád�ení místostarostky pí.�melíková) 

Na základ� výše uvedených informací je zcela z�etelné, že nejde o komunika�ní plán, ale 

spíše o jednotlivé úkoly z marketingového plánu obce.  
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3 KOMUNIKA�NÍ MIX OBCE 

V rámci komunika�ního mixu obce je možno vypozorovat n�kolik aktivit a kanál� 

využívaných v pravidelných intervalech.  

3.1 Elektronické komunika�ní nástroje 

www stránky OUJESENICE.CZ 

• možnost okamžité reakce na dané problémy a stanoviska  

• kombinace povinného a dobrovolného komunika�ního prost�edku 

• prostor pro obousm�rnou komunikaci 

telefonní a faxové linky 

• možnost p�ímého spojení se zástupci obce 

• možnost získání okamžité pomoci 

• možnost podávání nám�t� a stížností 

• prost�edek obousm�rné komunikace 

e-mailová pošta 

• možnost okamžitého kontaktu se zástupci obce 

• možnost �ešení konkrétní problematiky p�i objemn�jších tématech 

• prost�edek obousm�rné komunikace s p�esn� stanovenou reak�ní dobou 

3.2 Jiné komunika�ní nástroje 

obecní �asopis Jesenický kurýr 

• velice omezená reak�ní doba 

• možnost vyjád�ení se ob�an� ve�ejn� 

• distribuován do všech schránek v obcích 

ú�ední deska 

• povinný komunika�ní nástroj 
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• místo kde je možné najít veškerá ú�ední vyjád�ení 

• p�esn� stanovené umíst�ní a funkce 

• okamžitá a p�edepsaná funkce s konkrétn� stanovenými termíny vyv�šení 

• ob�an nem�že ovlivnit její funkci ani vzhled 

• ve�ejn� p�ístupná 

obecní nást�nky 

• dobrovolný prost�edek komunika�ního mixu 

• prost�edek s možností okamžité reakce na vzniklou situaci  

• náro�n�jší na údržbu s dlouhodobého hlediska 

• prost�edek jednosm�rné komunikace 

• omezený po�et 
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4 TYPOLOGIE KOMUNIKA�NÍCH AKTIVIT 

4.1 Formy komunika�ních aktivit obecního ú�adu 

Komunikaci státní správy, tedy obce , bych rozd�lil na dva rozdílné typy: 

Povinná komunikace – jde o komunikaci, kterou je obec povinna plnit dle platných práv-

ních p�edpis� (zákony, vyhlášky) – obec je povinna dle stanovených postup� vyv�sit do-

kumenty na ú�ední desce, odpov�d�t na vznesené dotazy, stížnosti �i podn�ty nap�. 

k zahájení �ízení, p�ezkoumání rozhodnutí atd. zákon O obcích, zákon O svobodném p�í-

stupu k informacím, Správní �ád a jiné právní p�edpisy, �eší povinnosti obce - na co musí 

odpovídat a jakou formou, zárove
 však �eší povinnosti ob�an�, jak musí být dotaz vzne-

sen.  

Informativní komunikace – takto bych nazval komunikaci sm�rem k ob�an�m, kterou 

obecnímu ú�adu nena�izuje žádný zákon ani vyhláška. Je pouze na obecním nebo m�st-

ském ú�ad�, zda ponechá komunikaci s ob�any pouze na oficiální, povinné, úrovni nebo 

návšt�vách p�ímo v kancelá�ích ú�adu, b�hem ú�edních hodin, �i zvolí p�íjemn�jší formu a 

vyjde svým ob�an�m vst�íc - tedy informace p�edává bez vznesených dotaz�. Komunikuje 

tedy se svými voli�i, ob�any, sousedy,… 

4.2 Cíle a formy komunika�ních aktivit obecního ú�adu 

Jak jsem již uvedl v p�edcházejícím odstavci, komunikaci lze rozd�lit na povinnou 

(stanovenou zákonem) nebo dobrovolnou, spíše informativního charakteru. 

P�i povinné komunikaci jde spíše o komunikaci prost�ednictvím oficiálního jazyka s 

citacemi zákon� �i odkaz� na na�ízení nebo vyhlášky formou dopis�, vyhlášek nebo ob�ž-

ník�, p�ípadn� oznámení a ustanovení vyv�šených na ú�ední desce. Komunikace povinná 

probíhá spisovnou �eštinou a p�edepsanou formou - nap�. citace a �ekl bych svým zp�so-

bem deformací jazyka do „ú�ednického jazyka“, kterému mnohdy b�žný �itatel s problémy 

porozumí. 

P�i komunikaci dobrovolné jde o sd�lení psaná pro lidi a jejich jazykem. Používá se 

také jazyka spisovného, ale bez zbyte�ných odborných výraz� tak, aby informace, ur�eny 

�itatel�m laik�m, byly jednozna�né a jasné. Jelikož jde o komunikaci sm�rem 
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k obyvatel�m spole�né lokality, obsahují informace ve sd�leních konkrétní údaje spojené 

s danou lokalitou nebo obcí.  

 P�i komunikaci prost�ednictvím t�chto nástroj� obec p�edává svým ob�an�m infor-

mace nap�. z historie obce, plánovaných kulturních akcích, výro�ích, zápisy z obecního 

zastupitelstva, inzerci místních firem, nabídky služeb, zajímavosti související s životem 

v obci, �ernou kroniku, vítání ob�ánk�, reportáže z akcí, které prob�hly v p�edešlém obdo-

bí apod.  

P�i tvorb� komunika�ního sd�lení je d�ležité nezapomenout na obsahovou stránku. 

Cílem k úsp�chu je d�v�ryhodnost sd�lení. 

Všichni chceme vypadat d�v�ryhodn�. Zam�stnanci v�d�í svým nad�ízeným, politici 

v��i voli��m, celé politické strany, firmy po�estné i podvodné. Vidíme opakovan�, že 

p�edvolební boj politických stran je p�edevším bojem o d�v�ryhodnost v o�ích ob�an�. 

Z hlediska Public relations p�itom nejde ani tak o to, co strana skute�n� d�lá, ale hlavn� o 

to, jak se jeví potenciálním voli��m. (�epelka, O., 1997, s. 37) 

Spole�ným prvkem obou komunika�ních aktivit obce je jednozna�n� zajišt�ní infor-

movanosti ob�an� o �innosti obce a obecního zastupitelstva. Díky získání informací rozli�-

ného charakteru jsou obyvatelé spokojeni, mohou reagovat na p�ipravující se zm�ny v obci 

a jsou díky tomu zapojeni do chodu obce, ve které žijí. Spoluvytvá�í tímto tvá� obce a pro-

st�edí, ve kterém tráví chvíle odpo�inku a žijí v ní své životy. 

Tuto komunikaci považuji za jednu z nejpot�ebn�jších, vzhledem k objemu informa-

cí, které se na nás valí ze všech komunika�ních prost�edk� b�hem každého dne. 

P�i shrnutí forem a cíl� komunika�ních aktivit, je t�eba nezapomenout na jednu d�le-

žitou funkci, kterou tento komunika�ní mix ob�an�m dává. Je to zp�tná vazba od p�íjemce 

komunika�ního sd�lení zp�t obci. Ob�ané mají možnost využít zákonných prost�edk� se 

k situaci vyjád�it �i zažádat o informaci, kterou nedostali nebo pomocí prost�edk�, které 

pro n� obec ve svém mixu nabízí (dopis do redakce obecního �asopisu, diskusní fórum na 

internetu, telefonicky, návšt�vou zástupce obce na obecním ú�ad�, písemn� prost�ednic-

tvím elektronické nebo standardní pošty). Tato forma spolupráce je d�ležitým spojovacím 

prvkem, bez kterého není možné efektivn� nastavit komunika�ní prost�edky tak aby ob�a-

n�m vyhovovali. Viz dotazníkové šet�ení níže. 
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5 LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI OBCE V KOMUNIKACI  

S OB�ANY 

Každou formu komunikace ovliv
uje n�jaká zákonná norma, která jí p�edur�uje ur�i-

té mantinely, dle kterých se musí �ídit. V komunikaci obcí a jejich zástupc� tomu není ji-

nak. Hlavními normami, které �ídí zp�sob a formu komunikace jsou legislativa a to na 

úrovni zákona. Tato ur�uje míru a formu informací, které musí obce zve�ejnit a jakým zp�-

sobem. 

Mimo zákonných norem, zde platí i všeobecná pravidla komunikace, stejn� jako 

v obecném marketingu, tedy zákon o reklam�, zákon o ochran� osobních údaj�, zákon o 

elektronických médiích a mnoho dalších zákonných norem. 

Zákonné normy však nejsou jediné, co je nutné v komunikaci dodržovat, veškeré 

komunikace se musí �ídit všeobecn� uznávanými pravidly – kodexy, nap�. kodexem rekla-

my, který sice nemá závazný charakter, ale doporu�uje ur�itá pravidla a formy všeobecn� 

kladn� p�ijímané �tená�em a p�íjemcem reklamního sd�lení. 

5.1 Dle zákona o svobodném p�ístupu k informacím 

5.1.1 Kdo, jaké a jakou formou nám poskytne informace 

Povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich p�sobnosti dle § 2 zmín�ného 

zákona, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a ve�ejné instituce. 

Dalšími subjekty povinnými poskytovat informace jsou ty subjekty, kterým zákon sv��il 

rozhodování o právem chrán�ných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických 

osob v oblasti ve�ejné správy, a to pouze v rozsahu této rozhodovací �innosti.   

Informací, na kterou se vztahuje tento zákon, je jakýkoliv obsah nebo jeho �ást, za-

znamenaná jakoukoliv dohledatelnou formou, týkající se vlastní �innosti poskytovatele 

informace nebo informací týkajících se p�íjemc� ve�ejných prost�edk�, což  

upravuje § 8 Sb. 

Zmín�né subjekty poskytují informace žadateli na základ� žádosti nebo zve�ejn�ním. 

Pokud je informace zve�ejn�na elektronicky, musí být ješt� voln� dostupná v jiné form� a 

to takové, která nebude žadatele nijak omezovat v p�ístupu tedy nap�. písemn� na ú�ední 

desce. 
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5.1.2 Na jaké informace nemáme nárok 

Dle zákona nemá žadatel nárok na informace týkající se majetkových pom�r� osob, 

které nejsou v p�ímé spojitosti s povinným subjektem a to ani na informace týkající se da-


ových, sociálních nebo zdravotních dávek. Nemá nárok na informace týkající se kontrolní 

�i dozorové �innosti související s t�etí osobou, poskytnuty budou pouze informace, které 

touto �inností vznikli. 

Dále nemá žadatel nárok na informace týkající se výlu�n� vnit�ních a personálních 

pokyn� instituce, informací nových - ješt� v jednání, na které nebylo vydáno rozhodnutí. 

Nebudou poskytnuty informace, které se netýkají využití ve�ejných prost�edk�, pokud 

nejsou tato zve�ejn�ní upravena zvláštním zákonem, který toto zve�ejn�ní p�edem stanovu-

je a stanovuje také formu a období zve�ejn�ní. Dále není dle zákona možné žádat o infor-

mace, jejichž poskytnutím by byla porušena práva t�etích osob. 

Dle zákona jsou také vyjmuty informace týkající se probíhajícího trestního �ízení, 

rozhodovací �innosti soud� p�ed pravomocným rozhodnutím, �innosti zpravodajských slu-

žeb a také p�ipravovaných, probíhajících a projednávaných kontrol a jejich výsledk� orgá-

ny Národního Kontrolního Ú�adu. 

Zákon dále neumož
uje zve�ejnit informace týkající se p�edm�t� ochrany práva au-

torského nebo práv s ním souvisejících. 

Veškerá tato omezení upravuje § 11 citovaného zákona 106/1999 Sb. 

5.1.3 Žádost o poskytnutí informace 

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústn� nebo písemn� a to i pomocí slu-

žeb elektronických sítí, tedy telefonu, faxu nebo e-mailu. E-mailem zaslanou žádost je nut-

né podat pomocí elektronické podatelny, pokud však tato adresa není zve�ejn�na, sta�í žá-

dost doru�it na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 

Pokud není na ústní žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel odpo-

v�� za dosta�ující, je t�eba žádost podat písemn�. 

Žádost musí obsahovat povinné identifika�ní znaky, u fyzické osoby jsou to jméno, 

p�íjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo bydlišt�, pokud není shodná tak i 

adresu pro doru�ování a to i elektronickou, pokud žádost byla podána elektronicky. U 
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právnických osob je to název, I�, adresu sídla a adresu pro doru�ování pokud není 

s adresou sídla totožná, adresou pro doru�ování se rozumí i elektronická adresa. 

Žádost je podána dnem, kdy jí obdržel povinný subjekt. 

Brání-li povinnému subjektu k �ádné odpov�di nekonkrétnost nebo neúplnost údaj� 

v žádosti, je povinný do 7 dn� od obdržení žádosti, vyzvat žadatele k dopln�ní údaj�. Po-

kud tento toto do 30 dn� neu�iní, bude žádost odložena.  Pokud je žádost nesrozumitelná, 

postupuje povinný subjekt, stejn� jako je uvedeno výše a ve stejných lh�tách. Nedojde li 

však ze strany žadatele k up�esn�ní, rozhodne o odmítnutí žádosti. Pokud se žádost netýká 

jeho p�sobnosti, žádost odloží a tuto skute�nost do 7 dní oznámí žadateli. 

Žádost povinný subjekt vy�ídí do 15 dn� od podání úplné žádosti. Tuto lh�tu je mož-

né prodloužit a to v p�ípadech závažných d�vod�, které jsou: 

• vyhledání a sb�r informací na jiných ú�adovnách, 

• vyhledání a sb�r objemného množství odd�lených a odlišných informací, 

• konzultace s jiným povinným subjektem. 

Žadatel musí být o tomto prodloužení v�as a to p�ed uplynutím standardní lh�ty, informo-

ván. 

O vy�ízení žádosti povinný subjekt provede zápis o zp�sobu vy�ízení žádosti a to jak 

kladného tak záporného stanoviska vy�ízení žádosti. 

P�ípadné odvolání proti vy�ízení žádosti �eší § 16 citovaného zákona a stanoví veške-

ré postupy a termíny týkající se vedení vy�izování odvolacího �ízení. 

5.1.4 Hrazení náklad� na poskytnutí informací 

Povinný subjekt je oprávn�n žádat náhradu související s poskytnutím informací, tato 

však nesmí p�esáhnout náklady spojené s po�ízením kopií, opat�ením technických nosi�� 

dat a s odesláním informací žadateli. O této skute�nosti a o výši náhrady musí být žadatel 

vyrozum�n ješt� p�ed poskytnutím informací. Nesplní-li povinný subjekt v��i žadateli tuto 

povinnost, ztrácí nárok na úhradu náklad�. Pokud žadatel do 60 dn� od poskytnutí této 

informace o výši náhrady �ástku nezaplatí, bude žádost odložena.   

Tyto lh�ty a limity �eší § 17 citovaného zákona.  (ZÁKON 106/1999 Sb., 2008) 
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6 ZHODNOCENÍ KOMUNIKA�NÍCH AKTIVIT 

Pro vyhodnocení komunika�ních aktivit a komunika�ního mixu využijeme marketin-

gového výzkumu. Budeme hodnotit pomocí kvantitativní metody jednotlivé ukazatele vyu-

žívání komunika�ních nástroj� v komunika�ním mixu. 

Díky využití kvantitativní metody výzkumu budeme zkoumat rozsáhlejší soubor re-

spondent� a to pomocí osobního dotazování, pozorování, experimentu nebo písemným 

dotazováním. Kvantitativní výzkumy jsou �asov� i finan�n� náro�né, p�inášejí však repre-

zentativní výsledky v �íselné podob�. (Kolektiv autor�, 2005, s.160) 

Cílem výzkumu bude zhodnotit zájem, pomocí nepodpo�eného zájmu zkoumání za 

využití spontánní reakce obyvatel v obcích spadajících pod Obecní ú�ad Jesenice. Na zá-

klad� výzkumu budou vytvo�ena doporu�ení pro úpravu komunika�ního mixu Obecního 

ú�adu Jesenice pro komunikaci s obyvateli. 
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7 HYPOTÉZY 

Dle výchozí situace se domníváme, že komunika�ní mix obecního ú�adu je vícemén� 

dosta�ující, ale schází v n�m prvky pro okamžitou reakci v p�ípadech, kdy je nutné rychle 

informovat ob�any o nov� vzniklé situaci nebo události. 

V komunikaci schází spontánního zapojení obyvatel do komunikace. Obec nezískává 

dostate�nou a rychlou zp�tnou vazbu na kroky, které �iní. 

Je zapot�ebí komunika�ní mix doplnit o nové prvky elektronické komunikace SMS 

zpravodajství, e-mailingy – newslettery.  

Obyvatelé neznají zákonných úprava a možností vyplývajících z komunika�ních po-

vinností obce a nev�dí na co a v jaké form� mají nárok se zeptat nebo co mohu ovlivnit. 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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8 P�EDSTAVENÍ OBCE JESENICE 

Pro zpracování své práce jsem si vybral obec, ve které již šest let žiji a je mi tedy 

blízké co se v obci d�je a záleží mi na tom, jak se obec bude dále rozvíjet. Obec leží ve 

St�edo�eském kraji cca 5 km jihovýchodn� od hlavního m�sta Prahy.  

8.1 Historie obce 

Obec Jesenice byla založena p�ed rokem 1088, z tohoto roku je první písemná zmín-

ka v listin� Vyšehradské kapituly o daru p�ti poplužních dvorc� a �ty� hrn�í�� v Jesenici od 

krále Vratislava II. vyšehradskému proboštovi. Dle archeologických  nález�, jenž byly zís-

kány p�i výkopech základ� obchodního st�ediska však bylo prokázáno, že osídlení obce je 

mnohem starší - z 12. stol.p�.n.l., tj. z doby bronzové. 

Pro svou výhodnou zem�pisnou polohu m�la obec bohatou historii a je spjata již i s 

husitstvím. Na ja�e roku 1419 se na vyvýšenin� "Na K�ížkách" konal tábor lidu, "hromady, 

k níž se sešlo neoby�ejné množství lidu husitského". Z Jesenice pocházel Mistr Jan z Jese-

nice, který se po získání tehdy nejvyšší akademické hodnosti doktora všech práv v italské 

Bologni stal osobním zpov�dníkem manželky krále Václava IV. A pozd�ji žákem, p�ítelem 

a právním rádcem Mistra Jana Husa. Panství v Jesenice m�nilo vlastníky. Roku 1508 byla 

obec vypálena Ji�ím Kopidlanským. 

Významné geografické položení obce potvrzuje skute�nost, že v Jesenici byla roku 

1571 z�ízena poštovní p�ep�ahací stanice. Ta byla �lánkem pravidelného poštovního spoje-

ní mezi Prahou a Vídní, které trvalo celých 301 let. Od roku 1785 bylo poštovní spojení 

Prahy a Vídn� rozší�eno i o dopravu osob. 

Další významnou událostí bylo dokon�ení stavby školy v r. 1879, která byla zprvu 

jednot�ídní a pozd�ji trojt�ídní. V roce 1893 byla v jesenické škole z�ízena dv� odd�lení 

pr�myslové školy pokra�ovací, ur�ené k teoretické výuce za�ínajících �emeslník�. Na pod-

zim roku 1912 v jesenické škole p�ebýval spisovatel Jaroslav Hašek. 

A�koliv je historie obce dlouhá, mnoha historickými památkami se chlubit nem�že. 

Nejvýznamn�jšími jsou zem�d�lská usedlost �p. 37 v Jesenici, kaple Panny Marie ve Zdi-

m��icích a barokní památník v podob� trojbokého jehlanu, p�ipomínající tragickou nehodu, 

p�i níž zde zahynula Maxmiliána Alsterová z Astfeldu v prosinci r. 1706.   

            (www.oujesenice.cz, 2008, Historie) 
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Jak je z historických pramen� patrno, Jesenice byla odedávna d�ležitou spojnicí Pra-

hy s jižn�ji položenými m�sty a m�ste�ky z blízka i okolí. V sou�asné dob� je tomu stále 

tak a Jesenice je k�ižovatkou a dopravní tepnou pro velké množství obyvatel a firem sídlí-

cích v tomto sm�ru z Prahy. Jesenice se stále �adí k nejrychleji se rozvíjejícím obcím 

v republice a je místem kam se soust�edí obyvatelé pracující v blízkém okolí a v Praze, 

jelikož její dostupnost na hranici Prahy je cca 5 minut jízdy autem.  

Bohužel tento civiliza�ní boom sebou nese mnoho problém� souvisejících s infra-

strukturou obce Jesenice a obcí okolních. Je tedy d�ležité velice efektivn� a cílen� podchy-

tit informa�ní toky mezi obyvateli žijícími v intravilánech jednotlivých obcí a jejich obec-

ním ú�adem. 

8.2 Statistické údaje 

Kraj:  St�edo�eský 

Okres: Praha-západ 

Obec:  Jesenice 

PS�:  252 42 

ZUJ:  539 325 

Katastrální území: 4 - Jesenice, Horní Jir�any, Osnice, Zdim��ice 

Po�et obyvatel: 5119 (17. 3. 2008), a to 2641 žen a 2468 muž�. Z toho je 1161 d�tí do 15ti 

let v�ku. 

K 17. 3. 2008 byl po�et trvale hlášených obyvatel obce Jesenice 5119.  

(www.oujesenice.cz, 2008, Statistické údaje)  

8.3 Cílové komunika�ní skupiny 

Dle statistických údaj� uvedených výše je z�ejmé, že naše cílová skupina je velice 

r�znorodá. Není možné zcela konkrétn� ur�it zásadní spojující zájmové faktory a ani jiné 

spojující hodnoty pro ur�ení vyhran�ných cílových skupin. Je nutné tedy vycházet 

z všeobecných zájmových p�edpoklad�, viz specifikace cílových skupin níže.   
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Vycházíme-li z všeobecn� platných pravidel marketingové komunikace, je z�ejmé, že 

�ím více r�znorodá je cílová skupina pro p�íjem komunika�ního sd�lení, tím složit�jší je 

nastavení zacílení a tonality komunikátu. 

V p�ípad� státní správy jde o masovou komunikaci, zam��enou na širokou ve�ejnost, 

která reaguje dle momentálního d�ní v okolním prost�edí jejich bydlišt�. Prakticky �e�eno, 

jsou to skupiny, s nimiž naše organizace pot�ebuje komunikovat, protože s nimi pot�ebuje 

být v dobrých vztazích, mít jejich podporu, starat se o n�, informovat je atd.  

(�epelka, O., 1997, s. 40) 

Lidé sdružení do ur�itých komunit - jako jsou m�sta �i obce - jsou p�ímo ovliv
ováni 

každodenním d�ním v jejich obci a lze je chápat jako skupinu jednotlivc�, kterou spojuje 

ur�itý spole�ný zájem a která si toto spojení uv�domuje nebo k tomuto alespo
 sm��uje. 

M�že jít tedy o územn� rozptýlené osoby.             (�epelka, O., 1997, s. 41) 

Je tedy t�žké rozd�lit obyvatelstvo dané lokality do cílových skupin, i když je zde pa-

trný prvotní spole�ný zájem – obec, ve které žijí - ale nejsou zde jasné konkrétní specifika 

chování, která by je dále spojovala (zájmy obyvatel, momentální ovlivn�ní ur�itou proble-

matikou, vztahující se k danému jednotlivci nebo jiné vlivy z každodenního života).  

Dle mého názoru je možné rozd�lit komunikaci do n�kolika cílových skupin, na které 

je t�eba komunikovat zárove
 a p�esto rozdíln�: 

• Mladé rodiny   

Nov� p�ist�hovaní – lidé v�tšinou z nových bytových dom�, ob�as z novostaveb ro-

dinných domk� - mají zájem o maximum informací o infrastruktu�e obce, o plánech 

rozvoje bydlení do budoucnosti, plánují založení rodiny, mají zájem o kulturu, jsou 

citliví na problematiku obecní zelen� a cht�jí bydlet v p�íjemném a klidném pro-

st�edí. 

Mladé rodiny – d�ti starousedlík� – bydlí v�tšinou v rodinných domech s rodi�i, 

v bytech panelových dom� ve staré zástavb�, ojedin�le v bytech v nových bytových 

domech - obec znají a jsou citliví na zm�ny ovliv
ující zab�hnuté praktiky 

z dosavadního života, jsou citliví na informace o nové výstavb�, cht�jí se bavit, 

cht�jí v�d�t informace o plánech do budoucna.   
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• Lidé st�edního v�ku – jde v�tšinou o obyvatele žijící v nových rodinných domech 

v okrajových �ástech obcí, �áste�n� v bytech v nových bytových domech – mají zájem 

o infrastrukturu a ob�anskou vybavenost, jako jsou obchody, školy, školky, za kultu-

rou jdou v�tšinou do m�sta, kde pracují, o kulturní a sportovní vyžití v rámci obce ma-

jí zájem spíše pouze o víkendech. 

• Lidé st�edního a pokro�ilého v�ku – jde o lidi bydlící ve staré �ásti obce – v�tšinou 

v rodinných domech. Cht�jí se bavit pouze omezen�, spíše cht�jí mít klidné bydlení a 

zázemí v rámci obce, mají zájem o historii obce, o plány a rozvoj a centrální �ásti ob-

ce, o opravy starých objekt� ve staré �ásti obce, nová výstavba je zajímá vzhledem 

k charakteru obce. Necht�jí, aby se z Jesenice stalo velké m�sto s neosobním charakte-

rem, dále se zajímají o d�ní v obci s ohledem ke svým d�tem cht�jí, aby se zde usadili 

také. 

• Podnikatelé, potencionální investo�i, banky, ob�anská sdružení, kulturní a jiné institu-

ce zajiš	ující každodenní chod života v obci. 

• Náhodní návšt�vníci, turisté. 

• Tisk a jiná média. 
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9 ANALÝZA KOMUNIKA�NÍCH NÁSTROJ� 

Obecní ú�ad Jesenice používá ke komunikaci s ob�any celý mix komunika�ních ná-

stroj�. V mixu jsou op�t za�azeny prost�edky stanovené zákonem, stejn� jako prost�edky 

užívané ve standardním marketingovém komunika�ním mixu. Mimo níže uvedených, kte-

rým se budu v�novat podrobn�ji, bych rád uvedl nap�. letáky, plakáty, ob�asníky �i tele-

fonní seznamy. Z hlasových sem samoz�ejm� pat�í obecní rozhlas (z t�ch starších), telefon-

ní a faxové služby.  

9.1 Ú�ední deska 

První prost�edek, který bych rád popsal, je ú�ední deska. Tento komunika�ní prost�e-

dek pat�í do prost�edk� povinných dle § 26 zákona �. 500/2004 Sb., Správní �ád, v platném 

zn�ní. 

Podle § 26 odst. 1 správního �ádu, z�izuje každý správní orgán ú�ední desku, která 

musí být nep�etržit� ve�ejn� p�ístupná (pro orgány územního samosprávného celku se z�i-

zuje jedna ú�ední deska) a obsah ú�ední desky se zve�ej
uje i zp�sobem umož
ujícím dál-

kový p�ístup. 

Dle § 25 správního �ádu, se v p�ípad� obcí na ú�ední desce obligatorn� publikují 

obecn� závazné vyhlášky a na�ízení obce, zám�ry obce prodat, sm�nit nebo darovat nemo-

vitý majetek, uzav�ené ve�ejnoprávní smlouvy nebo oznámení o míst�, dob� a navrženém 

programu p�ipravovaného zasedání zastupitelstva obce.  

 Dalšími p�íklady právních úprav institutu ú�ední desky jsou dnes nap�. ustanovení § 

20 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), § 78 

odst. 3 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, § 85 odst. 3 zákona 

�. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, nebo též § 125 zákona �. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích (všechny zákony v platném zn�ní). 

Pokud však jde o právní d�sledky publikace, resp. „nepublikace“ t�chto jiných do-

kument� na ú�ední desce, zp�sobem umož
ujícím dálkový p�ístup, je t�eba vycházet 

z toho, že ustanovení § 26 odst. 1 v�ta t�etí, má primárn� informa�ní význam a jeho cílem 

je zajistit adresát�m ve�ejné správy možnost seznamovat se „na dálku“ s dokumenty publi-

kovanými na ú�ední desce. Není zde p�itom pot�eba, aby byly tyto dokumenty zve�ejn�ny 

zp�sobem umož
ujícím dálkový p�ístup po celou dobu, po kterou jsou vyv�šeny na ú�ední 



UTB ve Zlín�, Fakulta multimediálních komunikací 29 

 

desce. M�ly by však být takto vyv�šeny pokud možno bezodkladn� a v souladu se zásadou 

dobré správy rovn�ž s poznámkou, kdy byl dokument na ú�ední desce vyv�šen.  

(Poradní sbor Ministerstva vnitra ke správnímu �ádu, 2008) 

 

Ú�ední deska obce je umíst�na ve voln� p�ístupném prostoru, p�ed vchodem na 

obecní ú�ad. Tímto spl
uje podmínku nep�etržité dostupnosti, stanovenou Správním �á-

dem. Elektronická ú�ední deska je pro dálkový p�ístup dle tohoto zákona umíst�na na 

www.oujesenice.cz. Zde je duplicitn� zve�ej
ováno vše dle výše citovaných zákon� Správ-

ního �ádu. 

9.2 Obecní nást�nky 

Další z komunika�ních prost�edk�, které obec Jesenice používá ke komunikaci 

s ob�any, jsou výv�sky umíst�né na n�kolika strategických místech v obci a v obcích, nále-

žejících pod její správu.  

Tyto výv�sky mají sice nápadn� podobný vzhled jako je ú�ední deska v obci Jesenice, 

ale nemají status Ú�ední desky a ani se na n� nevztahují povinnosti související 

Ú�ední deska 1 Obr. 1 – Ú�ední deska – umíst�ní na Obecním ú�ad� Jesenice,      

zdroj: vlastní. 
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s provozováním ú�ední desky dané Správním �ádem.  Problémem však je, že mnozí z ob-

�an� si tento rozdíl neuv�domují a zam�
ují tyto za skute�nou ú�ední desku.  

 

 

    Obr. 2 - Obecní nást�nka - ulice Vestecká,  

     zdroj: vlastní. 

  

                       Obr. 3 - Obecní nást�nka – na zastávce Bytovky, 

           zdroj: vlastní. 
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Výv�sky na mnoho místech v obci však doznali aktivního p�sobení n�kterých „ mén� 

p�emýšlivých ob�an�“  nebo i d�tí a n�které jsou ve velmi zuboženém stavu. Ob�ané tedy 

v mnoha p�ípadech rozbitých výv�sek, p�icházejí o cenné informace.  

9.3 Webové stránky Jesenice 

Webové stránky obce Jesenice jsou dalším komunika�ním nástrojem, spadajícím do 

komunika�ního mixu obce. WWW stránky zaznamenali za poslední dobu nejv�tší zm�ny a 

to nejen v celkovém designu stránek, ale i v p�ehlednosti a napln�ní informacemi. 

Stránky jsou nov� vytvo�eny v moderním a dynamickém designu, který na první po-

hled p�edstavuje obec, zda�ilou montáží n�kolika d�ležitých míst z Jesenice a blízkého 

okolí. Stránky jsou pro jednoduchou orientaci d�leny do tematických celk�. Levá strana 

okna z�stává tradi�n� osnov� a na pravé stran� je sloupec ur�ený pro hlavní aktuality a 

novinky, odkazující na informace vn� stránek. Zde se také nachází adresa obecního ú�adu, 

pro rychlé zjišt�ní kontakt� a odkaz na možnost odb�ru p�ipravovaného elektronického 

zpravodaje obecního ú�adu. Prost�ední a nejv�tší �ást ší�kového formátu webové stránky, 

z�stává pro konkrétní informace z jednotlivých sekcí vlastních webových stránek. 

Stránky jsou vedeny v souvislosti se zákonem o státní správ� – o elektronických ko-

munikacích.  

  

Obr 4. Stav www p�ed úpravou,      Obr 5. Nový design www stránek, zdroj:  

zdroj: www.oujesenice.cz, 2007            www.oujesenice.cz, 2008 
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Webové stránky obce Jesenice www.oujesenice.cz jsou kombinací povinného komu-

nika�ního prost�edku, dle správního �ádu viz. citace výše a prost�edku nepovinného. 

9.3.1 Popis sekcí webových stránek www.oujesenice.cz 

Základní údaje – adresa a základní kontaktní osoby na obecním ú�ad�, provozní do-

by jednotlivých odbor�. 

Kontakty – kontakty na všechny odbory a odd�lení související s obecním ú�adem, je-

jich zástupce, jména, telefonní �ísla a e-mailové adresy. 

Informace o obci – seznam hlavních organizací sídlících v Jesenici (prodejny potra-

vin, finan�ní instituce, služby, restaurace a stravování, volný �as). 

 Podsekce 

 Historie – informace o vzniku a rozvoji obce, historické milníky a fakta. 

Statistické údaje – informace o náležitosti obce z geografického hlediska, po�et a 

složení obyvatel. 

 Mapy – zatím nenapln�ná stránka – mapy jednotlivých obcí. 

Územní plán – informace týkající se zm�n a projednávání územního plánu obcí 

v�etn� výkresové dokumentace ke stažení. 

Rozpo�et 2008 – rozpo�et Jesenice pro tento rok, ve více formátech a záloha roz-

po�tu z lo
ského roku.  

Jízdní �ády – seznam všech autobusových linek obsluhujících Jesenici a okolí, vše 

ke stažení a tisku. 

 Volný �as – p�edstavení a odkazy na sdružení v�nující se volno�asovým aktivitám. 

Obecní ú�ad – na hlavní stránce této sekce jsou zopakovány kontakty na jednotlivé 

zastupitele obce a kontakty na n�které odbory a služby s obecním ú�adem související. 

  Podsekce 

 Zastupitelstvo – jmenovitý a kompletní seznam na zastupitelstvo obce. 
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Komise a výbory – jednotlivé komise a výbory stanovené v rámci zajišt�ní fungo-

vání obce, jejich názvy a jména �len�. 

Struktura ú�adu – celková struktura obecního ú�adu, v�etn� kontakt� a jmen jed-

notlivých jmenovaných vykonavatel�. 

 Obecní policie – stránka zatím nenapln�na. 

Czech point – �eský Podací Ov��ovací Informa�ní Národní Terminál, tedy místo 

k vy�ízení a získání dokument� jako na jiných ú�adech (výpis z katastru nemovi-

tostí, výpis z rejst�íku trest�, obchodního a živnostenského rejst�íku). Kontakt na 

toto místo a popis možností a poplatk� souvisejících s touto agendou. 

Stavební ú�ad – kontaktní údaje a osoby ze stavebního ú�adu a referenti pro jednotli-

vé oblasti. 

 Podsekce 

 Dokumenty – formulá�e pro zadávání žádostí týkajících se stavebního ú�adu. 

Oznámení stavebního ú�adu – jednotlivá rozhodnutí a oznámení o probíhajících a 

dokon�ených �ízeních. 

Ú�ední deska – povinná �ást webových stránek, zde jsou vyv�šena rozhodnutí a pro-

bíhající jednání o stavebních �ízeních v�etn� dat vyv�šení a �ísel jednacích. 

Dokumenty – místo pro stažení všech dokument�, které jsou publikovány v rámci 

celých webových stránek. Pro snadn�jší vyhledávání dokument� je zde navigace po-

mocí rolovací nabídky jednotlivých oblastí, kterých se dokumenty týkají. 

Kultura a sport – zatím nenapln�ná stránka, zde budou odkazy na stránky jednotli-

vých sportovních klub�, dále oznámení o sportovních a kulturních akcích. 

 Podsekce 

Spole�enské centrum – zde je v krátkosti popsána historie spole�enského centra 

v Jesenici a také kontakt na nyn�jšího provozovatele. 

Knihovna – kontakt a otevírací doba knihovny a také ke stažení seznam nov� na-

koupených knih. 

Sportovní kluby – p�edstavení fotbalového a hokejového klubu spolu s vypsanými 

zápasy pro konkrétní sezónu. 
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 Kultura v regionu – odkaz na Mate�ské centrum Pohádka. 

Školství – základní kontakty na místní Základní a Mate�skou školku spolu s odkazy 

na jejich webové stránky. 

Jesenický kurýr – kontakty na �leny redakce Jesenického kurýru, e-mailové adresy a 

ke stažení ceník inzertních ploch. 

 Podsekce 

Aktuální �íslo – místo kde je ke stažení aktuální �íslo Jesenického kurýru, zde byl 

také umíst�n odkaz na dotazník pro zjišt�ní spokojenosti obyvatel s komunikací 

obce. 

Archiv – zde je uložen ke stažení kompletní archiv všech �ísel Jesenického kurýru 

od dubna 2003.  

 Fotogalerie – zatím nenapln�ná sekce. 

Jesenický seznam – na této stránce j možná ve�ejná inzerce firem a živnostník�. 

 Podsekce 

 D�ležitá telefonní �ísla – kontakty na složky Integrovaného záchranného systému. 

D�ležité www odkazy – odkazy na složky státní správy, jízdní �ády, telefonní se-

znamy, nadace a další. 

Léka�i – kontakty na léka�e a veterinární léka�e, spolu s kontakty na jejich ordina-

ce a ordina�ní dobu. 

 �eská spo�itelna – kontakt na pobo�ku spo�itelny a její otevírací doba. 

�eská pošta – adresa, kontakt a otevírací doba pobo�ky. Statistiky doru�ovacích 

míst. 

Diskusní fórum – je ur�eno k vzájemné vým�n� informací mezi návšt�vníky. Disku-

se je d�lena na r�zná témata, která ur�ují sami �tená�i. 

 

Webové stránky obce Jesenice považuji za velice zda�ilý komunika�ní kanál a 

prostor, který je v�asn� aktualizován a umož
uje všem obyvatel�m možnost získat jedno-

duše a na jednom míst� maximum informací. Problémem však je v stále nedostate�né pe-
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netraci internetového p�ipojení mezi obyvatelstvem, tudíž je nutné kombinovat tento ná-

stroj i s jinými kanály komunika�ních aktivit. 

Na webových stránkách však schází sekce pro noviná�e.  

Webové stránky jsou nejen zdrojem informací pro obyvatele, ale i pracovním nástrojem 

noviná��, kte�í hledají na stránkách obcí podklady pro reportáže a �lánky týkající se dané 

lokality. Stránky by tudíž m�li dodržovat „ pravidlo 3 kliknutí“ , tedy pokud se návšt�vník 

nedostane pomocí t�í kliknutí k informaci, kterou požaduje, zpravidla odchází. Toto pravi-

dlo platí pro všechny návšt�vníky, tedy nejen pro noviná�e, kte�í se chovají stejn�.  

         (Pospíšil, P., 2002, s. 85) 

9.4 Obecní �asopis – Jesenický kurýr 

Dalším prvkem komunika�ního mixu obce Jesenice je její obecní �asopis Jesenický 

kurýr. Tyto „ obecní noviny“ , jak se takovýmto periodik�m  �asto �íká, vychází jako m�sí�-

ník a je distribuován do všech schránek v Jesenice a okolních obcích. Jesenický kurýr je 

distribuován zdarma, v aktuálním nákladu 3250 výtisk� (náklad dle vydání duben 2008). 

Jesenický kurýr je nejvyužívan�jším prost�edkem, kde obyvatelé mohou získat in-

formace o d�ní v obci a jejím p�ilehlém okolí. Eliminuje veškeré bariéry vznikající v ko-

munikaci mezi komunikátorem a respondentem. Respondent pro získání informací nemusí 

ud�lat nic a získává je automaticky do poštovní schránky, navíc je to médium, jehož využití 

nepodmi
uje žádné technické zázemí pot�ebné pro jeho p�e�tení. Jedinou nevýhodou, 

v porovnání s nap�. www stránkami, je rychlost reakce aktualizace informací. Kurýr reagu-

je na m�sí�ní bázi, kdežto jiné kanály jsou schopny reagovat obratem nebo ve velmi krát-

kém �asovém horizontu. 

Jesenický kurýr od p�edchozího hodnocení, které prob�hlo v dubnu 2007, doznal 

zna�ných grafických a obsahových zm�n. (Herbrych, J., 2007, s 14)  

Zm�nilo se vedení redakce Jesenického kurýru a tento získal nový grafický layout a 

p�ibyly n�které rubriky v �asopisu. 

U tohoto periodika si je nutné uv�domit, že je to komunika�ní nástroj obecního ú�adu 

a ne livestylový �asopis, který má lidi bavit. Jde o informa�ní materiál, který je produkován 

bez cíle zisku a soukromá inzerce je pouze prost�edkem pro snížení náklad� na výrobu 
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�asopisu a tím snížení zatížení obecního rozpo�tu. Jesenický kurýr p�ináší informace o prá-

ci obecního zastupitelstva a o plánovaných investicích nebo akcích nejen zábavního cha-

rakteru, ale hlavn� investi�ní zám�ry obce. Redakci Jesenického kurýra vedou lidé, kte�í 

nejsou noviná�i ani lidé, za kterými tato praxe stojí, ale nadšenci, kte�í cht�jí tuto práci d�-

lat a vidí v ní smysl. Pracují, pro Jesenický kurýr ve volném �ase a není to jejich hlavní 

�innost. Jsou to lidé žijící v Jesenici a reagují složením �lánk� na �asové období a proble-

matiku, které je aktuální a tíží je a jejich blízké �i kolegy. Díky tomuto p�ístupu Jesenický 

kurýr mnohdy na první pohled �eší banality, ale jsou vy��eny, jsou aktuální a nep�erostou 

v problém. Otevírají dve�e �ešení t�chto problém� a p�edcházejí krizovým scéná��m. Pro-

blémem je, že si tuto skute�nost ob�ané neuv�domují a srovnávají tento �asopis se zcela 

komer�ním �asopisem Nový kurýr, který vznikl s cílem generování zisku a využití kontak-

t� a zkušeností, získaných prací pro redakci Jesenického kurýru v minulosti. Nový kurýr je 

založen pracovníky bývalé redakce Jesenického kurýra.  

 

Jesenický kurýr je �len�n do jednotlivých tematických rubrik, dopln�ných reklam-

ními sd�leními. P�evážná �ást reportáží je dopln�na aktuálními fotografiemi a celkové 

zpracování dodržuje jednotný layout a p�edem daná pravidla pro jeho využívání. Tato pra-

vidla nelze nazvat grafickým manuálem, jelikož je jich využíváno pouze v Jesenickém 

kurýru, ale ne dále nap�íklad na webových stránkách a v jiných grafických materiálech 

v produkci obecního ú�adu, což považuji za nedostatek celkového marketingového a ko-

munika�ního mixu. 

9.4.1   Rubriky Jesenického kurýru 

Slovo šéfredaktora – prostor kde šéfredaktor shrne vícemén� obsah �ísla a glosuje události, 

kterými se bude dále zabývat. 

Usnesení zastupitelstva obce aneb“Kurýr mluví �esky“ – stru�n� shrnuté informace o roz-

hodnutích ze sch�ze zastupitelstva, p�eloženo do b�žné a jasné mluvy. 

Usnesení rady obce aneb“Kurýr mluví �esky“ – stru�n� shrnuté informace o rozhodnutích 

ze sch�zí rady, p�eloženo do b�žné a jasné mluvy. 
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Co se chystá aneb aktuality z každodenního d�ní – stru�n� shrnuté informace z d�ní v obci: 

Za co vítr nem�že, Lidl staví v Jesenici, Nové stanovišt� t�íd�ného odpadu a další. �lánky 

stru�n� rozebírají konkrétní p�ípad a informují o pr�b�hu nebo z�ízení konkrétní v�ci.  

�lánky �tená�� – prostou pro vyjád�ení �tená��, p�ipomínky, návrhy na �ešení, kritika a 

nebo pod�kování hasi��m (�íslo 4/2008). 

Stalo se – v�tšinou �erná kronika, co se stalo, co kdo kde ukradl a co šet�í policie. 

Tipy na výlet – zde je vždy p�edstaveno zajímavé místo kam se vydat na výlet, v �íslo 

4/2008 Skanzen v P�erov� nad Labem nebo pozvánky na pálení �arod�jnic, vše s otevírací 

dobou nebo za�átkem akce a v�tšinou i s n�jakými st�ípky z historie akce nebo místa. 

Obecní ú�ad informuje – prostor, kde obec informuje o povinných poplatcích a jejich zp�-

sobu placení, termínech pro r�zná podání a p�iznání nebo d�ležité pasáže u obecních vy-

hlášek.  

Školní okénko – prostor pro prezentaci akcí ve škole nebo místní školce. �lánky p�edstavují 

aktivity spojené s �inností t�chto institucí, úsp�chy d�tí nebo p�ipravované akce, na které 

jsou zváni i rodi�e. Zde je také prostor pro informace o blížících se prázdninách nebo nap�. 

p�ipravovaném plese 9. ro�ník�.    

Sportovní aktuality – prostor v �asopise je samoz�ejm� i pro prezentaci úsp�ch� a p�ipra-

vovaných aktivit místních sportovních klub� (hokej, fotbal, nohejbal). Kluby zde mají 

možnost uve�ejnit své momentální umíst�ní v tabulkách, pozvat fanoušky na další zápasy 

nebo se pochlubit úsp�chy na sout�žích. 

Mate�ské centrum – tyto stránky jsou v�novány p�edstavení akcí realizovaných a p�ipravo-

vaných v Mate�ském centru Pohádka. Zve�ejn�n je i program akcí na další m�síc. 

Kultura – na t�chto stránkách se �tená� dozví informace o termínech ples�, tane�ních sou-

t�žích, pohádkových odpolednech, programech nebo hudebních vystoupeních v Jesenici 

nebo blízkém okolí. Prezentuje se zde program kulturního centra Kamenice nebo st�ediska 

U labut� v �í�anech.  

Spole�enská rubrika – na tomto míst� jsou uve�ejn�na p�ání k životním jubileím místních 

d�de�k� a babi�ek. 
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Zaost�eno na recepty – zde je prostor pro aktivní kucha�ky, najdou zde vždy jeden nebo 

dva recepty na dobroty související s práv� probíhajícím ro�ním obdobím p�ípadn� sváte�-

ním �asem. 

Cizojazy�né stránky – na konci �asopisu jsou vždy stránky v anglickém a ruském jazyce, 

které cizojazy�n� mluvícím ob�an�m shrnou hlavní body, o kterých je v Jesenickém kurýru 

psáno. 

 

Celý �asopis je dopln�n inzercí �ádkovou nebo grafickou, a pokud to jde tak jsou in-

zeráty tématicky p�idávány k �lánk�m, kterých se mohou týkat. V inzerci najdeme prezen-

taci místních firem nebo živnostník� a také personální inzerci. 

V �ísle 4/2008 bylo uve�ejn�no 10 barevných inzerát� zabírajících plochu 8 stran. 

Dále zde bylo uve�ejn�no 29 �ernobílých inzerát�, zabírajících plochu cca 11 stran 

z celkových 59 stran což je 1/6 celkového po�tu stran v �asopise. 

V návaznosti na shrnutí využití prostoru v Jesenickém kurýru je na míst� uvézt fakt 

z výzkumu vnímání reklamy �echy, ze za�átku tohoto roku. V pr�zkumu byla mimo jiných 

hodnot sledována také spole�enská role reklamy, do které dle mého názoru práv� pat�í �a-

sopis jako je Jesenický kurýr.  

Oproti minulému roku došlo k mírnému nár�stu negativních aspekt�, tj. pocitu, že 

reklama manipuluje lidmi a podporuje zbyte�ný konzum. Snížilo se procento lidí zd�raz
u-

jících význam reklamy pro orientaci v nabídce zboží i její ekonomický význam pro hospo-

dá�ský rozvoj. Mén� �asto je ozna�ována za sou�ást moderního života. Tyto skute�nosti 

ovliv
uje v�k respondent�. V�ková skupina od 29 let, lidé vysokoškolsky vzd�laní, 

s vyššími p�íjmy, berou reklamu jakou pozitivní sou�ást života. Oproti tomu v�ková kate-

gorie nad 60 let, se cítí být reklamou manipulována. (Marketing & komunikace, 2008, s. 5) 

 

Jesenický kurýr je tedy studnice informací, které pobaví, vysv�tlí, oznámí a ješt� mo-

hou pomoci s hledáním zam�stnání v blízkém okolí.  
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10 PR�ZKUM SPOKOJENOSTI OB�AN� S KOMUNIKACÍ A 

KOMUNIKA�NÍMI NÁSTROJI VYUŽÍVANÝMI OBECNÍM 

Ú�ADEM 

Pro zjišt�ní spokojenosti ob�an� Jesenice a p�ilehlých obcí jsem zvolil kvantitativní 

typ výzkumu - dotazníkové šet�ení, bez osobní invence p�i oslovení respondent�. Dotazník 

byl distribuován prost�ednictví dvou komunika�ních kanál� využívaných obcí a zajímá nás 

spontánní reakce na tuto dotazníkovou akci. I nezájem o dotazníkové šet�ení bude vyjád�e-

ním ur�itého postoje ob�an� k fungující komunikaci obce. 

 

Ob�ané dostali možnost a p�ímou výzvu k reakci prost�ednictvím známých médií, 

známého prost�edí a jasné sd�lení: 

�EKN�TE NÁM, CO VÁS ZAJÍMÁ? 

 

10.1 Zadání pro tvorbu dotazníku 

1. Co vede k zadání výzkumu, pro� ho chceme? 

Cílem je zhodnotit úrove
 komunika�ního mixu a jednotlivých médií a p�ípadn� 

navrhnout nová média nebo zlepšení v komunikaci. Nepot�ebujeme jít do hloubky, 

jde nám o zmapování problematiky �tenosti a hodnocení kvality médií všeobecn�. 

2. Co už víme? 

Je využíván Jesenický kurýr, www stránky, ú�ední deska a p�esto si ob�ané st�žují, 

že nemohou nikde sehnat konkrétní informace, že nejsou dostupné a obec s nimi 

nehovo�í. Lidé neumí chválit, pouze vidí to špatné a kritizují, domníváme se, že 

když budou mít možnost se konkrétn� vyjád�it, bude odezva minimální. 

Známe složení jednotlivých médií, jejich formu komunikace a obsahovou stránku. 

3. Co pot�ebujeme v�d�t? 

Zda v�bec ob�ané mají zájem o informace z okolí? Které komunika�ní prost�edky 

up�ednost
ují? Jak je hodnotí? Co by cht�li v komunikaci zlepšit a co jim chybí 

v jednotlivých médiích za rubriky – informace?  
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4. Jaká rozhodnutí, jaké akce se na základ� výzkumu uskute�ní? 

Na základ� této akce budou navrhnuty nové komunika�ní kanály, optimalizace stá-

vajících a dopln�ní informací do využívaných médií. 

5. Kdy pot�ebujeme výsledky? 

V druhé polovin� dubna 2008. 

6. Koho chceme oslovit? 

Ob�any žijící v obcích Jesenice, Horní Jir�any, Kocanda, Osnice a Zdim��ice. 

Chceme je oslovit tak aby odpovídali spontánn� a pouze když je tématika zajímá, 

tedy bez podpory sout�ží nebo jinou motivací. Nechceme, aby byli vybíráni nahodi-

le a oslovovány tazateli, jelikož zde již p�i oslovení hraje roli n�kolik ovliv
ujících 

faktor� chování. 

10.2 Zp�sob distribuce dotazníku 

Distribu�ními kanály pro dotazníkové šet�ení byl zvolen obecní �asopis Jesenický 

kurýr a webové stránky obce Jesenice www.oujesenice.cz.   

Prost�ednictvím Jesenického kurýra jsme rozdistibuovali dotazník do 3250 rodin re-

spektive schránek. Dotazník byl vytišt�n 2x, v b�eznovém a dubnovém �ísle 2008. Dotaz-

ník odkazoval na další možnost vypln�ní a to na www stránky oujesenice.cz, kde byl umís-

t�n odkaz na titulní stran� v novinkách a v sekci Jesenického kurýru v podsekci 

s aktuálním �íslem.   

10.3 Co bude obsahem hodnocení odpov�dí z dotazníku 

V dotazníku se zam��ujeme na hodnocení celkového zájmu o získávání informací z 

dostupných zdroj� a jejich využívání. Jednotlivé otázky budeme hodnotit v rámci 5-ti v�-

kových skupin. 

Hodnocen bude vlastní zájem o informace z okolí, kde tyto informace získávají re-

spondenti nej�ast�ji, zájem o jednotlivá média komunika�ního mixu a vlastní hodnocení 

jejich úrovn� – kvality. Dále budeme hodnotit zp�sob, jakým by cht�li ob�ané dostávat 

dále Jesenický kurýr a jakými jinými zdroji by cht�li ob�ané získávat aktuální informace. 

Také dáváme prostor respondent� vyjád�it se k obsahové stránce jednotlivých médií a 
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možnost sd�lit zastupitel�m obecního ú�adu co by cht�li, aby se zlepšilo v jejich komuni-

kaci.  

Dotazník viz p�íloha �.1 

10.4 Výsledky pr�zkumu 

V rámci dotazníkového šet�ení, byly osloveny všechny domácnosti žijící 

v intravilánu obce Jesenice, cekem 3250 domácností. Sledovali jsme spontánní reakci ob-

�an� a z oslovených domácností jsme získali celkem 54 vypln�ných dotazník�. 

Response

98%

2%

Rozneseno

Odpov�zeno

 

        Graf �. 1 – Návratnost dotazník�, zdroj: vlastní zpracování. 

Spontánní reakce byla velice nízká, ale pokud ji porovnáme nap�íklad s jinými mar-

ketingovými nástroji, jako je nap�. direct mail, je procento odpov�dí nadpr�m�rné.   

U direct mail� zam��ených na náhodn� vybranou cílovou skupinu, je úsp�šnost okolo 1%. 

(zdroj: vlastní vyhodnocení náhodn� zvolených kampaní) 

10.4.1 Mají ob�ané zájem o informace ze svého okolí? 

V rámci dotazníkového šet�ení jsme sledovali, zda ob�ané mají zájem o informace 

z d�ní v okolí jejich bydlišt�. Zda má význam komunikovat s nimi v takto obsáhlém komu-

nika�ním mixu a tak vynakládat zna�né prost�edky na celkové udržení komunika�ní mix. 
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Zajímáte se o informace z d�ní ve vašem okolí?

92%

6% 2%

Ano

Ne

Neodpov�d�li

 

Graf �. 2 – Zájem ob�an� o informace z jejich okolí,  

 zdroj: vlastní zpracování. 

Dle výzkumu se potvrdilo, že ob�ané mají zájem o informace, které mohou o svém 

okolí získat a je tedy na míst� investování do komunika�ních prost�edk� a jejich optimali-

zace dle podklad� z výzkumu.  

V rámci zjiš	ování zájmu o komunikaci jsme zkoumali i procentuální využití jednot-

livých komunika�ních médií v rámci komunika�ního mixu. 

             

Kde tyto informace získáváte nej�ast�ji?

6%

50%

0%0%

33%

7%
2%2% www stránky

Jesenický kurýr

Obecní nást�nky

Ú�ední deska

www + Jesenický
kurýr
Jesenický kurýr +
nást�nky
www + Jesenický
kurýr + nást�nky
Neodpov�d�li

 

   Graf �. 3 – Využití jednotlivých médií v komunika�ním mixu,  

       zdroj: vlastní zpracování. 
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Dle procentuálního zastoupení jednotlivých médií z celku, je zcela patrno, že nej�te-

n�jšími médii jsou Jesenický kurýr a www stránky. Pokud vezmeme jejich jednotlivé za-

stoupení a p�i�teme k t�mto ješt� jejich vzájemné kombinace, získáme hodnotu 89 %. Což 

je velice jednozna�ný podíl ve využití kanál� komunika�ního mixu. Ostatní média jsou 

využívána minimáln� anebo samostatn� v�bec.  

Dle této statiky je zcela jednozna�né, že ú�ední deska a obecní nást�nky nejsou ob�a-

ny chápány jako významné komunika�ní kanály, pouze jsou dopl
kem komunika�ních 

kanál� obsahujících kompletní a ucelené portfolio informací. 

10.4.2 Analýza jednotlivých komunika�ních médií 

Dál jsme analyzovali jednotlivé komunika�ní kanály, kterými mohou ob�ané pot�eb-

né údaje získat, hodnotili jsme jejich využívání a celkov� úrove
 – kvalitu, vnímanou re-

spondenty. 

Cílem této baterie otázek zam��ených na jednotlivá média komunika�ního mixu, bylo 

zjistit procentuální využití jednotlivých médií a kanál�, jejich kvalitu a vnímání. Dále 

v rámci otev�ených otázek mohli ob�ané vznést p�ipomínky k jednotlivým médiím, k jejich 

obsahu, distribuci nebo umíst�ní. 
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10.4.2.1 WWW stránky Jesenice 

Hodnotili jsme jejich celkový dojem a kvalitu a také obsahovou stránku napln�ní 

webových stránek. 

            

Jak hodnotíte www stránky oujesenice.cz?

17%

48%

9%

24%

2%
Zajímavé, najdu zde
co pot�ebuji?

Standardní úrove


Nezajímavé -
neúplné

Nenavšt�vuji

Neodpov�d�li

 

 Graf �. 4 – Kvalit a informací na www.oujesenice.cz,  

  zdroj: vlastní zpracování. 

Dle pr�zkumu bylo zjišt�no, že webové stránky Jesenice jsou ob�any vnímány 

v oblasti kvality informací a jejich úplnosti, jako standardní a �ekají od nich tedy n�co více. 

Tento fakt se projevuje v otázce otev�ené, na téma, co jim na webových stránkách Jesenice 

schází. Odpov�dí bylo celkem 15 a n�které je bohužel nutno brát jako d�ležité a n�které 

jako nerelevantní svým požadavkem. 

D�ležité (cituji z dotazník�) 

• Info o r�zných typech léka�ských za�ízeni, pohotovosti, ambulance atd. N�co jako 

návod kam se obrátit v kritických situacích. 

• Kontakty na místní firmy, živnostníky. 

• Více informací o volnoaktivním vyžití v okolí (p�írodní památky, historie, cyklos-

tezky, sport, atd.). 

• Info o aktuální situaci  

o Nenalezla jsem zde zm�nu spoj� autobusu 327 na 326....tento jízdní �ád 

by tu m�l být vystaven z d�vodu rekonstrukce silnic. 
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o �ešení dopravní situace – výhled. 

o Bylo by dobré zve�ej
ovat informace o plánovaném pražském okruhu, 

strategii úpravy centra Jesenice.  

Nerelevantní (cituji z dotazník�) 

• Detailní informace o škole, školce. 

• �íslo ú�tu k proplacení poplatk� obci - odpad apod. 

• Telefonní a e-mailové kontakty na obecní ú�ad. 

Na základ� citovaných p�íklad� je možno vyvodit záv�ry, že nejvíce by obyvatele Je-

senice a okolních obcí uvítali dopln�ní informací týkajících se d�ležitých telefonních �ísel 

nebo odkaz� na léka�e, první pomoc. D�ležitým poznatkem, je že ob�ané na stránky chodí 

s tím, aby se rychle a aktuáln� dozv�d�li o problémech nap�. dopravní uzavírka. Dále jim 

schází více informací týkajících se trávení volného �asu, což by pomohla zatraktivnit i sa-

motnou lokalitu Jesenicka.  

Dotazy, které se objevili ve skupin� nerelevantních, pramení z neznalosti obsahu 

vlastních webových stránek. Informace na stránkách obsaženy jsou a dalším p�íkladem 

typ� požadavk�, je požadavek na bankovní spojení související s konkrétním poplatkem. 

Nepovažuji jej za d�ležitý, jelikož na www stránkách je uvedena konkrétní osoba 

s kompletními kontakty, která podá telefonicky vy�erpávající informace k dané tématice. 

Na druhou stranu se v odpov�dích objevila i kladná hodnocení, sice v minimálním 

po�tu, ale i ta jsou d�ležitá: 

• Žádné nezbytné informace – stránky obsahují vše pot�ebné. 

• To co pot�ebuji, vždy najdu. 

 

10.4.2.2  Ú�ední deska 

Tento komunika�ní nástroj má svá zvláštní specifika upravená zákonem, tudíž je 

nutné z tohoto faktu vycházet a i dle t�chto skute�ností hodnotit výsledky z pr�zkumu. Jak 

jsem uvedl výše, je p�esn� ur�eno zákonem, jaké informace, na jak dlouho se na ú�ední 

desku umis	ují a kde má být umíst�na i tato deska – výv�ska. 
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První otázkou jsme zkoumali, zda ob�ané ú�ední desku �tou a tím pádem se zajímají 

o uvedené informace. 

             

Zajímáte se o údaje na Ú�ední desce?
Ano
33%

Ne
67%

 

 Graf �. 5 – Zájem o ú�ední desku, zdroj: vlastní zpracování. 

Z uvedeného grafu je patrno, že o informace umíst�né na ú�ední desce se zajímá pou-

ze 1/3 respondent� dotazníkového šet�ení. Bohužel se nikde nevyskytla ani poznámka o 

tom, že sledují ú�ední desku na www stránkách Jesenice, což je jediný zákonný duplikát 

tohoto informa�ního média. 

Dále jsme v rámci pr�zkumu �ešili otázku umíst�ní ú�ední desky na obecním ú�ad�. 

Výsledky nám zcela z�eteln� identifikovali problémy související s tímto komunika�ním 

médiem. 

Jak hodnotíte umíst�ní Ú�ední desky?

33%

17%

50%

OK 

S p�ipomínkami

Nehodnoceno

 

 Graf �. 6 – Hodnocení umíst�ní ú�ední desky, zdroj: vlastní zpracování. 

Ob�ané pokud vyslovili názor na umíst�ní desky tak jej hodnotili, že je v po�ádku, 

nelze však �íci zda si jsou v�domi zákonné úpravy tohoto média. V hodnocení 
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s p�ipomínkami se objevují požadavky, které podporují mé tvrzení, že ob�ané tuto normu 

neznají. Objevují se p�ipomínky typu: 

• Je jich více. (zám�na s obecními výv�skami) 

• Navrhuji p�idání další. 

• Je daleko. 

Dle výše uvedených výsledk�, ob�ané chápou ú�ední desku jako standardní výv�sky, se 

kterými si jí pletou. Bohužel se vyskytly i p�ipomínky typu nevím kde je.  

10.4.2.3 Jesenický kurýr 

U tohoto komunika�ního média jsme získali nejvíce odpov�dí a reakcí na jeho podo-

bu. Ob�ané se s Jesenickým kurýrem identifikovali a v 50 % odpov�dí jej uvedli, jako 

hlavní zdroj informací viz. graf �. 3. Vypovídající jsou v tomto sm�ru i údaje o �tenosti 

tohoto �asopisu, kde 91 % ob�an� uvedlo, že �asopis �tou. 

91%

9%

�tete Jesenický kurýr?

Ano

Ne

 

  Graf �. 7 – �tenost Jesenického kurýru, zdroj: vlastní zpracování. 

Dále jsme se v rámci pr�zkumu zaobírali zjiš	ováním vnímáním kvality daného mé-

dia �tená�i. 
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Jak hodnotíte obecní �asopis - Jesenický kurýr?

Zajímavé, najdu zde, co 
pot�ebuji
Standardní úrove


Nezajímavé, neúplné

Nehodnoceno

 

   Graf �. 8 – Hodnocení kvality Jesenického kurýru,  

                       zdroj: vlastní zpracování. 

Dle analyzovaných dat vyšlo, že redakce Jesenického kurýru odvádí velice dobrou 

práci a ob�ané v 54 % hodnotí �asopis jako zajímavý a poskytující informace, které pot�e-

bují. 

Dále jsme dali ob�an�m možnost pomocí otev�ených otázek, vyjád�it se k tomu co 

jim v Jesenickém kurýru schází – co by rádi zm�nili nebo o �em by si rádi p�e�etli. Na zá-

klad� t�chto otázek jsme získali zcela konkrétní p�ipomínky a nám�ty pro redakci. V rámci 

54 odevzdaných odpov�dí jsme získali 14 p�ipomínek a 20 nám�t� na témata pro další vy-

dání Jesenického kurýru. 

Nejv�tším problémem, který byl v otázkách citován, byl termín a kvalita doru�ová-

ní �asopisu – cituji: 

• Uvítal a bych d�ív�jší dodání Jesenického kurýru, v polovin� m�síce je to in-

formace o spoust� akcí pozd�. 

• Ob�as nám schází celý kurýr-není doru�en. 

• Chodí pozd�, poslední �íslo nedošlo v�bec, lokalita V Lázních. 

Dále se vyskytovaly p�ipomínky, co �tená��m schází a to v oblastech aktualit, typu: 

• D�ležitá upozorn�ní, co se bude v daném �i dalším m�síci konat, jako nap�. 

nyn�jší oprava komunikace ve Zdim��icích. 
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• Zm�na jízdních �ád�…. - už po n�kolikáté se zde m�ní a nikdo nám o zm�n� 

nic ne�ekl a nedal nám k dispozici jízdní �ády. 

Další oblastí, která ob�an�m v Jesenickém kurýru schází, jsou dlouhodobé plány obce, 

strategie rozvoje a pr�b�žné informování a pokra�ujících projekt� ovliv
ujících život 

všech ob�an� nap�. obchvat Prahy a Jesenice, plánované dlouhodobé uzavírky atd. Nevý-

znamným tématem p�ipomínek je oblast života v obci. Cht�li by se dozv�d�t více o ostat-

ních lidech žijících v jejich blízkosti, cituji: 

• Prezentace n�jakého zajímavého sdružení, firmy, nebo n�koho kdo je v Jesenici 

zajímavý. 

• P�edstavení jednotlivých jesenických ob�an�, kte�í se významn� podílí na cho-

du obce p�. �len� zastupitelstva, obecní policie apod. 

I zde se objevila i kladná hodnocení práce redakce a to v podob�: 

• Neschází mi žádná, najdu vše, co pot�ebuji. 

• Základní informace o d�ní v obci tam jsou a to mn� sta�í. 

• Obsah je dosta�ující. 

 

Výb�r z n�kolika nám�t� cituji: 

• Více tip� na vycházky a výlety do blízkého i vzdálen�jšího okolí Jesenice, info 

o možnosti ob�erstvení. 

• Výstavba obchvatu Prahy a Jesenice. 

• Více stránek v angli�tin�, protože zde žije dost cizinc�. 

• Otevírací doby místních obchod�. 

 

Posledním dotazem týkajícím se Jesenického kurýru, byl zp�sob jeho distribuce. 
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Jakým zp�sobem chcete Jesenický kurýr dostávat?

76%

13%

7% 4%

Do schránky

Do e-mailu

Vytvo�it www stránky

Neodpov�d�li

 

 Graf �. 9 – Zp�sob distribuce Jesenického kurýru, zdroj: vlastní zpracování. 

Obyvatelé se v p�evážné v�tšin� 76 % vyslovili k zachování distribu�ního modelu Jesenic-

kého kurýru, tedy za p�edpokladu odstran�ní výše uvedených stížností s distribucí. 

10.4.2.4 Hodnocení komunikace Obecního ú�adu Jesenice – návrh na zm�ny 

V rámci pr�zkumu jsme ješt� analyzovali názory ob�an� na komunikaci Obecního 

ú�adu Jesenice, z jejich pohledu. Získali jsme celkem 11 odpov�dí a ob�ané ve 4 p�ípadech 

nem�li p�ipomínek k dosavadní práci obecního ú�adu a v jednom p�ípad� byla vyslovena i 

pochvala ke komunikaci obecního ú�adu. 

V p�ipomínkách ob�ané vid�li možnosti zlepšení ve v�asn�jší a po�etn�jší komuni-

kaci s ob�any, v p�edstavení dlouhodobé strategie a následném informování o spln�ní nebo 

nespln�ní vyty�ených cíl� a v nabídnutí i neformálního setkání se zastupiteli obce, na zá-

bavných a kulturních akcích. Objevila se i p�ipomínky na práci obecní policie, respektive 

její dovolatelnosti.   

V rámci dotazníkového šet�ení jsme se ob�an� ptali, jakým jiným zp�sobem by rádi 

získávali informace. Cílem bylo zjišt�ní zájmu o dopln�ní komunika�ního mixu o nová 

komunika�ní média, která by zajistila okamžitou možnost p�edání aktuálních informací. 
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Jakým jiným zp�sobem byste cht�l/a informace získávat?

13%

43%

33%

2%
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SMS

E-mail

Letáky do schránek

Jiným - sta�í jesenický
kurýr
Neodpov�d�li

 

    Graf �. 10 – Jiný zp�sob komunikace, zdroj: vlastní zpracování. 

Z uvedeného grafu je patrný zájem o dopln�ní komunika�ního mixu o nová média 

z oblasti elektronické komunikace. Celkem 56 % uvedlo, že by m�li zájem informace pro-

st�ednictvím e-mailu (43 %) nebo SMS zpráv (13 %).  

Významný podíl zde zastávají letáky distribuované do schránek, které však již 

z podstaty výrobního procesu nejsou schopny pokrýt rychlou reak�ní dobu na p�edání aktu-

álních informací. Zajímavostí však je, že se nám hlavní rozložení požadavk� (celkem 18), 

vyskytuje ve dvou rozdílných v�kových skupinách. Ve v�kové skupin� 21 – 35 let (14) ve 

v�kové skupin� nad 50 let (4). Bohužel není možné na základ� tohoto pr�zkumu ur�it d�-

vody této anomálie v chování t�chto dvou skupin respondent�. 

10.4.2.5  V�kové složení respondent� dle odpov�dí 

V�kové složení ob�an� nám jde nap�í� celým v�kovým spektrem složení obyvatel ži-

jících v Jesenici a okolí. Nejvíce odpov�dí jsme získali dle o�ekávání od obyvatel ve v�ku 

mezi 21 – 50 roky. Jde o cílové skupiny, které �eší problematiku každodenních starostí 

osobního charakteru nebo pé�e o d�ti, tudíž jsou nejsenzitivn�jší k množství a dostupnosti 

získaných informací z okolí svého bydlišt�. 
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Graf �. 11 – V�kové složení respondent� výzkumu,  

 zdroj: vlastní zpracování. 

Dle analýzy dat z tohoto pr�zkumu jsme zjistili, že obyvatelé ve v�ku 36 – 50 let 

uvedli jako požadavek pro získávání aktuálních informací e-mail nebo SMS a to v 10 ze 14 

p�ípad� (3x leták, 1x Jesenický kurýr). Dle p�edpokladu jde o cílovou skupinu up�ednost-


ující rychlou a aktuální informaci p�ed informací získanou s prodlevou (d�íve, pozd�ji - 

Jesenický kurýr). 

V�kové skupiny 21 – 50 let uvedli v 17 ze 41 odpov�dí, že hlavní informace získáva-

jí na www stránkách, kombinovan� s Jesenickým kurýrem uvedlo 39 ze 41 odpov�dí. Ten-

to fakt podporuje tvrzení uvedené výše a to že tato v�ková skupina je hlavní komunika�ní 

skupinou z pohledu v�ku a podobných nárok� na komunikaci obce. 
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11 NÁVRH NOVÝCHKOMUNIKA�NÍCH AKTIVIT PRO OBEC 

JESENICI 

Na za�átek bychom si m�li odpov�d�t na otázku:  

„Pro� nastavovat nové komunika�ní kanály pro Jesenici a její obyvatele.“ 

Jesenice pat�í k nejrychleji se rozvíjejícím obcím v �eské republice. Tento fakt nese 

spolu se stavebním a sociální boomem také podstatn� v�tší nároky na komunikaci. Na to, 

jak komunikovat a jakými nástroji. S nar�stajícím množstvím obyvatel v Jesenici samo-

z�ejm� nar�stá i po�et rozdílných kanál�. 

Dále v dotazníkovém šet�ení byl prokázán zájem o získávání aktuálních informací 

operativn�ji, než je to možné v tuto chvíli. Ob�ané celkem v 56 % uvedli, že by m�li zájem 

získávat aktuální informace prost�ednictvím e-mailu (43 %) nebo SMS zpráv (13 %) - viz 

graf �. 10. 

Navrhuji tedy výše uvedený komunika�ní mix doplnit o nové komunika�ní nástroje 

e-mailing a SMS portál, které nám umožní efektivní a rychlou komunikaci s ob�any. Vý-

hodou obou komunika�ních nástroj� je možnost obousm�rné komunikace a tím získání 

pot�ebné zp�tné vazby od ob�an�.  

S novými komunika�ními nástroji samoz�ejm� souvisí problematika databází, tedy 

jejich pr�b�žného budování a údržby, tedy i zákonná omezení a pravidla.  

 

11.1 E-mailing 

Všichni známe standardní elektronické noviny nebo informa�ní maily od spole�ností, 

kam jste se zaregistrovali a necháváte si zasílat informace o d�ní v daném obchod� nebo 

firm�. Takto n�jak se m�že tvá�it pravidelný m�sí�ní e-mailing od obce. Tyto elektronické 

noviny z Jesenice nám m�žou posloužit jako dopln�k k Jesenickému kurýru a zárove
 jako 

efektivní nástroj pro komunikaci s ob�any v kratším intervalu než má Jesenický kurýr. Na-

vrhuji zasílání newsletteru v polovin� m�síce, jelikož Kurýr vychází z kraje m�síce. Další 

pro, pro financování tohoto projektu je prodej balí�ku reklamního prostoru v tišt�ném 

Kurýru spolu s e-mailingem.  

Plus pro ob�any, bude v�tší informovanost a rychlejší p�ístup k novinkám.  
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Plus pro obec, je nový informa�ní kanál pro obyvatele a efektivní komunika�ní kanál 

pro komunikování zm�n v obci. 

11.1.1 Technická specifikace 

Pro možné využití elektronické pošty a její trackování – sledování - je pot�eba part-

ner, který dovede rozeslat v�tší po�et e-mail� z jedné adresy, aniž by se za�adil mezi spa-

mové organizace, nebo vlastní program umož
ující tuto službu. Dalším požadavkem je 

samoz�ejm� unikátní databáze e-mail� ob�an� s možností její aktualizace. S tímto souvisí 

požadavky Zákona O elektronických médiích a Zákona 101/2000Sb. o ochran� osobních 

údaj�. 

11.1.2 P�íklady využití 

• Úspora z tišt�ného nákladu Jesenického kurýra – pouze ob�ané, kte�í si tuto 

možnost objednají. 

• Zasílání zpráv s jednání rady a zastupitelstva rychleji než jednou za m�síc. 

• Efektivní nástroj pro komunikaci v p�ípadech �ešení problematiky ur�ité oblasti 

v Jesenici nebo ostatních obcích, aniž by bylo pot�eba toto komunikovat 

v Kurýru. 

• Efektivní nástroj p�i �ešení krizové komunikace v p�ípad� pot�eby. 

11.2 SMS portál 

Pomocí SMS zpráv m�žeme ob�an�m nabídnout možnost zasílání informací ur�itého 

charakteru na jejich mobilní telefony. Jedná se hlavn� o p�ipomínky ur�itých termín� nebo 

získávání informací o nových zprávách týkajících se práv� jejich �ásti obce. Jelikož jde 

práv� o SMS, je chápán tento komunika�ní kanál jako forma, která ob�any nijak neobt�žu-

je. Jde pouze o její nastavení a frekvenci využití. D�ležitým faktorem pro chápání této 

služby je relevance využívání informa�ních zpráv od obce. Další možnosti, které se nám 

díky SMS komunikaci otevírají, jsou možnosti obsluhy n�kterých technických za�ízení 

nap�. závory pro vjezd na parkovišt� apod.  

P�ínosem pro obec je nový komunika�ní nástroj pro rychlou komunikaci s ob�any.  



UTB ve Zlín�, Fakulta multimediálních komunikací 55 

 

P�ínosem pro ob�any je získání pomocníka pro komunikaci s obecním ú�adem. Ú�ad 

se o n� dovede postarat a p�ipomenout jim d�ležitá data. 

11.2.1 Technická specifikace 

GSM brána nebo komunika�ní systém, jeho složitost záleží na obsahu využívání po-

t�eb. Tyto systémy nabízejí všichni 3 mobilní operáto�i na trhu. Další podmínkou je samo-

z�ejm� databáze, viz níže. Pro obsluhu tohoto portálu sta�í standardní PC užívané 

v kancelá�i. (O2 SMS Connector Plus, 2008) 

11.2.2 P�íklady využití 

• P�ipomenutí termínu pro placení poplatk� obci. 

• Informace o vy�ízení jejich požadavk� – nap�. na stavebním ú�ad�. 

• Ovládání technických za�ízení. 

• Komunikace odstávek vody, elekt�iny, plynu p�ípadn� jejich rychlé zm�ny. 

(ob�ané nebudou zbyte�n� hledat náhradní �ešení za média v termínech, kdy 

odstávka neprob�hne) 

• P�ání k svátk�m p�ípadn� narozeninám. 

• Nejefektivn�jší nástroj pro krizovou komunikaci. 

11.3 Jak získat databázi pro provoz nových komunika�ních kanál� 

Hlavním požadavkem pro spušt�ní t�chto komunika�ních nástroj� je databáze. Tato 

nám umožní p�esn� vybírat a oslovovat obyvatele individuáln� a podle pot�eb domácností 

spíše než nap�. mediální segmentování, kterého je možné využívat na p�íklad v Jesenickém 

kurýru. (Nash, E., 2003, s.38) 

Jak jí získat? 

Máme možné kanály jak ob�an�m sd�lit, že mají možnosti získávat jinak než kurý-

rem nebo na výv�skách a to prost�ednictvím: 

• výv�sek nebo ú�ední desky – upozorn�ní na tyto možnosti, 

• Jesenický kurýr, 
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• webové stránky, 

• výv�sky ve škole, 

• výv�sky u léka�� a na jiných ve�ejných místech. 

 

Podmínkou pro získání t�chto dat je vypln�ní dotazníku s osobními údaji a podepsání 

této žádosti, Sou�ástí této žádosti musí být souhlas se zpracováním a použitím osobních 

údaj�, p�esná formulace dle p�íslušného zákona.   

Spolu s dotazníkem a souhlasem bychom ob�an�m dali možnost si p�esn� nadefino-

vat, jakými kanály a které údaje cht�jí získávat. Díky souhlasu m�že obec využít tuto data-

bázi pro její provozní ú�ely – upomínky, upozorn�ní atd. 

Díky podrobnému dotazníku budeme moci efektivn� filtrovat informace, které bu-

deme zákazník�m zasílat. Informace budeme personalizovat dle lokality, kde ob�ané bydlí. 
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12 ZÁV�R 

Na základ� uvedené analýzy bych rád shrnul poznatky a záv�ry, které plynou z této 

práce. Cílem analýzy bylo zjistit skute�ný stav a úrove
 komunika�ních aktivit Obecního 

ú�adu Jesenice. Zjistit jaké jsou komunika�ní kanály, jaký je obvykle obsah komunikace 

obce, jaké jsou cílové skupiny pro komunikaci, jaké jsou omezení vyplývající z povinností 

daného obecního ú�adu má. 

V úvodu této práce jsem uvedl n�kolik hypotéz, které jsem cht�l pomocí analýzy po-

tvrdit nebo vyvrátit. 

„Dle výchozí situace se domníváme, že komunika�ní mix obecního ú�adu je vícemén� 

dosta�ující, ale schází v n�m prvky pro okamžitou reakci v p�ípadech, kdy je nutné rychle 

informovat ob�any o nov� vzniklé situaci nebo události.“  

Analýza nám na tuto hypotézu dal p�ímou odpov�� v dotazníkovém šet�ení v otázce zam�-

�ené na zlepšení komunikace obecního ú�adu. V dotaznících se p�ímo objevilo, cituji:  

• Více informací a �ast�ji. Jednou m�sí�n� v Jesenickém kurýru, je málo a v nedosta-

�ující frekvenci pro úplnost zprav. Bývají proto také ob�as neaktuální. 

Navíc není komunika�ním mixu využíván, žádný komunika�ní prost�edek, který by mohla 

obec využít v p�ípad� pot�eby okamžitého informování obce o p�ípadném problému nebo 

hrozícím nebezpe�í. U veškerých komunika�ních prvk� v mixu je vždy zapot�ebí aby ob-

�an aktivn� nejprve informaci vyhledával, než jí získá. 

V komunikaci schází spontánního zapojení obyvatel do komunikace. Obec nezískává 

dostate�nou a rychlou zp�tnou vazbu na kroky, které �iní. 

Sou�ástí komunika�ních nástroj� jsou prvky pro získání zp�tné vazby, obecní �asopis Je-

senický kurýr obsahuje rubriku �lánky �tená�� a na www stránkách oujesenice.cz je z�íze-

no diskusní fórum. Odpov�dné osoby za komunikaci tedy mají pot�ebné nástroje pro získá-

ní zp�tné vazby od ob�an�, ale aktivita na stran� �tená�� je minimální. Schází motivace 

k zapojení se do tvorby pov�domí o obci a budování oboustranné komunikace. Ob�ané se 

zapojují spontánn� zcela minimáln�, což je patrno i z response dotazníkového výzkumu, 

který b�žel 2 m�síce a získali jsme responsi pod 2 %.  
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Je d�ležité ob�any znovu informovat o možnosti zapojení se do komunikace a podat jim 

dostate�né informace o d�ležitosti jejich názor� a jejich spolupráce pro obecní ú�ad a jeho 

efektivní a kvalitní fungování. 

 

Je zapot�ebí komunika�ní mix doplnit o nové prvky elektronické komunikace SMS 

zpravodajství, e-mailingy – newslettery.  

Na tuto hypotézu jsme získali zcela jednozna�nou odpov�� v dotazníkovém šet�ení, kde 

nám celkem 56 % ob�an� uvedlo, že by m�li zájem získávat informace prost�ednictvím e-

mailu (43 %) nebo SMS zpráv (13 %).  Je tedy správné doplnit komunika�ní mix o tyto 

komunika�ní nástroje a tím získat i možnost okamžité komunikace s ob�any prost�ednic-

tvím nástroj�, které nám zárove
 rozší�í portfolio nástroj� umož
ujících zp�tnou vazbu.   

 

Obyvatelé neznají zákonných úprava a možností vyplývajících z komunika�ních po-

vinností obce a nev�dí na, co a v jaké form� mají nárok se zeptat nebo ovlivnit. 

Na základ� získaných informací týkajících se funkce a podmínek pro provozování ú�ední 

desky se nám potvrdila i poslední hypotéza a to znalost zákonných omezení pro komunika-

ci obecních ú�ad�. V otázce týkající se hodnocení p�ístupnosti ú�ední desky se objevili po-

žadavky na vytvo�ení dalších ú�edních desek, umíst�ní písemností, které nespadají do pí-

semností povinných umis	ovat na tuto desku a další. Zárove
 se nikdo nevyslovil k umís-

t�ní ú�ední desky na www stránkách obce Jesenice, což je zákonná povinnost, každého 

z�izovatele tohoto komunika�ního nástroje. 

 

Jak jsem již v p�edchozím textu doložil, potvrdili se nám veškeré hypotézy z úvodu 

práce a z nich vychází i návrh dopln�ní komunika�ního mixu Obecního ú�adu Jesenice.  

Zárove
 bych doporu�il zastupitel�m obecního ú�adu, informovat ob�any o jednotli-

vých prvcích komunika�ního mixu a popsat jim jejich funkci a cíl. Upozornit je na mož-

nost zp�tné vazby a d�ležitost vyjád�ení se vlastního názoru na danou tématiku prost�ed-

nictvím t�chto kanál�. 

P�idanou hodnotou této práce, je možnost �erpání informací z praktického života 

obce, ve které žiji a možnost implementace výsledk� analýzy do komunika�ního mixu ob-
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ce. Využití informací z teorie získané na akademické p�d�, jejich využití v praxi s p�idá-

ním zkušeností ze zam�stnání a praktického života, mi umožnilo zpracovat práci, jejíž vý-

sledky jsou implementovatelné do konkrétního komunika�ního mixu obce. Navíc budu 

moci dále sledovat ú�innost navržených zm�n v každodenním život�.   

Zm�ny v komunika�ním mixu obce Jesenice ovlivní zp�sob, úrove
 a dostupnost in-

formací pro mne a pro ostatní sousedy a p�átelé, se kterými žiji m�ste�ku Jesenice. 
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P�ÍLOHA P1 - Dotazník – �ekn�te nám, co vás zajímá? 

Zdroj: Jesenický kurýr, 04/2008 
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