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ABSTRAKT 

Hlavním úkolem mé bakalá�ské práce bylo zjistit, jaké je  pov�domí obyvatel m�sta Zlína    

a jeho okolí o projektu Energy in Minds!, který se realizuje na jeho území. V úvodu své 

práce jsem zpracovala literární prameny týkající se jak problematiky obnovitelných zdroj� 

energie, tak i sociálního marketingu, pod niž kampan� a projekty zam��ené na obnovitelné 

zdroje spadají. Dále jsem se zabývala materiály vztahujícími se k  problematice kampaní, 

které se  zabývají tématikou osv�ty životního prost�edí. Stanovila jsem si pracovní hypotézy 

a provedla analýzu pov�domí obyvatel m�sta Zlína o projektu Energy in Minds! formou 

dotazníkového šet�ení. Vyhodnotila jsem výsledky analýzy a na jejich základ� jsem došla 

k záv�r�m, jaké je pov�domí zlínské ve�ejnosti o realizovaném projektu. 

Klí�ová slova:  

Obnovitelné zdroje energie, sociální marketing, životní prost�edí, dotazníkové šet�ení,  

vyhodnocení analýzy, kampa�   

 

ABSTRACT 

The aim of my thesis was to find out how the consciousness of inhabitants of town Zlin and 

its surroundings looks like of a project called Energy in Minds which is being realized on its 

area. At the beginning of my work I worked out literary sources connected to the problems 

of renewable resources of energy, as well as social marketing into which campaigns focused 

on renewable resources fall. Later I was dealing with materials connected to the problems of 

the campaigns which are focused on an enlightment of environment. I set working 

hypotheses and I made analysis of the consciousness of the inabitants of Zlin of project 

Energy in Mind using a method of questionaire. Afer evaluating the analysis I came to 

conclusion how the consciousness of the project looks like. 

Key words:  

Renewable resources of energy, social marketing, environment, method of questionaires, 

evaluating of the analysis, campaign 
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ÚVOD 

Jako téma mé bakalá�ské práce jsem si zvolila problematiku alternativních zdroj� energie    

a jejich propagace v �eské republice. Z �ady projekt�, které se touto problematikou 

zabývají, jsem si zvolila projekt Energy in Minds!, který se realizuje na území m�sta Zlína.         

Tento projekt vzniká v rámci projektu CONCERTO, který zaštituje Evropská unie.  

Prioritou Evropské unie je energetika. A to jak z hledisek strategických, tak i politických. 

Evropská unie si velmi dob�e uv�domuje, jaký je dopad na životní prost�ední díky používání 

nešetrných zdroj� energie. Proto se snaží všemi dostupnými prost�edky zabránit tomu, aby 

docházelo k zhoršování tohoto stavu. Jedním z nejd�ležit�jších protokol�, který byl kdy 

uzav�en v rámci Evropské unie je Kjótský protokol, který se zabývá snižováním emisí    

skleníkových plyn�. Díky tomuto kroku se tak Evropská unie stává sv�tovým garantem ve   

snižování spot�eby energií z fosilních paliv. Fosilní paliva p�edstavují z hlediska globálního 

klimatu v dnešní dob� jednu z nejv�tších hrozeb Zem�. 

 M�li bych si uv�domit, jak strašné mohou být následky globálního oteplování v dalších   

desítkách let. Studie, které se v sou�asné dob� tímto závažným tématem zabývají, 

jednozna�n� ukazují na to, že pokud lidstvo radikáln� nezm�ní sv�j postoj k životnímu 

prost�edí, bude to mít katastrofální dopad na celou planetu. Vize fantasy film�, o kterých 

jsme si mysleli, že jsou naprosto p�emršt�né se v dnešní dob� jeví bohužel jako  stále více 

reálné.  

Z d�vodu pé�e o životní prost�edí vyhlásila Evropská unie v roce 2003 program 

CONCERTO, který by m�l dokázat, že snaha o snížení spot�eby energií z fosilních zdroj� 

paliv, by nem�la nijak vážn� omezit životní úrove� obyvatelstva . 

M�sto Zlín se jako jediné m�sto z celé �eské republiky do tohoto programu zapojilo a to, se 

svým projektem Energy in Minds!  

Ve své bakalá�ské práci se práv� tomuto projektu v�nuji. Provedla jsem dotazníkové      

šet�ení na území m�sta Zlína a zjiš�ovala jsem, jaké je, �i není, pov�domí obyvatel Zlína       

a okolí o tomto výjime�ném projektu.  

Díky projektu Energy in Minds! jsem se i já za�ala o problematiku alternativních zdroj� 

energie více zajímat. P�ála bych si, aby se každý z nás alespo� malou mírou podílel na   

zlepšování životního prost�edí. Ne pro sebe, ale pro další generace, které p�ijdou po nás. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE – OBNOVITELNÉ ZDROJE 

ENERGIE 

Obnovitelnými zdroji energie obvykle nazýváme technologie využívající k produkci tepla 

nebo elekt�iny, energii Slunce, vody, v�tru, biomasy, geotermální energii a energii tepla 

okolního prost�edí.[1] 

Mezi alternativní zdroje energie pat�í 

� Energie vody 

� Geotermální energie 

� Spalování biomasy 

� Energie v�tru 

� Energie slune�ního zá�ení 

� Využití tepelných �erpadel 

� Energie p�íboje a p�ílivu oceán� 

Využívání alternativních zdroj� v zemích Evropské unie 

Požadavek na maximální využívání alternativních zdroj� je i jedním z klí�ových bod� 

energetické politiky Evropské unie. Podle výsledk� pr�zkumu provedeného statistickým 

ú�adem Evropské unie, Eurostat považuje zvyšování podílu alternativních zdroj� energie na 

bilanci spot�eby energie za jeden z prioritních úkol� svých vlád 90% ob�an� �lenských zemí. 

Využívání alternativních zdroj� v �R 

V p�ístupové dohod� z Atén z b�ezna 2003 se �eská republika zavázala, že podíl výroby 

elektrické energie  z alternativních zdroj� bude v roce 2010 �init 8 % celkové výroby. Podíl 

alternativních zdroj� na spot�eb� primárních zdroj� se pak k roku 2010 p�edpokládá 6 %. 

Otázkou dosud z�stává, jaké ekonomické podmínky bude t�eba splnit, aby se tohoto podílu 

dosáhlo. Nejv�tší producent elektrické energie v �eské republice, �EZ, a.s., zvýšil v roce 

2004 meziro�n� výrobu v alternativních zdrojích (vodní elektrárny bez p�e�erpávání, 

biomasa, v�trná a solární elektrárna) o 97%. [2] 
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1.1 Vodní elektrárny 

Energie vodních tok� pat�í v d�jinách lidstva k nejdéle využívaným formám energie 

nacházející se v p�írod�, která nemalou mírou p�isp�la k vývoji civilizace. Vodu lze 

považovat za obnovitelný zdroj energie. Voda je za normálních podmínek zdrojem energie 

relativn� dostupným a �istým. Voda v p�írod� je nositelem energie chemické, tepelné          

a mechanické.[3]  

1.1.1 Podíl výroby ve vodních elektrárnách v �R je pom�rn� nízký 

Zatímco energie vodního kola byla využívána pro velmi pestrou paletu lidských �inností, 

moderní vodní turbíny nacházejí své uplatn�ní tak�ka výhradn� p�i výrob� elekt�iny.      

Hydroenergetika je perspektivní p�edevším v oblastech prudkých tok� s velkými spády. 

V �eské republice nejsou p�írodní pom�ry pro budování vodních energetických d�l ideální. 

Naše toky nemají pot�ebný spád, ani dostate�né množství vody. Proto je podíl výroby 

elektrické energie ve vodních elektrárnách na celkové výrob� v �eské republice pom�rn� 

nízký.               V posledních letech k jeho dalšímu snížení p�isp�lo i poškození vodních 

elektráren Vltavské kaskády povodn�mi v roce 2002. 

Významným posláním vodních elektráren v �eské republice je pracovat jako dopl�kové 

zdroje primárních zdroj� (klasické elektrárny, jaderné elektrárny Temelín, jaderné elektrárny 

Dukovany). 

1.1.2 P�ednosti vodních elektráren 

Vodní elektrárny nezne�iš�ují ovzduší, nedevastují krajinu ani povrchové �i podzemní vody 

t�žbou a dopravou paliv a surovin. Jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu surovin             

a vysoce bezpe�né pružným pokrýváním spot�eby a schopností akumulace energie zvyšují 

efektivnost elektriza�ní soustavy. Vysokým stupn�m automatizace p�ispívají k vyrovnávání 

zm�n na tocích a vytvá�ejí nové možnosti pro revitalizaci prost�edí (prokysli�ování vodního    

toku).[4] 

1.2 Geotermální energie 

Geotermální elektrárny využívají k výrob� elekt�iny tepelnou energii z nitra Zem�. 

Geotermální elektrárny se staví zejména ve vulkanicky aktivních oblastech, kde využívají 
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k pohonu turbín horkou páru stoupající pod tlakem z gejzír� a horkých pramen�, nebo 

teplonosné médium, které se vtla�uje do vrt�, v hloubi zem� se oh�ívá a oh�áté vyvádí na 

povrch. 

Obecn� lze ze zemských vrt� využívat nízkopotenciální i vysokopotenciální teplou vodu. Na 

rozdíl od v�tšiny jiných typ� elektráren, jako je jaderná elektrárna nebo elektrárna spalující 

fosilní paliva, nepot�ebují geotermální elektrárny žádné palivo. Jejich nevýhodou je, že jsou 

dostupné pouze na n�kterých místech zemského povrchu. Výstavba geotermální elektrárny 

je zhruba p�tkrát dražší, než stavba jaderné elektrárny. 

Podíl t�chto elektráren v rámci celé Evropy je minimální, v n�kterých lokalitách je ale jeho 

význam zna�ný. Mezi takové oblasti pat�í Island, kde z geotermálních zdroj� pochází 

v�tšina elektrické energie a kde jsou tyto zdroje využívány i k vytáp�ní dom�, oh�evu vody 

atd. Dále je tento zdroj významn� využíván v Itálii v oblastech s aktivní sope�nou �inností          

(Vesuv, Liparské ostrovy, Sicílie). Geotermální energie je využívána i ve Francii, na Novém 

Zélandu, v Kalifornii, Japonsku, Mexiku a na Filipínách, avšak v mnohem menší mí�e.[5] 

1.3 Biomasa 

Biomasa je definována jako hmota organického p�vodu. V souvislosti s energetikou jde 

nej�ast�ji o d�evo a d�evní odpad, slámu a jiné zem�d�lské zbytky, v�etn� exkrement� 

užitkových zví�at.  

Rozlišujeme biomasu ,,suchou“ ( nap�. d�evo ) a ,,mokrou“ ( nap�. tzv. kejda – tekuté         

a pevné výkaly hospodá�ských zví�at promísené s vodou ). Základní technologie zpracování 

se d�lí na suché procesy ( termochemická p�em�na ) jako je spalování.  A procesy mokré     

( biochemická p�em�na ), které zahrnují anaerobní vyhnívání ( kvašení ), lihové kvašení       

a výrobu biovodíku. Zvláštní podskupinu potom tvo�í lisování olej� a jejich následná 

úprava, což je v podstat� mechanicko – chemická p�em�na ( nap�. výroba bionafty              

a p�írodních maziv ). 

1.3.1 Spalování a zply�ování biomasy 

Ze suché biomasy se p�sobením vysokých teplot uvol�ují ho�lavé plynné složky, tzv. 

d�evoplyn. Jestliže je p�ítomen vzduch, dojde k ho�ení, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde         

o zah�ívání bez p�ístupu vzduchu, odvádí se vzniklý d�evoplyn do spalovacího prostoru, kde 
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se spaluje obdobn� jako jiná plynná paliva. �ást vzniklého tepla je použita na zply�ování 

další biomasy. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší ú�innost. Za�ízení se 

zply�ováním biomasy se používá stále více. Na první pohled se neliší od b�žných 

spalovacích za�ízení. 

1.3.2 Výh�evnost biomasy 

Výh�evnost d�eva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu d�eva �i rostliny, ale 

navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citliv�jší. D�evní hmota p�i p�irozeném 

prov�trávání pod st�echou sníží sv�j obsah vody na 20 % za jeden rok, �epková sláma za 

stejných podmínek na13 %. 

V praxi však nelze d�evo vysušit úpln�. Zbytkový obsah vody je asi 20 % hmotnosti 

suchého d�eva. Protože se p�i spalovacím procesu �ást energie spot�ebuje na vypa�ení této 

vody.[6] 

1.4 Energie v�tru 

Na území �R se v�trná energie využívala v minulosti ve v�trných mlýnech. Historicky je 

postavení prvního v�trného mlýna na území �ech, Moravy a Slezska doloženo již v roce 

1277 v zahrad� Strahovského kláštera v Praze. Jaderná energetika je tedy ve srovnání         

s v�trnou skute�ným batoletem. 

První v�trné elektrárny vznikly koncem 80. let minulého století. Jejich rozkv�t prob�hl 

v letech 1990 – 1995. Od té doby stagnuje ( 29% ze všech 24 v�trných elektráren 

postavených do roku 1995 pat�ilo do skupiny s nevyhovující nebo vysoce poruchovou 

technologií, 21% t�chto za�ízení bylo vybudováno v lokalitách s nedostate�nou zásobou 

v�trné energie). V sou�asné dob� v�trné elektrárny pracují na desítce lokalit v �R. Jejich 

výrobci jsou �eské firmy, tak i dodavatelé z Dánska, N�mecka a Itálie. 

1.4.1 Perspektivy v�trných elektráren v �R 

Podle v�trného atlasu �R, vytvo�eného Ústavem fyziky atmosféry Akademie v�d �R na 

základ� podklad� �eského hydrometeorologického ústavu, je celoro�ní pr�m�rná rychlost 

v�tru p�es 4 m/s ( ve výšce 10 m ) a p�es 5,3 m/s ( ve výšce 30m ). Jako nejp�íhodn�jší 

lokality pro stavbu farem v�trných elektráren lze považovat plochy 3 x 3 nebo 4 x 6 km      
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v nadmo�ských výškách zpravidla nad 700 m ( v�tšinou však leží v chrán�ných krajinných 

oblastech, kde je zakázáno stav�t ).Až na �ídké výjimky se energeticky p�íhodné lokality pro 

stavbu v�terné elektrárny nacházejí v horských pohrani�ních pásmech a v oblasti 

�eskomoravské vrchoviny. 

Podle p�edb�žných odhad� by bylo možné v Krušných horách postavit 320 až 340 v�trných 

elektráren.[7] 

1.5 Energie slune	ního zá�ení 

Slune�ní energie je základním a nezastupitelným �initelem podmi�ujícím existenci lidstva. 

Zem� dostává pouze jednu dvoumiliartinu energie vyzá�ené Sluncem, tj. její množství 

dosahuje za jednu sekundu více energie, než kolik jí dokázali vyrobit za celé své d�jiny.[8] 

Stejn�, jako jsou negativní dopady jaderné elektrárny na životní prost�edí minimální, 

získávání elektrické energie p�ímo ze slune�ního zá�ení, je z hlediska životního prost�edí 

nej�istším a nejšetrn�jším zp�sobem její výroby. Jaderná energetika i slune�ní elektrárny 

využívají zdroje energie, kterého je a ješt� dlouho bude v p�írod� dostatek. V našich 

podmínkách je ve srovnání se sou�asnými klasickými zdroji elektrická energie ze solárních 

systém� však stále ješt� podstatn� dražší. 

Technologie slune�ních elektráren však má teoreticky neomezený r�stový potenciál             

a vysp�lé státy s ní do budoucna po�ítají. Celosv�tový meziro�ní nár�st výroby solárních 

panel� se po roce 2000 pohybuje okolo 35 %.  

1.5.1 Slune	ní elektrárny v �R 

V p�ípad� �R je v�tší využití slune�ní energie zatím na po�átku svého rozvoje. V pr�b�hu 

poslední dekády minulého století se  �eská republika omezila na ostrovní systémy pro 

nezávislé napájení objekt� a za�ízení v lokalitách bez p�ipojení na rozvodnou sí�. První 

slune�ní elektrárna  byla uvedena do provozu až v roce 1998, na vrcholu hory Mravene�ník 

v Jeseníkách ( dnes je umíst�na jako demonstra�ní za�ízení v areálu JE Dukovany, co by 

sou�ást informa�ního centra ). 
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1.5.2 Slune	ní elektrárny a budoucnost 

Na Zemi je asi 22 milion� km2 pouští, které nelze využít ani v zem�d�lství, ani k chovu 

dobytka ( Sahara, Kalahari, Atamana ). Jejich obrovské rozlohy však mohou být alespo�          

z �ásti využity k p�em�n� slune�ní energie na elekt�inu, nebo k rozkladu vody na kyslík       

a vodík. Pro Evropu je nejblíže Sahara, která má rozlohu 7 milion� km2. Z jedné desetiny 

Sahary by dnešní technikou slune�ních elektráren bylo možné získat asi cca 5krát více 

energie, než lidstvo pot�ebuje.[9]  

1.6 Využití tepelných 	erpadel 

V zemi, vod� i ve vzduchu je obsaženo nesmírné množství tepla. Jeho nízká teplotní hladina 

však neumož�uje p�ímé energetické využití. Tepelná �erpadla umož�ují odnímat teplo  

okolnímu prost�edí, p�evád�t na vyšší teplotní hladinu a p�edávat je pro pot�eby vytáp�ní, 

nebo pro oh�ev užitkové vody. [10] 

Tepelná �erpadla neprodukují vyho�elé palivo, ani jaderný odpad. Jde o zcela 

bezodpadovou technologii. 

1.6.1 Typy tepelných 	erpadel 

Podle zp�sobu, jakým se uskute��uje odsávání par z výparníku a zvýšení jejich tlaku, se d�lí 

tepelná �erpadla na kompresorová ( nejb�žn�jší druh ), absorp�ní a hybridní. Typ tepelného 

�erpadla se ur�uje podle druhu ochlazované a oh�ívané látky. Nejobvyklejší kombinace  jsou 

vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, nemrznoucí kapalina/voda, nebo zem�/voda.  

Pro oh�ev vody, nebo pro vytáp�ní rodinných domk�, jsou na našem trhu dostupná 

kompaktní tepelná �erpadla. U teplovzdušných tepelných �erpadel se �asto využívá možnost 

rezervního chodu – zatímco v zim� topí, v lét� vzduch v místnosti ochlazují. Tyto systémy 

se rozši�ují zejména v kancelá�ských prostorách.  

V zem�d�lství jsou rozší�ena  tepelná �erpadla, která odpadním teplem z chlazení mléka 

oh�ívají teplou užitkovou vodu. Obdobné aplikace založené na kombinaci chlazení a oh�evu 

užitkové vody se používají i v pr�myslu.[11] 
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1.7 Energie p�íboje a p�ílivu oceán� 

Celá hmota sv�tových mo�í a oceán� je v neustálém pohybu. A to nejen na povrchu, ale i  

ve zna�ných hloubkách. Nejd�ležit�jším pohybem vodních �ástic na povrchu oceán� a mo�í 

je vln�ní zp�sobené v�trem, slapovým p�sobením M�síce a Slunce, vtokem velkých �ek, 

posunem zemských desek v d�sledku podmo�ských zem�t�esení apod. Zatím se energie 

oceán� využívá velice málo. První kroky k praktickému využití však už byly u�in�ny. 

Jedním z mnoha �ešení je návrh trojdílných ponton� plovoucích na hladin� a zakotvených na 

dn�. Pohyb vln by se p�enášel na vodní motor. Další zajímavý návrh pod názvem Plody, se 

týká instalace �ady plovák�, které p�sobením vln kmitají kolem osy. Pohyb je soustavou 

hydraulických nebo mechanických za�ízení p�evád�n na generátor. Jiný zp�sob využití     

energie vln, byl navržen v Japonsku. Elektrárna Kalimai je podobná cisternové lodi dlouhé 

80 m a široké 12 m. Takto upravená elektrárna je víceú�elová, protože plní funkci vlnolamu 

p�ed p�ístavem a p�ed rybími farmami. U havajského pob�eží byly provád�ny pokusy i s mini 

elektrárnami, umíst�nými v mo�ských bójích. 

1.7.1 Elektrárny pro využití mo�ského p�íboje 

Síla p�íboje p�i v�tších bou�kách je až neuv��itelná. P�esto je síla p�íboje zatím velmi málo 

využívána – v místech silného p�íboje se nenalézají velká m�sta a ani se nestaví žádné velké 

pr�myslové podniky. P�íbojová hydroelektrárna na pob�eží Bretan� s generátory umíst�nými 

pod mo�skou hladinou m�la, jen malý úsp�ch.[12] 
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2 MARKETING VID�NÝ Z R�ZNÝCH ÚHL� POHLEDU 

Jednozna�nou definici, která by shrnula pohledy na marketing z nejr�zn�jších stran              

a vy�erpávajícím zp�sobem jej popsala, je prakticky vylou�ené nalézt. Na marketing je 

možné se dívat prizmatem nejr�zn�jších v�d, �i z pozice r�zných subjekt� komer�ní             

i nekomer�ní povahy. Každá z t�chto v�d a každý z t�chto subjekt� si m�že vytvá�et své 

vlastní definice. V zásad� m�že být [13]  

� Obchodní filozofií a nástrojem strategie. 

� Organiza	ní jednotkou korporace. 

� Prost�edkem transformujícím užitnou hodnotu produktu na hodnotu        

sm�nnou. 

� Nástrojem sociální komunikace – mezi nabízejícím a poptávajícím; v ideálním 

p�ípad� by ani komunikace tohoto typu nem�la být jednostranná a asymetrická, 

naopak by m�la sm��ovat ke spolupráci a sdílení hodnot; jako taková m�že bavit     

a vzd�lávat nebo dokonce také nést hodnoty um�leckého charakteru. 

� Prost�edkem ovliv�ování myšlení lidí – jak ve smyslu negativním, tedy vytvá�ením 

poptávky po produktech, které nikdo nepot�ebuje, tak i pozitivním, jako ve�ejná 

diskuse témat, kterými spole�nost žije, nebo by mohla žít a která umož�ují její 

progresi. 

� Nástrojem �ešení celoplošných problém� – tento bod je z metodologického 

hlediska pon�kud nesystémovým shrnutím bod� p�edcházejících; k tomuto �ešení se 

uchylujeme z toho d�vodu, že jedním ze st�žejních témat této práce je sociální 

marketing, který se �asto práv� o �ešení celospole�enských problém� pomocí 

marketingových technik a nástroj� snaží. [14]  

2.1 Sociální marketing 

Sloví�ko „sociální“, jeho synonymem a �eským p�ekladem je slovo „spole�enský“, tedy 

související se spole�ností, odehrávající se ve spole�nosti. V tomto smyslu je užíván 

nap�íklad termín sociální komunikace jako suma veškerých forem komunikace                   

ve spole�nosti. 
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V odborné literatu�e je možné se stále ješt� setkat s jistou terminologickou nejasností p�i 

vymezení obsahu pojm� sociální marketing a marketing neziskového sektoru. N�kte�í auto�i 

tyto termíny používají jako synonymní. Avšak je z�ejmé, že p�estože se ve své praktické 

aplikaci oba pojmy nutn� p�ekrývají, z metodologického hlediska je mezi nimi rozdíl.   

Sociální marketing spadá svým vymezením p�edevším do oblasti marketingu myšlenek.  

Rozumí se tím p�edevším myšlenek spole�ensky prosp�šných. Sociální marketing je 

specifický nástroj ur�ený k prosazení ur�itých myšlenek, zm�n� názor�, postoj�, p�edsudk�, 

hodnot a v kone�ném d�sledku samoz�ejm� také chování lidí, který m�že být používán 

nejen neziskovou organizací v jejích kampaních, ale také institucemi ve�ejné správy, 

jednotlivci a dokonce i podnikatelskými subjekty. Je tedy možné �íci, že sociální marketing 

je jedním z nástroj� marketingu neziskových organizací, by� m�že existovat i mimo kontext. 

[15] 

2.2 Definice sociálního marketingu 

Také sociální marketing se v odborné literatu�e do�kal celé �ady definic. Nap�íklad 

Borchard (1994,32) o n�m hovo�í jako o „socio-marketingu“ a píše: „Socio-marketing se 

soust�e�uje na rozši�ování, nebo zm�ny spole�enských postoj�, zatímco komer�ní a 

nekomer�ní marketing se zabývá více zájmy jednotlivých organizací“ Kotler ( 1992,365 ) 

k tomu dodává, že sociální marketing je navrhování, implementace a kontrola program�, 

jejichž cílem je zvýšit míru p�ijímaní sociálních idejí, problém� nebo praxe v cílové 

skupin�.[16] 

2.2.1 Cíle sociálního marketingu 

Ve skute�nosti mohou sociální marketingové kampan� sledovat cíle v nejr�zn�jších 

rovinách. Podle Kotlera (1992,365) si mohou sociální marketingové kampan� dát za cíl 

dosáhnout vnímání (p�esv�d�it spot�ebitele, aby sledovali energetické hodnoty jídel), 

zorganizovat jednorázovou akci (o�kování proti ch�ipce), zm�nit chování (používání 

bezpe�nostních pás�), nebo hodnoty postoje (p�esv�d�it podnikatele, aby zam�stnávali 

zdravotn� postižené). V souladu s tím bychom sociální marketing mohli definovat jako 

soubor profity p�evážn� v morální a etické rovin� motivovaných spole�enských aktivit, 

jejichž cílem je zm�nit chování, postoje, hodnoty �i p�edsudky jednotlivc� a spole�nosti. 

[17] 
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2.2.2 Oblasti realizace sociálních marketingových kampaní 

Sociální marketingové kampan� bývají realizovány ve �ty�ech hlavních oblastech: 

� Ochrana zdraví – kampan� proti kou�ení, konzumaci alkoholu, absenci fyzické 

aktivity, prosazující ochranu p�ed necht�ným t�hotenstvím, kojení, prevenci sexuáln� 

p�enosných chorob, rakoviny prostaty, prsu, k�že, upozor�ující na nebezpe�í 

obezity, vysoké hladiny cholesterolu, apod. 

� Prevence zran�ní – kampan� proti požívání alkoholu p�ed jízdou, používaní 

bezpe�nostních pás�, d�tských seda�ek, prosazující prevenci domácího násilí, 

sexuálního násilí, brojící proti držení zbraní, informující, jak se chovat v p�ípad� 

havárie, požáru, zran�ní, varující p�ed nebezpe�nými sporty apod. 

� Ochrana životního prost�edí – kampan� prosazující omezení, t�íd�ní              

a recyklaci odpadu, bojující proti zne	iš
ování životního prost�edí 

pr�myslovými firmami a automobily, prosazující ochranu vodních zdroj�, 

nebo prosazování obnovitelných zdroj� energie. 

� Spole	enská angažovanost – kampan� týkající se dárcovství krve a orgán�, ú�asti 

ve volbách a referendech, dobrovolnictví, humanitárních pomoci p�i katastrofách 

apod.[18] 

2.2.3 Rysy sociálních marketingových kampaní 

U v�tšiny sociálních marketingových kampaní m�žeme vysledovat tyto �ty�i základní rysy: 

� Realizátor sleduje sv�j vlastní profit p�edevším v rovin� morální 

� Cílový subjekt si nemusí uv�domovat danou pot�ebu, musí se objevit n�kdo, kdo mu 

ji ukáže; zm�nou cílový subjekt n�co získá a n�co ztratí a nemusí být p�esv�d�en, že 

nabízená varianta je lepší; jeho profit je op�t spíše v rovin� morální a m�že se 

projevit až za delší dobu 

� Zm�nou postroj� nebo hodnot p�íjemce je ovlivn�n život spole�nosti, by� �asto ve 

velmi abstraktní rovin� 

� Ekonomické náklady �asto nenese ten, kdo celou akci inicializuje, má z ní profit 

nebo je n�j akce zacílena, ale jiná skupina nebo celá spole�nost.[19] 
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2.2.4 Komunikace v oblasti životního prost�edí 

�ást ve�ejnosti vnímá ekologické organizace zna�n� negativn�, a to zejména díky 

zkušenosti s jejich ostrým, nesmlouvavým a n�kdy i agresivním stylem komunikace. 

Blokády Temelína, poutání se �et�zy k branám ministerstev atd.  Je  pravdou, že 

k takovýmto zp�sob�m komunikace se p�iklání pouze malá �ást organizací. T�mto 

organizacím nejde tak o ekologii jako takovou, ale jde jim p�edevším o jejich vlastní 

zviditeln�ní a upozorn�ní na sebe sama. Sami aktivisté p�iznávají, že v minulosti inklinovali 

k podobným zp�sob�m komunikace.  V sou�asné dob� se naopak  snaží volit zcela jiné 

prost�edky komunikace, jelikož zjistili, že agresivní komunikací si náklonnost široké 

ve�ejnosti nezískají, ba naopak ji mohou ztratit. Obecn� je komunikace t�chto organizací 

p�edevším lobbistická, zam��ená na subjekty, které se chovají neekologicky a které mají 

moc legislativními  a mocenskými nástroji stav odporujícím zásadám ekologie zm�nit. 

2.2.5 Public Relations v oblasti životního prost�edí 

Neziskové organizace musí klást na vztahy s ve�ejností mnohem v�tší d�raz  než organizace  

ziskové. Proto mají nástroje  Public Relations pro neziskové organizace nepostradatelný 

význam. Hlavním úkolem Public Relations je vytvo�it dobré jméno organizace a vzbudit tím 

d�v�ru  konkrétních cílových skupin. Dalším úkolem  Public Relations  je p�esv�d�it 

ve�ejnost o poctivosti úmysl� dané neziskové organizace, a to je v konkurenci, která je na 

trhu neziskových organizací  velmi složité. Prost�ednictvím Public Relations se snaží         

neziskové organizace o uznání a respekt ve�ejnosti. Jde jim také o to, aby jim dobrovolníci, 

kte�í s nimi spolupracují z�stali v�rni a dále je podporovali a pomáhali jim prosazovat jejich 

myšlenky a ideje. V neposlední �ade jde také o to, aby Public Relations vzbudil dostate�ná 

zájem p�edevším u sponzor�, kte�í by se finan�n� podíleli na projektech, které dané 

neziskové organizace plánují. Práv� rozdíl v ziskovosti �i neziskovosti organizací je hlavním 

d�vodem toho, pro� jsou nástroje Public Relations pro neziskové organizace existen�n� 

d�ležité. Bez finan�ní podpory sponzor� a široké ve�ejnosti by tyto organizace nem�li šanci 

na p�ežití.  
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,,K hlavním cíl�m Public Relations pat�í: 

� Získat podporu nebo aspo� akceptaci ve�ejnosti pro své poslání, pro nové myšlenky 

a zám�ry. 

� Získat p�íznivé klima pro fundrasingové kampan�. 

� Rozší�it a udržet ú�ast dobrovolník�. 

� Propagovat sv�j program a služby, aby se dostaly k t�m, kdo je pot�ebují.“ [20] 

 

Prost�edky Public Relations v oblasti životního prost�edí lze rozd�lit do 4 hlavních 

skupin: 

� Tišt�né prost�edky 

� Hromadné sd�lovací prost�edky 

� Osobní komunikace 

� Akce jako prost�edky práce s ve�ejností 

 

Ad 1)  tišt�né prost�edky vydávané organizací 

� Plakáty 

� Letáky 

� Výro�ní zprávy 

� Informa�ní bulletin, zpravodaj, �asopis 

� Brožury 

� Výv�sky a informa�ní tabule 
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Ad 2)   hromadné sd�lovací prost�edky 

� �lánky v novinách a �asopisech 

� Tiskové zprávy 

� Televizní rozhovory a reportáže 

� Inzeráty, billboardy 

� Stálý �lánek �i stránky v �asopisech nebo novinách 

� Webová prezentace 

 

Ad 3)   osobní komunikace 

� Ve�ejné projevy 

� Ve�ejná vypráv�ní 

� Besedy 

 

Ad 4)  akce jako nástroj práce s ve�ejností 

� Seminá�e 

� Benefi�ní akce 

� Vzd�lávací a prezen�ní akce 

� Bojkoty a stávky 

� Happeningy 

� Demonstrace 

� Soudní žaloby 
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3 KAMPAN� V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 

Organizace, které se zabývají životním prost�edím využívají velmi �asto  celostátní          

p�esv�d�ovací kampan�. Hlavním cílem t�chto kampaní je p�im�t širokou ve�ejnost 

k zamyšlení nad konkrétním celospole�enským problémem týkající se nap�. oblasti životního 

prost�edí. V neposlední �ad� jde také o to, prost�ednictvím kampaní zm�nit postoj 

spole�nosti k danému problému. Kampan� Public Relations jsou využívány zejména proto, 

aby organizace �i projekt získali pozornost a d�v�ru v o�ích ve�ejnosti. Kampan� nevznikají  

spontánn�, ale  jsou  vždy promyšlen� plánovány tak,  aby zasáhly co nejlépe konkrétní   

cílovou  skupinu. 

Zajímavým rysem organizací, které se zabývají životním prost�edím je to, že k prosazování 

svých idejí a cíl� nevyužívají pouze legálních prost�edk�.  V n�kterých p�ípadech se snaží 

vyprovokovat situaci prost�edky, které jsou již na hran� legálního jednání. V mnoha 

p�ípadech bohužel tuto hranici dokonce p�ekra�ují, což vrhá ve svém d�sledku špatné sv�tlo 

na celou �adu neziskových organizací, by� ty se s podobným jednáním naprosto 

neztotož�ují. Tyto nátlakové akce jsou konány z jednoho prostého d�vodu. Poutají na sebe 

velký zájem médií a tím i široké ve�ejnosti. Pokud se totiž ve�ejnost o konaných akcích 

prost�ednictvím médií nedoví, nem�lo konání t�chto akcí žádný smysl. 

3.1 Realizace kampaní 

Velmi d�ležitou  �ástí marketingových kampaní je jejich samotné zpracování a recepce       

ze strany vyty�ených cílových skupin. Kampan� s ekologickou osv�tou po�ádají nap�. 

tiskové konference, benefi�ní koncerty, výstavy, p�ednášky a školení �i demonstra�ní 

pochody. K zesílení významu je d�ležité využití všech dostupných propaga�ních prost�edk�. 

St�žejní je zvolení správného média, které nejvíce oslovuje danou cílovou skupinu.  

3.1.1 Vyhodnocení kampaní 

Jednou z nejd�ležit�jší �ástí celé kampan� je vyhodnocení toho,  jak kampa� na spole�nost 

zap�sobila.  Kampan�  nelze  jednoduše rozd�lit  pouze na  úsp�šné �i neúsp�šné. Nap�. 

cílem kampaní zam��ených na osv�tu životního prost�edí nebývá pouze dosažení  

konkrétních zm�n, ale p�edevším p�edání informací široké ve�ejnost, o dané problematice 

stavu.  
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4 KAMPAN� ZAME�ENÉ NA OSV�TU POUŽÍVÁNÍ 

OBNOVITELNÝCH ZDROJ� ENERGIE A JEJICH VYUŽÍVANÍ 

PROPAGA�NÍCH PROT�EDK� 

Kampan� zam��ené na osv�tu používání obnovitelných zdroj� energie využívají r�zných 

komunika�ních prost�edk�. Velká v�tšina komunika�ních prost�edk� se zabývá propagací 

dané spole�nosti a jejích hlavním úkolem je , aby se spole�nost zamyslela nad konkrétním 

komunikovaným problémem a  spole�nost tak zaujala ur�ité stanovisko. �ada organizací, 

které se zabývají problematikou životního prost�edí a obnovitelných zdroj� energie se snaží 

využívat prost�edk�  celostátních p�esv�d�ovacích kampaní. Tyto kampan� jsou ve velké 

mí�e zam��eny na konkrétní ekologický problém a vedou ve�ejnost k tomu, aby se nad  

tímto problémem pozastavila a zamyslela se nad ním. V ideálním p�ípad� tyto kampan� 

vedou ke zm�n� stanovisek spole�nosti a vyvolávají snahu problém  �ešit. Kampan� se snaží      

p�edevším upoutat pozornost, získat d�v�ru a souhlas s ur�itými zám�ry a cíli organizace. 

Kampan� slouží   jako nástroj  k prosazení ur�itých cíl� a idejí. 

4.1   Kampa� „P�evezm�te odpov�dnost“ 

Evropská komise je p�esv�d�ena o tom, že boj proti zm�nám klimatu, pokud má být 

úsp�šný, vyžaduje p�ísp�vek všech odv�tví spole�nosti a všech jednotlivc�. V rámci 

kampan� „Jak m�žete vy sami odvrátit zm�nu klimatu“  usiluje komise o zvýšení 

pov�domí o zm�n� klimatu, která p�edstavuje jednu z nejv�tších ekologických hrozeb naší 

doby a pomáhá zainteresovaným jednotlivc�m p�isp�t k jejímu omezení. Pokud všichni 

provedeme malé zm�ny ve svém každodenním chování, m�žeme dosáhnout významného 

snížení emisí skleníkových plyn� a snížit tlak na klimatický systém Zem�. V mnoha 

p�ípadech nám tyto zm�ny rovn�ž pomohou ušet�it  peníze. 

Kampa� „Jak m�žete vy sami odvrátit zm�nu klimatu“ byla zahájena v Bruselu          

29. kv�tna 2006 a ve všech ostatních �lenských zemích Evropské unie  mezi 29. kv�tnem    

a 5. �ervnem (Sv�tovým dnem pro životní prost�edí). Ve všech hlavních m�stech byly na 

ve�ejných budovách vyv�šeny velké reklamní pouta�e. Sochy byly oble�eny do tri�ek se 

symboly kampan� a na oslavu zahájení kampan� byly uspo�ádány i mnohé další akce.  
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Kampa� „Jak m�žete vy sami odvrátit zm�nu klimatu“ využívá celou �adu 

komunika�ních prost�edk� : televizní, venkovní a novinovou reklamu, on-line reklamní 

bannery a elektronickou poštu. Zapojováni jsou i školáci a studenti. Ti jsou  každoro�n� 

oslovováni pomocí tzv. Evropského diá�e. Diá� obsahuje kapitolu o zm�n� klimatu, vyzývá       

studenty k p�ijetí závazku ke snížení emisí CO2 a zárove� jim poskytuje tabulku, kam si 

mohou zaznamenávat spln�né závazky. Po�et jeho vydání p�esahuje 1,1 milionu výtisk� 

ro�n�. 

Jednou z po�ádaných aktivit v rámci kampan� byla i akce Hodina ekologie s výukovými 

materiály Evropské komise. Na pražském Arcibiskupském gymnáziu prob�hla ve st�edu 

13. zá�í 2006 ukázková hodina ekologické výchovy. Studenti zem�pisných seminá��      

septim a oktáv b�hem ní aktivn� používali materiály, které pro n� p�ipravila Evropská   

komise v rámci kampan� „Jak m�žete vy sami odvrátit zm�nu klimatu“. Sou�ástí hodiny 

byla i diskuse se zajímavými hosty: Dušanem Váchou -  p�edním �eským klimatologem,          

Ladislavem Mikou – �editelem sekce Ochrany p�írody generálního �editelství Evropské  

komise a Tomášem Novotným – nám�stkem ministra životního prost�edí �eské republiky. 

Studenty téma klimatických zm�n velmi oslovilo a v�tšina z nich se živ� zajímala  o možnost 

zapojení se do kampan� a p�ijetí vlastního závazku ke snížení emisí.  

Kampa� svojí ú�astí podpo�ili i známé osobnosti, které se zapojili do programu             

"živé   sochy" na pražském Jungmannov� nám�stí. (foto viz. P�íloha 	.1) 

V �eské republice nese kampa�  název "I ty ovládáš zm�ny klimatu"(foto viz. P�íloha 

	.2). Tu  zahájil v Praze ministr životního prost�edí Libor Ambrozek a Ladislav Miko          

z Evropské komise. Po tiskové konferenci se oba p�išli podívat na "živé sochy", 

doprovodnou akci kampan�.[21] 

4.2  Kampa� na podporu využívaní biomasy v �eské a Slovenské        

republice 

Projekt vychází z pot�eby trvalého  udržení rozvoje vzájemné spolupráce mezi �eskou        

a Slovenskou republikou, týkající se zabezpe�ení energetických požadavk� na dodávky 

tepla. Projekt se zam��uje p�edevším na informování o možnostech využívání malých          

biomasových systém� v lokálních podmínkách s nep�íznivým napojením na nad�azenou 

technickou infrastrukturu. Na základ� zkušeností, které mají partne�i z realizovaných     
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investi�ních a neinvesti�ních projekt� podpory obnovitelných zdroj� energie, se projekt 

zam��uje na ší�ení informací o energetickém využívání biomasy a vytvá�í p�es-hrani�ní 

fórum pro ší�ení praktických zkušeností z plánování, instalaci a provozu moderních 

vytáp�cích systém� na biomasu. 

V období p�ípravy se aktivity projektu profilovaly tak, aby co nejlépe p�i vynaložení          

co nejmenších finan�ních prost�edk� splnily cíle, které si tento projekt p�edsevzal  

Seznam aktivit 

� Koordina	ní setkání projektových partner� - vytvo�ení 	asového                

a prostorového harmonogramu - úkolem koordina�ního setkání je koordinace 

aktivit, termín� a prostorového harmonogramu celého projektu v�etn� rozd�lení 

úkol�  a odpov�dnosti na jednotlivé pracovníky. Ú�elem je také seznámení 

jednotlivých �len� �ešitelských tým� na obou stranách hranice. Setkání se 

uskute�ní na Slovensku.

� P�íprava a realizace 4 seminá�� s tématikou biomasy - jedná se o seminá�e 

ur�ené cílovým skupinám s cílem informovat o sou�asných možnostech 

využívání biomasy, perspektivách i ekonomické stránce v�ci. P�íprava a realizace          

4 seminá�� v podob� p�es - hrani�ních fórum zam��ených na reálné možnosti 

využívání biomasy, (ale i zdrojovou �ást) a její podpory formou dobrých 

p�íklad�, p�ípadových studií, s možností praktických ukázek instalací 

využívajícíchbiomasu. 

Seminá�e prob�hnou ve 4 lokalitách Zlínského kraje – Zlín, region Valašského 

Mezi�í�í, Krom��íže a poslední oblast bude vybrána na základ� konzultací 

projektového týmu. 

� P�íprava a realizace výstavních panel� a výstavy - osv�tová výstava  sloužící 

p�edevším k názorn�jšímu p�iblížení problematiky v ob�an�m v obcích, ale          

i správc�m a majitel�m objekt� vhodných k využívání biomasy. Tyto informace 

se navíc dostanou blíže k lidem, do menších obcí a st�edisek, takže ji budou moci 

i v rámci informa�ních dn� zhlédnout obyvatelé mén� osídlených �ástí regionu. 

� Realizace a prezentace putovní výstavy - vystavování výstavy v rámci 

informa�ních dn�, seminá�� i speciálních akcí k problematice po celém regionu. 
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P�íprava a realizace putovní výstavy s informa�ním dnem,  organizované          

ve spolupráci se samosprávou a organizacemi v regionu, která p�edstaví 

možnosti           a praktické postupy využívání biomasy a zavád�ní biomasových 

energetických systém� do stávajících objekt� a do nové výstavby, p�edevším                       

nízkoenergetických objekt�. Tyto akce jsou ur�eny zájemc�m, obyvatel�m         

i zastupitel�m, drobným podnikatel�m, zem�d�lc�m aj. Krom� aspektu 

využívání biomasy bude v rámci t�chto dn� propagována i nízko - energetická            

výstavba a její vhodnost pro komunální i individuální výstavbu práv� ve spojení              

s využíváním biomasy. 

� Informa	ní dny - Jsou ur�eny p�edevším široké ve�ejnosti, podnikatel�m           

a státní správ� s cílem informovat, vysv�tlovat, konzultovat a poradit. Široká 

mediální podpora bude cílena tak, aby byly tyto dny co nejvíce využity 

ve�ejností. 

Informa�ní dny se budou konat v místech seminá��. Výhodou bude p�ítomnost 

nezávislých odborník� poradc�, se kterými mohou konkrétní problémy obyvatelé 

prokonzultovat. 

� P�íprava a výroba informa	ní brožury - Tiskový materiál, jehož absenci již 

dlouhodob� poci�ujeme, m�l by pravdiv� a nezávisle informovat o výhodách       

i nevýhodách využívání biomasy a jejich možnostech. 

P�íprava a tisk informa�ních  materiál� ( brožurka) s cílem oslovit potenciál 

cílových skupin (malí a st�ední podnikatelé, obyvatelstvo, obce) a sloužící jako 

praktický pr�vodce pro zájemce o využívání biomasy. Zahrnou se zde možnosti 

využití vytáp�ní biomasou ve stávajících objektech a p�edpoklady pro novou 

výstavbu se zam��ením na nízko - energetické domy. Materiál bude podroben 

oponentu�e z �ad koleg� z oboru. 

� P�íprava a realizace besed - Besedy ur�ené pro ve�ejnost v obcích. Cílem je, 

aby i ob�an v obcích vzdálen�jších od v�tších sídelních celk� m�l možnost získat 

informace, rady, využívat poradenství a seznámit se se základními problémy       

a možnostmi využívání biomasy. Na n�kolika místech bude spojeno                    

s informa�nímdnem. 
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Besedy budou zam��eny na problematiku udržitelného rozvoje se zam��ením na 

využití biomasy a princip� nízko-energetické výstavby. 

� Prezentace projektu, jeho výstup�, obsahu na odborných setkáních a 

konferencích – Považuje se za vhodné, aby se o pr�b�hu a cílech projektu 

dov�d�li nejen odborníci ale i odborná a laická ve�ejnost. 

Cílem je navázat další kontakt v této oblasti a to nejen s lidmi, kte�í sice nemusí 

být z cílových region�, ale pro tyto regiony mohou v mnohém pomoci.  Jde 

p�edevším o náklady na cestovné a lektora, který se dopraví na místo konání 

v�tších akcí typu: stavební veletrhy, veletrhy bydlení, malého a st�edního 

podnikání, podpory podnikání, konference z oboru apod. [22]  

4.3 Kampa� Udržitelná energie Evropa 2005-2008 

Tato kampa� je  pokra�ováním evropské kampan� pro zvýšení pov�domí a zm�nu postoje 

k energii.  Kampaní se snaží ší�it poselství, které se týká inteligentního využívání energie. 

Do hlavní  cílové skupiny této kampan� pat�í jak spot�ebitelé, tak  i sociální zájmové      

skupiny. Všechny tyto subjekty je t�eba pomocí kampan� p�esv�d�it o výhodách výroby      

a využívání trvale udržitelné energie. 

 

Mediální nástroje: 

� Speciální mediální blog kampan� – pravideln� upozor�uje noviná�e na novinky 

v oblasti udržitelné energie a na úsp�šné projekty kampan�. Mediální blok také     

poskytuje noviná��m p�íležitost bližší spolupráce a p�ístup k rozhovor�m s hlavními 

�initeli v oblasti energetiky v pr�b�hu klí�ových událostí kampan�.  

� Profesionální služby noviná��m – mediální blog �ídí tým zkušených lidí s �etnými 

zkušenostmi v poskytování veškerých druh� médií v mezinárodním m��ítku. Tomuto 

týmu se poda�ilo vybudovat úzké vztahy se všemi p�edními evropskými reportéry. 

V rámci mediálních služeb nabízí zprávy ve vizuální podob�, fotografie, letáky 

informující o pozadí událostí a pravidelné tiskové zprávy. Na základ� analýzy, která 

byla provedena je patrné, že tato služba zásadním zp�sobem zvyšuje televizní 
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pokrytí  kampan�, a� už v rámci  vysílání televizních zpráv, nebo specializovaných 

program� o událostech a otázkách životního prost�edí a energetiky v Evropské unii. 

 

� Mediální spolupracovníci – významnou roli v mediálních službách hrají také 

mediální spolupracovníci. Ti prost�ednictvím pravideln� publikovaných �lánk� a 

dalších zp�sob� rozši�ování informací vyjad�ují podporu k cíl�m kampan�. [23]  
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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5 PROJEKT ENERGY IN MINDS! - MYSLEME NA ENERGII! 

Jednou z hlavních priorit Evropské unie v dnešní dob� je energetika. A to jak                      

ze strategických, tak i politických d�vod�. Z politického hlediska zejména proto, že všechny 

státy   Evropské unie podepsaly Kjótský protokol, který se zabývá snižováním emisí 

skleníkových plyn�. Tímto krokem se Evropská unie dostala do pozice sv�tového garanta 

ve snižování spot�eby energií z fosilních paliv. Fosilní paliva totiž v dnešní dob� pat�í 

k nejv�tšímu  nebezpe�í planety Zem� z hlediska globálního klimatu.  

Strategickým d�vodem snižování spot�eby energií v zemích Evropské unie je to, že Unie 

nedokáže své energetické nároky a energetickou spot�ebu pln� pokrýt ze svých zdroj� a je 

tedy odkázána na zdroje z oblastí, které jsou velmi rizikové. Jsou to nap�. zem�  Blízkého 

východu  nebo Rusko. Z tohoto d�vodu je tedy jasné, že této závislosti by se Evropská unie 

ráda zbavila. 

V minulých letech byl již n�kolikrát odhadován potenciál obnovitelných zdroj� energie, ale 

teprve v roce 2003 byl proveden výzkum, který se zabýval i ekonomickým vyhodnocením. 

Cílem bylo poskytnou podklady pro p�ípravu Státní energetické koncepce a také p�ípravu 

návrhu zákona o podpo�e obnovitelných zdroj� energie. Tento potenciál byl zjiš�ován         

u p�ti základních zdroj� obnovitelné energie: energie slune�ní, energie biomasy, energie 

v�tru, energie vody a geotermální energie. 

V lét� roku 2003 vyhlásila Evropská unie program CONCERTO, který by m�l dokázat, že 

jde snížit spot�ebu energií z fosilních zdroj� tak, aby se to nedotklo životní úrovn� obyvatel. 

Tímto projektem chce Evropská unie dokázat, že jde snížit tyto energetické nároky nejen na 

úrovni experimentálních budov, za�ízení �i technologií, ale že ušet�it  mohou 20 – 30% za 

výhodných ekonomických podmínek celá m�sta. V první fázi projektu alespo� m�stské �ásti 

k tomuto ú�elu vybrané. Tímto zp�sobem se získají cenné zkušenosti, které budou poté 

využity k rozší�ení do dalších oblastí.  
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5.1 Projekty vybrané k podpo�e v rámci programu CONCERTO 

Program CONCERTO vyvolal  mezi evropskými m�sty velký zájem, který nikdo 

neo�ekával. Zájemc� o tuto p�íležitost bylo tolik, že v kone�ném výsledku se do programu 

p�ihlásilo asi na 500 m�st ze všech zemí Evropské unie. Tato m�sta se seskupila do 

mezinárodních konsorcií a celkem p�edložili 42 návrh�. Nakonec bylo vybráno 8 nejlepších 

projekt�.        A práv� mezi t�mito osmi projekty usp�lo i m�sto Zlín s projektem Energy in 

Minds! – Mysleme na energii!.  

Další projekty, které byly v rámci programu vybrány: 

RENNAISSANCE – Bracknel (UK), Zaragosa (ES), Lyon (FR) 

POLYCITY – Stuttgart (DE), Barcelona (ES), Torino (IT) 

ECO-CITY SS – Helsingborg (SE), Helsingor (DK), Tudela (ES), Trondhaim (NO) 

ECOSTILER – Amsterdam (NL), London (UK), Mäbjarg  (DK) 

SESAC – Växjö (SE), Delft (NL), Grenoble (FR) 

ENERGY IN MINDS! – Zlín (CZ), Neckarsulm (DE), Weiz – Gleisdorf (AT),         

Falkenberg (SE) 

TETRAENER – San Sebastian (ES), Geneva (CH), Frankfurt (DE), Amersfoort (NL) 

CRRESCENDO – Almere (NL), Milton Keynes (UK), Ajaccio (FR), Vildecans (ES) 

 

Projekt Energy in Minds! pat�í mezi vybrané projekty v rámci programu CONCERTO.  

Tento projekt p�edložilo konsorcium 4 m�st a to: Zlín (�eská republika), Neckarsulm 

(N�mecko), Weiz – Gleisdorf (Rakousko), Falkenberg (Švédsko).  Zlín se stal jediným 

úsp�šným  ú�astníkem ze sedmi  �eských uchaze��, ale také jediným ze 16 uchaze��    

nových �lenských zemí Evropské unie.  Hlavními ú�astníky na projektu jsou vždy krom� 

samotného m�sta i 2 až 4 místní organizace. Tito �ty�i ú�astníci jsou  obvykle  distributo�i �i 

spot�ebitelé energií v daném m�st�.  Poslední dva ú�astníci mají status tzv. pozorovatel�. 

Na za�átku byly jmenování pouze 2 pozorovatelé, ale nyní byly tyto �ady rozší�eny             

o dalších  5  pozorovatel�. 
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5.2 Hlavní ú	astníci 

1. Steinbeis – Transferzentrum Energie-, Gebäude und Solartechnik (Stuttgart, 

N�mecko) – koordinátor projektu 

2. Management of Energy Region Weiz – Gleisdorf (Rakousko) 

3. Institute for Sustainable Technologies AEE INTEC (Rakousko) 

4. Freistritzwerke – STEWEAG GmbH (Rakousko) 

5. Statutární m�sto Zlín (�R) 

6. Teplo Zlín, a.s. (�R) 

7. Ekosolaris, a.s.(�R) 

8. Zelené bydlení, ob�anské sdružení (�R) 

9. Stadt Neckarsulm (N�mecko) 

10. Stadtwerke Neckarsulm (N�mecko) 

11. Solas - & Energie Initiative HN e.V.(N�mecko) 

12. Falkenbergs Kommun (Švédsko) 

13. Falkenberg Energi AB (Švédsko) 

14. Falkenbergs Bostads AB (Švédsko) 

15. Halmstad University (Švédsko) 

Pozorovateli jsou: 

16. Provincie Torino 

17. M�sto Gornji Grad (Švédsko) 

18. Wieselburg, (Rakousko) 

19. Värnamo, (Švédsko) 

20. Comunita Montana Val Pellice, (Itálie) 

21. Provincia di Biella, (Itálie) 

22. Trier, (N�mecko) 
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5.3 Místní ú	astníci projektu – Ob	ané a právnické osoby jako p�íjemci 

dotací 

Nejd�ležit�jší jednotkou celého  projektu Energy in Minds! je ale samoz�ejm� ob�an. A� už  

jako ten, kdo hodlá   realizovat energeticky úsporná opat�ení, nebo pouze jako p�íjemce 

informací. 

Pr�b�hem realizace projektu se ú�astníky stane mnoho dalších subjekt�. Jako nap�.        

dodavatelé stavebních materiál�, energeti�tí pracovníci a audito�i, nebo také stavební 

spo�itelny. Všechny tyto subjekty totiž procházejí výb�rovým �ízením a jejich cílem není nic 

jiného, než vybrat  nejekonomi�t�jší �ešení. M�sto chce svým ob�an�m nabídnout kvalitní           

a seriozní dodavatele, kte�í jim budou garantovat dosažení cíl�, které si p�edsevzali. 

5.4 P�ímí ú	astníci projektu 

Projekt Energy in Minds! má své p�ímé ú�astníky. Bez jejich ú�asti by nebylo možné tento 

projekt zrealizovat a tudíž jsou jednou z nejd�ležit�jších sou�ástí projektu. K p�ímým 

ú�astník�m ve Zlín� pat�í 4 hlavní složky. Nejvýznamn�jším  ú�astníkem je Statutární m�sto 

Zlín, na jehož p�d� se projekt realizuje. Mezi další ú�astníky se �adí také ob�anské sdružení 

Zelené bydlení, které zaujímá roli jak organizátora v �eské ú�asti projektu, tak i zástupce      

spot�ebitel� energií. Další z v�cí, kterou toto ob�anské sdružení vykonává je , že lidé 

z tohoto sdružení osobn� obchází ob�any, kte�í bydlí v demonstra�ní oblasti    a prezentují 

jim projekt, jeho výhody, cíle a celkové p�ínosy. T�etím ú�astníkem je akciová spole�nost 

Ekosolaris, která má úlohu p�edního tuzemského dodavatele systém� pro využití 

obnovitelných zdroj� energie. �tvrtým a posledním p�ímým ú�astníkem je akciová    

spole�nost Teplo Zlín. Tato spole�nost plní úlohu hlavního dodavatele tepla a teplé vody 

v centrální oblasti m�sta Zlín. 
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5.5 Demonstra	ní oblast projektu 

Evropská unie omezila tento projekt dotací v �ástce 45 milion� korun �eských, a to pro 

všechny �eské ú�astníky projektu. Celkové náklady jsou v rozpo�tu vypo�ítány na asi cca 

115 milion� K�. Dotace z Evropské unie pokrývají  necelých 40 % náklad�.  �ástka 115 

milion� K� se m�že zdát vysoká. Pokud by  se m�la zabezpe�it rozlohu celého m�sta       

Zlín , t�žko by bylo možné dosáhnout požadovaného snížení spot�eby energií o 30% ro�n�. 

V tomto okamžiku by m�sto nesplnilo podmínky, které byly na za�átku projektu stanoveny. 

Následovaly by  sankce jak pro m�sto samotné, tak i pro další p�ímé ú�astníky projektu.  

Práv� z tohoto d�vodu, musela být vymezena demonstra�ní oblast, v níž dotace v dané výši 

p�inesou jak kýžený efekt, tak i to, že realizovaná opat�ení zde budou dob�e viditelná.     

Požadavky Evropské unie nebylo jednoduché splnit, a to proto, že Evropská unie m�la 

celou �adu nárok�,  týkajících se práv� demonstra�ní oblasti. Kritéria Evropské unie byla 

taková, aby se v demonstra�ní oblasti  nacházely následující  objekty: rodinné domy, 

panelové domy, ve�ejné budovy, obchody, služby a dle možností i pr�mysl. Velmi d�ležité 

bylo také to, aby tato oblast byla jasn� geograficky vymezená.  

M�sto Zlín m�lo nelehký úkol. V jeho okolí není dostate�ný výskyt lokalit, která by 

spl�ovala p�ísná a výše uvedená kritéria Evropské unie na výstavbu demonstra�ní oblasti. 

Po pe�livém výb�ru nakonec  auto�i projektu zvolili  z n�kolika variant m�stskou 	ást 

Louky s p�ilehlým sídlišt�m Podho�í a eko-sídlišt�m Jižní Chlum. 
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5.6 Mapa demonstra	ní oblasti 
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5.7 Aktivity nejen pro ú	astníky projektu 

Celá �ada aktivit vztahujících se k projektu Energy in Minds! se demonstra�ní oblasti         

v�bec netýká. Informa�ní kampa�, která celý projekt doprovází, není nijak omezena.      

Kdokoliv  se m�že zú�astnit p�ednášek, školení,  výstav a dn� otev�ených dve�í. Všechny 

tyto akce jsou  zam��eny p�edevším  na opat�ení vztahující se k  úsporám energií a nechybí 

zde ani akce, na nichž se ve�ejnost doví konkrétní  zkušenosti a poznatky  z realizace jejich 

úspor.  

Žádná zvláštní omezení neexistují také pro dodavatele a investory projektu Energy in 

Minds!. Mohou být z jakékoli �ásti �eské republiky, ale i ze zahrani�í. Jedinou podmínkou 

je , že dodávají, pop�ípad� investují, do úsporných opat�ení ve vymezené demonstra�ní 

oblasti.  

Investo�i prochází složitým výb�rovým �ízením. Stejn� tak i dodavatelé, stavební firmy, 

projektanti �i instalaté�i solárních systém�.  

V budoucnu bude hlavní prioritou projektu Energy in Minds! ší�ení zkušeností                     

s alternativními  zdroji energie do dalších m�st jak �eské republiky tak i Evropy.   

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit vlnu poptávky po realizaci podobných úsporných 

opat�ení šetrných k životnímu prost�edí. 
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6 ENERGETICKY CHYTRÝ ZLÍN 

6.1  Aktivity plánované v demonstra	ní oblasti 

V rámci projektu se bude realizovat  hned n�kolik staveb. Mezi plánované aktivity, které 

chce m�sto realizovat,  pat�í nap�íklad výstavba 15 nových nízko - energetických rodinných 

dom� �i 2 nových, též nízko - energetických bytových dom�, které budou mít asi 5-10   

bytových jednotek. K dalším plánovaným aktivitám, které chce m�sto na svém území     

realizovat,  pat�í zateplení budov a vým�na oken v 90 bytech panelových dom� a               

ve 40 rodinných domech,  také ve 2 ve�ejných budovách a 3 kancelá�ských budovách. Cílem 

tohoto zateplení je až 50 % snížení jejich energetické spot�eby. K dalším aktivitám, které by 

m�sto Zlín cht�lo uskute�nit, je instalace asi 1200 m2 solárních systém�, které slouží 

k oh�evu vody a dotáp�ní v rodinných a bytových domech. 

6.2  Aktivity pro všechny 

Lidé, kte�í se podílejí na tomto projektu, myslí samoz�ejm� také na ty, kterých se projekt 

p�ímo netýká. Cht�jí, aby zlínská ve�ejnost m�la možnost  dozv�d�t se více o tomto 

projektu, a proto po�ádájí hned n�kolik informa�ních akcí. Na t�chto akcích se  prezentuje  

projekt Energy in Minds!. Mezi aktivity, které m�sto Zlín pro ve�ejnost plánuje a realizuje 

pat�í  r�zné p�ednášky, školení, seminá�e, veletrhy, dny otev�ených dve�í a to jak pro 

odbornou, tak i  pro  laickou ve�ejnost. M�sto Zlín dále po�ádá tiskové konference, ve�ejné 

prezentace a vydává publikace o projektu. Jednou z v�cí, kterou chce také realizovat je 

zahájení      �innosti regionální energetické agentury. V rámci všech t�chto aktivit získají 

lidé všechny pot�ebné informace.  
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7 KOMUNIKA�NÍ SPECIFIKA VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN 

M�sto Zlín si vyty�ilo 4 primární cílové skupiny. První a prioritní cílovou skupinou jsou 

obyvatelé, kte�í bydlí p�ímo ve vymezené demonstra�ní oblasti. Za sekundární cílovou    

skupinu je považována široká ve�ejnost  Zlína a okolí. Do terciální cílové skupiny náleží 

dodavatelé. Kvartální cílová skupina zahrnuje širokou ve�ejnost celé �eské republiky. 

 Primární cílová skupina je oslovována celou �adou propaga�ních prost�edk�. Jsou  to nap�. 

brožury s názvy „Jak využít programu UE CONCERTO?“ , „I vaše st�echa m�že 

vyd�lávat!“, „Vyplatí se soláry?“. Ve všech t�chto informa�ních brožurách najdou lidé   

informace, které se týkají jak popisu projektu, tak i toho,  pro� využívat obnovitelných 

zdroj� energie atd. Dalšími propaga�ními prost�edky, které jsou pro tuto cílovou skupinu 

ur�eny, jsou seminá�e pro p�ímé obyvatele  demonstra�ní oblasti. Na t�chto seminá�ích se 

probírájí informace o projektu Energy in Minds!. K dalším bod�m seminá�� pat�í  nap�. 

problematika termostatických ventil� a zateplování. Na konci seminá�e mohou lidé 

diskutovat s odborníky, kte�í jim zodpoví všechny otázky týkající se daného tématu. Velmi 

d�ležitým propaga�ním prost�edkem je webová stránka projektu Energy in Minds!, která 

obsahuje veškeré d�ležité a hlavn� aktuální informace týkající se tohoto projektu. Tato 

webová stránka slouží všem cílovým skupinám. 

Jak již bylo uvedeno výše, sekundární  cílovou skupinou je široká zlínská ve�ejnost. Tato 

cílová skupina je o projektu informována �adou zp�sob�.  Jedním z propaga�ních 

prost�edk�  oslovující  tuto   skupinu jsou plakáty, které obyvatelé m�sta Zlína mohou najít 

na    zlínském Magistrátu a ve 22. budov�   Svitu. Z t�chto  plakát�  se lidé doví základní 

informace o projektu. Kdo ho po�ádá, dotuje, v rámci jakého programu se uskute��uje, jaké 

jsou jeho hlavní cíle a vize, které by m�l splnit.  Plakáty jsou dob�e informa�n� zpracované. 

Bohužel jejich po�et není dosta�ující a má proto minimální efekt.  M�sto by m�lo zvážit, 

kde všude by bylo možné tyto informa�ní plakáty vyv�sit. Dalším informa�ním  

prost�edkem, který se vztahuje k projektu Energy in Minds! pat�í �lánky v regionálním 

tisku, který vychází pravideln� jednou za m�síc. Posledním prost�edkem, který p�sobí na 

širokou zlínskou ve�ejnost je veletrh Therm, kde má projekt Energy in Minds! sv�j vlastní 

stánek, u n�hož mohou návšt�vníci veletrhu získat propaga�ní materiály o tomto projektu. 

Sou�ástí veletrhu je také doprovodný program, kde si lidé na nainstalovaném po�íta�i  

mohou vypo�ítat    energetickou náro�nost svého domu �i bytu.   



UTB ve Zlín�, Fakulta multimediálních komunikací 41 

 

Poslední cílovou skupinou, na kterou jsou informa�ní prost�edky zam��eny, jsou 

dodavatelé. Pro n� je ur�ena brožura s názvem „Jak se stát dodavatelem programu 

CONCERTO“. V této brožu�e se potenciální dodavatelé do�tou, pro� by m�lo být v jejich 

zájmu dodávat nap�. solární systémy �i termostatické ventily práv� tomuto projektu. �ím 

více dodavatel� bude touto brožurou osloveno a  projeví zájem, tím více se zvýší 

konkurence v této oblasti. M�sto Zlín si tak bude moci vybrat nejlepší a nejvýhodn�jší 

dodavatele pro tento projekt.  

Kvartální  cílovou skupinou je široká ve�ejnost z celé republiky. Pro tuto skupinu byly     

vybrány propaga�ní prost�edky hromadného typu. Prvními jsou �lánky v celostátním tisku. 

Zde se ve�ejnost dovídá o projektu veškeré pot�ebné informace. Tyto �lánky mají mít     

motiva�ní charakter, aby oslovily další m�sta a obce, které by se v budoucnu zapojily do 

podobného projektu.  Dalším médiem, které je ur�ené pro  širokou ve�ejnost,  je televize. 

Na kanálu �T 24 v programu Regiony �T byl rozhovor s panem Ing. Urbanovským, který  

informoval spole�nost o tom, že by se ve Zlín� m�la v blízké dob� vystav�t fotovoltaická 

elektrárna.  

Z hlediska cílových skupin jsou vybrané propaga�ní prost�edky zvoleny dob�e. 
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8 ANALÝZA  PROPAGA�NÍCH PROST�EDK�  

8.1 Tišt�né prost�edky 

� brožury (viz. P�íloha 	.3) 

� plakáty 

8.1.1 Brožury 

Informa�ní brožura je vydávána ve �ty�ech vydáních. První brožura se jmenuje „Jak využít 

programu UE CONCERTO?“ Tato brožura je typickým p�íkladem informa�ní brožury, 

která p�ináší základní informace o projektu a   p�edpokládaných aktivitách. Brožura má      

7 stran. Je tišt�na na k�ídovém papí�e a má �tvercový  formát. Všechny brožury mají 

spole�ný jednotící prvek, kterým je titulní strana. Hlavním motivem titulní strany brožury 

s názvem ,,Jak využít programu UE CONCERTO?“ je obrázek zapadajícího slunce nad 

obzorem. Dále zde nalezneme slogan ,,Chyt�e na energii“, který je umíst�n v horní �ásti 

brožury.       Ve st�ední levé �ásti titulní strany brožury nalezneme logo projektu a anglický 

název projektu Energy in Minds!. Ve spodní �ásti první strany je  název brožury ,,Jak využít 

programu EU CONCERTO?“. Dole na titulní stran� nalezneme  odkaz na webovou 

prezentaci projektu www.chytraenergie.cz. Celá brožura je lad�na do zelené barvy, která 

symbolizuje ekologii a návrat k p�írod�.  

Ti, kterým se tato brožura dostane do rukou  zde naleznou informace o tom, že prioritou 

Evropské unie, která �áste�n� dotuje tento projekt, je práv� energetika a snižování 

skleníkových plyn� a  úspory z neobnovitelných (fosilních) zdroj�. Dále se zde do�teme, 

kdo  jsou hlavní ú�astníci  projektu a jaké jsou jeho další plánované aktivity. Nalezneme  

zde i mapu demonstra�ní oblasti s vysv�tlením, pro� musela být vymezena práv� zmín�ná 

demonstra�ní oblast. Do�teme se zde také o tom, co mohou d�lat lidé, kte�í by se do 

programu cht�li zapojit, ale nejsou obyvateli vyty�ené demonstrativní oblasti. Na poslední 

stran� brožury    najdeme informace o tom, kde získat bližší informace o tomto projektu. 

Celá brožura je  dopln�na o fotografie, na kterých jsou zobrazeny domy, které využívají 

práv� obnovitelných zdroj� energie. 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta multimediálních komunikací 43 

 

Druhá informa�ní brožura se jmenuje „I vaše st�echa m�že vyd�lávat!“ Titulní strana je 

stejn� koncep�n� ztvárn�na jako brožura p�edchozí. Jediným bodem, ve které se od sebe 

liší, je obrázek v centru titulní strany. Je zde  zobrazena st�echa domu, na které je umíst�n 

solární panel. Parametry druhé brožury jsou shodné s parametry brožury první. Shoduje se 

typ papíru, po�et stran i formát. V této brožu�e najdeme informace o tom, jak m�že st�echa 

„vyd�lávat“. Jedná se nap�.  o využívání  solárních kolektor�.  Dále se zde do�teme o tom, 

jaké jsou po�izovací náklady na fotovoltaický systém, a jaké jsou výnosy a pozitiva , pokud 

tento systém využíváme. Na poslední dvojstránce nalezneme mapu �eské republiky, kde 

jsou zobrazeny pr�m�rné hodnoty energie slune�ního zá�ení dopadajícího na zemský 

povrch. Jednou z posledních v�cí, kterou se zde do�teme jsou informace , jaká je pro 

spot�ebitele ekonomická návratnost. Uvedeny jsou zde také  tabulky, které p�ehledné     

zobrazují po�izovací náklady versus návratnost investic, nebo ro�ní výnosy. Brožura je 

dopln�na o obrázky, na kterých  vidíme solární systémy v mnoha podobách. 

T�etí brožura nese název  „Vyplatí se soláry?“. Tato brožura je ur�ena jak lidem, kte�í         

o instalaci solárního systému vážn� uvažují, tak i t�m, kte�í se o n�m cht�jí jen více 

dozv�d�t. Titulní strana je op�t koncep�n� stejn� vy�ešená jako p�edchozí popisované 

brožury. Jediným bodem, ve kterém se liší, je obrázek v centrální �ásti první strany. Tady 

jsou     zobrazeny rodinné domky, které využívají solárních systém�. Tyto využívají 

solárních panel� na svých st�echách. Tato brožura je obsahov� nejrozsáhlejší - má 15 

stránek. Strukturov� je shodná s p�edešlými brožurami. �tená� této brožury se zde do�te 

jaké jsou druhy solárních kolektor�, nebo  jak jednotlivé �ásti solárního systému fungují. 

Dále zde najde názorné  tabulky, ve kterých jsou uvedeny informace o energetických 

nárocích �ty��lenné rodiny. Mezi další informace, které zde m�žete naleznout,  pat�í 

informace týkající se ekonomického provozu solárních systém�, nebo  evropských  trend�  

ve využívaní solárních kolektor�. Na poslední dvojstránce jsou zobrazeny budovy 

technických služeb m�sta Zlín, s jejich solárními kolektory a také obytná lokalita Amorbach 

v Neckarsulmu, která také využívá solárních kolektor�. 

�tvrtá a poslední brožura, která v rámci programu CONCERTO vyšla se jmenuje „Jak se 

stát dodavatelem programu CONCERTO“. Tato brožura je op�t lad�na do stejné barvy, 

je tišt�ná ve stejném formátu i na  k�ídovém papí�e. V této brožurce se �tená�i dozví, co vše 

dodavatelé, kte�í v rámci programu spolupracují, dodávají.  
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Všechny tyto brožury jsou k dispozici v informa�ním st�edisku  zlínské radnice a v ú�edních 

hodinách také v místní ú�adovn� Magistrátu m�sta Zlína v Loukách. Jinde ale k vid�ní 

nejsou. Domnívám se, že umíst�ní t�chto informa�ních brožur není vhodn� zvolené. 

Informa�ní centra navšt�vují p�evážn� turisté, kte�í cht�jí získat informace týkající se 

p�evážn� kulturních památek m�sta. Brožury by bylo vhodné umístit do prostor odboru 

životního prost�edí pop�. na výv�sku Magistrátu.  

8.1.2 Plakáty 

Plakáty pat�í k médiím, které mají za ú�el oslovit v�tší množství lidí. Jejich nevýhodou je 

bohužel to, že nemohou oslovit p�ímo konkrétní cílovou skupinu. Ta je oslovena pouze 

v rámci široké ve�ejnosti. Aby mohl plakát splnit sv�j ú�el, je velmi d�ležité zvolit místo, 

kde by m�l být umíst�n. Toto místo úzce souvisí s místy, kde se p�evážn� vyskytuje daná 

cílová skupina. Nejd�ležit�jší je, aby plakát upoutal a p�itáhl pozornost. Plakáty na projekt 

Energy in Minds! jsou lad�ny do stejné barvy jako již zmín�né informa�ní brožury. Tedy do 

barvy zelené. První plakát je možno vid�t v budov� zlínského Magistrátu. Na tomto plakátu 

najdeme základní informace o tom, co je projekt Energy in Minds!  Pro� se  na území m�sta 

Zlína realizuje, kdo jej dotuje a kdo je p�ímým ú�astníkem tohoto projektu. Dále je zde 

k vid�ní mapa demonstra�ní oblasti, která je v centru samotného plakátu. Hned vedle ní je 

mapa Evropy, na které jsou vyzna�eny �lenské zem�, které se do tohoto projektu také 

zapojily. Získáme zde  také informace jakých výsledk� by cht�lo m�sto Zlín pomocí tohoto 

projektu dosáhnout. Nalezneme tu i informace pro potenciální zájemce o projekt. Ve spodní 

�ásti plakátu je  uveden odkaz na webové stránky, které poskytují veškeré dostupné 

informace o projektu.  

Dalším plakátem, který je op�t k vid�ní pouze v budov� zlínského Magistrátu a ve 22.      

budov� Svitu, je plakát s názvem Energetika v centru pozornosti Evropské unie. Zde jsou 

k vid�ní informace, pro� chce Evropská unie snižovat spot�ebu energie vyráb�nou 

z fosilních paliv. Dále jsou zde v horní �ásti loga se jmény jak zlínské energetické agentury, 

tak i samotného projektu �i p�ímo programu, ve kterém je projekt realizován. Ve st�ední 

�ásti najdeme informace o poradenské �innosti a  službách Energetické agentury zlínského 

kraje. Pod t�mito informacemi nalezneme kontaktní adresu, telefon, mail, fax a odkaz na  

webové stránky Energetické agentury.  
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Napravo od t�chto informací  týkajících se Energetické agentury Zlín jsou uvedeny 

informace o projektu Energy in Minds!  

T�etí plakát se op�t nachází v budov� magistrátu a také ve 22. budov� Svitu. Zde se 

do�teme o sou�asné energetické situaci Zlínského kraje a m�sta Zlína. Dále také o  místních 

rozvojových zám�rech  v oblasti energetiky. Všechny tyto informace jsou soust�ed�ny do 

levé horní �ásti plakátu. Je zde k vid�ní také graf struktury spot�eby paliv a energie           

ve Zlínském kraji.V pravé horní �ásti jsou informace o obnovitelných zdrojích ve Zlínském 

kraji a ve m�st� Zlín.V levé st�ední �ásti najdeme mapu Zlínského kraje rozd�lenou na 

jednotlivé okresy.  V každém vyzna�eném okrese je graf,   kde je vyzna�ena spot�eba paliv 

a energie.       V pravé st�ední �ásti  je zmenšená mapka zlínského kraje a kolem ní jsou 

obrázky jednotlivých objekt�, které využívají r�zných obnovitelných  zdroj� energie.V levé 

spodní �ásti plakátu najdeme grafy. Na jednom je zobrazena  struktura spot�eby, a na 

druhém pokrytí zdroj� ve Zlínském kraji. Pod t�mito  grafy jsou informace o tom, jaké jsou 

zám�ry kraje     a m�sta v oblasti energetiky. V pravé dolní �ásti najdeme op�t dva grafy. Na 

jednom je vyhodnocena  sou�asná situace ve využívání obnovitelných zdroj� energie. A na 

druhém    potenciál, kterého by m�sto cht�lo v období p�ti let dosáhnout. Ve spodní �ásti 

plakátu  najdeme odkaz na webové stránky projektu www.chytraenergie.cz. 

Plakáty, které by ob�any upozor�ovaly na tento projekt nenajdeme bohužel  jinde než 

v budov� zlínského Magistrátu a v budov� 22. budovy Svitu. Organizáto�i projektu zvažují 

vyv�šení plakát� ješt� do Podnikatelského informa�ního centra a do Energetického          

poradenského st�ediska ve Zlín�. Domnívám se, že po�et vyv�šených informa�ních plakát� 

je zna�n� nedosta�ující. Pokud by se zvýšil po�et výlepených plakát�, zvýšila by se              

i informovanost a pov�domí zlínské ve�ejnosti o projektu Energy in Minds! Navrhovala 

bych, aby se tyto plakáty  nap�. rozv�sily  na zastávkách a  autobusech MHD, a to z toho 

d�vodu, že se na t�chto místech koncentruje velké množství lidí. Mezi nimi by se jist� našla 

celá �ada dalších potenciálních zájemc� o využívání alternativních zdroj� energie.  

Z kvalitativního hlediska jsou plakáty dob�e zpracovány. Najdeme zde veškeré pot�ebné 

informace, které pot�ebujeme. Z kvantitativního hlediska je  po�et plakát� zna�n� 

nedosta�ující. 
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8.2 Hromadné sd�lovací prost�edky a projekt Energy in Minds! 

Hromadné sd�lovací prost�edky pat�í k nejvyužívan�jším médiím.Výhodou tohoto zp�sobu 

p�edávání informací je, že zasáhne najednou velké množství p�íjemc�. Hromadné sd�lovací 

prost�edky mají ale také své nevýhody. Jednou z nich je nedostate�ná zp�tná vazba. Ta je 

ovšem v komunikaci velmi d�ležitá. Hromadné sd�lovací prost�edky mají pouze 

jednosm�rný tok informací. Nevýhodou hromadných sd�lovacích prost�edk� je také to, že 

nap�. neseriózní  redaktor, publicista �i zpravodaj  m�že dané sd�lení  upravit a informace 

zcela zkreslit. P�ípadn� je nemusí publikovat v�bec. 

Mezi hromadné sd�lovací prost�edky pat�í: 

� �lánky v novinách  

� televizní rozhovory a reportáže  

� webové stránky 

8.2.1 �lánky v novinách  

O projektu Energy in Minds! bylo napsáno již mnoho �lánk�. Psalo se o n�m nejen na    

regionální úrovni, ale také na úrovni  celostátní. První zmínky se datují od roku 2004. První 

�lánek vyšel ve Zlínských novinách 1. �ervence roku 2004.V regionálním m�sí�níku     

Magazín Zlín se první informace o tomto projektu objevila v �ervencovém �ísle v roce 

2005. Od té doby se �lánky zabývající se projektem Energy in Minds! objevují velmi     

pravideln�. �lánky pojednávají  o zm�nách a novinkách  projektu a informují obyvatele 

m�sta Zlína o tom, jak se projekt vyvíjí. Najdeme zde informace, jak projekt za�ínal, v rámci 

jakého programu je realizován, kdo tento projekt dotuje, co by m�l tento p�tiletý projekt 

p�inést ob�an�m Zlína atd. �lánky, které se vztahují k projektu Energy in Minds! najdeme 

v sekci zam��ené na životní prost�edí. U �lánk� najdeme také logo projektu s odkazem na 

webové stránky, a také zde nalezneme základní informace o tom, kdo tento projekt ve Zlín� 

realizuje a jaké jsou vize. O projektu se nepíše  pouze v regionálním     m�sí�níku Magazín 

Zlín, ale také nap�. ve Zlínských novinách �i v Týdeníku Zlínska.  
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Vý	et  n�kterých 	lánk� o projektu Energy in Minds! v regionálním tisku: 

� Evropský projekt pom�že Zlínu ušet�it energii (Zlínské noviny, 1.7.2004) 

� Šetrná energie bude v centru pozornosti (Zlínské noviny, 1.10.2004) 

� Program EU CONCERTO za	íná mít konkrétní podobu (Zlínské noviny, 

14.10.2004) 

� Podho�í a Louky zateplí domy (Zlínské noviny, 18.6.2005) 

� Zahájení projektu Energy in Minds! (Magazín Zlín,�. 7/2005) 

� V kraji má vzniknout agentura pro efektivní využívání energie (Zlínské noviny, 

23.9.2005) 

� Zlín p�edvede Evrop�, jak lze šet�it energii (Zlínské noviny, 20.11.2005) 

� V Chlumu rostou nové hobití domky (Zlínské noviny, 22.11.2005) 

� EU podpo�í energeticky chytrý Zlín (Magazín Zlín, �.11/2005) 

� Teorie relativity energetických úspor (Týdeník Zlínska, 1.11.2005) 

� Energeticky chytrý Zlín s podporou EU (Magazín Zlín, �.12/2005) 

� Chyt�e na energii s podporou EU (Magazín Zlín, �.1/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU - Solární kolektory (Magazín Zlín, �.2/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Tepelné vlastnosti dom� a byt� (Magazín 

Zlín, �.3/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Informace pro žadatele o dotaci (Magazín 

Zlín, �.4/2006) 

� Vodu v lázních budou oh�ívat slune	ní paprsky (Zlínské noviny, 24.2.2005) 

� V lázních se lidé oh�ejí díky pen�z�m z Unie (Týdeník Zlínska, 28.2.2005) 

� V regionu p�ibývá solárních panel� (Zlínské noviny, 20.3.2005) 

� Zlín pom�že se zateplením (Zlínské noviny, 10.4.2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Zlínské zkušenosti vzbudily zájem 

zahrani	ních partner� (Magazín Zlín �.5/2006) 
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� Zlín chce postavit slune	ní elektrárnu (Zlínské noviny, 4.5.2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – �lenové mezinárodního konsorcia           

bilancovali první rok projektu (Magazín Zlín, �.6/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Skládka odpadu jako ideální místo pro 

slune	ní elektrárnu  (Magazín Zlín, �.7/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Ob	ané podávají první žádosti o dotace 

(Magazín Zlín, �.8/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Hlavní výsledky prvního roku projektu 

(Magazín Zlín, �. 9/2006) 

� Úspory energie a využívání obnovitelných zdroj� (Magazín Zlín, �.10/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Energetická agentura Zlínského kraje, 

o.p.s (Magazín Zlín, �.11/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Vychází brožura „Vyplatí se Soláry?“ 

(Magazín Zlín, �.12/2006) 

� Chyt�e na energii s podporou EU – Hlavní  výsledky realizace projektu            

–   Teplo Zlín, a.s. (Magazín Zlín, �.2/2007) 

� Chyt�e na energii s podporou EU - Hlavní  výsledky realizace projektu             

- Zelené bydlení, o.s. (Magazín Zlín, �.3/2007) 

 

Jak již bylo zmín�no o projektu Energy in Minds! se nepíše pouze na regionální úrovni, ale 

tento projekt se dostal i do celostátního tisku. Zde jsou lidé z celé republiky informováni    o 

tom, o jaký projekt se jedná, jaké jsou jeho vize, a �eho by cht�li organizáto�i projektu  

v pr�b�hu  p�íštích 5- ti let dosáhnout. D�vodem, pro� se o zlínském projektu píše i na 

celostátní úrovni, je zejména to, aby široká ve�ejnost m�la pov�domí o tom, jakých 

možností mohou m�sta v rámci Evropské unie využívat. Jak se do projektu zapojit a jakým 

zp�sobem  �erpat ze strukturálních fond� Evropské unie.  
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Vý	et  n�kterých 	lánk� o projektu „Energy in Minds!“ v celostátním tisku: 

� Zlín bude šet�it energií (MF Dnes, 19.6.2004) 

� M�sto bude šet�it energií (MF Dnes, 22.6.2004) 

� Zlín získá miliony z EU (Právo, 16.6.2005) 

� M�sto zateplí školy a školky (MF Dnes, 11.7. 2005) 

� Kraj bude podporovat úspory energií (MF Dnes, 22.9.2005) 

� Zlínská radnice zateplí školy (MF Dnes, 27.1.2006) 

� Vodu ve zlínských lázních oh�eje Slunce (Lidové noviny, 23.2.2006) 

� Vodu v lázních oh�eje  ekologická energie (MF Dnes, 23.2.2006) 

� Voda v lázních bude oh�ívána ekologicky (Právo, 24.2.2006) 

� Zlínská radnice chce slune	ní elektrárnu (MF Dnes, 4.5.2006) 

� Zlín myslí na slune	ní elektrárnu (Právo, 4.5.2006) [24] 

 

8.2.2 Televizní rozhovory a reportáže 

Projekt Energy in Minds! se dostal  i do televize. Na vysílacím kanále �T 24 v programu 

Regiony �T 24 prob�hl zhruba p�timinutový rozhovor s panem Ing. Zde�kem                

Urbanovským, vedoucím odd�lení koncepcí odboru strategického rozvoje Magistrátu    

m�sta Zlína. V tomto rozhovoru  pan Ing. Urbanovský hovo�il o fotovoltaické elektrárn�, 

která by m�la vyr�st v lokalit� Suchý d�l, na míst� rekultivované �ásti skládky komunálního 

odpadu. Tato lokalita totiž pat�í do demonstra�ní oblasti projektu Energy in Minds!            

a byla by tedy sou�ástí projektu.  
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8.2.3 Webové stránky 

Ti, kte�í navštíví internetové stránky www.chytraenergie.cz, budou mile p�ekvapeni.    

Webová prezentace tohoto projektu je velmi dob�e graficky i p�ehledn� ztvárn�na. 

Prezentace na zeleném podkladu obsahuje veškeré informace o tomto projektu. Na t�chto 

internetových stránkách je poskytováno velké množství d�ležitých informací týkajících se 

jak problematiky životního prost�edí, tak veškerých  informací a dat, které se týkají projektu 

samotného. Na úvodní stránce je velké logo projektu Energy in Minds! a obrázek 

zapadajícího slunce nad obzorem mo�e. Další z v�cí, kterou zde uvidíte je �len�ní do 

jednotlivých odkaz�, které m�žete na t�chto stránkách navštívit. Jsou to odkazy: Projekt 

Energy in Minds!, Energeticky chytrý Zlín, Jak na úspory energií? a Dotazy a informace. 

Celá    webová prezentace je lad�na do zelené barvy, stejn� jako všechna informa�ní média.        

Po kliknutí na jednotlivé odkazy se vám rozbalí další podokna, ve kterých jsou rozepsány 

jednotlivé díl�í informace o projektu. Jsou zde obecné informace o projektu, informace       

o místních ú�astnících, dále je zde také mapa demonstra�ní oblasti atd. Všechny informace, 

které návšt�vník t�chto stránek pot�ebuje, zde nalezne. Stránky projektu jsou jednoduše      

a p�ehledn� �ešeny, což zejména starší lidé jist� ocení. Po celou dobu prezentace se v jejím 

horním rohu objevují aktuality, jež se projektu týkají. M�žete si zde také vybrat, zda chcete 

u prezentace poslouchat hudbu �i nikoli. Na stránkách je k vid�ní také velké množství 

fotografií, které se vztahují k obnovitelným zdroj�m energie.  

Velmi d�ležitá je anglická mutace webových stránek. Díky ní mohou o projektu získat  

informace i obyvatelé mino území �eské republiky. Problematika obnovitelných zdroj� 

energie je celosv�tovým a v dnešní dob� velmi diskutovaným tématem.   

Celkov� jsou webové stránky velmi dob�e zpracované, jak po stránce grafické,  tak i po 

stránce obsahové a informa�ní. V dnešní dob�, kdy se internet stává jedním 

z nepostradatelných médií a zdrojem informací, je kvalitní tvorba webových stránek velmi 

d�ležitá a zásadní. �asto jsou webové stránky prvním místem, které potenciální zájemce      

o využívání alternativních zdroj� energie, ale i jiných stránek, navštíví. Profesionáln� 

zpracované webové stránky dodají jak projektu, tak i organizátor�m akce na prestiži a 

mohou ovlivnit rozhodování lidí.  
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8.3 Akce jako nástroj práce s ve�ejností 

V rámci projektu Energi in Minds! komunikuje m�sto Zlín jak se širokou ve�ejností, tak       

i s ob�any, kte�í bydlí v demonstra�ní oblasti. Své aktivity má rozd�leny tedy na akce pro 

ve�ejnost a pro demonstra�ní oblast.  

� seminá�e 

� veletrhy 

8.3.1 Seminá�e 

V rámci programu CONCERTO se uskute�nilo již n�kolik seminá��. Seminá�e se konaly 

bu� v prostorách zlínského Magistrátu, nebo také v prostorách salónku interhotelu 

Moskva. N�které byly zam��eny pro laickou,  jiné  pro odbornou ve�ejnost. V rámci 

projektu Energy in Minds! se nekonají seminá�e pouze na území m�sta Zlína, ale také 

nap�íklad v Karlových Varech �i na Jele�ovské. V t�chto m�stech se konaly r�zné 

energetické seminá�e, v rámci kterých pan Ing. Urbanovský p�ednášel o zlínském projektu. 

 

Seminá� „Možnost úspor energií ve ve�ejných budovách“ 

Seminá� se uskute�nil 6. února 2006 v prostorách Magistrátu m�sta Zlína. Organiza�n� byl 

tento seminá� zajišt�n ob�anským sdružením Zelené bydlení za spolupráce zam�stnanc� 

zlínského Magistrátu. Zú�astnilo se ho 5 zástupc�  školských za�ízení (základní školy         

+ školky z�izované m�stem), dále také �editel Steza Zlín, hlavní energetik m�sta a t�i 

zam�stnanci Magistrátu m�sta Zlína. Seminá� probíhal podle harmonogramu, který byl 

p�edem stanoven. Úvod p�ednesl nám�stek primátora Karel Dvorský. Dalším bodem 

plánovaného harmonogramu byly informace o projektu Energy in Minds!, které p�ednesl 

poslucha��m pan Ing. Frkal z ob�anského sdružení Zelené bydlení. V rámci seminá�e 

vystoupilo hned n�kolik osob, které sd�lovaly informace nap�íklad z prost�edí legislativy a 

metrologie pro oblast teplárenství. Mezi tématy, které se zde projednávaly a p�ednášely,  

byly také   informace o termostatických ventilech, které p�ednášel pan Ing. Malušek          

ze spole�nosti REÚSS, která se tímto problémem zabývá. Posledním bodem, který byl 

v rámci seminá�e  prezentován, byl bod týkající se tématu zateplování, o kterém p�ednášel 

pan Josef Morys z akciové spole�nosti Teplo Zlín.  
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Seminá� „Možnost úspor energií v bytových domech“ 

Seminá� prob�hl  dne 13. února 2006 v prostorách Magistrátu m�sta Zlína. Konal se od 

15:30 do 17:50 hodin. Organiza�ní záležitosti byly zajišt�ny ob�anským sdružením Zelené 

bydlení a zárove� také Magistrátem m�sta Zlína pod záštitou nám�stka primátora          

Mgr. Hynka  Stesky. Tohoto seminá�e se zú�astnilo 29 osob a to vesm�s ob�an� z lokality 

demonstra�ní oblasti sídlišt� Podho�í. Seminá� probíhal podle p�edem stanoveného 

harmonogramu. Úvodní slovo m�l pan Mgr. Hynek Steska, nám�stek primátora. Po 

úvodním slovu nám�stka primátora následovaly  informace o projektu Energy in Minds!.                 

Ty  p�ednesl pan Ing. Frkal z ob�anského sdružení Zelené bydlení. K dalším bod�m        

seminá�e pat�ily nap�íklad legislativa a metrologie pro oblast teplárenství.  Seminá� m�l 

naprosto shodnou  strukturu jako seminá� po�ádaný pro správce ve�ejných budov. Jediným 

rozdílem byla diskuse, na které se probíraly p�edevším organiza�ní otázky ohledn� 

poskytování   dotací, garancí správnosti realizace, financování investi�ních akcí 

podpo�ených z projektu,  možnosti využití n�kolika dota�ních titul� pro realizaci akce.  

 

Seminá� Energo Zlín 2006 – Energy in Minds! 

Seminá� se konal 10. b�ezna 2006 v prostorách salonku interhotelu Moskva. Tato akce byla 

po�ádána ve spolupráci zlínských partner� projektu Energy in Minds s cechem topená��. 

Seminá�e se zú�astnilo na 60 zájemc� z �ad jak topená��, tak i ú�astník� vým�nné sch�zky 

pracovník� služeb konsorcia Energy in Minds!. Seminá� se konal podle naplánovaného 

harmonogramu. Zahájení seminá�e bylo sv��eno panu Mgr. Strakovi. Celý seminá� 

pojednával o programu CONCERTO, o jeho iniciativ� a dosavadních dosažených 

výsledcích.   O t�chto informacích p�ednášel pan Ing. Frkal z akciové spole�nosti Zelené 

bydlení. Mezi další body, které byly na programu, pat�ilo nap�.  téma využívaní energie 

z komunálního   odpadu �i možnost úspor energií díky využívaní hydraulického systému. 
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8.3.2 Veletrhy 

Veletrhy  jsou velmi dobrým nástrojem ke komunikaci s potenciálními zákazníky. A to 

z toho d�vodu, že  mají dlouholetou tradici a jsou jak zdrojem informací, tak i zdrojem   

pobavení, obveselení �i rozptýlení. Dále je možno veletrhy vnímat jako prost�edek        

uvoln�ní  �i oslabování sociálního nap�tí. Sou�ástí  veletrhu bývá v dnešní dob� doprovodný 

program, který sehrává tu nejd�ležit�jší roli. Lidé, kte�í se veletrhu zú�astní, si v rámci 

doprovodného programu mohou spoustu v�cí vyzkoušet a jak se �íká „osahat“.  To je   

velmi d�ležité. Tím, že p�ijdou do p�ímého kontaktu s daným objektem �i  službou, mají 

mnohem v�tší motivaci si daný objekt po�ídit �i službu využít. V rámci doprovodného 

programu mohou probíhat nejr�zn�jší sout�že, loterie, dotazníková šet�ení atd. V dnešní 

dob�  hraje doprovodný program jednu z  nejd�ležit�jších rolí. 

. 

Veletrh THERM 

Veletrh Therm se uskute�nil 9. -11.3. 2006 ve sportovní  hale Novesta. V rámci tohoto  

veletrhu probíhal také „Ve�ejný energetický den“. Na tomto veletrhu m�l projekt Energy in 

Minds! sv�j vlastní stánek. Ve stánku byly rozdávány informa�ní brožury o cílech projektu a 

o principu fotovoltaických systém�. Sou�ástí stánku byl také po�íta� , na kterém si ú�astníci 

veletrhu mohli vypo�ítat energetickou náro�nost svého domu �i bytu. Dále byli    ú�astníci 

informováni o tom, jaké aktivity se ve Zlín� realizují a realizovat budou. Ti, kte�í navštívili 

veletrh Therm a p�išli se podívat ke stánku Energy in Minds! byli požádáni                          

o  vypln�ní dotazníku vztahujícího  se k energetickým otázkám. Veletrh trval 3 dny             

a    b�hem této doby stánek navštívilo p�ibližn� 500 návšt�vník�. 50 z nich vyplnilo dotazník   

a 20 se zajímalo o výpo�et energetické náro�nosti svého bytu nebo domu prost�ednictvím 

nainstalovaného po�íta�e. 

V rámci doprovodného programu se zde na veletrhu konala odborná p�ednáška                  

o energetice. P�ednáška byla zam��ena spíše na odbornou ve�ejnost, která  má  o této 

problematice v�tší pov�domí.  
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8.4 Další propaga	ní aktivity projektu Energy in Minds!  plánované do 

budoucna 

Do budoucna se chystají následující propaga�ní aktivity. Jednou z nich bude nap�íklad     

vyv�šení plakát� informujících o projektu Energy in Minds!  na dalších  místech ve Zlín�. 

Jsou plánovaná  dv� nová  místa, kde by se m�ly plakáty projektu objevit.                          

T�mito místy jsou:  Podnikatelské informa�ní centrum ve Zlín�  a  Energetické poradenské 

st�edisko.  

Další propaga�ní aktivitou, která by m�la být realizována, je rekonstrukce 2 dom� 

v m�stské �ásti Zlín Louky. Tyto domy budou rekonstruovány v rámci projektu Energy in 

Minds!  a po celou dobu jejich rekonstrukce na nic budou vyv�šeny velké reklamní        

pouta�e. Na pouta�ích nalezneme informace o tom, že rekonstrukce t�chto objekt� probíhá 

ve spolupráci s projektem Energy in MInds! 

Všechny propaga�ní prost�edky od brožur p�es letáky �i šablony dopis� obsahují logo 

projektu Energy in Minds!.(viz p�íloha 	. 4) Toto logo, které vytvo�il student Univerzity        

Tomáše Bati ve Zlín�, Fakulty multimediálních komunikací Petr Stejskal. 

Evropská unie  vydala nové rozhodnutí o tom, že veškeré prospekty  týkající se programu 

CONCERTO musí obsahovat jak logo projektu Energy in Minds!, tak logo programu 

CONCERTO. Opomenuti nesm�jí být ani ti, kdo projekt podporují a bez jejichž pomoci by 

nemohl být realizován.  
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9 HYPOTÉZY A CÍLE 

V praktické  �ásti své bakalá�ské práce bych ráda potvrdila �i vyvrátila své hypotézy týkající 

se pov�domí zlínské ve�ejnosti o projektu Energy in Minds!. 

 

Mé hypotézy jsou následující: 

1. Malé pov�domí o projektu Energy in Minds! u zlínské ve�ejnosti. 

2. Pov�domí ob�an� o tom, kde mohou k tomuto projektu získat pot�ebné informace. 

3. Ochota investovat do bydlení využívající obnovitelných zdroj� energie. 

 

Mé cíle jsou: 

1. Na základ� informací získaných z dotazníkového šet�ení zjistit, jaká je celková      

informovanost mezi zlínskou ve�ejností o projektu Energy in Minds! 

2. Dozv�d�t se díky informacím získaným z dotazník�, jaké je pov�domí ob�an�         

o tom, kde hledat pot�ebné informace týkající se projektu Energy in Minds!. 

3. Na základ� informací získaných z dotazníkového šet�ení zjistit, zda jsou lidé          

ve zlínském kraji  investovat své peníze do bydlení, které je založeno na využívání          

obnovitelných zdroj� energie. 

4. Na základ� informací získaných z dotazníkového šet�ení vyvodit záv�ry, jak by se 

m�lo p�i propagaci projektu Energy in Minds!  dále postupovat. 
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9.1 Dotazníkové šet�ení 

9.1.1 Analýza dotazníku 

V pr�b�hu m�síce dubna 2007 jsem provedla dotazníkové šet�ení  mezi obyvateli m�sta 

Zlín. Zvolila jsem formu primárního pr�zkumu – dotazování pomocí dotazníku. Má �adu 

výhod: rychlost, dostupnost a možnost statistického a grafického zpracování. 

Cílem této sondy bylo potvrdit nebo vyvrátit mé hypotézy, které jsem si  na za�átku své 

bakalá�ské práce stanovila.  

K tomuto ú�elu bylo osloveno celkem 150 náhodných respondent�, které jsem oslovila na 

r�zných místech m�sta Zlína. Nap�. na Nám�stí Míru, na zastávkách m�stské hromadné 

dopravy �i p�ímo v budov� zlínského Magistrátu. 
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9.2 Vyhodnocení dotazníku 

Obr. 1 Otázka �.1: Jste ob�anem m�sta Zlína? 

118

32

ano

ne

 

Na otázku „Jste ob�anem m�sta Zlína“ odpov�d�lo 118 ano a 32 odpov�d�lo ne. 

 

Obr. 2 Otázka �.2: Znáte projekt Energy in Minds!, který se realizuje na území m�sta Zlín? 

28

122

ano

ne

 

Na tuto otázku mi odpov�d�lo 122 respondent�, že nezná projekt Energy in Minds! a 28 

respondent� že ano. 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta multimediálních komunikací 58 

 

Obr. 3 Otázka �.3: Víte ve které m�stské �ásti se projekt realizuje? 

21

7

ano

ne

 

Z 28 dotazovaných respondent� odpov�d�lo ano 21 a ne 7 respondent� 

 

 

Obr. 4 Otázka �.4: Pokud tento projekt znáte, vid�l/a jste n�jaké propaga�ní 

prost�edky? 

20

8

ano

ne

 

Na tuto otázku mi odpov�d�lo 20 respondent� že vid�lo n�jaké propaga�ní materiály a 

8 respondent�, že nevid�lo žádné propaga�ní materiály. 
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Obr. 5 Otázka �.5: .Pokud jste vid�l/a propaga�ní prost�edky, které to byly? 
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3

2
1

plakáty

brožury

internet

�lánek v tisku

 

Na tuto otázku odpov�d�lo nejvíce respondent� a to 14, že vid�li plakáty. Dále 3 

dotazovaní respondenti vid�li informa�ní brožury, 2 respondenti navštívili webové 

stránky na internetu a 1 dotazovaný se o projektu do�etl v tisku. 

 

Obr. 6 Otázka �.6: .Kde byste hledal/a informace o projektu Energy in Minds!? 

17

33

20
25

7

48

brožury

internet

plakáty

info centrum

v regionálním
zpravodaji
na odboru životního
prost�edí

 

Na tuto otázku odpov�d�lo nejvíce dotazovaných respondent� a to 48, že informace by 

hledali na odboru životního prost�edí, dále 33 respondent� by informace hledalo na 

internetu, 25 respondent� v informa�ním centru ve Zlín�, 20 na plakátech, 17 

v brožurách a 7 respondent� v regionálním zpravodaji. 
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Obr. 7 Otázka �.7: Byli byste ochotni investovat do bydlení, které by využívalo 

obnovitelných zdroj� energie? 

30

57

66 ano

ne

nevím

 

Na tuto otázku odpov�d�lo 30 dotazovaných respondent�, že ano. 57 ne a 66 

respondent� neví. 

 

Obr. 8 Otázka �. 8: Kampa�, zam��ená na podporu obnovitelných zdroj� energie, 

kterou podpo�í celebrita, má podle Vás v�tší efekt? 

26

81

43

ano

ne

nevím

 

Na tuto otázku odpov�d�lo ano 26 dotazovaných respondent�, 81 respondent� 

odpov�d�lo ne a 46 respondent� neví. 
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Obr.9 Otázka �. 9: Ovlivnila Vás n�kdy n�jaká kampa� natolik, abyste n�co ve svém 

život� zm�nili? 

15

83

52

ano

ne

nevím

 

Na otázku, jestli n�kdy kampa� ovlivnila jejich chování odpov�d�lo 15 respondent� ano, 

83 ne a 52 neví. 

 

Obr. 10 Otázka �.10: Pohlaví 

82

68 muž

žena

 

P�i své výzkumné sond� jsem se dotazovala 68 žen a 82 muž�. 
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Obr. 11 Otázka �. 11: V�k 

38

44
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P�i svém výzkumu jsem se dotazovala 38 respondent� ve v�ku 18-30, 44 respondet� ve 

v�ku 31-40, 34 respondent� ve v�ku 41-50, 20 respondent� ve v�ku 51-60 a 14 

respondent�, kterým bylo 61 a více let. 

 

Obr. 12 Otázka �. 12: Jste? 

33

85

10

11

11

student/studentka

pracující

nezam�stnaný/nezam�st
naná

na mate�ské
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P�i svém výzkumu jsem se dotazovala 85 respondent�, kte�í jsou pracující, 33 student�, 

11 d�chodc�, 11 maminek na mate�ské a 10 nezam�stnaných. 
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9.2.1 Vyhodnocení výzkumné sondy 

� V�tšina obyvatel m�sta Zlín a jeho okolí nezná projekt Energy in Minds! 

� V�tšina z t�ch co  znají projekt ví, kde se nachází demonstra�ní oblast 

� V�tšina z t�ch, kte�í projekt znají se setkaly s n�jakými propaga�ními prost�edky 

� Nejvíce se lidé setkaly s plakáty, dále pak s brožurami a internetem  

� Nejv�tší vzorek dotazovaných respondent� by hledal informace o projektu p�ímo na 

odboru životního prost�edí, dále pak na internetu 

� V�tšina dotazovaných respondent� neví, nebo by necht�la investovat do bydlení, 

které by využívalo obnovitelných zdroj� energie 
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ZÁV�R 

Problematika životního prost�edí se v dnešních dnech staví stále více do pop�edí. A to je 

velmi dob�e. Lidé si pomalu, ale jist�, za�ínají uv�domovat, že pokud nezm�ní sv�j postoj 

k p�írod�, bude to mít velmi vážné d�sledky. 

Ukazuje se však, že se hlavn� mladí lidé za�ínají o problematiku pé�e o životní prost�edí 

zajímat, což je velmi pozitivní. Práv� mladá generace má ve svých rukou budoucnost naší 

zem�.  

Hodiny ekologie a p�ednášky spojené s tímto tématem již na základních školách, jist� 

p�inesou své ovoce. D�ti si za�nou uv�domovat, jak se mají k p�írod� chovat. Pokud si tyto 

zvyky osvojí již v tomto v�ku, je zde velká pravd�podobnost, že z nich vyrostou lidé, 

kterým nebude lhostejná p�íroda, ani životní prost�edí. 

Projekt Energy in Minds! je prvním v�tším projektem, který se na území m�sta Zlína 

realizuje. Cht�la bych v��it, že není posledním, ale že po n�m budou následovat další, jemu 

podobné projekty. Ve�ejnost se o n� bude více zajímat a díky tomu si i my, jakožto 

obyvatelé Zlínského kraje m�žeme �íci, že jsme ud�lali další krok blíže k p�írod�. 

Sou�asné pov�domí o projektu Energy in Minds! je bohužel nedosta�ující. Malá 

informovanost má za d�sledek, že se o tento projekt nezajímá dostate�né množství obyvatel 

Zlína. V��ím, že ve Zlín� a okolí se najde celá �ada lidí, kte�í se o alternativní zdroje energie 

zajímají a jist� by se rádi nap�. do tohoto projektu zapojili. A´t už jako realizáto�i úsporných 

opat�ení, nebo jako dodavatelé. 

Zvolené propaga�ní nástroje projektu Energy in Minds! jsou dobré, ale bohužel se vyskytují 

v malé mí�e. 

V��ím však, že do budoucna tomu bude práv� naopak a tento projekt se setká s velmi 

kladným ohlasem zlínské ve�ejnosti. 
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Obr. 1 Otázka �.1: Jste ob�anem m�sta Zlína? 

Obr. 2 Otázka �.2: Znáte projekt Energy in Minds!, který se realizuje na území m�sta Zlín? 

Obr. 3 Otázka �.3: Víte ve které m�stské �ásti se projekt realizuje? 

Obr. 4 Otázka �.4: Pokud tento projekt znáte, vid�l/a jste n�jaké propaga�ní prost�edky? 

Obr. 5 Otázka �.5: .Pokud jste vid�l/a propaga�ní prost�edky, které to byly? 

Obr. 6 Otázka �.6: .Kde byste hledal/a informace o projektu Energy in Minds!? 
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Obr. 10 Otázka �.10: Pohlaví 

Obr. 11 Otázka �. 11: V�k 

Obr. 12 Otázka �. 12: Jste? 
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P�ÍLOHA �.2 : I TY OVLÁDÁŠ ZM�NU KLIMATU 
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