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1 Manažerské shrnutí
Dokument ,,Analýzu stávající situace v oblasti informovanosti veřejné správy“ je jedním z výstupů
klíčové aktivity 7 projektu Technologické agentury ČR (TA ČR) s názvem „Zefektivnění činnosti TA ČR
v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti
VaVaI“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003.
Hlavním cílem projektu je zefektivnění poskytování podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
(VaVaI) ze strany TA ČR a dalších organizací veřejné správy, posílení odborných kapacit organizací
veřejné správy v oblasti VaVaI, posílení chápání významu aplikovaného VaVaI a jeho výsledků pro
další rozvoj ČR a do budoucna i sjednocení způsobů a podmínek poskytování podpory VaVaI.
Cílem klíčové aktivity 7 - Informovanost veřejné správy a zavedení metody PCP/SBIR je zvýšit
informovanost a vzdělávání v oblasti činností souvisejících s VaVaI na základě zkušeností TA ČR a v
podmínkách organizací veřejné správy. Dále se jedná o vytvoření podmínek pro vyšší využití výsledků
výzkumu a vzniklých inovací s následným dopadem na zvýšení efektivity veřejných politik
zaměřených na podporu VaVaI.
Cílem tohoto dokumentu je analýza stávající situace v oblasti informovanosti veřejné správy o
aplikovaném výzkumu a TA ČR. Tento dokument bude sloužit jako jeden z podkladů pro vytváření
Metodiky využití informačních nástrojů.
Dokument zachycuje stav ke konci roku 2014 a vyhodnocuje jednotlivé komunikační aktivity TA ČR
směrem k veřejné správě.
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2 Definice použitých pojmů a zkratek
FB

Facebook

LI

LinkedIn

OM

Online média

PR

Public relations

SM

Sociální média

TA ČR

Technologická agentura ČR

TW

Twitter

TZ

Tiskové zprávy

VaVaI

Výzkum, vývoj a inovace

VS

Veřejná správa
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3 Popis a zdůvodnění záměru
3.1

Cíl aktivity KA 7.1

Cílem dílčí klíčové aktivity KA 7.1 je zvýšit povědomí organizací veřejné správy o výsledcích projektů
aplikovaného výzkumu a nabídnout jim dostupné informační zdroje o těchto výsledcích. Jedná se o
propagaci a prezentaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro specifickou skupinu.

3.2

Odůvodnění

V současné době není v ČR dostatečně využíván systém podpory VaV pro potřeby inovací ve veřejné
správě s tím, že obecně je „ výzkum“ chápán jako aktivita, která s aplikační praxí (užitečností řešení)
nemá mnoho společného. Z tohoto důvodu sama veřejná správa nevyužívá možnosti, které jsou jí dány
různými státními (finančními) podporami. Jestliže dosud neexistuje dostatečná vazba mezi výzkumem
a firmami pro podporu inovací v produktech výroby a služeb, v podstatě neexistuje vazba mezi
výzkumem a veřejnou správou s povědomím o přínosech této vazby. To velmi stěžuje činnost TA ČR a
obdobných státních organizací, vede k nedostatečnému využití potenciálu, který tyto organizace mají a
dochází ke ztrátě veřejných finančních prostředků jejich neefektivním využitím. Informační podpora
cílových skupin je přitom povinností TA ČR stanovenou jí v § 36a zákona č. 130/2002 Sb.

4 Analýza stávající situace – stav k 31. 12. 2014
Během situační analýzy informovanosti veřejné správy bylo vycházeno z dokumentů TA ČR, které mají
funkci pilíře vnějších komunikačních aktivit TA ČR. Jedná se o následující dokumenty:
● Návrh PR strategie TA ČR,
● Komunikace TA ČR 2015,
● STRATA 2020,
● Komunikační strategie zpracovaná společností TAKTIQ pro TA ČR (Komunikační strategie)
● Grafický manuál TA ČR.
Podle analýzy uvedené v Komunikační strategii, dosavadní externí komunikace TA ČR často opomíjela
oblast veřejné správy a byla zaměřena zejména na příjemce a odbornou veřejnost. Celková prezentace
TA ČR byla považovaná za nedostatečnou a roztříštěnou.
V rámci situační analýzy komunikace TA ČR byl současný stav PR a komunikačních aktivit směrem k
veřejné správě rozdělen na relevantní komunikační kanály, uvedené v Tabulce 1 a seřazeny dle
intenzity využívání od nejčastěji využívaného po nejméně využívaný.
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Tabulka 1 Komunikační kanály TA ČR

Komunikační kanály TA ČR
Oficiální webové stránky TA ČR
KOMUNIKACE

Tiskové zprávy a publikace
Média - online, tištěná
Workshopy a semináře

PR

Soutěže, výstavy
Společenské události

4.1

Stav komunikačních aktivit
4.1.1

On-line komunikace

Oficiální webové stránky TA ČR
TA ČR má od roku 2009 založeny oficiální webové stránky, které jsou spravovány IT oddělením
a pracovníkem vnějších vztahů. Za sledované období roku 2014 bylo na webu TA ČR v sekci hlavních
novinek, které mají funkci hlavního informačního kanálu, zveřejněno celkově 121 aktualit, což činí v
průměru 2 až 3 zveřejněných zpráv týdně. Aktuality byly ve složení, které jsou popsány v následujícím
grafu 1.
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Graf 1 Struktura zpráv na webových stránkách TA ČR za rok 2014

Webové stránky jsou zaplněny nepříliš dobře tříděnými informacemi, „rozklikávací“ menu se
nachází v záhlaví, na levé i na pravé straně. Je nutné webové stránky zjednodušit a jejich vzhled
a funkčnost přizpůsobit mobilním zařízením. Informace cílovým skupinám jsou zobrazeny
především v sekci novinky a v sekci tiskové zprávy. Nedostatečná je především propagace
výsledků projektů aplikovaného výzkumu podpořených Technologickou agenturou ČR, resp.
státem. Na webech partnerských institucí chybí odkaz webových stránek TA ČR. Zároveň je
opomenuta optimalizace SEO, která by cílovým skupinám usnadnila vyhledávání potřebných
informací. Slabinou webových stránek byla jejich anglická mutace. Na anglické verzi byly
zobrazovány informace v českém jazyce a hlavní aktuality byly překládány do anglického jazyka
minimálně.
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4.1.2

Sociální média

Prezentace TA ČR v sociálních médiích byla zaměřena pouze na Facebook (založen v červenci
2014) a Linked In. Pro instituci typu TA ČR má hlavní roli v komunikaci kromě Facebooku také
LinkedIn a Twitter a to doplněno o YouTube a SlideShare, kde TA ČR své profily založeny nemá.
Komunikace pomocí sociálních médií postrádá rámec a jasnou komunikační strategii.
Linked In:
Profil na této sociální síti byl chybně založen jako profil osoby a ne instituce, což na prezentaci
nemá pozitivní efekt. Komunikace v rámci toho SM neprobíhala a na profilu nebyla zaznamenaná
žádná aktivita.
Facebook:
Stránka je chybně založena jako místo. Příspěvky zde vkládá tiskový mluvčí cca jednou týdně.
Komunikaci TA ČR na Facebooku v roce 2014 popisuje Tabulka 3.
Tabulka 3 Komunikace Facebook

MĚSÍC

FANOUŠCI

POČET
PŘÍSPĚVKŮ

DOSAH
PŘÍSPĚVKŮ

ZAMĚŘENÍ NA
PROJEKTY
APLIK.VÝZKUMU

ZAMĚŘENÍ NA
“HIGH-TECH”
NOVINKY VaVaI

ZAMĚŘENÍ NA
TA ČR

ČERVENEC

16

4

2,8

2

1

2

SRPEN

25

13

12,7

0

12

1

ZÁŘÍ

35

14

23,2

0

11

3

ŘÍJEN

38

10

35,28

0

7

3

LISTOPAD

50

18

29,7

1

15

2

PROSINEC

62

14

58,4

0

13

1

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že komunikace na SM postrádá témata se zaměřením na prezentaci
projektů aplikovaného výzkumu a o TA ČR a jejím dění. Novinky z high tech inovací a VaVaI jsou na
stránkách tohoto typu nedůležité pro celistvost komunikace, ale pokud jejich množství výrazně
převyšuje četnost výše zmíněných témat, postrádá existence těchto stránek jasný smysl a nepřinese
požadovanou sledovanost a tím informovanost fanoušků o aplikovaném výzkumu v ČR a jeho
výsledcích.
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4.1.3

Off–line komunikace

Tiskové zprávy a publikace
Tiskové zprávy (TZ) zveřejňované TA ČR se týkají především programů, výzev, konferencí
a společenských akcí pořádaných TA ČR. TZ byly doposud psané “úřednickým jazykem”, ne vždy pro
člověka srozumitelné. TZ jsou rozesílány na úzký okruh novinářů bez ohledu na druh TZ a zaměření
novináře.
V Tabulce 2 je uvedeno množství TZ za rok 2012, 2013 a 2014. Zároveň uvádí, kolik z TZ bylo
zaměřeno na informace o programech TA ČR a projektech aplikovaného výzkumu. Z uvedených dat
vyplývá, že informovanost o projektech byla doposud nízká.
Tabulka 2 Četnost tiskových zpráv TA ČR (2012-2014)

ROK

CELKOVÝ POČET TZ

TÉMATIKA PROGRAMY

TÉMATIKA PROJEKTY

2012

18

10

1

2013

24

6

1

2014

10

3

2

TA ČR každoročně vydává Výroční zprávu a přehled programů TA ČR. Jejich struktura a obsah je na
vysoké úrovni v souladu s nároky na takovýto druh publikace.
Podle analýzy Komunikační strategie jsou články o TA ČR v tištěných médiích zveřejňovány
minimálně. Což se odráží i od analýzy TZ. PR oddělení postrádá seznam tiskovin a médií, která jsou pro
prezentaci TA ČR stěžejní a ve kterých je důležité posílit intenzitu tiskových zpráv a jejich
informovanosti o výsledcích projektů podpořených TA ČR.
Prezentace a účast na konferencích, seminářích a podobných akcích probíhá aktivně s pozitivním
výsledkem, jako je navazování nové spolupráce se zájmovými subjekty a zvyšování povědomí o
projektech aplikovaného výzkumu a TA ČR jako takové. Což vyplynulo z rozhovorů s vybranými
subjekty VS prováděných členy týmu KA 7.
Televize a rozhlas – spolupráce s těmito médii neprobíhá. Za sledované období proběhl v rozhlase 1
rozhovor s předsedkyní TA ČR Rut Bízkovou.
Workshopy, semináře a konference
TA ČR se každoročně prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde mimo
poradenskou činnost žadatelům o podporu, organizuje odbornou konferenci za účasti
významných osobností z oblasti VaVaI. Současně se pořádají informačních workshopy
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k vyhlášeným veřejným soutěžím TA ČR, které jsou ale zaměřeny na jinou cílovou skupinu než
je oblast veřejné správy.
Soutěže, výstavy
TA ČR každoročně pořádá výtvarnou soutěž pro studenty VŠ a žáky základních a středních
škol. Tato soutěž je vhodným prostředek pro navazování komunikace a vztahů se zaměstnanci
veřejné správy.
Společenské události
Významnou událostí je Den TA ČR. Během něj je pořádaná konference na aktuální téma z oblasti
VaVaI a vystupují na ní významné osobnosti z dané oblasti. Na ni navazuje tisková konference a
na závěr dne je pořádaný slavnostní večer spojený s vyhlašováním Cen TA ČR řešitelům
nejúspěšnějších projektů podpořených z programů TA ČR. Tento Den je velmi významný pro
komunikaci TA ČR s účastníky veřejné správy.

4.2

Průzkum informovanosti veřejné správy

V rámci analýzy stávající situace informovanosti veřejné správy probíhalo dotazování
relevantně vybraných zaměstnanců veřejné správy. Dotazování prováděli členové týmu KA 7
formou osobních pohovorů a dotazníků. Dotazovaným byly kladeny otázky ohledně jejich
přehledu v oblasti VaVaI, činnosti TA ČR, výsledcích aplikovaného výzkumu a možnostech
využití aplikovaného výzkumu pro potřeby resortů.
Vyhodnocení a závěry dotazování:
●
členové VS mají povědomí o TA ČR ale již menší o její přesné činnosti a úloze ve VaVaI,
●
členové VS neznají konkrétní výsledky aplikovaného výzkumu a chybí jim informace o
podpořených projektech,
●
členové VS mají základní přehled v oblasti VaVaI ale uvítali by více informací.
V rozhovoru dotazovaní jednotlivci navrhli jimi nejpřijatelnější formu poskytování informací pomocí
newsletteru, sociálních médií a tištěnou prezentaci.

4.3

Shrnutí analýzy

Následující informace o využívání komunikačních nástrojů byly zpracovány ke dni 31. 12. 2014.
4.3.1

Online komunikace

Tabulka 4 Stav online médií 31. 12. 2014

ONLINE KOMUNIKACE

AKTUÁLNÍ STAV

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ
STRÁNKY

zastaralé, nedostatečná
aktualizace AJ verze,
nepřehledné
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NEWSLETTER

nepoužíván

LINKEDIN

špatně založená stránka

TWITTER

nepoužíván

FACEBOOK

špatně založená stránka

YOUTUBE

nepoužíván

SLIDESHARE

nepoužíván

WIKIPEDIA

stránky nejsou založeny

Tabulka 5 Stav off-line médií 31. 12. 2014

OFF-LINE
KOMUNIKACE

NÁSTROJ
Tiskové zprávy
Tiskové konference

Prezentace v
tištěných
médiích

nedostatečná popularizace podpořených projektů
1 x ročně – Den TA ČR

Setkání s novináři

neprobíhá

Press tripy

neprobíhají

Časopis TA ČR
Semináře a workshopy
Cena TA ČR
PR

AKTUÁLNÍ STAV

Umělecká soutěž
Eventy

Nevydává se
Průběh nahodilý, potřeba systematizace a včasné oznámení
chybí větší pokrytí v médiích
postrádá ucelený rámec a vyšší propagaci
Nekonají se kromě vernisáže umělecké soutěže
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5

Seznam použitých zdrojů

Pro zpracování analýzy stávající situace byly využity následující vstupní informace a podkladové
materiály:
● Návrh PR strategie TA ČR
● Komunikace TA ČR 2015
● STRATA 2020
● Komunikační strategie - TAKTIQ
● Grafický manuál TA ČR
● Marketing a prodej vědy a výzkumu; dokument dostupný na: www.datamar.cz
● Oficiální webové stránky digitální agentury RobertNemec.com, s. r. o.: robertnemec.com
● Marketing ve vědě a výzkumu; Moravská vysoká škola Olomouc
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Příloha č.1: Facebookové stránky TA ČR
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Příloha č.2: Stránky TA ČR na Linked In
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