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1 ANALYTICKÁ ČÁST 

Dokument je zaměřen na marketingovou komunikaci města Čáslav jako obce s rozšířenou 

působností. 

Hlavním cílem je navrhnout strategii marketingové komunikace města zaměřenou na naplňování 

strategie a programových dokumentů města, vedoucí ke zvýšení efektivnosti komunikace se 

zvolenými cílovými skupinami. 

Principy marketingové komunikace lze účelně zakomponovat do rozvoje města a lépe tak 

uspokojit potřeby veřejnosti. Marketing města lze vhodně využít v oblasti kultury, sportu, 

cestovního ruchu, volnočasových aktivit. Má kladný vliv na celkové vnímání města, 

ekonomickou situaci a vlastní kvalitu života obyvatel. 

Čáslav měla stejně jako jiná města zájem o zavedení moderních komunikačních prostředků, 

jakými jsou sociální média či Mobilní Rozhlas, který lze bezesporu velmi dobře využít při krizové 

komunikaci či realizaci nových webů. Mnohé moderní komunikační kanály jsou pro komunikaci 

města výzvou a pro jejich obsluhu jsou vyžadováni proškolení a nadšení zaměstnanci. Obecně 

získání pozornosti občanů a snaha o jejich aktivní zapojení je v dnešní rychlé a uspěchané době 

velmi těžké. 

Práce předkládá přehled dostupných nástrojů komunikačního mixu, které jsou používány 

v komunikaci s veřejností. Město komunikuje s veřejností pomocí orgánů státní správy a dále i 

také pomocí dalších komunikačních kanálů, které jsou řazeny do marketingové komunikace a 

komunikačního mixu. 

Dokument analyzuje stávající vizuální styl města a jeho komunikační kanály. Hodnotí je a 

navrhuje možná zlepšení, tak aby bylo vše efektivněji využíváno a finálně byli hlavně občané 

lépe informováni a spokojeni. Obecně lze konstatovat, že zlepšení komunikačních schopností 

města s občany je dlouhodobý proces a vyžaduje kvalitní rozhodnutí, která se vztahují k realizaci. 

1.1 Popis a charakteristika vybraných výzkumných metod 

K identifikaci požadavků zvýšení efektivnosti komunikace byl použit marketingový výzkum 

formou výzkumné sondy a interní materiály zohledněné v analýze kontextu. Marketingový 

výzkum je částí marketingového informačního systému, který dále obsahuje interní data a data 

získaná analýzou kontextu. Marketingový výzkum je používán ke zjištění informací pro podporu 

rozhodování vedení města a fungování odboru vnějších vztahů a komunikace, který se zabývá 

marketingovou komunikací města. Je klíčovým nástrojem v případě změny nastavené strategie, 

taktiky či důležitého nařízení. 

Analýza kontextu, jež zahrnuje charakteristiky města Čáslav včetně současné vizuální identity, 

popisuje organizační strukturu města Čáslav a městského úřadu, používané komunikační nástroje 

interní a externí komunikace.  
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Výzkumnou sondu lze charakterizovat jako drobnější formu kvantitativního výzkumu formou 

dotazování respondentů. Je použita metoda deskriptivního výzkumu, který je založen na rozboru 

již existujícího systému a problematiky, který si klade za cíl zaznamenat četnosti nějakého 

chování a často hledá řešení otázek typu co, kdo, kdy, kde a jak. Dotazování formou dotazníku je 

jednou z forem kvantitativného veřejného mínění. Výzkumnou oblastí byl výzkum komunikace. 

Účelem byl jednorázový výzkum vztahující se k současné situaci. Respondenti byli 

výzkumníkem osloveni k vyplnění. Jako metoda výběru respondentů byl zvolen kvótní výběr na 

obecné populaci města. Kvótními proměnnými zde mohou být například věk, pohlaví, bydliště. 

Negativem u tohoto vzorku může být, že vybrané kvótní znaky nejsou ty správné. (Tahal, 2017, 

s. 37–51) 

Dle Tahala (2017, s. 31) kvantitativní výzkum odpovídá na otázku kolik a zjišťuje, kolik jednotek 

(jednotlivců či domácností) má určitý názor či se nějak chovají. Prostřednictvím výzkumné sondy 

byla získána data a následné informace o skutečném vnímání komunikace města Čáslav 

veřejností.  

Jako data lze definovat čísla, slova, zvuky či obrazy, které jsou uloženy v různých formách médií 

či papírové nebo elektronické podobě. Informace jsou potom výsledkem analýzy pořízených dat. 

Data můžeme rozdělit na tvrdá a měkká. Tvrdá data vznikají evidováním firemních operací, 

jakými jsou prodej či nákup a jsou evidována v systému firmy. Měkká data vznikají dotazováním 

vybraného vzorku a vyjadřují subjektivní názory a postoje. (Tahal, 2017, s. 26–27) 

Za interní data lze považovat data, která se vyskytují ve firemní databázi. Externí data vznikají 

zkoumáním složek mimo firmu. Data lze rozdělit na sekundární a primární. Primární data jsou ta, 

která pořídíme výzkumem. Sekundární daty jsou ta, která lze získat z různého množství zdrojů. 

V rámci externích zdrojů jde například o výroční zprávy, reporty, statistiky, obchodní rejstřík.  

U interních zdrojů se jedná o existující firemní databáze.  

Dotazníkem lze sbírat odpovědi, které lze charakterizovat dle Tahala (2017, s. 76–77) jako 

proměnné, které jsou děleny na kvalitativní či kvantitativní. V případě kvantitativních 

proměnných lze dle Tahala (2017, s. 88–89 uvažovat o ukazatelích: 

- aritmetický průměr (průměrná hodnota kvantitativní proměnné) 

- medián (dělí řadu vzestupně seřazených hodnot na dvě stejně počitatelné hodnoty) 

- výběrový rozptyl (vyčísluje absolutní variabilitu a je stanoven jako podíl součtu kvadrátu 

odchylek všech naměřených hodnot vůči jejich průměru v čitateli, ve jmenovateli je 

potom jejich hodnota snížena o jedničku) 

- směrodatná odchylka (odmocnina výběrového rozptylu) 

- výběrová šikmost (asymetrie rozložení hodnot kolem průměru) 

- výběrová špičatost (koncentrace hodnot kolem průměru) 

O chybějí hodnotě Tahal (2017, s. 79) hovoří v případě, kdy uživatel odmítl odpovědět či 

odpověď nezná či to nekoresponduje s jeho odpovědí. Pokud se jedná o větší počet hodnot (nad 

3–5 %), potom je třeba prozkoumat důvody a takto s odpovědí pracovat. „Četnost je definována 
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jako počet výskytů dané kategorie jedné proměnné v datech. Četnost říká, kolik respondentů jako 

odpověď na otázku zvolilo právě danou konkrétní hodnotu.“ Relativní četnost pracuje  

s hodnotami, které připadají na danou skupinu a je definována v procentech. (Tahal, 2017, s. 83) 

Pro zjištění dat a informací byl použit dotazník, který se dotazoval na vybrané oblasti komunikace 

města Čáslav.  

Pro vlastní realizaci a vyhodnocení dotazníku byla použita platforma Survio, která umožňuje 

dotazník nejen vytvořit a posbírat odpovědi od respondentů, ale zpravidla pokrývá veškerou 

potřebu analýzy, kterou většina firem potřebuje s daty z dotazníků udělat. „Výstupy jsou 

k dispozici online, dají se sdílet odkazem uvnitř úřadu zcela volně nebo jsou chráněné heslem. 

Výsledky jsou zobrazovány v tabulkách a sloupcových nebo koláčových grafech. Velkou 

výhodou těchto analytických nástrojů implementovaných přímo do dotazníkové platformy je, že 

analýza je rovnou propojena s dotazníky. Odpadá tak nutnost úpravy dat pro nějaký software.“ 

(www.ecommercebridge.cz, 2022) 

 

1.2 Definování cílových skupin 

Komunikační strategie cílí na širokou veřejnost, kterými jsou osoby a organizace a návštěvníci 

města. K hlavním cílovým skupinám, na něž se komunikační aktivity města nejvíce zaměřují patří 

obyvatelé města, místní podnikatelé a návštěvníci města. 

Obyvatelé města 

Jedná se nejdůležitější skupinu externí komunikace, která má velmi úzký kontakt s městem. 

S uvedenou skupinou je potřebné dlouhodobě komunikovat, dávat jí velkou pozornost, ptát se jí 

a vysvětlovat jí rozhodnutí vedení města. Skupinu obyvatel města lze rozdělit na: 

- zaměstnanci MěÚ Čáslav (velmi důležitá skupina občanů z pohledu předávání  

a relevantnosti informací a tvorby dobrého jména města, která potřebuje mít k dispozici 

dostatečné aktuální informace) 

- zvolení představitelé města (klíčová skupina 21 zastupitelů města z pohledu 

rozhodovacích pravomocí, pro kterou je velmi důležité zachování obousměrného 

předávání informací v rámci komunikačních kanálů) 

- podnikatelé a zástupci veřejného sektoru (jedná se o skupinu se specifickým požadavkem 

informací vztahujících se k plánovaným projektům a možností spolupráce s městem 

v oblasti financování, rozvojových projektů a zaměstnanosti) 

- zástupci neziskového sektoru (jedná se o skupinu, která má zájem o získání podpory 

města u svých projektů ve smyslu získání informací, finanční podpory z různých 

dotačních titulů) 

- děti, mládež (skupina mladých občanů města se specifickými názory a postoji, který je 

třeba přizpůsobit i komunikační nástroje) 

http://www.ecommercebridge.cz/
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- senioři (velmi citlivá skupina obyvatel díky svému sociálnímu postavení vyžadující 

zvláštní přístupy při komunikaci) 

- odborná veřejnost (odborná část veřejnosti, která důležitá svým vzděláním a je schopna 

vzít do úvahy souvislosti komunikovaného problému) 

 

Obyvatelé ORP 

Město Čáslav v rámci výkonu své přenesené působnosti v kontaktu s občany ORP v rovině 

komunikace místní správy a samosprávy a obyvatel spádových obcí. Pracovníci místní správy 

jsou důležití pro přenos informací, u kterých je nezbytné zachování kvality a úplnosti pro výkon 

činnosti přenesené působnosti. Samotní obyvatelé jsou důležitým partnerem pro komunikaci 

vztahující se k realizaci strategie přesahující rámec města Čáslav. 

Návštěvníci města 

Jedná se o skupinu tvořenou turisty a dalšími občany žijícími mimo spádovou oblast ORP. 

Zajímají se o jiný druh informací, než občané města či ORP. Je třeba jim poskytovat informace o 

městě a předkládat jim důvody k navštívení města samotného. Jedná se o turisty z regionu či 

mimo region a ze zahraničí. Turisté z regionu se převážně zajímají o informace lokálního 

charakteru a turisté mimo region města, se hlavně zajímají o město jako oblast pro trávení 

dovolené a volného času. Turisté ze zahraničí většinou využívají komunikační kanály, které jsou 

nejednou vázány na komunikační kanály partnerských měst. 

 

Veřejné instituce 

Město Čáslav je samosprávným celkem zajišťujícím správu přenesené působnosti zahrnující 

veřejné instituce pro komunikaci s cílovými skupiny. 

 

Média 

Zajišťují přenos informací dalším cílovým skupinám. Je potřebné, aby byla zapojena do 

komunikace včas a na správném místě.  

 

1.3 Preference typů komunikačních kanálů 

Klíčové komunikační nástroje a jejich cílové skupiny jsou zobrazeny níže. Tučně jsou vyznačeny 

nejdůležitější cílové skupiny vztahující se ke komunikačnímu kanálu. Tučně a kurzívou jsou 

označeny cílové skupiny následující za hlavní cílovou skupinou: 
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- Čáslavské noviny (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti a mládež, 

senioři, odborná veřejnost; občané ORP, návštěvníci města; veřejné instituce; média)  

- weby města (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti a mládež, senioři, 

odborná veřejnost; občané ORP, návštěvníci města; veřejné instituce; média) 

- sociální média (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti a mládež, senioři, 

odborná veřejnost; občané ORP, návštěvníci města; veřejné instituce; média) 

- Mobilní rozhlas/Munopolis (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, senioři, 

odborná veřejnost) 

- vývěsky (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti a mládež, senioři, 

odborná veřejnost; návštěvníci města)  

- místní rozhlas ((občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti a mládež, senioři, 

odborná veřejnost; občané ORP, návštěvníci města; veřejné instituce; média)  

- mobilní (informační panely) (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti  

a mládež, senioři, odborná veřejnost; návštěvníci města)  

- Informační centrum (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti a mládež, 

senioři, odborná veřejnost; občané ORP, návštěvníci města; média)  

- TV Aktuality Čáslav (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti a mládež, 

senioři, odborná veřejnost; občané ORP)  

- emailová komunikace (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti a mládež, 

senioři, odborná veřejnost; veřejné instituce; média)  

- osobní kontakt s veřejností (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, děti  

a mládež, senioři, odborná veřejnost; občané ORP) 

- veřejná projednávání a (online) streamy (občané města – podnikatelé, neziskový sektor, 

děti a mládež, senioři, odborná veřejnost) 

 

1.4 Definice druhů komunikace 

Komunikace je přenos sdělení a slouží k výměně informací. Plní funkce jako přesvědčit, prodat, 

vytvořit novou hodnotu. Neodlučitelnými vlastnostmi jsou zřejmá vize, pečlivě opatrovaná 

značka vyjadřující jedinečnost, odlišnost a souvislost komunikačních aktivit šitá na míru. 

(Jakubíková, 2013, s. 296) 

„Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, 

s jehož pomocí naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ Bez marketingové 

komunikace se nelze obejít. Firmy potřebují přesvědčit k zakoupení jejich výrobku, státní 

organizace vyvíjejí snahu přesvědčit občany ke změně sociálního chování (kouření, třídění 

odpadu, veřejné sbírky), volební strany lákají voliče, aby jim svěřili svůj hlas. (Karlíček, 2016,  

s. 10) 

Dle Přikrylové (2019, s. 30) je primárním úmyslem marketingové komunikace ujistit případného 

nebo současného klienta či občany o změně stanovisek, pohledů, zvyklostí.  
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Marketingová komunikace je nedílnou součástí marketingu, díky kterému jednotlivé osoby, 

skupiny, firmy nabývají toho, co potřebují a chtějí pomocí volné směny výrobků a služeb mezi 

sebou. „Obsahuje všechny typy komunikace, kterými se firma snaží ovlivnit vědomosti, postoje 

a chování zákazníka týkající se produktů, které firma na trhu nabízí.“ (Jakubíková, 2013, s. 14, 

298) 

5 M marketingové komunikace dle Jakubíkové (2013, 296): 

- poslání (mission) 

- sdělení (message) 

- použitá média (media) 

- peníze (money) 

- měření výsledků (measurement) 

 

Název „marketingová komunikace“ se v českém jazyce používá krátce. Vychází z anglického 

slova „promotion“, které se do českého jazyka překládá jako „propagace“ či „podpora prodeje“. 

Marketingová komunikace je pojmenování jednoho ze základních elementů marketingového 

mixu. Rozdělení marketingové komunikace dle Jakubíkové (2013, s. 297): 

- komunikace podlinková (orientuje se na aktivity, přesvědčuje zákazníka k zakoupení 

produktu) 

- komunikace nadlinková (reklama v médiích) 

Základní rozdělení komunikace je na vnitřní (interní) a vnější (externí). 

1.4.1 Interní komunikace 

Pro interní komunikaci jsou používány dva až tři komunikační kanály, které zahrnují: 

- vertikální komunikační kanál, který dává možnost postoupit informace od vedení 

zaměstnancům oběma cestami 

- horizontální komunikační kanál, který zahrnuje komunikaci mezi zaměstnanci na stejné 

úrovni 

- Diagonální komunikační kanál plní funkci komunikace zaměstnanců napříč firmou 

(Jakubíková, 2013, s. 305) 

Mezi nástroje interní komunikace ovlivňující vztah zaměstnance k podniku patří: 

- úvodní informace, které dávají informace o firmě, firemní kultuře, zvyklostech (brožury, 

pracovní manuály, schémata organizační struktury, telefonní seznam) 

- průběžné informace, které umožňují postupné zapojení, informování a vlastní aktivitu 

(interní časopisy, nástěnky, výroční zprávy, intranet, pracovní setkání, elektronická pošta, 

porady, teambuildingy, osobní schůzky) 
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- personální systémy pro motivování a oceňování výkonu pracovníků, hodnocení výsledků 

a plánování dalšího osobního rozvoje zaměstnanců (finanční ohodnocení, firemní 

benefity, hodnoticí systémy, školicí a vzdělávací programy) 

- vnější faktory pomáhají dotvořit celkový pohled na firmu (firemní reklama a identita, 

podnikové public relations a prezentace firmy v médiích) (Jakubíková, 2013, s. 305) 

 

1.4.2 Externí komunikace 

Pro oboustrannou komunikaci mezi občany a úřadem je potřebný zájem obou stran na spolupráci 

a průběžná kontrola. Cílem by mělo být řešení problémů, hledání inovací a podnětů ke zlepšení. 

K tomu je třeba informací, které jsou důležitou součástí služeb. Informace z pozice občana mají 

být lehce dostupné, tak aby v každé situaci věděl, kde je může najít a na koho se obrátit. Mělo by 

se jednat o místa stabilní a obecně známá. Výsledkem je potom domluva, shoda či kompromis. 

(moderniobec.cz, 2022) 

Roviny komunikace mezi úřadem a občanem: 

- povinná komunikace je o nutnosti či povinnosti komunikace (vychází ze vztahujících se 

zákonů, vyhlášek a norem, které je třeba akceptovat, jedná se o nutná pravidla, hranice, 

které jsou zárukou právního státu, tak aby vše fungovalo uceleně a plnohodnotně) 

- nepovinná komunikace je o tom, jestli spolu komunikovat chceme a budeme (není dána 

zákonem, opírá se o tradice, kulturní hodnoty a v rámci zachování demokratické 

společnosti hledá společná východiska a tvoří občanskou společnost bez vyhýbání se 

zákonům či tvoření úmyslných překážek) (moderniobec.cz, 2022) 

 

V rámci poskytování informací pro občany jsou důležité: 

- obsahová přiměřenost (jedná se o situace, kdy místo toho, aby státní správa řešila občanův 

problém, útočí na něj obranářským výčtem dosažených aktivit) 

- srovnatelnost (dostupné údaje a informace by měly být mezi jednotlivými městy a obcemi 

porovnatelné) 

- dostupnost (informace musí být dostupné v časovém předstihu a občan při jejich hledání 

nemůže překonávat prostorové a uživatelské překážky, informace musí být dostupné 

prostřednictvím vybraných komunikačních kanálů bez technických a uživatelských 

překážek) 

- srozumitelnost (je třeba zachovat srozumitelnost informací poskytovaných úředníky  

a zástupci města a dále je uplatňovat při správě města vůči zájmům celku)  

- odlišnost vnímání státní správy a samosprávy, tak aby občan pochopil, jaké činnosti jsou 

oblastí přenesené působnosti a kdy se jedná o kroky zastupitelstva a jeho priority či plány, 

které může občan jako volič ovlivnit svým spolurozhodnutím 

- správné formulování informací s ohledem na různé cílové skupiny s ohledem na jejich 

vzdělání, schopnosti a potřeby 
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- včasnost informací (je třeba pracovat na informačních zdrojích, které jsou zárukou 

potřebných informací o různých aktivitách, pravidlech, dění, nečekaných haváriích) 

- relevantnost a pestrost zdrojů (je třeba mít vlastní dostupné zdroje informací a nespoléhat 

se např. pouze na Český statistický úřad) (moderniobec.cz, 2022) 

Vztahy mezi povinnou a nepovinnou komunikací jsou následující: 

- vztah založený na povinné komunikaci (zákonech) hovoří o tom, kdy se něco musí 

(jestliže nebude občan uklízet exkrementy po svém pejskovi, je nám obecní vyhláška 

k ničemu do té doby, než ji začnou občané dodržovat) 

- vztah založený na vysvětlení situace PROČ (je třeba použít vhodných důvodů 

k vysvětlení určité skutečnosti a vzít na vědomí situaci občanů, věk, jejich vzdělání, 

postavení toho, kdo vysvětluje, i příjemce informace) 

 

1.5 Analýza současné komunikace 

Dokument analyzuje stávající vizuální styl města a jeho komunikační kanály. Hodnotí je a 

navrhuje možná zlepšení, tak aby bylo vše efektivněji využíváno a finálně byli hlavně občané 

lépe informováni a spokojeni. Obecně lze konstatovat, že zlepšení komunikačních schopností 

města s občany je dlouhodobý proces a vyžaduje kvalitní rozhodnutí, která se vztahují k realizaci. 

1.5.1 Marketingový výzkum 

Původně bylo počítáno s marketingovým výzkumem. Vzhledem k nedávno ve městě 

uskutečněnému výzkumu společností KPMG mezi občany města za účelem vypracování 

strategického plánu jako strategického dokumentu města byla pro účely vypracování diplomové 

práce uskutečněna výzkumná sonda marketingové komunikace, jako forma drobnějšího 

empirického šetření, kvantitativního charakteru. Dotazníkové šetření proběhlo, protože nebylo 

zřejmé, jak jsou občané města Čáslav spokojeni s komunikací radnice. Zda jsou dostatečně 

informováni o tom, co se ve městě plánuje, děje, koná, realizuje, udělalo. Nebylo ověřeno, jestli 

současná komunikace města občanům vyhovuje, je pro ně jasná, srozumitelná, přehledná. Jestli 

je jim známo, kde, co mají hledat. Nebylo ujasněno, jestli v rámci komunikace úřadu vůči nim 

něco nepostrádají. 

Hlavním výzkumným cílem bylo zjistit názory občanů města na aktuální komunikační aktivity 

Městského úřadu Čáslav. 

Sekundárním výzkumným cílem bylo zjistit názory občanů na konkrétní komunikační aktivity 

Městského úřadu Čáslav prostřednictvím používaných komunikačních nástrojů. 

Výzkumné předpoklady: 

Domníváme se, že občané města jsou spokojeni se stávající komunikací města Čáslav. 
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Očekáváme, že občané města jsou dostatečně informováni o projektech města Čáslav. 

Předpokládáme, že občané města Čáslav vědí, kam se mají obracet, když si potřebují na úřadě 

něco zařídit. 

Domníváme se, že občanům města vyhovují stávající komunikační aktivity města prostřednictvím 

komunikačních kanálů města. 

 

Použitá metoda 

Byla zvolena kombinace deskriptivního výzkumu. 

Výhodou dotazníkového šetření byla nízká časová a finanční náročnost. Díky dotazníku bylo 

možné získat data a informace od občanů a zároveň byla zachována jejich anonymita. Výstupem 

jsou grafy a tabulky s informacemi o zastoupení zkoumaného jevu v cílové skupině. Dotazník je 

možné opakovaně použít pro srovnávací šetření. Odpovědi z dotazníkového šetření lze dobře 

analyzovat. Nevýhodou dotazníku je možný individuální pohled respondentů k věci či možné 

nepravdivé odpovědi a vlastní neochota jej vyplnit. Bylo použito polostrukturovaného dotazníku 

s uzavřenými otázkami, na které se mělo odpovídat pevně danými odpověďmi a jednak  

s otevřenými otázkami, na které se dalo odpovídat volně. Otevřené otázky byly vytvořeny tak, že 

se respondenti mohli vyjádřit vlastními slovy, ze kterých lze následně získat podrobnější 

informace. Výhodou otevřených otázek bylo, že odpovědi na ně byly snáze prozkoumatelné. 

Nevýhodou potom potíže při porovnání dat. Při sběru dat byla použita elektronická forma. Otázky 

dotazníku byly vytvořeny v návaznosti na stanovené výzkumní předpoklady v oblasti 

komunikace vůči občanům města Čáslav. Vlastní dotazník byl tvořen úvodem a vlastními 

otázkami, přičemž tři z nich byly otevřené. Zbylých deset bylo uzavřených. Bylo použito 

čtyřstupňové a pětistupňové škály slovních odpovědí. (Váňová, 2020, s. 65) 

Pro předvýzkum byla zvolena forma dotazníkového šetření na malé skupině respondentů, mezi 

zaměstnanci OVVK, prostřednictvím dotazníku vytvořeného přes platformu Survio.  

Vlastní sběr dat dotazníku probíhal ve dnech 23. 3. – 11. 4. 2022, po dobu 20 dnů. Data byla 

sbírána pomocí elektronické aplikace Survio. V rámci dotazníkové sondy odpovědělo  

88 respondentů.  

Jako technika sběru dat byla použita online metoda přes internet (CAWI), jako metoda hojně 

rozšířená pro svou rychlost, cenovou dostupnost, flexibilitu, kterou lze zasáhnout pravidelné 

uživatele internetu. Dotazník byl občanům komunikován prostřednictvím sociálních médií 

městského úřadu, a to facebookového profilu Čáslav – město, které máme rádi a facebookového 

profilu Infocentra Čáslav. Link s odkazem na dotazník byl opakovaně sdílen a připomínám 

k vyplnění.  
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Měkká primární data z dotazníků byla zpracována za využití analytických nástrojů, které jsou  

k dispozici přímo v online nástroji Survio pro tvorbu dotazníků.  

Závěrečná zpráva obsahuje zjištění a doporučení využitelná pro nastavení efektivního návrhu 

komunikační strategie města Čáslav. Zahrnuje informace o tom, jaká metoda byla použita, jak 

výzkum probíhal, jaká jsou hlavní zjištění či doporučení. Obsahuje grafy, tabulky a doporučení 

pro změnu nastavení komunikace vůči občanům. Zjištěné závěry budou prezentovány vedení 

města Čáslav a občanům prostřednictvím používaných komunikačních kanálů. 

 

Výsledky výzkumné sondy 

Dotazníková sonda běžela na online odkazu Survio a byla opakovaně sdílena občanům 

prostřednictvím facebookových profilů úřadu k vyplnění. Častější zobrazování dotazníku na 

profilu bylo podpořeno 14denní placenou reklamou přímo u Facebooku. O historii návštěv 

vypovídá obrázek 4-53, z něhož je patrný prvotní zájem uživatelů po zveřejnění dotazníku. 

Jednalo se o pracovní dny (středu, čtvrtek), kdy jej zobrazilo i vyplnilo nejvíce uživatelů. 

Následně zobrazování začalo klesat. V prvních dnech dubnového měsíce zobrazování a vyplnění 

stouplo k počtu 25 zobrazení, což se dá vysvětlit zaplacenou reklamou na Facebooku, kdy 9. 4. 

(sobota) opět kleslo. V dalších dnech zobrazování dotazníku opět stouplo, ale vyplňování zůstalo 

na nízkých hodnotách. 

Statistika respondentů: 

Celkový počet návštěv: 329 

Počet dokončených: 88 

Počet nedokončených: 0 

Pouze zobrazeno: 241 

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku: 26,7 % 

Historie návštěv 23. 3. 2022 – 11. 4. 2022 

 



 
 

 14   

 

     Zobrazeno (329)        Dokončeno (88) 

Dotazník si zobrazilo 73,3 % z oslovených uživatelů a z uvedeného počtu oslovených uživatelů 

jej vyplnilo 26,7 %.  

Uživatelé dotazník navštívili prostřednictvím přímého odkazu, a to ze 100 %.  

Co se týče času vyplňování dotazníku, tak dotazník trvalo vyplnit 42 % uživatelům 5–10 minut, 

33 % uživatelů jej vyplňovalo 2–5 minut, což lze vysvětlit pozitivní zpětnou vazbu správně 

nastavené délky dotazníku, viz grafy na obrázku 4-54. V rámci přesáhnutí limitu 10 minut, a to 

konkrétně časového rozmezí 10–30 minut, se jednalo o 11,4 % občanů. Půl hodiny až hodinu 

dotazník vyplňovalo 4,5 % občanů, více než hodinu dotazník vyplňovalo 8 % občanů.  

 

Zhodnocení 

Dotazník byl, co se týče délky vyplnění, správně nastaven. 

Závěry a doporučení 

Prostřednictvím analýzy kontextu byl proveden výzkum vnímání současné vizuální identity města 

Čáslav, kde byla nezávislými hodnotiteli hodnocena komunikace značky ve smyslu použitého 

jména, log, sloganů, celkové image značky a pozice značky.  

Asociace vyvolané současnou vizuální identitou jsou různé. Značky a používané logo městem 

Čáslav jsou velmi různé, vyvolávají rozdílné pocity a nálady, vyjadřují rozdílné hodnoty, mají 

různý sociální rozměr a emocionální aspekty. V kreativním zpracování je patrná roztříštěnost, 

chybí personifikace, případné projekce do zvířete či projekce do planet či značky automobilu. Je 

zcela namístě prověřit pro stanovení nové vizuální identity důležité oblasti, jakými jsou asociace 

se značkou, racionální vlastnosti značky či produktu, výhody čili benefity značky, hodnoty, které 

značka ctí, emocionální vlastnosti, emoce a nálady, které jsou značkou u člověka vyvolány, cílová 

skupina, pro níž je určena, cena, kterou prezentuje, komunikace značky, distribuce značky a místa, 

kde se značkou setkáváme. Doporučením je realizace profesionálně a hloubkově uskutečněné 

soutěže na novou vizuální identitu města, která obsáhne všechny výše uvedené parametry a bude 

ji možno uplatnit ve vizuální identitě samotné formou podrobně zpracovaného grafického 

logomanuálu, kterým se bude řídit městský úřad, organizace města dohromady tvořící město 

Čáslav.  V novém grafickém logo manuálu bude popsána charakteristika města, včetně nového 

loga, zástupného loga, jeho barevné varianty, rozměry, zakázaná použití loga, rozkresy loga 

včetně ochranných zón. Dále logo na podkladech (zakázaná použití, černobílá varianta), písmo 

primární, sekundární, doporučené fonty písma, barevnost, akcidenční tiskoviny (dopisní papír, 

obálky, tisková zpráva, pozvánky, vizitky, tiskopisy, turistická razítka), online komunikace  

(e-mailové podpisy, webové stránky města, profily sociálních médií města), ikony a orientační 

systém (ikony interiéru a exteriéru, ikony významných památek, rastr a jeho využití, rozkres 
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rastru), copywriting (využití písmen ve vizuálu, základní slogan, další slogany), propagační 

materiály (reklamní předměty). 
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2 Analýza kontextu marketingové komunikace města Čáslav 

Analýza kontextu by měla stavět na marketingovém plánu, dle kterého by měly být stanoveny 

komunikační cíle a následně i komunikační strategie jako prostředek vyjádření způsobu dosažení 

stanovených cílů. Marketingový plán města Čáslav jako strategický plán města v době 

vypracování dokumentu ještě neexistoval. Primárně se zaměřuje na městský úřad jako hlavního 

představitele výkonu moci ve městě. Městský úřad Čáslav je často mylně zaměňován a veřejností 

vnímán jako město Čáslav. 

2.1 Charakteristika města 

- založeno v roce 1264 za vlády Přemysla Otakara II. 

- žije zde přibližně 10 tisíc obyvatel 

- části města: Staré Město, Nové Město, Filipov 

Kontakt: Městský úřad Čáslav, Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav 

O statistických údajích města Čáslav pojednává obrázek 4-1.  

Statistické údaje města Čáslav

 

Obrázek 2-1 (www.meucaslav.cz, 2022) 
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Čáslav byla 20. nejlidnatější obcí ve Středočeském kraji a 127. v České republice. Největší 

přírůstky počtu obyvatel za období 1971 až 2020 byly zaznamenány v letech 1982, 1983 a 1984, 

největší úbytek v roce 1974. Průměrný věk obyvatel města Čáslav byl po celé období let 1991  

a 2014 vyšší než průměr v ČR a od roku 2000 také vyšší než průměr ve Středočeském kraji.  

V roce 2015 zaznamenal poprvé od roku 1991 nižší hodnotu, než činil celorepublikový průměr, 

od roku 2018 však celorepublikový průměr opět převyšuje. O průměrném věku obyvatel Čáslavi 

vypovídá níže uvedený obrázek. (www.czso.cz, 2022) 

Průměrný věk obyvatel ve městě Čáslav 

 

Obrázek 2-2 (www.czso.cz, 2022) 

 

2.2 Prostředí ve městě 

Městský úřad a jeho hlavní budova jsou situovány na velmi dobrém místě, a to na náměstí Jana 

Žižky z Trocnova 1 v budově radnice. Jedná se o barokní dvoupatrovou reprezentativní budovu, 

která je umístěna vedle dominanty města, a to gotického chrámu sv. Petra a Pavla. V budově 

radnice sídlí vedení města, odbor tajemníka, živnostenský úřad, podatelna, stavební úřad, odbor 

investic, matrika, odbor vnějších vztahů, finanční odbor. Ve dvoře radnice sídlí městské policie  

a jsou zde parkovací místa pro úředníky radnice. Ostatní odbory úřadu jsou umístěny na pobočce 

v ulici Generála Eliáše. V budově radnice je dále umístěna Žižkova síň, kde umístěny údajné 

Žižkovy ostatky a instalována expozice. 

Náměstí je místo klidné, plné zeleně a parkovacích míst, ale není středem silničního ruchu. Jedná 

se o velmi výhodnou polohu, v jejíž blízkosti je umístěno informační centrum, výstavní síň, 

základní škola, nespočet obchodů se širokým sortimentem zboží, služeb a stravovacích  

i ubytovacích možností. V blízkosti je pěší zóna. Náměstí samotné se pravidelně stává centrem 

veřejností navštěvovaných farmářských trhů, které se historicky konají pravidelně každé úterý, 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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čtvrtek a sobotu. V blízkosti náměstí je pěšky velmi dobře dostupné Dusíkovo divadlo, třetí 

nejstarší divadlo v České republice, které je aktuálně po rozsáhlé rekonstrukci a nabízí řadu 

zajímavých představení pro širokou škálu obyvatelstva. Dále je z náměstí pěšky velmi dobře 

dostupné kino Miloše Formana, které svým fungováním spadá pod Dusíkovou divadlo, a městské 

muzeum s rozsáhlou expozicí. Městské muzeum v Čáslavi patří mezi nejstarší venkovská muzea 

v Čechách, sídlí v jednopatrové novorenesanční budově postavené přímo pro muzejní účely 

v roce 1884. V těsné blízkosti radnice je umístěna městská knihovna a fara římskokatolické 

církve. Náměstí je zčásti obehnáno starobylými hradbami, pod nimiž se nachází odpočinková 

zóna Podměstského rybníka se spoustou zeleně, vodních ptáků, laviček, hřišť pro děti a třeba  

i místa pro grilování. Okolí náměstí představuje kombinaci historických budov, památek, zeleně 

s možností sportovních a volnočasových aktivit. V blízkosti Podměstského rybníka je umístěn 

sportovní a rekreační park Vodranty. Dále jsou tímto směrem dostupné další ubytovací  

a stravovací možnosti.  

Vedlejší budova, pobočka městského úřadu je umístěna v ulici Generála Eliáše. Jedná se o boční 

nefrekventovanou ulici, která je z centra města velmi dobře pěšky dostupná a pro občany, kteří 

potřebuji přijet osobním autem, je k dispozici cca dvacet parkovacích míst. Obě budovy 

městského úřadu jsou v dobrém stavu, průběžně modernizovány a vybavovány novou technikou. 

V dostupné vzdálenosti pěšky, autobusem či autem od centra města je situována městská 

nemocnice a dále moderní nákupní centrum s rozsáhlým parkovištěm a benzinovou stanicí.  

Prostředí města je dále tvořeno: 

- MŠ, SŽ, VOŠ, speciální škola 

- pošta, státní a městská policie 

- ve městě k dispozici veškeré nákupní možnosti (drobní živnostníci i nákupní obchodní 

centrum) 

- sociální služby (pečovatelská služba Anima, domov důchodců, Alzheimercentrum 

Filipov) 

- charita (Diakonie, rodinné centrum Kopretina, centrum Domek) 

- církevní organizace 

- kultura (městské muzeum, knihovna, informační centrum, kino Miloše Formana, 

Dusíkovo divadlo) 

- sport (atletický stadion, zimní stadion, fotbal, koupaliště, krytý bazén, tenis, Sportovní 

areál Vodranty – areál nacházející se v příjemném prostředí městského lesoparku) 

- Letní koupaliště Vodranty  

- TJ Sokol Čáslav (sokolovna) 

- Klub Gumárna (klub s bowlingem) 

- fitness centra (Fitness centrum Čáslav, Fitness centrum Potírna) 

- tělocvičny a hřiště jednotlivých ZŠ a SŠ, hřiště ZŠ přístupná i pro veřejnost  

- ubytovací služby (hotel, penziony, městská ubytovna) 
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- památky (kostel sv. Petra a Pavla, Otakarova bašta, Žižkova síň, historické památky  

v okolí) 

- turistické možnosti (cyklotrasy, naučné stezky) 

Čáslavské osobnosti historicky ovlivňující prostředí ve městě: 

- Jan Ladislav Dusík, hudební skladatel 

- Miloš Forman, režisér, scenárista 

- Ludmila Formanová, atletka 

- František Moravec, důstojník ČSA 

- Rudolf Těsnohlídek, spisovatel, básník 

- Jarmila Kratochvílová, atletka, držitelka světového rekordu 

- Vladimír Remek, kosmonaut 

 

Prostředí cestovního ruchu města 

Území ORP Čáslav není z pohledu turistického ruchu exponovaným prostorem. Toto území leží 

mezi dvěma turisticky významnými oblastmi (město Kutná Hora a CHKO Železné Hory), které 

svou nabídkou převyšují atraktivitu Čáslavi a jejího okolí. I přes tento fakt město disponuje 

historickými objekty městské památkové zóny, která dodávají centru Čáslavi ráz raně gotického 

města. Mezi hojně navštěvované památky spadá zejména pás městského opevnění s 15 baštami  

a gotickou válcovou Otakarovou věží. Kromě kulturně-historických památek v centru města je 

Čáslav důležitá z hlediska své nabídky kulturních aktivit či v rámci dostupnosti přilehlých zámků, 

sakrální i světské architektury. (interní materiál KPMG, 2022) 

V rámci širšího ORP jsou dostupné některé přírodní atraktivity, např. Žehušická obora či Tisá 

skála. V blízkosti Čáslavi se nachází zámecký hotel Hostačov, novogotický zámek Filipov a další 

oblíbenou destinací je i zámek Žleby s rozsáhlým anglickým parkem. (interní materiál KPMG, 

2022) 

Blízkost k oblíbeným turistickým destinacím spolu s rozsáhlou dopravní infrastrukturou  

a estetickým rázem města umožňují Čáslavi být i středobodem pro cestovní plány návštěvníků 

regionu. Potenciál rozvoje cestovního ruchu města tkví v atraktivitě historického centra,  

v kulturních aktivitách a dále také v dostupnosti dalších turistických destinací. (interní materiál 

KPMG, 2022)  

Mezi vybrané atraktivity cestovní ruchu patří: 

- městská památková zóna 

- městské opevnění 

- kostel sv. Petra a Pavla 

- Dusíkovo divadlo 

- muzeum zemědělské techniky 
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- evangelický kostel 

Důležitou součástí nabídky města je Informační centrum Čáslav (IC), které plní funkci 

turistického informačního centra a nachází se na náměstí Jana Žižky z Trocnova 1. V současné 

době IC disponuje národní certifikací Asociace turistických informačních center ČR na třídu B, 

což značí jeho velmi dobrý rozsah služeb a kvalitu činnosti. (interní materiál KPMG, 2022) 

2.3 Organizační struktura města Čáslav 

Čáslav je na základě zákona č. 313/2002 Sb. městem, v jehož čele stojí starosta. Do samosprávy 

města patří vedení města, rada a zastupitelstvo. Rada má 7 členů, z toho 2 členové tvoří nejvyšší 

vedení (starosta a místostarosta). Rada zřídila 8 komisí, které slouží jako iniciační a poradní 

orgány vedení města. Organizační struktura viz obrázek 4-3 (interní materiál KPMG, 2022) 

Ve městě dále funguje pět pracovních skupin, zaměřených na dopravu, bytovou výstavbu, životní 

prostředí, volnočasové aktivity, veřejný prostor a otevřenost, informovanost a zapojení obyvatel. 

(interní materiál KPMG, 2022) 

Organizační struktura města Čáslav 

 

Obrázek 2-3 (interní materiál KPMG, 2022) 

 

2.3.1 Zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo je kolektivním orgánem obce, který je přímo volen jejími obyvateli. Jako jediný 

orgán obce je vytvořen přímou volbou a měl by do rozhodování nejvíce přenášet vůli voličů.  
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Schvaluje rozpočet města, vydává obecně závazné vyhlášky, uděluje čestná občanství. 

Zastupitelstvo má v současném volebním období (2018–2022) 21 členů a zřídilo 2 výbory, a to 

finanční výbor a kontrolní výbor. 

K jednání zastupitelstva jsou radou města připravovány důvodové zprávy, které jsou občanům 

k dispozici na elektronické úřední desce městského úřadu nejpozději pět dní před zasedáním. 

Z jednání zastupitelstva je vždy vysílán přímý přenos, který veřejnost může najít na webových 

stránkách města či facebookovém profilu města.  

Z jednání zastupitelstva jsou prostřednictvím projektu TV Aktuality Čáslav pořizovány záznamy. 

TV Čáslav tvoří z každého jednání přehledný souhrn zpráv, který je umístěn na YouTube kanále 

s názvem Čáslav – město, které máme rádi, viz následující obrázek 4-4 s náhledem aktualit. 

Občané tak mají možnost zpětně zhlédnout přehled zpráv z jednání zastupitelstva.  

Termíny jednání zastupitelstva jsou uveřejněny na webových stránkách města vždy na celý rok 

dopředu.  

Zastupitelstvo na svých jednání dodržuje vládou stanovené podmínky v souvislosti s výskytem 

SARS-CoV-2. 

Náhled přehledu a řazení aktualit TV Čáslav k jednání zastupitelstva 

 

Obrázek 2-4 (YouTube kanál TV Čáslav, 2022) 

 

2.3.2 Rada města a její komise 

Je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a je odpovědná zastupitelstvu 

města. V rámci přenesené působnosti rada města rozhoduje tehdy, je-li to stanoveno zákonem. 

Jedná se například o vydávání nařízení města. „Radu obce tvoří starosta, místostarosta 

(místostarostové) a další členové rady (radní) volení z řad členů zastupitelstva obce. Zvolení člena 

zastupitelstva obce za starostu nebo místostarostu automaticky znamená, že se tito stávají zároveň 

členy rady obce. Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, 

přestává být automaticky i členem rady obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně  
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5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Do 

usnesení rady obce mají tedy právo nahlédnout všichni, kterým zákon o obcích přiznává práva 

občanů obce starších 18 let. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího 

člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech jejích členů. (www.rokvobci.cz, 2022) 

Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo 

jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený program 

schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí 

být pořízen do 7 dnů od jejího konání, přičemž o případných námitkách člena rady obce proti 

zápisu by měla rozhodnout nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen 

u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Podrobnosti o jednání rady obce by 

měla rada stanovit ve svém jednacím řádu, který je interním (vnitřním) předpisem. 

(www.rokvobci.cz, 2022) 

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých 

usnesení. Rada obce disponuje některými pravomocemi, které jsou jí zákonem vyhrazeny. Právní 

úkony, které vyžadují schválení rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné. Rada 

města spravuje komise rady obce, působí jako kontrolní orgán, ukládá pokuty ve věcech 

samostatné působnosti, ukládá rozhodování ve věcech nájemních smluv a smluv o výpůjčce, 

stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, schvaluje organizační řád 

městského úřadu, účetní uzávěrky  jeho organizací. (www.rokvobci.cz, 2022) 

Radě obce je dále vyhrazeno: 

- zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu (obecní rozpočet schvaluje 

zastupitelstvo), provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce 

- plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 

zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, 

nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce 

- rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti 

- vydávat nařízení obce (jde o právní předpis obce vydávaný v přenesené působnosti) 

- stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadě, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení 

obecního úřadu 

- na návrh tajemníka úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu 

(v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 

který v § 12 upravuje důvody pro odvolání vedoucího úředníka, kterým je např. vedoucí 

odboru) 

- kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti 

obce 

http://www.rokvobci.cz/
http://www.rokvobci.cz/
http://www.rokvobci.cz/
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- stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadě (tedy již nikoliv v obecní 

policii, která je dalším orgánem obce, v níž působí zaměstnanci obce) a v organizačních 

složkách obce 

- ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle § 58 

zákona o obcích; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního 

úřadu zcela nebo zčásti atd. (www.rokvobci.cz, 2022) 

Rada města Čáslav má 7 členů. Mezi členy rady patří starosta města i místostarosta. Rada města 

se koná pravidelně každé dva týdny ve středu od 17 hodin. Jedná se o neveřejná zasedání. 

Usnesení rady města jsou zveřejňována na webových stránkách města, v sekci Vedení města. Za 

radu města komunikuje tiskový mluvčí rady města. 

2.4 Vnímání image města 

Image města lze vnímat jako soubor představ, vizuálních dojmů a pocitů pozorovatelů města. 

Jedná se o identitu, strukturu a význam města. 

Čáslav chce být podle svého současného vedení vnímána jako město bezpečné, zdravé, čisté, 

chytré a vstřícné. Velmi důležité je vnímání vnitřního prostředí města. 

Město Čáslav, respektive městský úřad využívá v roce 2022 upravený grafický manuál vizuálního 

stylu z roku 2015. Manuál zahrnuje podklady pro zpracování loga, písma, barevnosti, použití 

znaku, šablony k vizitkám, hlavičkového papíru se znakem a logem, hlavičkového papíru jen 

s logem, označení elektronického podpisu, označení pro razítka, dat pro tisk předmětů (igelitové, 

papírové tašky, deštníky, flashky, hrnky, skleničky, krabičky, trička, propisky, desky, polep aut), 

formulářů, cedulek u dveří, průkazek pro zaměstnance, grafiky Čáslavských novin, grafiky 

kalendářů. 

Základem vizuálního stylu je logotyp. Při návrhu byla brána do úvahy dominanta města Čáslav, 

a to konkrétně čáslavská věž, a dále jedna ze základních barev znaku města – modrá. 

Uvedená jednotná vizuální identita je doposud používána pouze městským úřadem (obrázky  

4-5, 4-6). Městský úřad dále využívá znaku města v rámci interních materiálů, viz obrázek 4-7. 

Organizace města, jako jsou například Čáslavská servisní (obrázek 4-8), městská policie (4-14), 

Dusíkovo divadlo (obrázek 4-9, 4-10) či kino Miloše Formana (obrázek 4-11) mají vlastní 

vizuální identitu. 

Aktuální vizuální identita nevyhovuje současným potřebám moderního grafického využití. Logo 

je často používáno v deformované podobě. Jakmile bude znám strategický, a tedy marketingový 

plán města, měla by následovat nová identita města, která bude dobře graficky použitelná, ale 

bude i vyjadřovat stanovené hodnoty image vnímání města. 

 

 

 

http://www.rokvobci.cz/
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Logo městského úřadu a logo Čáslavských novin  

    

Obrázek 2-5 (interní materiál MěÚ Čáslav, 2022)  

Obrázek 2-6 (interní materiál MěÚ Čáslav, 2022) (vpravo) 

 

 

Náhled hlavičkového papíru používaného Městským úřadem Čáslav 

 

Obrázek 2-7 (interní materiál MěÚ Čáslav, 2022) 

 

 

Náhled loga Čáslavské chaty, která je provozována Čáslavskou servisní, s. r. o. 

 

Obrázek 2-8 (Čáslavská servisní, interní materiál, 2022) 
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Náhled loga Dusíkova divadla 

 

Obrázek 2-9 (Dusíkovo divadlo, interní materiál, 2022) 

 

Náhled webu Dusíkova divadla 

 

Obrázek 2-10 (www.divadlocaslav.cz, 2022) 

Web Dusíkova divadla používá vlastní vizuální identitu. Není tam žádné propojení na vizuální 

identitu města Čáslav, viz obrázek 4-12. 

 

Náhled webu kina Miloše Formana 
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Obrázek 2-11 (www.kinocaslav.cz, 2022) 

Městská knihovna a muzeum jako organizace města Čáslav a komunikují vlastní vizuální 

identitou, která není vizuálně propojena s vizuální identitou města Čáslav, viz obrázky 4-12  

a 4-13. 

 

Náhled loga Městského muzea a knihovny Čáslav 

 

Obrázek 2-12 (městské muzeum a knihovna, interní materiál, 2022) 

 

 

Náhled webových stránek Městského muzea a knihovny Čáslav 

 

Obrázek 2-13 (www.muzeumcaslav.cz, 2022) 

 

http://www.muzeumcaslav/
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Městská policie 

Městská policie nemá vlastní logo a ani nepracuje se stávajícím logem městského úřadu. Pracuje 

se znakem města.  

Náhled e-mailového podpisu Městské policie Čáslav 

 

Obrázek 2-14 (Městská policie Čáslav, interní materiál, 2022) 

Informační centrum Čáslav vizuálně vychází ze vzhledu Asociace turistických informačních 

center ČR, viz obrázek 4-15. 

Náhled loga Asociace turistických informačních center ČR 

 

Obrázek 2-15 (www.aticcr.cz, 2022) 

 

2.4.1 Symboly města 

Město Čáslav má svůj prapor poměrně krátce. Jeho v současnosti využívaná podoba byla 

schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v roce 1993. Podle 

vexilologického vyjádření se jedná o „modrý list s bílým dvouocasým lvem se zlatou zbrojí“.  

Lev ve středu listu zaujímá jednu třetinu délky a tři čtvrtiny šířky listu. Poměr šířky k délce listu 

je 2:3. Viz obrázek 4-16. 

http://www.aticcr/
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Náhled praporu a znaku města Čáslav 

                

Obrázek 2-16 (interní materiál město Čáslav, 2022) 

 Obrázek 2-17 (interní materiál město Čáslav, 2022) (vpravo) 

Městský znak Čáslavi modrou patou znázorňuje říčku Brslenku, která je přítokem řeky Doubravy. 

Na červené tinktuře štítu je stříbrná kvádrovaná hradba, uvnitř jsou tři stříbrné hladké věže,  

z krajních věží vyrůstají dva přivrácení trubači, mezi nimi, nad prostřední věží, spatříme na 

modrém gotickém štítku dvouocasého lva, symbol českých králů. Viz obrázek 4-17. 

 

2.5 Komunikační konkurence ve městě 

Ve městě Čáslav existuje několik městských komunikačních konkurentů, kteří bojují o přízeň 

občanů a na komunikaci s úřadem nespolupracují. Jedná se webové stránky či různé profily na 

sociálních sítích. Od úřadu často přebírají informace typu fotografie či kulturního programu, které 

mnohdy prezentují jako vlastní. Je potom na úřadu a OVVK, aby kontrolovaly správné přejímání 

a uvádění zdrojů informací.  

NN noviny 

Jedná se o projekt webových stránek NN noviny, který zastřešuje a obsahem plní bývalá 

pracovnice úřadu a redaktorka Čáslavských novin p. Nezbedová, která se staví do role nezávislé 

novinářky snažící se o objektivní a kritické informování občanů města Čáslav o dění ve městě, na 

úřadě a potažmo na OVVK. Posléze je na zvážení každého občana, jak se získanými informacemi 

naloží.  

Svoboda.info 

Jedná se o informativní webový portál, který informuje o dění v Kutné Hoře, Čáslavi a okolí. 

Nabízí dále fotoreportáže, videoreportáže a placenou inzerci. Provozuje facebookový profil 

svoboda.info, který má 9088 followers. 
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Sociální média 

Existuje také několik facebookových a instagramových profilů, které informují o dění ve městě. 

Některé projekty byly dokonce i podpořeny grantem městské sekce kultury a sportu, protože 

žadatel splnil povinné náležitosti projektu. Nejsledovanějším a nejvíce používaným profilem 

mezi občany města je facebookový profil Čáslav, kteří částečně funguje jako inzertní prostor 

občanů, zprostředkovává nabídky a poptávky zaměstnání a také je prostředím hejtů a kritiky na 

úkor vedení města a úřadu. Řešením hejtů je potom buď jejich ignorování, nebo věcná odpověď 

zástupce vedení města či OVVK, případně nahlášení příspěvku nebo uživatele. 

Facebookové profily: 

- Čáslav pro všechny – 610 followers 

- Čáslav společenství občanů (uzavřená skupina) 

- Máme rádi Čáslav (veřejná skupina, projekt podpořený grantem města Čáslav) – 2300 

členů 

- Čáslav official (veřejná skupina) – 424 členů  

- Čáslav (veřejná skupina) – 9700 členů 

- Formanova Čáslav (veřejná skupina) – 1275 followers  

Instagramové profily: 

- Čáslav sobě – 184 followers 

- Grandcaslav – 358 followers 

- Čáslav_cz – 1500 followers 

 

2.6 Analýza vnitřního prostřední města 

Studiem interních materiálů bylo zjištěno, že v minulosti město Čáslav nemělo stanovené 

marketingové cíle, a tedy ani strategii. Komunikace probíhala historicky setrvačně bez velké 

snahy o srozumitelné informování a zapojování veřejnosti. Nedalo se tedy vůbec hovořit  

o marketingu. Požadavek na kvalitní a intenzivní komunikaci vznikl v době nástupu nového 

vedení města v roce 2019 a v době příchodu první vlny koronavirové pandemie, kdy vznikla velká 

potřeba elektronické a online komunikace. Město Čáslav mělo doposud velmi nejednotnou  

a zastaralou komunikaci, jak za městský úřad, tak za městské organizace města. Každý odbor 

úřadu či jednotlivé organizace komunikovaly samy za sebe, docházelo ke vzájemnému 

neinformování, nespolupráci, soupeření, neúčinnosti opatření, kroků a některých projektů. 

Původní komunikace probíhala setrvačně, historicky stejně, dlouhodobě nezměněně, bez zpětné 

vazby veřejnosti, zaměstnanců úřadu a městských organizací. Městský úřad se velmi usilovně 

zaměřuje na denní činnosti a se zvětšujícím nárůstem administrativy řeší problémy, výzvy  

a úkoly. 
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Finanční prostředí fungování města Čáslav, potažmo městského úřadu je velmi dobré. Čáslav se 

chová rozpočtově odpovědně a dlouhodobě hospodaří s mírně přebytkovým rozpočtem. Město 

má ve srovnání s obdobně velkými městy širšího regionu nadprůměrné jak příjmy na jednoho 

obyvatele, tak i výdaje. Investiční aktivita je na průměrné úrovni. Čáslav vynakládá největší část 

rozpočtu na služby pro obyvatelstvo. Druhou nejvýznamnější oblastí je v Čáslavi zdravotnictví, 

kam v roce 2020 šlo přes 20 % ze všech výdajů v rámci služeb pro obyvatelstvo. Za posledních 

10 let převýšily výdaje příjmy pouze dvakrát, a to v letech 2012 a 2016. S výjimkou roku 2014, 

kdy došlo k meziročnímu poklesu, skutečné příjmy rozpočtu meziročně rostou, což je dáno 

dobrou ekonomickou situací a zvyšováním inkasa ze sdílených daní. Daňové příjmy tvoří 54 % 

všech příjmů. Výrazně nadprůměrné má kapitálové příjmy, v ostatních příjmech je na průměru. 

Nejvíce finančních prostředků směřuje do služeb pro obyvatelstvo a blíží se 60 %. (interní 

materiál KPMG, 2022) 

Důležitým parametrem kvalitní a úspěšné komunikace a image města je správně nastavená 

firemní kultura. V reálném prostředí se dá hovořit o míře spokojenosti zaměstnanců. V případě 

spokojených zaměstnanců se dá potom vnímat pozitivní vnímání prostředí.  

Nezbytným základem dobře fungující komunikace, která vyvolá zájem, je důvěra a přátelské, 

otevřené a profesionální prostředí. Na budování těchto hodnot by se měly vzájemně podílet 

všechny strany. Vedení města by je mělo zajistit a podpořit. Komunikaci ve městě lze vnímat 

v několik rovinách. Základem komunikace je komunikace městského úřadu jako představitele 

výkonné moci. Městský úřad Čáslav se prezentuje pomocí webových stránek, sociálních médií, 

informačního centra, vývěsek, úřední desky, aplikace Mobilní Rozhlas/Munopolis, mobilních 

informačních panelů, projektu TV Aktuality Čáslav, eventů, finanční podpory projektů  

a partnerství na akcích ve městě. Vlastní komunikace úřadu probíhá pomocí e-mailu, telefonu, 

sociálních médií a jejich aplikací, Mobilního Rozhlasu, úřední desky, plakátů, letáčků. Ve městě 

komunikují jednotlivé organizace města, kde má město majetkovou účast, podnikatelé, různé 

subjekty, spolky a samotní občané. K dobrému fungování organizace je potřebný nastavený 

profesionální systém sdělování informací ve smyslu efektivního využívání porad, předávání 

informací, vzájemná interakce, verbální projev. 

2.7 Analýza vnějšího prostředí 

Mezi klíčové komunikanty či stakeholdery řadíme vedení města, zaměstnance města či 

organizace města. Jedná se o skupiny šířící dobré jméno organizace. Velmi důležité je vybudování 

loajality zastupujících lidí pro budování dobrého jména a zvýšení povědomí o činnosti města, ale 

také dobře a zodpovědně odváděná práce. 

Vedení města Čáslav 

Starosta zastupuje obec navenek, není však tzv. statutárním orgánem obce. Starostu (společně 

s místostarosty) volí do funkce zastupitelstvo ze svých řad a starosta se jim po svém zvolení také 

zodpovídá. Do dne zvolení nového starosty vykonává funkci dosavadní starosta. Starosta musí 

být občanem ČR. Vykonává v obci podobnou funkci jako jednatel společnosti v obchodní 
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společnosti, ovšem takovými právy, jakými disponují statutární orgány v obchodní společnosti, 

starosta nedisponuje. Je závislý na zastupitelstvu obce, případně na radě obce, která vždy 

schvaluje jím provedené úkony. (www.rokvobci.cz, 2022) 

Mezi pravomoci starosty patří: 

- má svěřen výkon funkce statutárního orgánu 

- jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu  

- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 

- plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr 

se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci 

tajemník obecního úřadu 

- může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené 

působnosti v určitých věcech 

- může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku 

- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce 

- rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce 

- svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu 

s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce 

- spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce 

- pozastavuje výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné; věc pak předloží 

k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 

- v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti 

zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy 

- plnění úkolů dle zvláštních zákonů: do těchto zákonů patří například nový občanský 

zákoník, ze kterého vyplývá povinnost přijímat prohlášení snoubenců o uzavření 

manželství, nebo zákon o ozbrojených silách, který starostovi dává právo žádat armádu 

o pomoc při živelných katastrofách. 

- pokud je v obci zřízen tajemník, mohou být některá práva a povinnosti starosty převedeny 

na něj, ovšem za plnění těchto činností tajemník odpovídá opět starostovi 

- Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů 

a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje 

starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. 

Místostarosta je tím, kdo společně se starostou podepisuje právní předpisy obce. 

(www.rokvobci.cz, 2022) 

 

Současné vedení města včetně starosty: 

- Starostou města je JUDr. Vlastislav Málek. 

- Místostarostou je Martin Horský. 

- Tajemníkem městského úřadu je Ing. Martin Ronovský DiS. 

http://www.rokvobci.cz/
http://www.rokvobci.cz/
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Hodnotami vedení města jsou: 

- slušnost a respekt k odlišným názorům 

- otevřenost a transparentnost 

- předcházení střetům zájmů 

- odpovědnost 

Do komunikačních potřeb vedení města patří: 

Realizace již rozpracovaných projektů a jejich programových návrhů, prostřednictvím kterých 

chtějí zajistit udržení a rozvoj kvality života v městě za efektivního využití příležitostí plynoucích 

z nového dotačního období EU. Snaha o zvýšení zájmu občanů o dění ve městě Čáslav a posílení 

jejich aktivního zapojení do veřejného života města. Snaha o to být dobrým partnerem i pro okolní 

obce v našem regionu. V komunálních volbách v roce 2022 chce současné vedení získat dostatek 

mandátů pro vytvoření většinové koalice. 

Zaměstnanci  

Město Čáslav zaměstnává 140 pracovníků včetně strážníků městské policie. Obecná komunikace 

se zaměstnanci probíhá prostřednictvím e-mailu. Velmi časté a používané jsou osobní schůzky. 

Jsou stále velmi oblíbené mezi zaměstnanci, napříč úřadem či s vedením města. Uvedený způsob 

není příliš efektivní, mnohdy obnáší zadání spoustu momentálních úkolů. Ze schůzek nejsou 

většinou pořizovány zápisy a většinu informací si zaměstnanci odnášejí v hlavě.  

Od ledna 2021 byl pro zaměstnance zaveden systém MS Office 365 Teams, který umožnuje 

komunikaci online, sdílení souborů, plánování schůzek. Uvedený systém je používán pouze částí 

zaměstnanců. 

Zaměstnanci ke své práci mohou využívat intranet, kde jsou k dispozici návody, vzory smluv, 

zápisy z porad, zápisy z koordinačních porad, směrnice, metodiky, informace o benefitech. 

Intranet má formu databáze, která je nepřehledná, špatně se v ní vyhledává, nemá lákavý grafický 

design. Aktuálně neobsahuje funkce a možnosti jako běžně dostupný intranet komerčních firem. 

Intranet je pravidelně doplňován. Vyhledání potřebné informace stojí zaměstnance poměrně dost 

času a je třeba učinit několik kroků, než se dobere kýženého výsledku. Viz obrázek 4-18. 

V rámci interní komunikace je od roku 2021 každému ze zaměstnanců zasíláno osobní 

elektronické přání ke jmeninám. Informační nástěnky jsou umístěny na chodbách a visí na nich 

zastaralé a neaktuální informace. Nástěnky nejsou pravidelně aktualizovány. Porady vedoucích 

odborů se konají jednou za měsíc. Porady jednotlivých oddělení se konají jednou týdně či podle 

potřeby. Komunikace vedoucích odborů či jednotlivých zaměstnanců s vedením města funguje 

spíše nahodile dle potřeby, bez pravidelnosti a plánování.  
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Náhled intranetu Městského úřadu Čáslav 

 

 

Obrázek 2-18 (intranet MěÚ Čáslav, 2022) 

Příspěvkové organizace města 

Komunikují prostřednictvím svých komunikačních kanálů a nastavených procesů nabídku služeb, 

kulturních událostí a akcí pro veřejnost či volná pracovní místa. Komunikují prostřednictvím 

dostupných komunikačních nástrojů městského úřadu a dle své potřeby komunikují své nabídky 

s úřadem mezi zákazníky města.  

 

 

 

Nejdůležitějšími příspěvkovými organizacemi města jsou: 

- Domov důchodců Čáslav  

- Dům dětí a mládeže Čáslav 

- Mateřská škola Čáslav  

- Městská nemocnice Čáslav  

- Městské muzeum a knihovna Čáslav  

- Základní škola Čáslav, Masarykova  

- Základní škola Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 

- Základní škola Čáslav, Sadová 



 
 

 34   

 

- Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka 

 

Neziskové organizace města 

Komunikují prostřednictvím svých komunikačních kanálů a nastavených procesů nabídku služeb, 

kulturních událostí a akcí pro veřejnost či volná pracovní místa. Komunikují prostřednictvím 

dostupných komunikačních nástrojů městského úřadu a dle své potřeby komunikují své nabídky 

s úřadem mezi zákazníky města. 

- Anima Čáslav, o.p.s.  

- Čáslavská synagoga, obecně prospěšná společnost v likvidaci 

Organizace s majetkovou účastí města 

Komunikují prostřednictvím svých komunikačních kanálů a nastavených procesů nabídku služeb, 

informují o dění ve své organizaci, komunikují volná pracovní místa či informují o krizových 

událostech v organizaci ve vztahu k občanům. Komunikují prostřednictvím dostupných 

komunikačních nástrojů městského úřadu a dle své potřeby komunikují své nabídky s úřadem 

mezi zákazníky města. 

- Čáslavská servisní, s. r. o. (správa a údržba nemovitého i movitého majetku a realizace 

investičních akcí, které se správou a údržbou majetku souvisejí; organizace tak spravuje 

např. městská sportovní zařízení či kotelny bytových domů) 

- Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi  

- Dusíkovo divadlo Čáslav, s. r. o.  

- Městská nemocnice Čáslav, s. r. o.  

- MVE PLUS, s. r. o.  

- Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s. 

Městská nemocnice Čáslav je ve městě velkým a citlivým tématem. Je občany vnímána pozitivně 

i negativně. Jedná se o pomyslnou výjimku v rámci nemocničního systému v ČR, kdy ve městě 

s tak malým počtem obyvatel je k dispozici funkční nemocnice. Jedná o malou nemocnici s 

dlouhou historií, má škálu nabídky oddělení a ambulancí. Raritou je porodnice, která je jedinou 

v okrese, na čemž se nemocnice díky individuálním přístupu a moderním vybavení k rodičkám 

snaží stavět. Porodnost má mírně stoupající tendenci. V současné době se nemocnice potýká  

i kvůli situaci na trhu práce s personálním problémy a v roce 2021 si prošla velkou personální 

krizí. Vedení města má velký zájem na zachování fungování nemocnice. Mezi lidmi jsou stále 

šířeny fámy ve smyslu, že radnice upřednostňuje spíše soukromé zájmy nad zájmy veřejnosti. 

Vedení města aktivně zasahuje do dění v nemocnici, což je veřejností vnímáno i negativně  

a poskytované zprávy jsou vnímány jako nerelevantní, zkreslené a nedůvěryhodné. Nemocnice 

se snaží o komunikaci nabídky svých zdravotních služeb a důvěryhodné informování o svém 

fungování. Nemocnice potřebuje komunikovat své služby, potřebuje být vnímána jako nezávislá, 

zdravá, moderní, dostupná. 
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Spolupracující interesanti 

Komunikují prostřednictvím svých komunikačních kanálů a nastavených procesů nabídku služeb, 

informují o dění ve své organizaci, komunikují volná pracovní místa či informují i krizových 

událostech v organizaci ve vztahu k občanům. Komunikují prostřednictvím dostupných 

komunikačních nástrojů městského úřadu a dle své potřeby komunikují své nabídky s úřadem 

mezi zákazníky města. 

Mikroregion 

Město Čáslav spolupracuje s dobrovolný svazkem obcí Mikroregion Čáslavsko, který vznikl 

v roce 2007 a v současné době sdružuje 27 obcí. Mikroregion leží u Čáslavi, která je jeho 

přirozeným centrem. Jde o východní cíp Středočeského kraje, který na jihu navazuje na kraj 

Vysočina a na severu na kraj Pardubický. Hlavním posláním svazku je spolupráce a vzájemná 

výměna informací mezi obcemi v oblasti cestovního ruchu, zdravotnictví, sociální péče, školství, 

životního prostředí. V současné době IC navázalo bližší spolupráci se spolkem v rámci podpory 

místního cestovního ruchu. (caslavsko.com, 2022) 

Vojenské neveřejné mezinárodní letiště 

Vojenské neveřejné mezinárodní letiště, kde sídlí 21. základna taktického letectva, která má  

v rámci Vzdušných sil Armády České republiky za úkol zabezpečit ochranu vzdušného prostoru 

České republiky. Letiště město ovlivňuje pozitivně ve smyslu, zaměstnanosti a přílivu nových  

a vzdělaných občanů do Čáslavi. Čáslav je mnohdy veřejnosti známa právě jako místo, kde 

základna sídlí. Část občanů také pozitivně vnímá letový provoz nad Čáslaví, především příznivci 

létání. Negativně město ovlivňuje nadměrným hlukem a zcela jistě má vliv na místní životní 

prostředí. Letiště podléhá správě ministerstva obrany a pro širokou veřejnost je tedy i přes 

projevený zájem uzavřené. Vojenské letiště prostřednictvím tiskové mluvčí komunikuje letový 

provoz. Na OVVK jsou pravidelně zasílány tiskové zprávy. Se zástupci letiště je možné se nově 

potkávat během Čáslavských slavností, kde stává informativní stánek s propagačními materiály. 

Veřejnost má zájem o návštěvy letiště či zhlédnutí letových ukázek, což aktuálně není možné.  

IC Čáslav se snaží získat adekvátní propagační materiály s leteckou tematikou. Letiště pořádá 

jedenkrát za rok tzv. Family day, což je interní akce pro zaměstnance letiště a členy jejich rodin, 

kdy mají možnost prohlídky letiště, zhlédnutí letové ukázky a zapojení dětí do připravených 

aktivit. 

AVE 

Město Čáslav je velmi negativně ovlivněno skládkou komunálního odpadu, která je provozována 

komerční společnosti AVE. AVE zajišťuje svoz komunálního odpadu v Čáslavi. Kromě toho byl 

na skládku samotnou dlouhodobě navážen odpad i z jiných regionů ČR. Svým rozsahem ovlivnila 

skládka změnu krajiny v okolí Čáslavi a stala se jednou z negativních dominant města. Skládka 

je stále aktivní, vznikla za předchozího vedení města. V letních měsících svým zápachem 

negativně ovlivňuje kvalitu vzduchu. Nákladní doprava související se skládkou zatěžuje občany 

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1kladna_taktick%C3%A9ho_letectva
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1kladna_taktick%C3%A9ho_letectva
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1kladna_taktick%C3%A9ho_letectva
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1kladna_taktick%C3%A9ho_letectva
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._z%C3%A1kladna_taktick%C3%A9ho_letectva
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hlukem, prachem a výpary zplodin. Dalším negativem je finanční dopad na rozpočet města, kdy 

městu kvůli stávající legislativě a tiché podpoře předchozího vedení unikly značné finanční 

prostředky z  uloženého odpadu. Skládka tak nabyla obrovských rozměrů a do budoucna je 

velkým otazníkem, jak s ní dál bude naloženo. Ze skládky se stala kauza, která byla řešena 

předchozí poslaneckou sněmovnou, kdy finálně došlo ke schválení změny zákona  

o odpadech, jehož změna znemožnila zpětné vymáhání ušlých finančních prostředků.  

Římskokatolická farnost Čáslav 

Je součástí královéhradecké diecéze a kutnohorsko-poděbradského vikariátu. Sídlo farnosti je na 

čáslavské faře na Kostelním náměstí. Spravuje čtyři kostely. Duchovním správcem je od  

1. 8. 2021 Mgr. Dmytro Romanovský. Duchovní správa je poskytována všem, kteří se nacházejí 

na území farnosti. Duchovní správce je výraznou, mladou, energickou osobností komunikace ve 

městě. Intenzivním způsobem spolupracuje od svého nástupu s IC Čáslav, OVVK i vedením 

města na organizaci a plánování místního cestovního ruchu. Organizuje charitativní akce, 

benefiční koncerty, materiální a finanční sbírky, které přibližuje občanům prostřednictvím svých 

komunikačních kanálů a dále prostřednictvím komunikačních kanálů městského úřadu.  

Českobratrská církev evangelická Čáslav 

Výraznou osobností a představitelkou Českobratrské církve evangelické v Čáslavi je farářka 

Drahomíra Dušková Havlíčková. Jejím posláním je pomáhat lidem v trápení, radostech  

a důležitých životních etapách. Podílí se na organizaci charitativních, kulturních, benefičních akcí 

v Čáslavi, organizuje materiální a finanční sbírky. Uvedené aktivity komunikuje prostřednictvím 

svých komunikačních kanálů, které dále sdílí a předává na městský úřad. 

Kulturní spolky (Formanova Čáslav, LET Čáslav, Nova Forma) 

Uvedené spolky rozvíjí kulturní aktivity ve městě. Mají velký a pozitivní podíl na budování dobré 

atmosféry a celkové image města. Díky nim do Čáslavi zavítají umělci uznávaní i méně známí. 

Snahou je propojovat a v neposlední řadě nabízet hodnotný kulturní zážitek.  

Spolek Formanova Čáslav rozvíjí odkaz světově známého čáslavského rodáka Miloše Formana. 

Vznikl s nástupem stávajícího vedení města. Mezi členy spolku je starosta, místostarosta, někteří 

zaměstnanci úřadu, dále místní odborná a kulturní veřejnost. Spolek spolupracuje s rodinou 

Miloše Formana. V letošním roce bude pořádat již třetí ročník úspěšného festivalu Dvorky 

(multižánrový kulturní open-air festival), dále pořádá první ročník filmového festivalu Miloše 

Formana. Pořádá různá setkání, výstavy, zajišťuje každoroční program na advent.  

Spolek LET (lokální elektronické toulky) Čáslav je forma architektonického plánu města, 

postaveného na realizaci turistických okružních tras po Čáslavi s tematikou slavných rodáků  

a připomenutí historického a kulturního dědictví města. Trasy mapují místa spjatá s příběhy 

rodáků, historií, architekturou, pověstmi, literaturou, zajímavostmi. 
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Oba projekty jsou finančně podporovány městem Čáslav. Lze konstatovat, že je třeba zlepšit 

včasnou komunikaci událostí a plánování projektů s městským úřadem jakožto hlavním 

komunikátorem a cíleným centrem dění a zároveň mají velká očekávání komunikace, organizace 

a propagace projektu. Často se stává, že zaměstnanci OVVK jsou informování později již bez 

možnosti efektivního a maximálního zapojení do komunikačních kanálů města a finálně budování 

celkové pozitivní image města. Pracovníci OVVK projevují zájem o včasné informace a včasné 

plánování a informování a nabídli i efektivní systém sdílení informací.  

Co se týče spolku Nova Forma, jedná se o spolek, který vznikl v roce 2021 oddělením od spolku 

Formanova Čáslav. Organizuje a realizuje vlastní akce s vlastním cílem. Zaměřuje se hodně i na 

mladé Čáslaváky. Pořádá zajímavá setkání, besedy, deskové hry, bowling, přednášky, výstavy, 

recitály. Spolupracuje se širokou škálou umělců. Pozitivní formou ovlivňuje dění ve městě. 

Uvedený spolek má s OVVK nastavenou včasnou formu informování o konaných projektech.  

 

2.8 Zákazníci města 

Občané 

Počet obyvatel v posledních dvaceti letech mírně roste, a to o 5,3 % se zpomalujícím trendem. 

Dochází k ekonomické migraci obyvatel do hlavního města. Na obyvatele Čáslavi má i vliv 

celkový vývoj ve Středočeském kraji, který má nízký průměrný věk 41,3 roku a index stáří 104,4. 

Průměrný věk obyvatel Čáslavi je nižší než v rámci okresu. Oproti celorepublikovému průměru 

má město vyšší zastoupení osob v produktivním věku a nižší podíl seniorů. Přirozený úbytek 

obyvatel má mírně zhoršující se tendenci. V Čáslavi v posledních deseti letech dochází k nárůstu 

obyvatel díky pozitivnímu migračnímu saldu. Má však klesající tendenci, jelikož počet 

přistěhovaných má klesající tendenci, zatímco počet vystěhovaných má tendenci rostoucí. Město 

se tak odlišuje od zbytku okresu i kraje, kde má přírůstek migrací spíše tendenci růst. Z hlediska 

stárnutí populace se Čáslav v současné době nijak výrazně nevymyká celorepublikovému 

průměru, který je 42,7 roku. Obdobný vývoj má i tzv. index stáří, který určuje, kolik lidí ve věku 

65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let. Zde je ještě výrazněji vidět zpomalení stárnutí města. 

V současnosti je však tato hodnota pod úrovní okresu i ČR a výrazněji se přiblížila také hodnotám 

kraje, který má obecně kvůli migraci mladšího obyvatelstva směrem k Praze výrazně mladší 

populaci, než je průměr ČR. Úroveň vzdělání v Čáslavi je vyšší jak v rámci Středočeského kraje, 

tak v rámci celé ČR, kdy počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním, s vyšším odborným  

a nadstavbovým vzděláním a s úplným středním vzděláním s maturitou byl v Čáslavi během 

posledních dvou sčítání lidu vždy mírně vyšší než na úrovni kraje i celé ČR. (KPMG, interní 

materiál 2022) 

Občané se celkově příliš nezapojují do plánovaných projektů města či se o projekty nezajímají. 

Zastávají postoje kladné či negativní verbální. Někdy jsou tyto postoje individuální či skupinové. 

Zapojení spíše probíhá formou negativních komentářů na sociálních médiích, hlavně na 

facebookovém profilu města. Další negativní komentáře lze najít na konkurenčních profilech, 
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jakými jsou například profil Čáslav (otevřená skupina). V případě konání veřejných projednávání 

či jednání zastupitelstva města se občané osobně účastní minimálně, i když je akce dopředu 

komunikována prostřednictvím komunikačních kanálů. Účastní se většinou opakovaně stejné 

osoby, které mají různé politické či jiné zájmy. Veřejná projednávání se přitom konají záměrně 

v pozdějších odpoledních a večerních hodinách. Veřejná projednávání jsou online streamována 

prostřednictvím YouTube kanálu města. Zájem o online streamování veřejných projednávání je 

také minimální. V průměru se zapojí 8 občanů, kteří přenos sledují do konce. 

Občané se pasivní formou v roli konzumenta zapojují jako návštěvníci či účastníci do akcí města, 

jako jsou Čáslavské slavnosti, pálení čarodějnic, různé akce sportovní, adventní, charitativní. 

V případě, že jsou občané spokojení, je spokojenost většinou dál nekomunikována a zapojení se 

projevují účastí na akci. V případě nespokojenosti s konáním, organizací akce se většinou projeví 

negativní zpětná vazba a zapojení prostřednictvím sociálních médií. 

Turisté 

Co se týče turistů, město je navštěvováno skupinami business turistů, kteří hlavně konzumují 

ubytovací, stravovací a parkovací služby vyšší kvality, a to konkrétně v pětihvězdičkovém hotelu 

Grand, který stojí přímo na náměstí. Hotel je ve vlastnictví města a provozuje ho soukromá 

společnost, která na rozvoji cestovního ruchu spolupracuje s IC. Co se týče návštěvníků hotelu  

a business turistiky, jedná se o manažery společností, které sídlí v Čáslavi. Uvedení turisté příliš 

nevyužívají služeb IC, jedná se o business turistiku s individuálními postoji a vysokým 

standardem potřeb. 

Další skupinu turistů tvoří čeští senioři, rodiny s dětmi, cykloturisté, kteří přijíždějí do Čáslavi za 

jednodenní či dvoudenní turistikou. Díky koronavirové krizi lze konstatovat, že zájem českých 

turistů o Čáslav a okolí roste. Mají zájem poznávat méně známá místa. V rámci návštěvy města 

navštíví IC pro získání informací a zakoupení vstupenek, navštíví dostupné památky, projdou si 

město a ve městě spotřebují něco z jeho služeb. Uvedená skupina turistů je zapojena 

poskytováním zpětné vazby v IC (návštěvní kniha či osobním rozhovorem s pracovníkem IC), 

dále je zapojena formou doporučení mezi přáteli, známými. 

Mezi turisty města jsou dále řazeni studenti SŠ, žáci ZŠ či MŠ, kteří v rámci výuky historie, 

prvouky poznávají město Čáslav a zavítají do IC. 

Podnikatelé ve městě 

Ovlivňují dění ve městě a zajišťují vysokou míru zaměstnanosti ve městě. Přinášejí do města 

know how, moderní technologie a procesy. Díky nim do města přicházejí i zahraniční pracovníci, 

což je některými konzervativními občany vnímáno negativně z mnoha pohledů. Mají potřebu 

komunikovat nabídku svých služeb. Jedná se o nabídky obchodní či pracovní nabídky. Mezi 

největší zaměstnavatele patří několik soukromých firem i samotné město Čáslav a jím zřizované 

organizace typu nemocnice, domova důchodců či škol. 
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Mezi podniky s největším počtem pracovníků patří: 

LESS & TIMBER, a. s. (200–249 zaměstnanců) 

Ljunghall, s. r. o. (250–499) 

Městská nemocnice Čáslav (250–499) 

Domov důchodců Čáslav 100–199 

Město Čáslav (100–199) 

Starkl – zahradník, s. r. o. (100–199) 

TopolWater, s. r. o. (100–199) 

Zenit, s. r. o. (100–199) 

Alzheimercentrum Filipov, z. ú. (50–99) 

 

2.8.1 Analýza komunikačního mixu 

Komunikační mix města 

Komunikační mix zahrnuje komunikaci předem stanovených cílů, které vycházejí z uspokojení 

potřeby veřejných služeb. Je tvořen komunikačními nástroji, pomocí kterých úřad uskutečňuje 

svou marketingovou komunikaci a udržuje vztah s veřejností. Zároveň obsahuje konání, kterým 

se úřad snaží oslovit další občany, návštěvníky a investory. Mezi běžně užívané komunikační 

nástroje komunikačního mixu patří reklama, osobní prodej, podpora prodeje, public relations, 

přímý marketing, internetová komunikace. (Vaštíková, 2014, s. 253) 

Do stávajícího komunikační mixu městského úřadu Čáslav, kterými úřad, potažmo město Čáslav 

informuje občany o dění ve městě, patří Čáslavské noviny, webové stránky meucaslav.cz, sociální 

média, Mobilní Rozhlas/Munipolis, informační centrum, úřední deska, vývěsky, mobilní panely. 

 

Čáslavské noviny 

Jedná se měsíčník (v letních měsících dvojčíslo), který vydává městský úřad (obrázek 4-19  

a 4-20). Vychází v nákladu 10 000 ks a je pro všechny zdarma. Distribuce probíhá v rámci Čáslavi 

do každé domácnosti, trafik, obchodů, nemocnice, na nádraží a také do informačního centra. Dále 

probíhá distribuce do oblasti ORP, která je zajištěna přes starosty obcí (36 obcí). Distribuce 
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v rámci Čáslavi je zajištěna pomocí tří brigádníků, kteří vždy během víkendu ihned po doručení 

nových výtisků roznesou magazín po Čáslavi. Dále distribuce probíhá rozesílkou balíků 

prostřednictvím České pošty, přímo z tiskárny na adresy sídel starostů ORP, kteří zajišťují další 

distribuci. 

Magazín informuje o důležitých krocích vedení města, rady a zastupitelstva, obsahuje zprávy 

z radnice (nové projekty, studie, modernizace, dokončené projekty), foto aktuality, policejní 

zprávy, informace z oblastí školství, sociální oblasti a zdravotnictví, sportu a volného času, života 

ve městě, kultury, historie, rozhovory. 

Mezi čáslavskými občany je velmi poptávána a stále hojně využívána společenská rubrika, kde 

občané mají možnost cenově dostupnou formou uveřejnit přáníčko, vzpomínku na své blízké. 

Komerční firmy mají možnost objednání inzerce. Inzerce je mezi komerčními firmami velmi 

oblíbená a mnohdy se stává, že redakce musí inzerci odmítat, aby byla zachována obsahová část 

novin. Inzerce vydatnou měrou pomáhá při financování výroby a distribuce novin. Z hlediska 

firem je magazín vnímán velmi pozitivně, a to díky cílené distribuci do každé čáslavské 

domácnosti, kvalitě papíru a modernímu zpracování. Za obsah a grafické zpracování příspěvků 

komerční inzerce odpovídá objednatel. 

Inzerci do společenské rubriky a komerční inzerci od ledna 2021 přijímá Informační centrum 

Čáslav. 

Redakci tvoří: Jakub Novák, DiS. (redaktor) a Mgr. Ivo Michalík (externí redaktor a korektor).  

Redakční rada (kontrola zpracování a obsahu): Ing. Martin Ronovský DiS, Jakub Novák, DiS., 

Bc. Adéla Váňová, DiS. 

Redakce velmi úzce spolupracuje s Informačním centrem Čáslav, které zastřešuje a centralizuje 

komunikaci všech čáslavských i mimočáslavských subjektů pořádajících akce (kulturní, 

společenské, sportovní, charitativní či z oblasti školství nebo podnikatelského prostředí). Snahou 

je mít a komunikovat všechny informace v předstihu. 

Grafické zpracování a sazba novin: Jana Heilová 

Grafické zpracování a sazba novin probíhá od května 2021 v programu Adobe InDesign, který 

skýtá spoustu možností. 

Velkou nevýhodu je, že grafické zpracování a sazba magazínu stojí na jedné osobě, která není 

v tomto zastupitelná. Jedná se vždy o časově náročnou a vyčerpávající činnost. Grafička mnohdy 

pracuje nad rámec své pracovní doby o víkendu a často i v nočních hodinách. V případě 

dlouhodobějšího onemocnění potom hrozí, že vydání magazínu bude ohroženo. Uvedená pozice 

je velmi těžce zastupitelná, protože vyžaduje vysokou grafickou odbornost a umění detailní práce 

s programem Adobe InDesign. Velkým problémem je mnohdy zaslání příspěvků či jejich oprav 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT7-rL3Pr2AhXrMewKHV0yAjgQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fcz%2Fproducts%2Findesign.html&usg=AOvVaw3ctHJicln8hYf6i7y3snjE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT7-rL3Pr2AhXrMewKHV0yAjgQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fcz%2Fproducts%2Findesign.html&usg=AOvVaw3ctHJicln8hYf6i7y3snjE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT7-rL3Pr2AhXrMewKHV0yAjgQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fcz%2Fproducts%2Findesign.html&usg=AOvVaw3ctHJicln8hYf6i7y3snjE
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na poslední chvílí, kdy vlastní zanášení oprav do již hotové kostry novin vyžaduje její kompletní 

přepracování.  

Magazín tiskne společnost SAMAB PRESS GROUP, a. s. Noviny vycházejí také v PDF formátu 

na webových stránkách města, kde je možné dohledat předchozí vydání až do roku 2012. 

Čáslavské noviny také vycházejí formou smart magazínu, tedy elektronické verze, který je 

pravidelně odesílán odběratelům newsletteru Mobilního Rozhlasu. Dále je rozesílán veřejnosti 

prostřednictvím odkazu na FCB profilu města a umístěn v archivu Čáslavských novin na 

webových stránkách města.  

Pro ověření spokojenosti čtenářů Čáslavských novin bylo na jaře 2021 uskutečněno dotazníkové 

šetření, které proběhlo v papírové podobě v Čáslavských novinách a dále elektronicky přímým 

odkazem na dotazník Survio, prostřednictvím FCB profilu města. Zpětná vazba, přání, 

smysluplné a odůvodnitelné podněty čtenářů byly zařazeny k zapracování do dalších vydání 

Čáslavských novin. Dotazník obsahoval uzavřené i otevřené otázky.  

Z dotazníkového šetření, které k Čáslavským novinám proběhlo v roce 2021v celé jejich historii 

zcela poprvé, vyplynulo, že čtenáři Čáslavských novin jsou převážně ženy. Šetření probíhalo na 

přelomu dubna a května, trvalo 16 dnů a zaznamenalo 198 odpovědí.  

 

Shrnutí stávající cílové skupiny: 

- čtenářkami Čáslavských novin jsou většinou ženy, a to ze 70,6 % 

- věková kategorie čtenářek 30–45 let (38,1 %), dále věková kategorie 45–60 let (24,4 %), 

60 let a více (22,8 %) 

- Čáslavské noviny čtou pravidelně z 83,8 % 

- aktuální podoba magazínu jim vyhovuje a s grafickou podobou novin jsou ze 48,2 % 

spíše spokojeni a velmi spokojeni jsou z 29,4 % 

- magazín čtou z důvodu zájmu o dění ve městě, zajímají je rozhovory a osobnosti, 

společenská rubrika 

- co se týče jednotlivých témat rubrik, nejvíce je zajímají zprávy z radnice a jednání 

zastupitelstva (52,3 %), veřejné problémy města (76,1 %), historická témata (59,9 %), 

rozhovory a reportáže s osobnostmi (54,8 %), kalendář akcí (74,1 %), kultura (59,9 %), 

tipy na výlet v okolí (57,9 %)  

- respondenti díky otevřené otázce uvedli spoustu tipů na témata, kterým se mají Čáslavské 

noviny v budoucnu věnovat 

- respondenti prostřednictvím otevřených otázek také uvedli čáslavské osobnosti, o kterých 

by se rádi dočetli v dalších číslech  

- respondenti mohli také vyjádřit další podněty a přání vztahující se k obsahu a vzhledu 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT7-rL3Pr2AhXrMewKHV0yAjgQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fcz%2Fproducts%2Findesign.html&usg=AOvVaw3ctHJicln8hYf6i7y3snjE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT7-rL3Pr2AhXrMewKHV0yAjgQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fcz%2Fproducts%2Findesign.html&usg=AOvVaw3ctHJicln8hYf6i7y3snjE
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Náhled titulních stran Čáslavských novin a ukázka sazby novin 

  

Obrázek 2-19 (interní materiál, MěÚ Čáslav, 2022) Obrázek 2-20 (interní materiál, MěÚ Čáslav, 2022) 

 

Webové stránky  

Korespondují s aktuálním vizuálním stylem, patří mezi vyhledávanou formu zdroje informací. 

K fungování webu nejsou dostupné přístupy a analytická data. Web je provozován společností 

Webhouse, uvedená služba je finančně zpoplatněna. Ze získané zpětné vazby občanů města 

vyplynulo, že web nevyhovuje aktuální požadavkům z hlediska přístupnosti, je obsahově 

rozsáhlý, ne všechen obsah je pravidelně aktualizován. Úvodní strana webu (obr. 4-21) zahrnuje 

informace vztahující se k fungování radnice, města, důležité kontakty, aktuality, informace 

k Čáslavským novinám, kulturní kalendář, úřední desku. V pravém horním rohu je umístěn filtr 

pro vyhledávání dle klíčových slov. Levý panel obsahuje odkazy na Aktuality, Čáslavské noviny, 

Úřední desku, Kalendář akcí, Kontakt. Horní lišta na sekce Radnice, Důležité, O městě, Kontakt, 

Noviny, Ankety. Ve spodní částí hlavní strany se nacházejí odkazy na Důležité. 
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Úvodní strana webu meucaslav.cz 

 

Obrázek 2-21 (www.meucaslav.cz, 2022) 

Sekce Aktuality zahrnuje aktuální informace z dění v Čáslavi. Uvedená strana odkazuje dále na 

Čáslavské noviny a úřední desku. Dále na sekci Důležité, která zahrnuje odkazy na Informace pro 

Ukrajince, Covid-19, Životní prostřední, Dopravu, Místní poplatky, Pracovní příležitosti, 

Doklady, Školy, Zdravotnictví, Sociální oblast, Bezpečnost, Pohřebnictví, Volby, Bydlení, Ztráty 

a nálezy, Svoz odpadu, Revitalizace zeleně, EU projekty, GDPR/Vnitřní oznamovací systém. 

Sekce Čáslavské noviny (obr. 4-23) odkazuje na stejnou stranu, která je popsána v předchozím 

odstavci. 

Rozdíl pro uživatele je pouze v barvě tlačítka označujícího Čáslavské noviny, zbytek odkazů je 

stejný jako v předchozí sekci Aktuality. 

Sekce Úřední deska je obsahově stejná jako výše popsané strany. Tlačítko s odkazem na Úřední 

desku nefunguje, je pouze zvýrazněn tmavě modrou barvou. 

Sekce Kalendář akcí (obrázek 4-22) zobrazí pouze proklik na Divadlo Čáslav a neodkazuje na 

zmíněný kulturní kalendář. Zbytek strany opět odkazuje na Důležité a výše jmenované odkazy. 

Na stránce se hovoří o Anketě, která není dle dostupných informací aktuální. 
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Náhled strany webových stránek s odkazem na Kalendář akcí 

 

Obrázek 2-22 (www.meucaslav.cz, 2022) 

 

Sekce Kontakty odkazuje na kontakty městského úřadu. Přičemž uvádí pouze hlavní kontakt na 

budovu hlavního sídla úřadu, tedy radnice a neodkazuje na pobočku, kde sídlí důležité a veřejností 

poptávané odbory. Zbytek obsahu stránky při rolování nahoru tvoří sekce Důležité se všemi svými 

odkazy. 

V případě horní lišty a sekce Radnice se po kliknutí na tlačítko Radnice uživatel dostane na další 

stranu, která slouží jako rozdělovník a vyžaduje po uživateli další akci. 

Po sekci Radnice v hlavní liště následuje záložka Důležité, která opět odkazuje na Informace pro 

Ukrajince, Covid-19, Životní prostřední, Dopravu, Místní poplatky, Pracovní příležitosti, 

Doklady, Školy, Zdravotnictví, Sociální oblast, Bezpečnost, Pohřebnictví, Volby, Bydlení, Ztráty 

a nálezy, Svoz odpadu, Revitalizace zeleně, EU projekty, GDPR/Vnitřní oznamovací systém. 

Třetí záložka v horní liště O městě po kliknutí odkáže uživatele na další stranu, která 

prostřednictvím dalších prokliků odkazuje do sekcí, jakými jsou Základní informace, Mapa 

města, TV Čáslav Mikroregion, Historie, Fotogalerie, Čáslavské noviny, Komunitní plán, Kultura 

ve městě, Spolky a organizace, Partnerská města, Sport ve městě, Sportovní kluby, Turistika. Ve 

spodní části strany odkazuje na Nejbližší akce, Anketu a Kontakty. 

Sekce Městký úřad na hlavní liště informuje uživatele o důležitých kontaktech na úřad, ve 

spodní části jsou uvedeny kontakty na vedení města a odkazy na jednotlivé odbory. 

V případě, že uživatel na hlavní liště klikne na záložky Noviny, dostane se do nového okna 

pojmenovaného Čáslavské noviny. Boční lišta odkazuje na Aktuality, Kontakt, O vydavateli. 

Horní lišta strany odkazuje na záložky Zprávy, Kultura, Sport, O novinách, Ročníky. Ve spodní 

části jsou opakovány Aktuality. Z uvedené stránky není možné se proklikem vrátit na mateřský 

web meucaslav.cz. V tomto případě je třeba do vyhledávače znovu napsat adresu webu 

meucaslav.cz. 



 
 

 45   

 

Náhled strany webových stránek odkazujících na Čáslavské noviny 

 

Obrázek 2-23 (www.meucaslav.cz, 2022) 

 

Poslední záložkou hlavního menu je záložka Ankety, která obsahuje dříve uskutečněné ankety, 

které již proběhly a nejsou aktuální. V sekci nejsou uvedeny aktuální ankety. 

 

Sociální média 

Zoom Sphere 

Aplikace pro sdílení a plánování obsahu sociálních médií. Byla zavedena v červnu 2021, v době, 

kdy došlo k masivnímu a nesystematickému sdílení příspěvků na facebookový profil města. 

Příspěvky se sdílely veřejnosti bez jakéhokoliv plánování různě během dne na základě ad hoc 

zadání vedením města. Jednotlivé příspěvky se dají dopředu naplánovat, rozpracovat. Aplikace 

pracuje s facebookovým profilem města, facebookovým profilem informačního centra, dále 

Instagramem města, LinkedIn. V aplikaci jsou založeny profily pro twitterové profily 

představitelů vedení města, které nejsou představiteli města doposud pro komunikaci používány.  

Obsahuje plánovací kalendář (obrázek 4-24), do kterého se pro jednotlivá sociální média dají 

dopředu naplánovat příspěvky. Příspěvky se plánují tak, že osoba online specialisty založí 

příspěvek, napíše k němu potřebný text, který doplní o vhodné fotografie či vizuál. Přesně 

naplánuje den a hodinu, kdy má být příspěvek nasdílen. Příspěvek je tak ve fázi rozpracovanosti. 

Dále označí (pomocí e-mailové adresy) konkrétní osoby, která rozhodnou o finalizaci textu 

příspěvku, tedy jej odsouhlasí. Následně jazykovou správnost celého příspěvku zkontroluje 
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komunikační expert a finálně jej odsouhlasí. Tím je příspěvek připraven pro sdílení veřejnosti  

a díky aplikaci se v naplánovaném čase automaticky odešle.  

Aplikace dále skrývá analytiku sociálních médi. Umí vyhodnotit příspěvky na denní bázi, 

měsíčně, za vybrané období zpětně. Veškerá data umí reportovat a přenést do grafů. Poskytuje 

informace o fanoušcích stránky (počty, odkud jsou, kolik je, pohlaví), sledujících stránky, zásahu 

a působení, sleduje míru zapojení, jednotlivé příspěvky, sleduje nejaktivnější uživatele. 

Statistikám analytiky aplikace se pro přehršle různých dalších úkolů, na kterých odbor jako 

takový zároveň pracuje, nikdo doposud detailně nezabývá, a tedy nepoužívá k dalšímu plánování 

komunikace na sociálních médiích. Vše je bohužel ovlivněno časem, personálním obsazením  

a momentálními úkoly ze strany vedení města či jiných odborů a organizací. Obsahuje i další 

placené služby a například monitoring médií. Uvedená služba není zatím úřadem využívána. 

 

Náhled plánovacího kalendáře aplikace Zoom Sphere 

 

Obrázek 2-24 (Zoom Sphere, 2022) 

 

Facebook Čáslav – město, které máme rádi 

Velká základna stoupenců, kteří jsou zvyklí přijímat oficiální informace z úřadu. Pracuje 

s exkluzivními informacemi z radnice, informuje například o probíhajících uzavírkách, 

stavebních aktivitách, událostech, přejímá a dále přeposílá zajímavé akce Informačního centra 

Čáslav. Základna fanoušků stále roste, aktuálně jich má profil 5595. Náhled profilu viz obrázek 

4-25. Uplatňováno nekonzistentní sdílení příspěvků, kdy chybí dlouhodobé plánování. Využívá 

se metody „tapetování“, tedy sdílení 2–4 příspěvků denně, která u uživatelů vede ke skrývání 

postů. Chybí napojení na další komunikační kanály města, kdy není možné dlouhodobě plánovat 

novinky ze samosprávy. Ideální délka postů by měla být v počtu 80–180 znaků s ohledem na 

uživateli používaná zařízení, kterými jsou převážně mobilní telefony. Sdílení příspěvku je 

plánováno převážně v prime time, kterým jsou dle analytiky dat večerní hodiny. Uživatelskou 
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skupinou profilu jsou lidé z ČR, kteří jsou lokalizování ve městech Čáslav, Praha, Kutná Hora, 

Vrdy. Fanoušky profilu jsou nejčastěji ženy, a to ve věku 25–34 let (21,26 %), ženy ve věku  

35–44 let (19,77 %), ženy ve věku 45–54 let (11,24 %). Ženská komunita výrazně převyšuje 

muže. Uživatelky v počtu 2732 žen, se na profilu pohybují nejčastěji v době mezi 8.–10. hodinou 

ranní. Doba mezi 11.–19. hodinou je poměrně konzistentní a návštěvnost výrazně neklesá. Profil 

navštíví denně kolem 2700 uživatelek. Ve večerních hodinách (20–21:00) roste až na 3192 

fanoušků, kteří zhlédnou příspěvky. Kolem 22. hodiny číslo klesá na 2921 a kolem 23. hodiny se 

stále pohybuje na čísle 2160 fanoušků. Profil má aktuálně 5956 followers. Základna followers 

stále stoupá. Jedná se o followers z Čáslavi, Prahy, Kutné Hory, Vrdů (obec ORP). Co se týče 

pohlaví, převažují ženy, a to nejčastěji ve věkové skupině 25–35 let (20,6 %), 35–44 let (19,8 %), 

45–54 let (11,5 %). Míra zapojení od spuštění aplikace klesá (41 %). Lidé méně na jednotlivé 

příspěvky klikají, celkově je zaznamenán pokles o 92 %. Lidé méně klikají na fotografie, sdílené 

linky. Nárůst prokliků byl zaznamenán u přehrání videa, a to o 38 %. Celkově i klesl počet lidí, 

kteří klikají na obsah, a to o 46 %. Za sledované období výrazně stoupl počet lidí, kteří skrývají 

úřadem sdílené příspěvky. U jednotlivých postů skrývání stouplo o 58 %. Co se týče celkového 

skrývání příspěvků, jedná se o nárůst o 36 %. Uživatelé skryjí příspěvek, ale celý profil skrýt 

nechtějí, aby jim něco důležitého neuteklo. Veřejnost tudíž nemusí bavit, co jim úřad sdílí, tedy 

komunikuje. 

Náhled facebookového profilu Čáslav – město, které máme rádi 

 

Obrázek 2-25 (Facebook Čáslav – město, které máme rádi 2022) 

 

Facebook Infocentrum Čáslav 

Profil s příjemnou komunitou lidí, kteří vyhledávají tuto stránku pro jasně dané informace  

z kultury, sportu, společenských akcí, charity. Jedná se konkrétně o informování o akcích v okolí, 

prezentování služeb nabízených v IC, informování o prohlídkách věže atd. Stále rostoucí počet 

fanoušků profilu i jeho obsahu.  
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Profil nahrazuje nepříliš funkční kalendáře událostí na webu města, na který by mohly příspěvky 

odkazovat, není k dispozici šablona na zpracování postů. 

Stávající frekvence sdílení příspěvků je šest týdně. 

Cílovou skupinou jsou dle analytiky profilu ženy. Počet fanoušků k dubnu 2021 je 834, jedná se 

o ženy z ČR ve věkové skupině 25–34 let a 35–44 let, které jsou z Čáslavi, Prahy, Kutné Hory, 

Vrdů (obec ORP). Jedná se velmi kvalitní skupinu fanoušků, která pozitivně vnímá obsah a sdílí 

jej dál. Fanoušci jsou během dne aktivní od 7 hodin, kdy sledovanost začíná během dne stoupat 

až na 440 a dále během večera stoupá až na 521 (21 hodin). Ve 22 hodin je na profilu stále 

aktivních 4888 fanoušků. 

Co se týče počtu sledujících (followers), profil má aktuálně 915 followers. Základna followers 

stále roste. Jedná se o followers z Čáslavi, Prahy, Kutné Hory, Vrdů (obec ORP). Z analytiky 

vyplývá, že ve struktuře pohlaví sledujících, převažují ženy, a to nejčastěji ve věkové skupině  

25–35 let (21,3 %) a 35–44 let (24,1 %). 

Míra zapojení celkově od spuštění aplikace ZOOM vzrostla o 15 %. Dá se tedy uvažovat o tvorbě 

kvalitnějšího obsahu. Lidé nejvíce klikají na fotografie, přehrávají videa a sdílené linky. Za 

sledované období stoupl počet lidí, kteří skrývají úřadem sdílené příspěvky. U jednotlivých postů 

skrývání stouplo o 150. Lze to popsat tak, že některé příspěvky lidi moc nezajímají. 

IG @mestocaslav 

Jedná se o profil, který byl založen v červnu 2021 (viz obrázek 4-26). Obsahuje hlavně fotografie 

z města a okolí a městem pořádaných akcí. Snaží se navodit příznivou a zajímavou atmosféru 

kulturního a zeleného města. Působí konzistentně a moderně. Má navyšující se počet followers, 

který od doby spuštění stoupl o 71 %. Stoupl i počet uživatelů, kteří zhlédli uvedený profil, a to 

o 42 %. Followery tvoří lidé z Čáslavi, Prahy, Kutné Hory, Rychnova nad Kněžnou atd. Profil 

má již své příznivce i v Německu, USA, Rakousku. Na profilu opět dominují ženy, a to věku  

35–44 let (21,2 %), 25–34 let (13,8 %) a 45–54 let (12,4 %). 

Příspěvky jsou sdíleny pravidelně minimálně třikrát týdně. Na profilu se pracuje i se stories, což 

jsou časově omezená videa či příspěvky, které se po 24 hodinách zveřejnění skryjí. Začínají být 

používány reels (videosekvence), která mají podobu krátkých zábavných videí. Kvalitní reels  

(s popiskem i #) ukazuje IG na prvním místě – tedy je upřednostňuje. Celkový reach za sledované 

období stoupl o 38 %. Největší aktivita je na profilu zaznamenávána v pátek (30 %), pondělí  

(18,8 %) a sobotu (17,6 %), následuje středa (14,7 %). Lidé jsou na profilu nejaktivnější  

v 17 hodin (48,8 %), v 18 hodin (26,5 %) a ve 20 hodin (17,6 %). 

Mezi nejpoužívanější hashtagy patří slovo Čáslav, a to z 5,5 %, na druhém místě je slovo 

Čáslavsko ze 4,2 %, které je na třetím místě následováno slovem „čáslav“ (s malým písmenem 

na začátku slova) ze 4,2 %. 
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Náhled instagramového profilu města Čáslav 

 

Obrázek 2-26 (Instagram město Čáslav, 2022) 

LinkedIn @mestocaslav 

Profil založen v dubnu 2021 (obrázek 4-27). Zatím malý počet sledujících (26). Není zvyklostí, 

aby úřad či zástupce státní správy komunikoval prostřednictvím této sociální sítě. Je důležité, aby 

sledující na svých profilech sdíleli příspěvky úřadu. Velmi složité hledání obsahu pro uvedenou 

platformu, tak aby zaujala. Cílem založení profilu bylo napojení na místní firmy a podnikatele, 

tak aby získali přidanou hodnotu vůči ostatním sociálním médiím. Důležité napojení na vedení 

města. Klíčovou osobou tajemník úřadu, který má profil založen a v platformě se běžně pohybuje. 

U ostatních zaměstnanců úřadu či jejich vedoucích není velké povědomí o platformě či snaha  

o založení osobního profilu. Sdílení příspěvku probíhá jednou týdně. Jsou také sdíleny volné 

pracovní pozice úřadu či zajímavosti ze samosprávy.  

Náhled LinkedIn profilu města Čáslav 

 

Obrázek 2-27 (LinkedIn město Čáslav, 2022) 
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TV Čáslav 

V současné době 608 odběratelů. Celkové zhlédnutí 239 848 za 10 let fungování. Provozován 

externím partnerem, který tvoří pro Čáslav projekt lokálního zpravodajství. Aktuálně není 

využíván potenciál platformy YouTube. Celá videa jsou vkládána do příspěvku facebookového 

profilu Čáslav – město, které máme rádi. Pro tento typ sociálních médií je formát zpracování 

médií nevyhovující ve smyslu, délky, způsobu střihu. Odpovídá více dokumentaristickému 

zpracování. Příspěvky mají tak malý dosah a nejsou zhlédnuty do konce. Uživatel do pěti sekund 

upouští od sledování videa. Aktuálně používán jako video archiv. Náhled profilu kanálu viz 

obrázek 4-28. 

 

Náhled YouTube kanálu TV Čáslav 

 

Obrázek 2-28 (YouTube TV ČÁSLAV, 2022)  

Informační centrum 

Jako komunikační kanál od listopadu 2020 spadá pod nově založený odbor vnějších vztahů  

a komunikace. Historicky bylo infocentrum pod správou Městského muzea a knihovny Čáslav, 

kdy se dlouhodobě potýkalo s velmi negativní zpětnou vazbou a nespokojeností z řad občanů  

a turistů, která byla podpořena řadou stížností.  

Během roku 2021 prošlo informační centrum celkovou revitalizací, a to co se týče nastavení 

procesů, vybavení, služeb, pracovních činností, personálních změn či spolupráce.  

Infocentrum je certifikovaným turistickým informačním centrem klasifikační třídy B. Je aktivním 

členem A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center ČR). Aktivně začíná spolupracovat 

s regionální destinační společností Kutnohorsko a Kolínsko (KUKO) a místním regionálním 

spolkem Čáslavsko, jako dobrovolným spolkem, který sdružuje 27 okolních obcí. Jedná se hlavně 

o navázání spolupráce, co se týče podpory cestovního ruchu a výměny informací v uvedeném 

regionu. 
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Prostředí infocentra je realizováno v moderním duchu v kombinaci barev černé a bílé, které 

působí jednoduše a moderně, viz obrázek 4-29. Má nově instalované vitríny s propagačními 

materiály, ceníky, plakáty, vývěsky. Naproti vchodu do infocentra je umístěn informační 

elektronický panel, který umožňuje atraktivní formou komunikovat akce a události ve městě.  

Infocentrum průběžně obměňuje a doplňuje letáky organizací a památek v okolí. Spolupracuje 

s regionální infocentry (16), hlavní spolupráce probíhá s Infocentrem Kutná Hora. Infocentrum 

realizuje vlastní propagační materiály, jakými jsou např. mapa města Čáslav, kalendáře. 

Spolupracuje také s místními podnikateli soustředěnými v centru města, za účelem vzájemné 

podpory nabízí a zajišťuje skupinové návštěvy Čáslavi.  

Kvůli předchozí dlouhodobě špatné reputaci se v roce 2021 během reorganizace řešilo personální 

obsazení. Pro sezonu 2022 bylo zaznamenáno velké zlepšení a je v situaci, kdy si pracovníky  

a brigádníky může vybírat. Vše je i díky obětavé a aktivní činnosti nové vedoucí infocentra Lucie 

Zahradníkové, která infocentrem výslovně žije a vše bere jako poslání. 

Pro sezonu 2022 infocentrum spolupracuje se spolkem LET (Lokální Elektronické Toulky), který 

pro město Čáslav, a hlavně jeho návštěvníky připravil turistické trasy po Čáslavi. Jedná se  

o poutavou formu připomenutí historického a kulturního dědictví města. Trasy mapují místa 

spjatá s příběhy slavných rodáků, historie, architektury, pověstí, literatury, zajímavostí. 

Mezi běžné činnosti infocentra patří: 

- kopírovací služby 

- scanování 

- služba veřejného PC 

- prodej poštovních známek 

- prodej vstupenek 

- tisk z PC 

- objednávky, podklady a fakturace společenské a komerční inzerce v Čáslavských 

novinách 

- poskytování turistických informací 

- prodej propagačních materiálů a kávy 

Návštěvníci infocentra mají k dispozici odpočinkový prostor, mohou zde zanechat svůj vzkaz 

v knize návštěv a také mohou vyplnit dotazník spokojenosti.  

Od února 2022 je pro elektronické sledování návštěvnosti instalováno počítací zařízení, které 

denně sleduje průchody návštěvníků, které tak lze lépe vyhodnotit. 

Infocentrum aktivně spolupracuje s církvemi a charitou v Čáslavi. Společně organizují akce typu 

benefičních koncertů, sbírek, akcí na podpora Ukrajiny. 
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Informační centrum láká návštěvníky a občany města k návštěvě i díky tematické výzdobě 

přizpůsobené ročnímu období či různým svátkům (Vánoce, Velikonoce, svatý Valentýn, Den 

matek, Mezinárodní den žen, Den dětí) a událostem. Je klíčovým bodem komunikace města 

s organizacemi a firmami ve městě a v okolí. Má v kompetenci komunikaci se zaměstnanci úřadu, 

které pravidelně obesílá s různými událostmi, informuje je či zve. 

V průběhu června 2022 bude před infocentrem realizováno posezení a odpočinková zóna pro 

turisty. V plánu je elektronická vývěska místo původní klasické s papírovým plakátem. 

Pro informační centrum je plánována příprava a realizace webu, který doposud zcela chyběl. 

Infocentrum aktuálně komunikuje prostřednictvím sociálních médií, vývěsek. Spravuje tři 

vývěsky města, kde zajišťuje obsah, grafické zpracování, výrobu a výlep nových plakátů. Jedna 

vývěska je umístěna přímo u informačního centra a dvě na náměstí. Vývěska u informačního 

centra je aktualizována jednou měsíčně. Obsahuje kulturní, společenské a sportovní pozvánky. 

Vývěska u informačního centra a plakáty v ní umístěné (obrázek 4-30) trpí povětrnostními vlivy, 

slunečním zářením a vlhkem, papír se vlní. Uživatelsky nepřívětivá. V případě nepříznivého 

počasí je vyvěšování velmi problematické. 

 

Pohled do interiéru informačního centra 

 

Obrázek 2-29 (interní materiál MěÚ Čáslav, 2022) 
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Vývěska a vchod do informačního centra 

 

Obrázek 2-30 (interní materiál MěÚ Čáslav, 2022) 

Ve správě informačního centra je i vývěska umístěná na náměstí Jana Žižky z Trocnova, viz 

obrázek 4-31. Vývěska a plakáty v ní umístěné trpí povětrnostními vlivy, papír se vlní. V případě 

nepříznivého počasí je vyvěšování velmi problematické. 

 

Vývěsky na náměstí Jana Žižky z Trocnova (proti radnici a u veřejného WC) 

                                 

Obrázek 2-31 (interní materiál, MěÚ Čáslav 2022)         

Obrázek 2-32 (interní materiál MěÚ Čáslav, 2022) (vpravo) 

Vývěska u veřejného WC (na náměstí), viz obrázek 4-32, je třetí vývěskou ve správě 

informačního centra. Obsahuje plakát s přehledem kulturních událostí v Čáslavi na první půlrok. 

Vývěska a plakát v ní umístěny trpí povětrnostními vlivy, papír se vlní. 
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Úřední deska  

Je umístěna v počtu šesti oboustranných vývěsek, na náměstí Jana Žižky z Trocnova, viz obrázek 

4-33. Dále jsou umístěny dvě vývěsky v průchodu vchodu do radnice (obrázek 4-34). Jedná se  

o frekventované místo. Vše je v kompetenci zaměstnanců podatelny, kteří se starají o pravidelnou 

aktualizaci. Čitelnost textu je ovlivněna povětrnostními vlivy. Prostorová kapacita je omezena. 

Uživatelský nepříznivá, je problematické vyvěšování při nepříznivém počasí, jako je vítr a déšť. 

Úřední deska na náměstí Jana Žižky z Trocnova a v průchodu budovy radnice 

               

Obrázek 2-33 (interní materiál MěÚ, 2022)                               

Obrázek 2-34 (interní materiál MěÚ Čáslav, 2022) (vpravo) 

 

Mobilní (informační) panely 

Město Čáslav prostřednictvím odboru školství a kultury pořídilo na podzim roku 2021 deset kusů 

mobilních panelů, které jsou rozmístěny v centru města (obrázek 4-35). Panely se dají libovolně 

po městě přemístit a jsou oboustranně polepitelné PVC nepermanentní samolepou. Obsah panelů 

je ve správě OVVK. Vzhledem k náročnosti realizace a polepu se jedná spíše o dlouhodobější 

obsah. Ve středové části panelu je nalepen polep, který je třeba nechat odborně vyrobit v tiskárně. 

Polep musí odolat povětrnostním vlivům. Výhodou panelů je jejich pevnost, stabilita a mobilita. 

Nevýhodou potom instalace vlastního obsahu. Před instalací nového polepu je třeba odšroubovat 

celou desku, která je přichycena na více jak čtyřech místech, a strhnout původní samolepu. Vše 

je ovlivněno povětrnostními a teplotními podmínkami a k instalaci nového polepu jsou třeba dva 

zruční lidé. Desku je třeba očistit od lepidla a následně je nutné vylepit samolepu novou. Potom 

se deska musí znovu přišroubovat k rámu. Co se týče nákladů na výrobu a instalaci, byla finálně 

poptána a domluvena realizace polepu včetně demontáže a montáže u společnosti Lepor, s.r.o. 

sídlící v Kutné Hoře, která jednu stranu plochy realizuje za cenu 1080 Kč včetně DPH. Původní 

představa vedení města byla, že realizaci a polep zajistí pracovníci OVVK, což není vzhledem 

k jejich pracovní vytíženosti možné. Vedení města mělo představu, že obměna obsahu bude častá, 

na týdenní či měsíční bázi. Nejedná se ovšem o billboardy, kde výroba papírových plakátů  
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a vlastní lepení je podstatně cenově příznivější a jednodušší. O konkrétním obsahu samotných 

panelů nerozhoduje z celé části OVVK, je často ovlivněno rozhodnutím vedení města.  

Aktuálně na třech panelech je umístěn vizuál připomínají historickou událost Čáslavský sněm, 

dále dle rozhodnutí vedení města jedna plocha s obsahem, který zajistilo a realizovalo Dusíkovo 

divadlo, jedna plocha obsahově realizována muzeem a knihovnou, další plocha obsahově 

realizována spolkem Formanova Čáslav, jedna plocha v dikci OVVK s kulturním a sportovním 

programem na první půlrok 2022, jedna plocha bude věnována soutěži na výtvorné dílo vztahující 

se k Miloši Formanovi a plocha poslední bude v červnu 2022 pokryta mapou Čáslavi, protože 

velká turistická mapa v centru doposud chybí.  

Náhled mobilní panelu s kulturním programem, umístěného na náměstí Jana Žižky  

z Trocnova 

 

Obrázek 2-35 (interní MěÚ Čáslav, 2022) 

 

Veřejná projednávání a online stream s občany 

Uskutečňována k různým projektům po předchozí propagaci na facebookovém profilu města  

a v tištěné podobě v Čáslavských novinách a na dalších komunikačních kanálech na Nové scéně 

Dusíkova divadla v pozdějších odpoledních hodinách, za účelem zapojení veřejnosti. Z veřejných 

projednávání jsou uskutečňovány online streamy prostřednictvím YouTube kanálu TV Čáslav 

Aktuality. V době koronavirové krize se setkání s občany konala online prostřednictvím  

MS Teams, kdy událost byla komunikována veřejnosti prostřednictvím facebookového profilu 

města. Z každého veřejného projednávání je uskutečněn zápis, který je zveřejněn ve vývěskách 

úřední desky. 

Podatelna 

- jedná se o jakousi spojku mezi občany a úřadem 

- zajišťuje poštovní službu, příjem, evidenci a vypravení listovních zásilek  

- příjem podání od fyzických a právnických osob 

- příjem a vypravení balíkové pošty 
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- zapisování pošty 

- zajišťuje spisovou službu 

- poskytuje informace ohledně odeslaných a přijatých obálek 

- spolupracuje se všemi odbory při vyřizování informací žadatelům 

- příjem, výdej a evidence žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

- provádí obsluhu úřední desky, a to jak listinnou, tak elektronickou podobu 

- zabezpečuje na všeobecně přístupném místě povinnosti povinného subjektu při 

zveřejňování informací 

- odesílá potvrzené sejmuté dokumenty 

- obsluha datových schránek a vypravení datových zásilek úřadu 

- přerozdělení datových zpráv na odbory 

- obsluha elektronických zásilek úřadu 

- evidence a výdej kancelářských potřeb 

 

Místní rozhlas 

Jedná se o bezdrátový digitální rozhlas, který je rozmístěn po Čáslavi a v pěti obcích ORP. 

Celkově je rozmístěno po Čáslavi 90 tzv. hnízd s hlásiči a reproduktory. Centrální stanoviště je 

umístěno v sídle Městské policie Čáslav, kde mají pracovní městské policie k dispozici manuál 

obsluhy místního rozhlasu. Je v kompetenci krizové manažerky, která jej servisuje a zároveň 

namlouvá i hlášení pro občany. Co se týče hlášení, je využíván pro krizové situace jako varovný 

informační systém. Dále v případě vyhlašování informací týkajících se fungování úřadu vůči 

občanům (pozvání na veřejná projednávání). Před každým hlášením zazní zvukový signál sirény. 

Pravidelná zkouška probíhá jedenkrát měsíčně, vždy první středu v měsíci. Není napojen na 

ostatní komunikační kanály města a přes svou manažerku blíže nespolupracuje s OVVK na 

propojení komunikovaných informací. V letních měsících ve spolupráci s kolegy z oddělení IT 

probíhá kontrola jeho funkčnosti a slyšitelnosti. 

Mobilní Rozhlas (Munipolis) 

Jedná se o chytrou komunikační síť měst, obcí, firem a spolků (obrázek 4-36). Silný nástroj pro 

předávání delších informací přímo, aplikace pro nahlašování podnětů a závad ve městě. Občanům 

přináší informace od vedení města, krizovou komunikaci, možnost snadné participace. Umí 

digitalizovat tištěná média (elektronická verze Čáslavských novin). Funguje prostřednictvím 

webové i mobilní aplikace. Zatím nevyužíváno rozesílání informačních SMS, které je 

zpoplatněno. Díky rozesílce SMS existuje možnost zasáhnout cílovou skupinu občanů starších  

60 let, která nemá přístup k internetu, ale má mobilní telefon. 

Městský úřad každý týden vydává pravidelný newsletter, který je rozesílán na registrované  

e-mailové adresy, zaměstnancům úřadu a organizacím ve městě. Aktuálně je v adresáři 

registrováno 788 občanů, z čehož je 22 % občanů aktivních. Od začátku provozování aplikace 

bylo městem občanům posláno 76 626 e-mailů a 92 961 zpráv do aplikace, což vypovídá o aktivní 
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komunikaci města s občany. Od 1. ledna 2021 do 14. dubna 2022 se nově do aplikace 

zaregistrovalo 306 občanů, z čehož 149 občanů se registrovalo přes web, 17 kontaktů bylo 

přidáno ručně, 140 občanů se registrovalo přes mobilní aplikaci. Co se týče pokrytí města, jedná 

se o 9% pokrytí užívání občany města. Přehledy zpráv jsou příjemci otevírány ze 43 %.  

U registrací občanů nejsou doplněny úplné kontakty. Jedná se o nevyplnění ulice bydliště, 

nevyplnění telefonního čísla či nesprávné vyplnění jména, případně registrování bez aplikace. 

Tím pádem nemůže být využito maximální funkcionality aplikace. 

Náhled profilu Mobilního Rozhlasu (Munipolis) 

 

Obrázek 2-36 (Mobilní Rozhlas/Munopolis, 2022) 

 

PR a komunikace s médii 

Městský úřad, potažmo město Čáslav prostřednictvím OVVK vydává od března 2022 tiskové 

zprávy, které jsou koncipovány do šablony stávajícího logotypu. Komunikace je zajištění 

prostřednictvím pozice komunikačního experta, který má v kompetenci syntézu podkladů, vlastní 

textaci. Po odsouhlasení textu a vložení do šablony tiskové zprávy je tisková zpráva odeslána na 

ČTK a konkrétním spolupracujícím novinářům. Zprávy se dále archivují a jsou k nahlédnutí na 

oficiálním webu města. Komunikace se zástupci hlavních médií je stále vázána přímo na vedení 

města. Často je vedení města médii kontaktováno přímo, mimo OVVK. Tato situace vznikla 

z jakési setrvačnosti a kvůli stavu před vznikem OVVK. občanů městem o dění ve městě.  

Krizová komunikace 

Město má zpracovaný manuál krizové komunikace. Výkonem krizové komunikace se zabývá 

krizová manažerka, která je přímo podřízena vedení města. Cílem manuálu je rychle informovat 

veřejnost o nenadálé situaci. Pro krizovou komunikaci je používán místní rozhlas, sociální média 

včetně Mobilního Rozhlasu/Munipolis.  

Strategické cíle komunikace vycházejí z Akčního plánu města Čáslav jako strategického 

dokumentu pro období 2020–2023. (interní materiál MěÚ Čáslav, 2022) 
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Podpora rozvoje malých a středních podniků 

- podpora konceptu Přívětivý úřad 

- podpora pro zlepšení komunikace s podnikatelskými subjekty 

- podpora v implementaci GIS 

- podpora pro elektronizaci správy majetku města Čáslav v rámci GIS 

- podpora veřejné prezentace 

Vytváření podmínek pro příliv investic 

- vypracování strategických dokumentů města (Strategie rozvoje města Čáslav, Plán 

odpadového hospodářství města Čáslav, Koncepce využití bytů a nebytových prostorů 

v majetku města Čáslav, Generel dopravy pro město Čáslav a Komunikační strategie 

města Čáslav) 

Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu 

- implementace GIS umožňující zmapování  

- zjednodušení rozhodování a automatizování rozhodovacích procesů v rámci rozhodování 

samosprávy e-jednání a e-hlasování 

- podpora veřejné prezentace 

Výstavba a rekonstrukce místních komunikací 

- podpora veřejné digitální prezentace připravovaných projektů v rámci veřejného 

projednávání 

- podpora přijímání standardizovaných žádostí v rámci Portálu občana 

- podpora rychlejšího a automatizovaného rozhodování v rámci e-jednání a e-hlasování 

- podpora veřejné prezentace 

Vytvoření podmínek pro rozvoj sportovních a volnočasových aktivit 

- využívání dotační politiky, sport, kultura, sociální služby, individuální dotace, s tím 

spojená podpora efektivnosti a automatizace při rozhodování v rámci e-hlasování, 

prostřednictvím Portálu občana podávat standardizované žádosti 

- podpora v rámci implantace GIS, sportovišť, cyklostezek, historických bodů zájmu apod. 

- podpora veřejné prezentace 

Zlepšení kvality bydlení 

- zkvalitnění, rekonstrukce, případně zřízení dětských hřišť, podpora GIS mapující majetek 

města 

- podpora efektivnosti a automatizace při rozhodování v rámci e-hlasování a e-jednání, 

prostřednictvím Portálu občana podávat standardizované žádosti 

- podpora veřejné prezentace 
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Udržení a zlepšení kvality zdravotní a sociální péče 

- podpora efektivnosti a automatizace při rozhodování v rámci e-hlasování a e-jednání, 

prostřednictvím Portálu občana podávat standardizované žádosti 

- podpora veřejné prezentace 

Obnova a péče o veřejné prostranství a veřejnou infrastrukturu 

- vybavit obce i město Čáslav elektronickými úředními deskami pro sdílení jednotných 

informací 

- posílit práci na sociálních sítích 

- podporovat jednotnou komunikačních strategii mikroregionu Čáslavsko a města Čáslav 

- posílit práci na sociálních sítích 

- podporovat zapojení občanů do rozhodování o budoucí podobě využití veřejného 

prostranství za využití moderní komunikační strategie 

- podpora veřejné prezentace 

Podpora ekologických a krajinotvorných funkcí 

- podporovat zapojení občanů do rozhodování o budoucí podobě a podpoře ekologických 

a krajinotvorných funkcí a projektů za využití moderní komunikační strategie 

- využití dotační politiky, s tím spojené efektivnosti a automatizace při rozhodování 

v rámci e-hlasování a e-jednání, prostřednictvím Portálu občana podávat standardizované 

žádosti 

- podpora využití GIS a elektronických desek 

- podpora veřejné prezentace 

Rozvoj a modernizace školského systému, rozšiřování nabídky vzdělávacích a zájmových aktivit 

pro veřejnost 

- podpora efektivnějších rozhodovacích procesů prostřednictvím e-hlasování, e-jednání, 

včetně e-úkolů a standardizovaných formulářů prostřednictvím Portálu občana 

- podpora využití GIS (spádovost, školská zařízení atp.) 

- podpora veřejné prezentace 

Bezpečnost v mikroregionu Čáslavsko a městě Čáslav 

- podpora efektivnějších rozhodovacích procesů prostřednictvím e-hlasování, e-jednání, 

včetně e-úkolů standardizovaných formulářů prostřednictvím Portálu občana 

- podpora využití GIS (komunikace, chodníky, přechody, nehodovost atp.)  

a elektronických úředních desek 

- podpora veřejné prezentace 
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Reklama 

Dle Vaštíkové (2014, s. 130, 131) se jedná o jakoukoliv placenou formu neosobní propagace 

myšlenek, zboží či služeb. Strategie reklamy obsahuje dvě složky, a to reklamní sdělení (komu  

a jak co říkáme) a výběr média (jak často a za kolik peněz, které médium a jeho načasování). Cíle 

reklamy vycházejí z toho, jestli mají podávat informace, propagovat či upomínat. 

V případě reklamy úřadu či jeho organizace se jedná o snahu o budování celkového dobrého 

dojmu organizace, zvýšení využití nových služeb organizace. Jedná se především o kvalitně 

zpracované propagační materiály, které jsou umístěny v informačních centrech či jsou udělovány 

při jednání s partnery města. Propagační materiály podávají přehledné a stručné informace  

o městě a jeho zajímavostech. Mnohdy jsou doplněny mapkou města s fotografiemi. Mezi 

základní propagační materiály patří pohledy, letáky, plakáty, mapy, brožury, kalendáře, ale  

i tužky, trička, klíčenky, odznaky, sklenice, hrnky, turistické vizitky a známky atd. Informační 

centrum jako takové můžeme zahrnout do reklamy města. 

K důležitým součástem reklamy patří internet a webové stránky. Dle Janoucha (2014, s. 74) se 

dále jedná o plošnou reklamu, různé zápisy do katalogů, přednostní výpisy či PPC reklama, které 

svým fungováním dávají najevo veřejnosti svou existenci, informují o nabídce a službách. 

Obrovskou výhodou je možná vzájemná komunikace obou stran. 

Výstavy a veletrhy 

Město se prostřednictvím výstav či veletrhů může nenucenou formou představit potencionálním 

návštěvníkům, kteří mají možnost získat o městě informace. Dále lze navázat spolupráci s novými 

obchodními mezičlánky, jakými jsou jiná města či destinační společnosti operující v oblasti 

cestovního ruchu. Veletrhy a výstavy jsou výbornou příležitostí pro poznání nabídky jiných měst. 

(Přikrylová, 2019, s. 226) 

 

Marketing událostí (Event Marketing) 

Jedná se organizování různých kulturních, společenských či sportovních akcí. Někdy je řazen 

mezi prvky public relations. V případě marketingové komunikace města se jedná o neziskové 

akce, charitativní akce, akce pro zaměstnance. Vždy je třeba zajistit a nepodcenit přípravu, která 

zahrnuje kreativní myšlenku, výběr hostů, vypracování scénáře, ošetření právních podkladů, 

sestavení programu, vytvoření pozvánky, zajištění občerstvení, volbu dodavatelů, zajištění 

vhodných dárků či propagačních materiálů a na závěr zhodnocení akce. Vhodné je nastavení 

spolupráce s médii pro informování veřejnosti. (Vaštíková, 2014, s. 143–144). 

Osobní prodej 

Jedná se hlavně o osobní přístup všech zaměstnanců úřadu, tak aby u občanů, návštěvníků města 

či investorů bylo dosaženo důvěryhodnosti a přesvědčení o kvalitě poskytované služby. 
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Podpora prodeje 

V rámci komunikace na internetu řadí Janouch (2014, s. 74) do podpory prodeje pobídky 

k nákupu, partnerské programy a věrnostní programy. V případě komunikace úřadu se jedná  

o poskytování výhodnějších cen bytových či nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví obce, 

výhodnější ceny za dopravu, investice obce do přípravy pozemků pro investory, soutěže, kupony, 

dary. V případě darů se může jednat o propagační materiály města, které jsou rozdávány například 

na akcích města či v informačním centru během celého roku. Jedná se primárně o různé suvenýry 

typu odznaku, tužky, kreslicí sady, mapky, trička, čokolády apod. 

Public Relations neboli vztahy s veřejností zastřešují budování image města, posilování 

vlastenectví a lásky k rodišti, poskytování přístupu k informacím obce, tvorbu prostředí pro 

realizaci nápadů a podnětů ze strany občanů, získávání zpětné vazby od občanů na dění ve městě, 

na denní práci obecních orgánů, snaží se o komunikaci s veřejností, vyvíjí úsilí o největší možné 

informování občanů. 

V případě PR a komunikace na internetu se jedná o novinky, zprávy, články, diskuse, informace, 

dotazníky, formuláře, společenskou odpovědnost a virální marketing. (Janouch, 2014, s. 74) 

Přímý prodej 

V rámci internetové komunikace přímého prodeje se jedná o e-mailing, webové semináře, 

konference, workshopy, online chaty. (Janouch, 2014, s. 74) 

Internetová komunikace 

Základ bývá tvořen webovými stránkami, kterým je třeba se dlouhodobě věnovat, stále je 

vylepšovat, přidávat nový obsah, tak aby korespondoval se zájmovými cílovými skupinami. 

Důležité je získávání odkazů včetně interních, zachování tematické příbuznosti webů, tedy 

odkazů jeden na druhého. Je potřebné zachovat kvalitu odkazujícího webu. Možnostmi získání 

odkazů jsou katalogy, diskusní příspěvky, blogy, odkazy v patičkách, rozhovory (odkáže na 

rozhovor s námi na jejich webu či sociální síti). (Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 18–

30) 

Linkbuilding buduje zpětné odkazy, které jsou důležitým faktorem v algoritmu vyhledávače, 

zdrojem návštěvnosti, pomáhá zvyšovat povědomí o naší značce. (Online marketing, kolektiv 

autorů, 2014, s. 32–36) 

SEO (optimalizace pro vyhledávače) 

Samotné SEO nelze změřit, lze sledovat efekt a přínos (pro analyzování např. návštěvnosti lze 

použít nástroj Google Analytics). SEO: 

- nemá přímý efekt 

- dělá to, co koresponduje s naším webem 



 
 

 62   

 

- obsahově zajímavé a má virální potenciál 

Internetová reklama 

Jedná se o placenou reklamu ve vyhledávání. Z pohledu inzerenta jde o místo, kam uživatel 

vstupuje s určitou potřebou. (Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 45) 

Reklama ve vyhledávání 

Vyhledávače jsou pro uživatele cestou k internetu. Google.cz a Seznam.cz tvoří většinu 

vyhledávačů v České republice, kdy uvedené vyhledávače pracují s reklamou v oblasti top pozic 

(pozice nad přirozenými pozicemi vyhledávání) a dále v pravém sloupci se zobrazuje až  

8 reklamních inzerátů. Úspěch reklamy na internetu je dán správností klíčových slov včetně jejich 

tvaru, důležitá je cena, kterou za maximální proklik nabízím, a zajímavost obsahu pro uživatele. 

(Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 52). 

Efektivita umístění reklamy na internetu je tvořena pomoci reklamních sítí, které jsou v České 

republice tvořeny skupinami Google, Sklik, Etarget. Inzerent si tak vytvoří svůj účet u vybrané 

reklamní skupiny a nastaví si pravidla. Forma a cena placení je formou platby za kliknutí, které 

je stanoveno aukcí. (Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 56). 

Remarketing 

Tvořen technikou, pomocí které se snažíme přivést zpět uživatele webové stránky. Jedná se  

o návštěvníky, kteří stránky navštívili a např. rychle odešli a akci nedokončili. Cílem je vrácení 

na stránky a dokončení akce. K tomu jsou využívány nástroje jako Google Adwords a Google 

Analytics, které jsou vzájemně propojeny. (Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 61). 

Facebook a reklama  

Facebook je výborný nástroj pro reklamu, pomocí kterého lze přesvědčit uživatele k návštěvě 

našich stránek. V České republice je užíván více než 4 miliony uživatelů. Uživatele lze oslovit 

pomocí tvorby kvalitního obsahu, který nás stojí velkou energii a lidé jej budou dále sdílet, 

případně lze vložit energii do tvorby obsahu a zaplatit si reklamu, nebo si jen zaplatit reklamu. 

(Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 72) 

Bannerová neboli display reklama 

V současnosti tvoří 50 % investic do internetu. Proces je tvořen inzerentem (vlastníkem online 

mediálních ploch) a zprostředkovatelem. Nákup lze uskutečnit přímo s majitelem plochy 

(Seznam.cz), pomocí mediálního zástupce, který prodává prostor za provizi či prostřednictvím 

mediální agentury, která klientovi plánuje kampaně. 

Automatizovaný nákup pomocí Adwords, Sklik, Webové tržiště jako AdPlace. 
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Mezi pět největších médií z pohledu zásahu uživatelů bývají řazeny Seznam.cz, Facebook, 

YouTube, skupina Mafra, Centrum Holdings. (Online marketing, kolektiv autorů, 2014,  

s. 80–83). 

Webová analytika 

Využívána k měření, sběru dat, analyzování a dat s cílem pochopení a optimalizace používání 

webu. Nejčastěji se využívá pro pochopení, co se na webu děje, zjištění, co nefunguje, podpoře 

obsah, o který je zájem, vypočítání hodnoty webu pro firmu, zvýšení obchodních výsledků webu, 

jako podklad pro další investice do marketingu. Pomocí analytiky lze časově srovnávat, 

vyhodnocovat kampaně, segmentovat, optimalizovat konverzní poměr (porovnání počtu 

dokončených cílů k počtu návštěv webu). Nejčastěji používaným nástrojem webové analytiky je 

Google Analytics. (Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 80–97). 

E-mailový marketing 

Tvořen rozesíláním shodného sdělení na vybrané kontakty, jehož důležitou součástí by měla být 

pečlivá práce s databází kontaktů. Je vhodné sjednotit všechny dosavadní kontakty do jedné 

databáze. Další kontakty lze sbírat pomocí webu, pomocí soutěží, sběrem kontaktů např. 

v informačním centru. Mezi nejčastější formy e-mailové kampaně patří rozesílání newsletterů, 

které obsahují novinky, nové události a jsou rozesílány všem kontaktům. Základní metrikou pro 

vyhodnocení je potom poměr příjemců, kteří otevřeli sdělení k celkově obeslané skupině (open 

rate). Dále lze sledovat doručitelnost pro hodnocení kvality databáze či počty odhlášených 

kontaktů z rozesílky dalších zpráv. (Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 159–162). 

Sociální sítě (média) 

Umožňují hledat informace, komunikovat, udržovat kontakt s přáteli a známými. Pomocí 

sociálních sítí lze navázat nová spojení, řešit problémy, nálady, životní situaci. Nejedná se pouze 

o aktivity v soukromém životě, ale i v tom pracovním. Velkou popularitu mají Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Twitter a YouTube.  

Pro sociální média je velmi důležitá vizuální komunikace. Za velmi krátký okamžik přenese škálu 

informací. Každá sociální sít má své příznivce. Facebook se ptá na to, co se nám děje v hlavě, ve 

skupině našich přátel, Twitter na to, co se právě děje ve skupině lidí, které neznáme. LinkedIn 

řeší pracovní záležitosti a občas něco, co s prací nesouvisí. Instagram ukazuje události v lepším 

světle, než je realita. YouTube představuje obsah, který je třeba vidět na vlastní oči a nelze jej 

popsat pouhou fotkou či textem. (JAK NA SÍTĚ, Losekoot, Vyhnánková, 2019, s. 42–45) 

Sociální sítě určují pomocí algoritmů obsah toho, co se pravděpodobně uživateli zobrazí, dle jeho 

zájmů, protože nelze sledovat vše. Na sociálních sítích nelze vidět vše, nelze zasáhnout všechny, 

pracují s obsahem, který je u každého uživatele odlišný. Cílem sociální sítě je, aby se tam uživatel 

cítil dobře. Čím déle tam bude, tím ho lze lépe zasáhnout reklamou. (JAK NA SÍTĚ, Losekoot, 

Vyhnánková, 2019, s. 54–55) 
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Mezi hlavní cíle komunikace na sociálních sítích dle Losekoot a Vyhnánkové (2019, s. 265) patří: 

- zvýšení povědomí o značce 

- zvýšení prodeje a získání nových kontaktů 

- nárůst komunity a publika 

- zvýšení návštěvnosti webu 

Pro firemní komunikaci dle Losekoot a Vyhnánkové (2019, s. 50–52) na sociálních sítích platí: 

- zachování krátkosti a výstižnosti obsahu s jasným cílem 

- je třeba umět veřejnost pobavit, komunikace stylu letáku, billboardu či newsletteru není 

účinná 

- zachování výjimečnosti tím, že budou první, kdo bude informován 

- veřejnost chce vyprávět svůj příběh, proto je třeba dát lidem důvod, aby do něj zapojili  

i nás 

- budování komunity, protože každý chce někam patřit (je třeba se dělit o naše starosti  

i radosti) 

- nelze publikovat na všechny sítě totožný obsah (téma bude stejné, ale podání bude vždy 

jiné) 

- uživatelé nenavštěvují náš profil, pakliže se nejedná o konkurenci či někoho blízkého 

z rodiny 

- nefunguje sdílení velkého množství příspěvku 

- potřeba aktivních příznivců 

- vše musí běžet na mobilu 

V rámci komunikace na sociálních sítích je třeba předejít chybám typu (Kyselý, Jambor, 2019,  

s. 67, 68): 

- oslovení mnoha různých lidí najednou (používat odlišnost komunikované zprávy, aby 

příjemce zaujala) 

- zpráva nemá osobní oslovení a nemíří na konkrétní zájem odesílatele, kterým lze uvést, 

proč konkrétní osobě vůbec píšeme 

- neznalost potencionálního zákazníka (je třeba si nejdříve prohlédnou profil osoby, se 

kterou se chystáme komunikovat a něco jí nabízet) 

- špatné oslovení 

- oslovení nesprávných osob (tzn. ne každý manažer je opravdu manažerem) 

Pro analýzu komunikace, tak aby komunikace nebyla statická a pružně reagovala na reakce 

fanoušků včetně přizpůsobení obsahu na firemním profilu, jsou využívány různé analytické 

nástroje. Jedním z nich je nástroj Zoomsphere, který studuje příspěvky, např. ty s největší mírou 

interakce, jako jsou lajky, sdílení, komentáře, dny a týdny, kdy jsou fanoušci nejvíce aktivní,  

a nabízí spoustu dalších statistik. Dává možnost monitoringu upozornění o společnosti na 

internetu. (Online marketing, kolektiv autorů, 2014, s. 144–145). 
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Důležité metriky jednotlivých sociálních sítí dle Losekoot a Vyhnánkové (2019, s. 256–257): 

Facebook 

- dosah příspěvků, tedy počty oslovených lidí 

- celkový dosah, který zahrnuje příspěvky a hlavní stránku  

- zobrazení stránky 

- zhlédnutí videí 

- počty oslovených lidí u pořádané události 

- jedinečná otevření v případě Stories 

Instagram 

- dosah příspěvků, který hovoří o tom, kolik lidí příspěvek vidělo 

- zobrazení příspěvků (kolikrát jej lidé viděli) 

- návštěvy profilu 

Twitter 

- impressions (zobrazení příspěvku) 

- návštěvy profilu (profile visits) 

LinkedIn 

- zobrazení příspěvku 

- zobrazení videa 

- zobrazení stránky 

- unikátní návštěvníci stránky 

YouTube 

- zobrazení miniatury 

- zhlédnutí videa 

- zdroje návštěvnosti 

Obecně používanou metrikou je míra zapojení (engagement), která hovoří o tom, jak poutavý 

obsah umíme vytvořit. Pracuje s poměrem naší viditelnosti a zájmem o náš obsah. Sociální sítě 

jej nabízejí v rámci své analytiky ve vybrané formě samy. Jestliže počet fanoušků roste, ale míra 

zapojení klesá, dá se hovořit o tvorbě nekvalitního obsahu či o tom, že jsou nabírání špatní 

fanoušci. V opačném případě, kdy míra zapojení roste, lze konstatovat, že tvorba obsahu se 

zlepšuje. (JAK NA SÍTĚ, Losekoot, Vyhnánková, 2019, s. 42–45) 

Shrnutí: 
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Prostřednictvím analýzy kontextu byl proveden výzkum vnímání současné vizuální identity města 

Čáslav, kde byla nezávislými hodnotiteli hodnocena komunikace značky ve smyslu použitého 

jména, log, sloganů, celkové image značky a pozice značky.  

Asociace vyvolané současnou vizuální identitou jsou různé. Značky a používané logo městem 

Čáslav jsou velmi různé, vyvolávají rozdílné pocity a nálady, vyjadřují rozdílné hodnoty, mají 

různý sociální rozměr a emocionální aspekty. V kreativním zpracování je patrná roztříštěnost, 

chybí personifikace, případné projekce do zvířete či projekce do planet či značky automobilu. Je 

zcela namístě prověřit pro stanovení nové vizuální identity důležité oblasti, jakými jsou asociace 

se značkou, racionální vlastnosti značky či produktu, výhody čili benefity značky, hodnoty, které 

značka ctí, emocionální vlastnosti, emoce a nálady, které jsou značkou u člověka vyvolány, cílová 

skupina, pro níž je určena, cena, kterou prezentuje, komunikace značky, distribuce značky a místa, 

kde se značkou setkáváme. Doporučením je realizace profesionálně a hloubkově uskutečněné 

soutěže na novou vizuální identitu města, která obsáhne všechny výše uvedené parametry a bude 

ji možno uplatnit ve vizuální identitě samotné formou podrobně zpracovaného grafického 

logomanuálu, kterým se bude řídit městský úřad, organizace města dohromady tvořící město 

Čáslav  V novém grafickém logo manuálu bude popsána charakteristika města, včetně nového 

loga, zástupného loga, jeho barevné varianty, rozměry, zakázaná použití loga, rozkresy loga 

včetně ochranných zón. Dále logo na podkladech (zakázaná použití, černobílá varianta), písmo 

primární, sekundární, doporučené fonty písma, barevnost, akcidenční tiskoviny (dopisní papír, 

obálky, tisková zpráva, pozvánky, vizitky, tiskopisy, turistická razítka), online komunikace  

(e-mailové podpisy, webové stránky města, profily sociálních médií města), ikony a orientační 

systém (ikony interiéru a exteriéru, ikony významných památek, rastr a jeho využití, rozkres 

rastru), copywriting (využití písmen ve vizuálu, základní slogan, další slogany), propagační 

materiály (reklamní předměty). 
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3 STRATEGICKÁ ČÁST 

Uvedená část komunikační strategie je věnována vizi, a tedy budoucímu stavu v oblasti 

komunikace města, městského úřadu, politických představitelů města s veřejností a médii, 

změnám, informacím, které vedou k naplnění vize. 

Vize a globální cíl 

Vize Čáslavi je představována orientací na ideálním stavem, kam by mělo město v horizontu 8 

let směřovat. Vize je vnímána jako nadčasová a platná pro delší časový úsek. Město musí připravit 

vyhovující podmínky pro různé skupiny obyvatel, kteří mají různé zájmy v jejich různých 

životních obdobích. Formou cesty naplnění podmínek je dosažení a realizace aktivit a projektů 

města, které jdou ruku v ruce s jeho obyvateli, podnikateli, veřejnými, neziskovými a 

soukromými subjekty. Město je klíčovým iniciátorem strategických změn. 

Cílový žádoucí stav Čáslavi 2030 a prioritní oblasti: 

1. Atraktivní a příjemné město pro život i návštěvu (kvalitní veřejný prostor a zeleň, 

bezpečná a udržitelná doprava, bohaté možnosti volnočasového využití a rekreace) 

2. Soudržné a bezpečné město (dostupné kvalitní bydlení, dostupná a kvalitní zdravotní péče 

a infrastruktura, dostupná a kvalitní sociální péče a bezpečnost) 

3. Moderní a prosperující město (moderní vzdělávání a rozvoj podnikavosti, efektivní 

správa, cirkulární ekonomika a šetrné nakládání se zdroji) 

Veškeré komunikační aktivity města je třeba nastavit pro dosažení celkového cíle.  

3.1 Strategické cíle 

Jedná se o vytyčení konkrétních měřitelných cílů na základě, kterých lze vyhodnotit dosažení vize 

z pohledu jejího naplnění. 

1. Oblast atraktivní město 

Strategické opatření 1.1 Kvalitní veřejný prostor a zeleň 

Cíle a záměry opatření 

- zvýšení kvality veřejných prostranství 

- rozvíjet modrozelenou infrastrukturu v intravilánu města 

- posílení biodiverzity a ochrany proti klimatickým změnám v extravilánu města 

Strategické opatření 1.2 Bezpečná a udržitelná mobilita 

Cíle a záměry opatření 

- zklidnění dopravy uvnitř města 
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- zvýšení bezpečnosti v dopravě 

- zvýšení a zkvalitnění prostupnosti městem i krajinou zejména pro pěší a cyklisty 

Strategické opatření 1.3 Bohaté možnosti volnočasového využití a rekreace 

Cíle a záměry opatření 

- rozvíjení možnosti sportovního a kulturního vyžití 

- podporování rozvoje cestovního ruchu 

 

 

2. Oblast soudržné a bezpečné město 

Strategické opatření 2.1 Dostupné kvalitní bydlení 

Cíle a záměry opatření 

- zajištění nové kvalitní bytové výstavby 

- zajištění dostupnosti bydlení pro všechny cílové skupiny 

Strategické opatření 2.2 Dostupná a kvalitní zdravotní péče a infrastruktura 

Cíle a záměry opatření 

- zajištění financování, dostupnosti a kvality služeb městské nemocnice 

- usilování a zajištění dostupnosti dalších zdravotnických služeb 

Strategické opatření 2.3. Dostupná a kvalitní sociální péče a bezpečnost 

Cíle a záměry opatření 

- zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb pro všechny cílové skupiny 

- posilování bezpečnosti a pocitu bezpečnosti občanů 

 

3. Oblast moderní město 

Strategické opatření 3.1 Moderní vzdělávání a rozvoj podnikavosti 

Cíle a záměry opatření 

- zajištění dostupnosti kvalitního vzdělávání reflektujícího moderní přístupy a trendy 

- podporování rozvoje podnikavosti a podnikání ve městě 

Strategické opatření 3.2 Efektivní správa města 

Cíle a záměry opatření 
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- zajištění efektivního a transparentního fungování městského úřadu a zřizovaných 

organizací 

- zkvalitnění služby města pro občany a posílení oboustranné komunikace 

Strategické opatření 3.3 Cirkulární ekonomika a šetrné nakládání se zdroji 

Cíle a záměry opatření 

- zavádění prvků cirkulární ekonomiky do hospodaření města 

- snižování spotřeby energií ve městě 

- přijímání opatření reagujících na změny klimatu 

 

3.2 Komunikační cíle 

- představení města Čáslav obyvatelům, návštěvníkům, investorům, tak aby bylo město pro 

ně zajímavé a zasloužilo si jejich zájem 

- jasné dokladování efektivního hospodaření s majetkem města a jeho finančními 

prostředky 

- vysvětlování plánů, záměrů radnice se zohledněním názorů a připomínek občanů 

- vytváření spolupráce a podnětů s těmi, kteří mají zájem pomáhat 

- pomoc občanům, kteří ji potřebují 

3.3 Prioritní oblasti v komunikaci 

Je třeba promítnout stanovenou vizi do jednotlivých strategických cílů v rámci prioritních oblastí. 

Primárně se jedná zkvalitnění přenosu informací vztahujících se ke stanoveným cílům, a to jak 

z městského úřadu, tak v rámci úřadu.  Strategické cíle obsahují řadu specifických cílů, které 

budou realizovány navrženými kroky. 

Odstranění komunikačních rezerv a nedostatků v rámci používaných komunikačních nástrojů. 

Provedené změny je potřebné zapracovat do systému komunikace jako směrnici, kterou se bude 

řídit městský úřad, organizace města a organizace s majetkovým podílem města. Celkově se jedná 

o nastavení dlouhodobého procesu komunikace, který stále trvá a mění se. Je třeba nastavená 

pravidla uvést do praxe, dodržovat je, kontrolovat a stále dál nastavovat. 

Za městský úřad mohou vystupovat osoby k tomu určené, kterými jsou členové vedení města  

a komunikační expert či vedoucí OVVK nebo tiskový mluvčí rady města. Zaměstnanci nemohou 

sami za sebe podávat informace médiím. Představitelé města by měli komunikovat oblasti z jejich 

kompetencí. Starosta města se může vyjádřit ke všem komunikovaným tématům. 

V rámci poskytování informací je vhodné nastavit systém odpovídání na dotazy či podněty 

veřejnosti prostřednictvím osoby komunikačního experta či představitele vedení města. 

V uvedeném případě je vhodné se obrátit na příslušný odbor ke zjištění potřebné informace. 
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V případě telefonních hovorů je vhodné, aby příslušný úředník telefon zvedl do počtu několika 

zazvonění a s občanem následně komunikoval. Je žádoucí se do telefonu představit názvem 

odboru a svým jménem. Co se týče dalších používaných médií, je vhodné v případě e-mailové 

komunikace, sociálních médií, Mobilního Rozhlasu reagovat konkrétně v krátké časové lhůtě 

s osobním oslovením a personifikací odpovědi. 

Je potřebné nastavit pravidelné vyhodnocování komunikace ve stanovených intervalech. 

V případě klasických médií jedenkrát ročně formou dotazníkového šetření. V případě 

elektronických médií pravidelné vyhodnocování na měsíční bázi. Jedná se o práci s analytikou 

plánovače sociálních médií Zoom Sphere, YouTube, LinkedIn, Mobilní Rozhlasu/Munipolis, 

webů.  

Komunikování témat, o která se jednotlivé cílové skupiny zajímají. Je třeba komunikovat jazykem 

jednotlivých cílových skupiny. 

Vhodný postup by měl zahrnovat zástupce OVVK, který se zúčastní porady s vedením města a 

dále předá získané informace na OVVK a nastíní problematiku. Komunikační expert připraví 

tiskovou zprávu, kterou nechá autorizovat u oslovených osob a dále ji předá online specialistovi 

k umístění na web města, na sociální média a do newsletteru Mobilního rozhlasu. Tiskovou 

zprávu předá do redakce Čáslavských novin a rozešle do médií.  

 

3.4 Komunikační nástroje 

Elektronické komunikační nástroje 

Strategický cíl 1.: Jedná se efektivní využívání stávajících komunikačních nástrojů a jejich dalších 

rozvoj s co největším počtem uživatelů, kteří je budou vnímat jako spolehlivý zdroj informací. 

Jednotné prostředí poskytující objektivní a pozitivní informace včetně kontaktních a dalších 

údajů, které jsou občany žádány. Poskytování objektivních a pozitivních informací, včetně 

kontaktních a dalších údajů, které jsou občany očekávány. Je potřebné, aby byl web uživatelsky 

vstřícnější, tak aby se občan při návštěvě webu jednoduše orientoval. Je nutné rozšířit web o další 

sekce, jakými jsou např. mapový portál, hlasité čtení obsahu pro sluchově handicapované, 

možnost zvětšení písma pro zrakově handicapované. Důležité je propojení webu na sociální média 

úřadu ve smyslu vzájemné propagace příspěvků a odkazování se na obsah. Cílem je nárůst počtu 

uživatelů. 

Specifický cíl 1.1.: Webové stránky jako jednotné prostředí poskytující informace 

Navrhovaná opatření a řešení 1.2.: 

Modernizace centrálního webu meucaslav.cz, tak aby splňoval požadavky na přístupnost, 

zabezpečení, vzhled, aby odpovídal aktuálním trendům. Pravidelné vyhodnocování analytiky 
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webu a následné úpravy webu dle potřeb občanů. Realizace Portálu občana, realizace mapového 

projektu GIS, realizace Portálu stavebníka. 

Realizace druhého webu Chytracaslav.cz, který bude informovat o projektech města, které 

ovlivňují život občanů a které budou mít dopad i pro budoucí generace, který bude právě hovořit 

o uvedených projektech. Na tyto stránky jistě zavítají všichni, kteří se budou chtít více ponořit do 

dokončených i plánovaných investičních akcí města. Web bude rozdělen na několik „dlaždic“, 

pod nimiž najdeme sjednocené informace k projektům, jako jsou například výstavba nové 

cyklostezky, rekonstrukce divadla, instalace radarů v Horkách, psí louka nebo modernizace 

knihovny. Nebude chybět popis akce, fotogalerie, doba realizace, způsob a výše financování nebo 

možnost vyjádřit svůj názor o užitečnosti akce. 

Realizace historicky prvního webu Infocentra Čáslav. Stránky budou situované tak, aby zde vše 

podstatné našel každý návštěvník města. Stránky nabídnou tipy na výlety po okolí, na ubytování 

a restaurace nebo informace o památkách a významných čáslavských osobnostech. Důležitou 

součástí bude kalendář kulturních a sportovních akcí ve městě. 

Indikátory: Práce s analytikou webu (Google Analytics), která umožňuje sledovat a vyhodnocovat 

např. návštěvnost webu, nárůst počtu uživatelů, délka setrvání uživatele na webu, míra zapojení 

atd. 

Specifický cíl 2: Sociální média jako významný zdroj informací 

Sjednocení názvů používaných profilů sociálních sítí s weby města  

a názvem města jako takového a budoucí vizuální identity. Pravidelná práce a vyhodnocování 

analytiky sociálních sítí alespoň na měsíční bázi, včetně následného přizpůsobení obsahu 

sdílených příspěvků. Dodržování plánu sdílení příspěvků na jednotlivá sociální média dle jejich 

zaměření. Je třeba brát zřetel na uvolněnou tonalitu příspěvků a potřebný „hovorový jazyk“, 

klidné a přátelské vyznění za použití hezkých fotografií a videí s délkou maximálně do jedné 

minuty. 

Navrhovaná opatření sociálních médií 2.1.: 

V rámci facebookového profilu informačního centra dále navyšování počtu sledujících dle profilů 

obdobně velkých měst. Zvyšování dosahu díky virální částí, vyšší využívání událostí. Počty 

fanoušků a uživatelů porovnávat s jinými městy podobné velikosti. Nastavit propojení profilu na 

historicky první web infocentra. Navyšování fanouškovské základny, zvyšování zapojení 

fanoušků pomocí soutěží, nápadů na tvoření, tipů na výlety, a to díky nastavený cílů dle metody 

SMART. Založení a plnění instagramového profilu informačního centra jako nového 

komunikačního kanálu úřadu s nastavením dosažitelných cílů.  
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V případě facebookového profilu města, navyšování základny sledujících včetně navyšování míry 

zapojení jako důležité metriky, co se týče sledování kvality obsahu a dosahu. Počty fanoušků  

a sledujících je možné porovnávat s jiným profily měst obdobné velikosti. 

Co se týče instagramového profilu města, vyšší zviditelňování projektů města pomocí fotek, 

pravidelných reels, stories, videoaktualit z předávání staveb. Cílené a měřitelné navyšování 

dosahu a fanouškovské základy. 

U LinkedIn profilu pracovat s cílovou skupinu, která jinde není. Zapojit do aktivity všechny členy 

rady města a zaměstnanců města včetně využití jejich kontaktů k navýšení počtu sledujících. 

Napojení na nový intranet města a aktivní využívání zaměstnanci úřadu při obsazování 

pracovních pozic.  

Založení nového Youtube@mestocaslav, který bude určen pro sdílení videí a bude složit jako 

plnohodnotný oblíbený kanál. Při využití plného potenciálu sítě je možné dosáhnout věrné 

komunity fanoušků. Využití komunitních features, stories, článků (zasedání zastupitelstva, 

kronika města, aktualit TV Čáslav, stories z FB a IG), krátkých videí z akcí, obsahu tvořeného 

uživateli. Následné pravidelné a aktivní sdílení příspěvků ve stejný čas, minimálně jednou týdně, 

tak aby YouTube kanál nabízel sdílený obsah jeho uživatelům. Pakliže nebude výše uvedené 

dodrženo, YouTube nebude ukazovat obsah jeho uživatelům, jelikož pro ně nebude dostatečně 

kvalitní. 

V rámci Mobilního Rozhlasu (Munipolis) vytvořit cílenou kampaň na navýšení počtu uživatelů. 

Pravidelně navyšovat počty uživatelů jak v rámci e-mailové komunikace, tak instalace aplikace. 

Sdělení by mělo být krátké, faktické. Je třeba dohlížet na funkčnost systému a pravidelnou 

komunikaci s občany. Celkové zvýšení pokryté používáním systému občany města o 10 % během 

roku 2022.  

Tvorba zajímavějšího obsahu v případě projektu TV Aktuality Čáslav, tak aby investované 

prostředky splnily svůj účel a nesloužily pouze jako knihovna dokumentů. Navýšení počtu 

odběratelů o 10 % během roku 2022 s cílem zhlédnutí videí do konce. 

Indikátory: 

Reakce na sociálních médiích, práce s analytikou sociálních médií v rámci aplikace Zoomsphere 

(počet shlédnutí, počty „lajků, míra zapojení, virální a organický dosah příspěvků) 

Specifický cíl 3.: Interní komunikace 

Nevyhovující stav interní komunikace ve smyslu zastaralého a nefunkčního intranetu, 

nedostatečné využívání všech kanálů interní komunikace, malé a neefektivní využívání 

moderních nástrojů interní komunikace 
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Opatření a navrhovaná opatření 3.1.: 

V rámci interní komunikace je potřebné, aby zaměstnanci úřadu, měli vždy k dispozici kvalitní 

informace. V případě zajištění kvalitní interní komunikace bude zajištěno úspěšné plnění úkolů  

a projektů. Je třeba soustředit se na mix komunikačních prostředků interní komunikace pro 

pravidelné a kompletní informování zaměstnanců. Je třeba zajistit ucelený systém interní 

komunikace, tak aby došlo k zachování hierarchie. Je žádoucí nastavení všech cest interní 

komunikace. Docílení informovaných zaměstnanců znamená efektivní plnění úkolů, ztotožnění 

se s nimi a jejich obhajoba před občany. 

Indikátory: Analytika nového intranetu, spokojenost zaměstnanců ve smyslu zapojení v rámci 

interní komunikace 

Specifický cíl 4.: Externí komunikace 

Externí komunikace zabezpečuje pro plnění stanovených cílů komunikační strategie předávání 

informací mezi úřadem a veřejností v celé její škále a vytváří celkový pozitivní obraz města pro 

jeho obyvatele, obyvatele regionu a turisty. 

Opatření a navrhovaná řešení 4.1.1.: 

Soutěž vizuální identita 

Realizace soutěže vizuální identity města Čáslav ve smyslu úřadu, jeho organizací a organizací, 

kde má město majetkový podíl a pro realizací důležitého značení objektů po městě. 

Indikátory: Představení nového návrhu vizuální identity, který bude schválen zastupitelstvem 

města. 

Participace občanů na rozhodování 

Vytvoření agendy a pracovní skupiny, která bude participaci s veřejností plánovat a řídit. Vymezit 

témata a zveřejnit obecná pravidla a postupy spolupráce s veřejností. Určit časový plán a metody 

zapojení občanů. 

Indikátory: Počty uskutečněným veřejných projednávání včetně počtu zúčastněných občanů 

města. 

Strategický cíl 5.: Klasické komunikační nástroje 

Jedná se o prostředky, které jsou občany historicky oblíbené a je třeba je dále rozvíjet a efektivně 

využívat, tak aby byly spolehlivým zdrojem informací. Jedná se o Čáslavské noviny, místní 

rozhlas, vývěsky, informační centrum či mobilní (informační) panely a úřední desku. 

Opatření a navrhovaná řešení 5.1.: Čáslavské noviny  
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Pro ověření spokojenosti čtenářů Čáslavských novin v roce 2022 zopakovat dotazníkové šetření 

k obsahu a vzhledu magazínu a porovnat spokojenost čtenářů s jejich s náměty s předchozím 

dotazníkovým šetřením, uskutečněným v roce 2021.  

Je stále třeba klást důraz na obrazovou kvalitu zasílaných podkladů veřejností do společenské 

rubriky, fotografií a inzerce. 

Indikátory: Zajištění zastupitelnosti osoby provádějící sazbu a zanášení korektur do Čáslavských 

novin. 

Opatření a navrhovaná řešení 5.2.: Místní rozhlas 

Nastavení propojení fungování místního rozhlasu s dalšími komunikačními kanály městského 

úřadu, tak aby působilo jednotně. Hlášení je nutno zopakovat a obsah jeho sdělení následně 

komunikovat prostřednictvím webu města a další komunikační kanály. Zlepšení slyšitelnosti 

v některých oblastech města. 

Indikátory: Detailní zmapování slyšitelnosti městského rozhlasu, v místě špatné slyšitelnosti 

provést nápravná opatření.  

Opatření a navrhovaná řešení 5.2.: Vývěsky 

Modernizace vývěsek. Cílem je, aby ideálně každý občan, který navštíví městský úřad či 

infocentrum, si prohlédl vývěsky. Dodržovat pravidelnou aktualizaci obsahu. 

Indikátory: Pravidelně, 1 měsíčně či dle potřeby měnit obsah vývěsek (zajímavé články, kulturní 

a sportovní události, graficky přizpůsobený vzhled zveřejněných informací čtenářům (senioři, 

návštěvníci města) 

Opatření a navrhovaná řešení 5.3.: Úřední deska 

Ideální je výměna za elektronickou formu. Pomocí elektronické desky lze předkládat podrobný 

přehled vyhlášek z různých oblastí činnosti města, informovat veřejnost o jednání zastupitelstva. 

Elektronická podoba je z pohledu ekologie úsporná, umožňuje četná vyhledávání a rychlejší 

orientaci oproti papírové podobě, která je fyzicky umístěna ve vitríně. 

Indikátory: Pravidelné doplňování nových informací a událostí. 

Opatření a navrhovaná řešení 5.4.: Mobilní (informační) panely 

Zvýšit atraktivitu obsahu, tak aby byly pro občany cenným a více využívaným zdrojem informací. 

Vyšší spokojenost s obsahem lze následně ověřit opakovaným dotazníkovým šetřením e 
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vyjádřenou vyšší mírou spokojenosti s obsahem. Cílem bude vyšší míra spokojenosti s obsahem 

a to o 10 %. 

Indikátory: Indikátory: Pravidelně, 1 měsíčně či dle potřeby měnit obsah informačních panelů. 

(zajímavé články, kulturní a sportovní události, graficky přizpůsobený vzhled zveřejněných 

informací čtenářům (senioři, návštěvníci města) 

Opatření a navrhovaná řešení 5.5.: Infocentrum 

V rámci infocentra udržení nastavení a kontrola současného fungování, pravidelné 

vyhodnocování návštěvnosti, inzerce Čáslavských novin, tržby. Rozšiřování nabídky 

propagačních materiálů. Rozvoj a prohlubování destinačního managementu na regionální úrovni. 

Realizace prvních webových stránek infocentra, které budou obsahovat souhrnný kulturní 

kalendář, informovat o dění ve městě, památkách, službách, informace o konání trhů ve městě. 

Zvýšení využití potenciálu infocentra občany města o 10 % během roku 2022. 

Realizace posezení a odpočinkové zóny před Infocentrem. Sdílení kalendáře akcí s členskými 

obcemi ORP a organizacemi a spolky ve městě. Pořízení elektronické desky, která umožní 

zveřejnění celého obsahu nezávisle na denní době či povětrnostních podmínkách. Mají 

informativní charakter, umožněný dálkový přístup k dokumentům.  

Indikátory: Měsíční tržba z prodeje, tržba z prodeje vstupenek, počty návštěvníků Infocentra, 

výše příjmu z inzerce do Čáslavských novin. 

Opatření a navrhovaná řešení 5.6.: PR 

Nastavení fungujícího procesu PR, rozšiřování adresáře živých kontaktů a dalších důležitých 

informací, se kterými budeme neustále pracovat a vylepšovat je. Prezentovat práci úřadu a města 

v médiích, psaní tiskových zpráv. Příprava a vedení veřejných projednávání. Aktivně realizovat 

korektury textů pro veřejnost. Utváření dobrých vztahů s novináři. Domlouvání konkrétních 

výstupů pro tisk, rádio a případně televizi. Zavést denní placený monitoring médií, tak aby byl 

k dispozici přehled o tom, jak se o organizaci píše. 

Indikátory: Nové kontakty na novináře, počty vydaných TZ, počty jednotlivých výstupů. 

 

3.5 Co komunikovat? 

Za účinnou komunikaci lze považovat tu, která pracuje s názory, podněty respondentů. 

Výzkumnou sondou bylo zjištěno, že občan s úřadem nejednají často. Je velmi důležité právě  

i v případě občasného či nepříliš častého kontaktu občana s úřadem o zachování kvality 
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komunikace, rychlého vyhledání požadované informace, pozitivního a vstřícného přístupu 

úředníka vůči lidem.  

Občané pro komunikaci s úřadem nejčastěji využívají telefon, osobní schůzky a e-mail. Může se 

jednat o jakousi zvyklost, návyk občanů, který souvisí i s jejich věkem. V tomto případě je třeba 

zachovat kvalitu komunikace ve smyslu, aby se občané operativně dovolali tam, kam potřebují. 

V rámci osobní schůzky či e-mailové komunikace, aby byla zachována a zvyšována úroveň 

kvality jednání úředníka s občanem. Co se týče e-mailové komunikace udržet standard rychlého 

a kvalitního odpovídání na dotazy občanů, což je otázkou motivace a profesionality každého 

úředníka. Nejméně používanou formou komunikace jsou Messenger, Mobilní Rozhlas, 

korespondence a online rezervace. Historicky se jedná o moderní prostředky komunikace, kromě 

upadající korespondence. Je na zvážení úřadu, aby edukoval občany o výhodách používání 

uvedených platforem a přesvědčil je o jejich výhodách, které jim mohou v případě potřeby 

pomoci rychleji vyřešit jejich požadavek či podnět. 

Jednoznačně většina konstruktivních odpovědí otevřené otázky č. 5 směřovala k webovým 

stránkám, které z pohledu uživatelů nesplňují jejich potřeby (složitost, špatné vyhledávání, nejsou 

dostatečně aktualizované, není jasno kde, v jaké sekci, co hledat, nepřehlednost webu, špatné 

dohledání požadovaných informací, chaotičnost). Dále občané zmínili chybějící dětský koutek, 

postrádají kontakt na Čáslavskou servisní, byly vzneseny dotazy na uveřejnění přehledu hlasování 

jednotlivých zastupitelů. Doporučením je tvorba nových a uživatelsky přehledných webových 

stránek, které se budou průběžně aktualizovat. 

Občanům chybí informace typu kalendáře akcí města, přehledu kulturního dění ve městě celkově, 

informace o hlasování zastupitelů na jednotlivých projektech, informace o řešení organizace 

úřadu včetně jeho pracovišť, informace o konání trhů, komunikace s okolními obcemi, nemocnice 

Čáslav, špatně slyšitelný místní rozhlas, propojení zpráv sociálních sítí úřadu na web úřadu. 

Doporučením je tvorba nových a uživatelsky přehledných webových stránek, které se budou 

průběžně aktualizovat výše požadovanými informacemi. Centralizace a propojování komunikace 

a shromažďování informací o kulturních akcích konaných ve městě úřadem. 

Občany nejpoužívanějším informačním zdrojem, který je pravidelně či občas používán, jsou 

Čáslavské noviny, hlavně u čtenářů vyššího věku. Je nutné i nadále zachovat Čáslavské noviny 

jako samotné, zachovat jejich kvalitu a obsah. Obsah a kvalitu je třeba u čtenářů pravidelně 

ověřovat a racionální podněty následně do novin zapracovat. 

Dále jsou jako zdroj informací nejčastěji používány sociální média a dále webové stránky. 

Sociální média jsou pro občany Čáslavi cenným zdrojem informací. U těchto komunikačních 

kanálů je třeba respektovat jejich určitou specifiku komunikace ve srovnání např. s webem. Jedná 

se hlavně o rozsah, stylizaci textu, která má být neoficiální až familiární s fotografiemi či jinými 

grafickými prvky. Určitě je prostor pro rozšíření komunikačních kanálů úřadu, a to například  

o instagramový profil infocentra, jako dalšího prostředku destinačního managementu, kterým lze 

komunikovat napříč prostorem fanoušků bez omezení. 
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Webové stránky jsou třetím nejčastějším zdrojem informací občanů, kdy pro ně představují 

důležitou možnost komunikace s úřadem, poskytují jim důležité kontakty a informace. Je zde 

velký prostor pro zlepšení, zapracování nových platforem, jako jsou mapový portál či Portál 

občana a stavebníka. Prostor ke zlepšení je ve vzhledu a možnosti předčítání např. pro zrakově 

postižené uživatele.  

Uvedeným třem informačním zdrojům jako hlavním zdrojům informací pro občany, by měl být 

kladem maximální důraz a profesionalita práce s nimi. Udržet nastavený standard poskytování 

služby a informací, zjišťovat nové příležitosti dalšího rozvoje. Pravidelně získávat zpětnou vazbu 

od občanů. 

Dále je třeba začít využívat potenciál dalších komunikačních kanálů, které jsou součástí 

komunikačního mixu úřadu. Jedná se o Mobilní Rozhlas, informační centrum, vývěsky  

a informační panely. Zcela nevyužit je potenciál YouTube kanálu TV Aktuality jako moderního 

sociálního média. Vývěsky v současné době nejsou úplně využívanou platformou, avšak pro 

určitou skupinu občanů mají stále smysl. Jedná se převážně o starší občany, kteří jsou na ně 

zvyklí.  

Mobilní Rozhlas, který umožňuje vzájemnou interakci mezi úřadem a občanem, je zatím málo 

využíván a občané zatím tolik neprojevují zájem o rychlý a adresný způsob komunikace či  

o instalaci aplikace samotné. 

TV Aktuality poskytují zpravodajství a kroniku událostí z Čáslavi a okolí. Kanál má velmi 

kvalitně dokumentaristickou formou zpracované výstupy, které mají bohužel velmi malou 

sledovanost a malý počet odběratelů. Náklady na projekt jako takové přitom nejsou zanedbatelné. 

Analýzou kontextu byl zjištěn stav nepravidelného a omezeného využívání Místního Rozhlasu, 

který je využíván spíše při krizových situacích. Jedná se o levnou platformu komunikace, je na 

místě jej také využít při komunikaci důležitých událostí, jakými jsou veřejná projednávání, 

kulturní či společenské akce. Ve městě existuje několik konkurenčních komunikačních platforem, 

které mají vliv na ovlivňování názorů a postojů veřejnosti. 

Co se týče otázky definování konkrétních návrhů ke zlepšení komunikace, občané sdělili potřebu 

přehledných webových stránek včetně jejich aktualizace a možnosti vyhledávání. Občané mají 

potřebu rychlejšího zasílání krizových informací přes Mobilní Rozhlas a e-mail. Dále uvedli přání 

instalace interaktivního panelu před informačním centrem, zasílání krátkých a věcných zpráv 

v jakémkoliv médiu, vhodnějších komentářů na facebookovém profilu, potřebu info panelu pro 

občany z Ukrajiny, požadavek na znalost ukrajinštiny u pracovnic informačního centra  

a požadavek na lokální opravu místního rozhlasu. Dále byla zmíněna potřeba veselejších titulních 

stran Čáslavských novin, přání komunikace plánovaných projektů a konkrétnějších informací na 

FB a IG. Požadavek na využívání videí jako doplňku textových zpráv, a ne jako samotného 

sdělení. Dále byl několikrát komunikován požadavek na změnu vedení města a přání včasného 

informování o veřejných projednáváních. 
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Cílovou komunikující skupinu občanů města Čáslav tvořili lidé ve věkové kategorii 36–50 let ze 

42 %. Druhou největší zapojenou skupinou občanů byla věková skupina 26–35 let (29,5 %). Třetí 

nejpočetnější věkovou skupinou občanů je skupina občanů ve věku 51–65 let (21,6 %). Jedná se 

převážně o ženy, a to z 60,2 %. Muži jsou zastoupeni z 39,8 %. Drtivou část respondentů tvořila 

skupina občanů žijících v Čáslavi, a to z 80,7 %. Okolní obce spadající pod působnost Čáslavi 

reprezentovalo 12,5 % občanů. 

3.5.1 Cílové skupiny komunikace 

Komunikační strategie cílí na širokou veřejnost, kterými jsou osoby a organizace a návštěvníci 

města. K hlavním cílovým skupinám, na něž se komunikační aktivity města nejvíce zaměřují patří 

obyvatelé města, místní podnikatelé a návštěvníci města. 

Obyvatelé města 

Jedná se nejdůležitější skupinu externí komunikace, která má velmi úzký kontakt s městem. 

S uvedenou skupinou je potřebné dlouhodobě komunikovat, dávat jí velkou pozornost, ptát se jí 

a vysvětlovat jí rozhodnutí vedení města. Skupinu obyvatel města lze rozdělit na: 

- zaměstnanci MěÚ Čáslav (velmi důležitá skupina občanů z pohledu předávání  

a relevantnosti informací a tvorby dobrého jména města, která potřebuje mít k dispozici 

dostatečné aktuální informace) 

- zvolení představitelé města (klíčová skupina 21 představitelů města z pohledu 

rozhodovacích pravomocí, pro kterou je velmi důležité zachování obousměrného 

předávání informací v rámci komunikačních kanálů) 

- podnikatelé a zástupci veřejného sektoru (jedná se o skupinu se specifickým požadavkem 

informací vztahujících se k plánovaným projektům a možností spolupráce s městem 

v oblasti financování, rozvojových projektů a zaměstnanosti) 

- zástupci neziskového sektoru (jedná se o skupinu, která má zájem o získání podpory 

města u svých projektů ve smyslu získání informací, finanční podpory z různých 

dotačních titulů) 

- děti, mládež (skupina mladých občanů města se specifickými názory a postoji, který je 

třeba přizpůsobit i komunikační nástroje) 

- senioři (velmi citlivá skupina obyvatel díky svému sociálnímu postavení vyžadující 

zvláštní přístupy při komunikaci) 

- odborná veřejnost (odborná část veřejnosti, která důležitá svým vzděláním a je schopna 

vzít do úvahy souvislosti komunikovaného problému) 

 

Obyvatelé ORP 

Město Čáslav v rámci výkonu své přenesené působnosti v kontaktu s občany ORP v rovině 

komunikace místní správy a samosprávy a obyvatel spádových obcí. Pracovníci místní správy 

jsou důležití pro přenos informací, u kterých je nezbytné zachování kvality a úplnosti pro výkon 
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činnosti přenesené působnosti. Samotní obyvatelé jsou důležitým partnerem pro komunikaci 

vztahující se k realizaci strategie přesahující rámec města Čáslav. 

Návštěvníci města 

Jedná se o skupinu tvořenou turisty a dalšími občany žijícími mimo spádovou oblast ORP. 

Zajímají se o jiný druh informací, než občané města či ORP. Je třeba jim poskytovat informace o 

městě a předkládat jim důvody k navštívení města samotného. Jedná se o turisty z regionu či 

mimo region a ze zahraničí. Turisté z regionu se převážně zajímají o informace lokálního 

charakteru a turisté mimo region města, se hlavně zajímají o město jako oblast pro trávení 

dovolené a volného času. Turisté ze zahraničí většinou využívají komunikační kanály, které jsou 

nejednou vázány na komunikační kanály partnerských měst. 

Veřejné instituce 

Město Čáslav je samosprávným celkem zajišťujícím správu přenesené působnosti zahrnující 

veřejné instituce pro komunikaci s cílovými skupiny. 

Média 

Zajišťují přenos informací dalším cílovým skupinám. Je potřebné, aby byla zapojena do 

komunikace včas a na správném místě.  

3.6 Jak komunikovat? 

Cíle komunikace přizpůsobujeme jednotlivým cílovým skupinám, s nimiž komunikujeme za 

pomoci klíčových sdělení. Klíčová sdělení jsou informace, emoce, věty, která přizpůsobujeme 

jednotlivým cílovým skupinám. Jedná se komunikování tiskových zpráv, aktualit a dlouhodobých 

témat, informací z odborů, organizací města a kulturních akcí. Volba komunikačního nástroje 

podléhá obsahu komunikovaného tématu a příslušné cílové skupině. Pro cílovou skupinou je 

rozhodující to, co u ní chceme v rámci komunikace změnit, co potřebujeme, aby cílová skupina 

věděla a cítila, co chceme, aby udělala. Komunikační nástroje volíme až potom, kdy známe naše 

cílové skupiny a jim přizpůsobíme klíčová sdělení. Je třeba vzít v úvahu způsoby, jakými cílová 

skupina nejvíce komunikuje. Vlastní komunikace 

Odstranění komunikačních rezerv a nedostatků v rámci používaných komunikačních nástrojů. 

Provedené změny je potřebné zapracovat do systému komunikace jako směrnici, kterou se bude 

řídit městský úřad, organizace města a organizace s majetkovým podílem města. Celkově se jedná 

o nastavení dlouhodobého procesu komunikace, který stále trvá a mění se. Je třeba nastavená 

pravidla uvést do praxe, dodržovat je, kontrolovat a stále dál nastavovat. 

Za městský úřad mohou vystupovat osoby k tomu určené, kterými jsou členové vedení města  

a komunikační expert či vedoucí OVVK nebo tiskový mluvčí rady města. Zaměstnanci nemohou 

sami za sebe podávat informace médiím. Představitelé města by měli komunikovat oblasti z jejich 

kompetencí. Starosta města se může vyjádřit ke všem komunikovaným tématům. 
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V rámci poskytování informací je vhodné nastavit systém odpovídání na dotazy či podněty 

veřejnosti prostřednictvím osoby komunikačního experta či představitele vedení města. 

V uvedeném případě je vhodné se obrátit na příslušný odbor ke zjištění potřebné informace. 

V případě telefonních hovorů je vhodné, aby příslušný úředník telefon zvedl do počtu několika 

zazvonění a s občanem následně komunikoval. Je žádoucí se do telefonu představit názvem 

odboru a svým jménem. Co se týče dalších používaných médií, je vhodné v případě e-mailové 

komunikace, sociálních médií, Mobilního Rozhlasu reagovat konkrétně v krátké časové lhůtě 

s osobním oslovením a personifikací odpovědi. 

Je potřebné nastavit pravidelné vyhodnocování komunikace ve stanovených intervalech. 

V případě klasických médií jedenkrát ročně formou dotazníkového šetření. V případě 

elektronických médií pravidelné vyhodnocování na měsíční bázi. Jedná se o práci s analytikou 

plánovače sociálních médií Zoom Sphere, YouTube, LinkedIn, Mobilní Rozhlasu/Munopolis, 

webů.  

Komunikování témat, o která se jednotlivé cílové skupiny zajímají. Je třeba komunikovat jazykem 

jednotlivých cílových skupiny. 

Vhodný postup by měl zahrnovat zástupce OVVK, který se zúčastní porady s vedením města a 

dále předá získané informace na OVVK a nastíní problematiku. Komunikační expert připraví 

tiskovou zprávu, kterou nechá autorizovat u oslovených osob a dále ji předá online specialistovi 

k umístění na web města, na sociální média a do newsletteru Mobilního rozhlasu. Tiskovou 

zprávu předá do redakce Čáslavských novin a rozešle do médií.  

Claim 

Město aktuálně používá claim „Město, které máme rádi“ a v rámci dotačních kulturních projektů 

claim „Podpořeno městem Čáslav“. Cílem by mělo být ujednocení používaného obsahu claimu 

v rámci všech komunikačních kanálů, tak aby působilo jednotně. Nový claim by měl vyjít ze 

soutěže o novou vizuální identitu města, jejíž je součástí. 
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4 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

Díky komunikační strategii včetně jejích příloh, lze získat velké množství použitelných dat, 

informací a návrhů, které lze vyhodnotit, zpracovat a použít i pro plánování budoucího vývoje 

externí a interní komunikace a také volených politických stran. Důležité je znát a stanovit klíčové 

aktéry komunikace a vlastní implementace, časový harmonogram pro aplikování opatření do 

praxe, stanovení rozpočtu a zdrojů financování. Je třeba provádět pravidelně monitoring a 

naplňování komunikační strategie. 

Implementací komunikační strategie se zabývá OVVK v rámci své pracovní agendy. 

4.1 Odbor vnějších vztahů a komunikace 

Pověřen marketingovou komunikací městského úřadu. Vznikl na podzim roku 2021. Odbor začal 

fungovat ve dvou lidech a postupně se dále s občasnými obměnami rozšiřuje. Aktuálně má  

7 stálých zaměstnanců a několik externistů. Mezi nováčky patří kolegyně na pozici online 

specialisty, která se od 1. ledna 2022 pozici věnuje. Nově také nastoupila v polovině února 2022 

kolegyně na pozici komunikačního experta. 

Vedoucí odboru: Mgr., Bc. Adéla Váňová, DiS. (vedení odboru a projektů, personální 

záležitosti, spolupráce, tvorba komunikační strategie, koordinátor tvorby strategického plánu 

města) 

Městský grafik: Jana Heilová (grafické práce napříč úřadem, sazba novin, UX a web design, 

úprava videí, práce s analytikou, spoluorganizace eventů) 

Komunikační expert: Mgr. Petra Kleinová (PR, jazyková kontrola a úpravy textu, práce s textem, 

do budoucna koordinátor participace) 

Online specialista: Michaela Jirková (online a digitální správa webů, aplikací a profilů sociálních 

médií) 

Redaktor Čáslavských novin: Jakub Novák (redakční činnost, focení a pořizování videí včetně 

úprav) 

Vedoucí informačního centra: Lucie Zahradníková (vedení infocentra, destinační management, 

plánování a organizace eventů) 

Pracovnice informačního centra: Jana Havránková (operativní zajištění chodu infocentra) 

Každý zaměstnanec kromě městské grafičky má svou zastupitelnost. Zpracování informací po 

obsahové stránce klade velké nároky na interní komunikaci v rámci odboru i mimo něj. Vyžaduje 

poměrně dost času k neustálému zpracování a předávání informací, tak aby bylo vše a včas 

maximálně efektivně využito. Městská grafička aktuálně pracuje počtem hodin nad rámec svého 
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pracovního úvazku, a to o jednu třetinu. Vzhledem k náročnosti zpracování Čáslavských novin, 

tzn. sazbu a zanesení korektur, kdy každý měsíc během krátkého časového úseku vše musí 

zpracovat, tak aby šel magazín v termínu do tisku, je stěžejním činitelem výroby novin. 

Externí pracovníci: 

Externí redaktor Čáslavských novin: Mgr. Ivo Michalík (redakční činnost) 

Tři brigádníci zajišťující 1x měsíčně roznos Čáslavských novin do čáslavských domácností. 

Pracovnice informačního centra: Jana Bartalová (operativní zajištění chodu infocentra) 

Během letní turistické sezony jsou najímáni další externí pracovníci do informačního centra, tak 

aby byl zabezpečen chod infocentra a návštěv kulturních památek v jeho gesci. 

OVVK úzce spolupracuje s odborem školství a kultury v rámci vizuálního a grafického 

zpracování plakátů, pozvánek a marketingové komunikace a spoluorganizace akcí města. Jedná 

se o přípravu největších akcí pořádaných městem Čáslav, například Čáslavských slavností. 

Odbor spravuje níže uvedenou agendu: 

- vydávání a zajišťování distribuce Čáslavských novin v rámci regionu ORP (fotografie, 

redakce, textace, editace, inzerce, sazba) 

- příprava a realizace komunikační strategie města Čáslav v návaznosti na strategické  

a programové dokumenty města 

- příprava a zapojení do projektu participace (zapojení veřejnosti do plánovacích  

a rozhodovacích procesů, a to ve smyslu zapojení různých skupin aktérů) 

- spolupráce s ostatními odbory úřadu na komunikaci projektů, kulturních a společenských 

událostí (např. Čáslavské slavnosti) 

- spolupráce s církevními institucemi na projektech (např. úspěšný charitativní projekt 

Advent na dotek 2021) – římskokatolická farnost, Českobratrská církev evangelická  

a Církev československá husitská 

- spolupráce s institucemi zabývajícími se charitou (Diakonie, RC Kopretina, centrum 

Domek) 

- spolupráce s kulturními a vzdělávacími institucemi (divadlo, knihovna, muzeum, 

základní a mateřské školy, Čáslavská servisní, s. r. o., neziskové organizace) 

- destinační management a spolupráce s turistickou oblastí Kutnohorsko a Kolínsko 

(KUKO) 

- spolupráce s mikroregionem Čáslavsko 

- propagace Čáslavi v médiích 

- sociální média (správa facebookových profilů města: Čáslav – město, které máme 

rádi, Infocentrum Čáslav, instagramového a LinkedIn profilu města) 

- správa informačního portálu Mobilní Rozhlas 
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- správa nového YouTube kanálu Město Čáslav a projektu Aktuality z dění ve městě 

- příprava a realizace obchodního merchandisingu (trička s potisky, hrnečky, klíčenky, 

kalendáře) 

- oficiální fotodokumentace městských událostí 

- propagace města a správa agendy cestovního ruchu 

- správa informačních vývěsek a mobilních panelů ve městě 

- vytvoření a sjednocování vizuální identity města, grafické manuály, vizuální podoba akcí 

města (Čáslavské slavnosti aj.) 

- kompletní řešení PR města 

- marketingové kampaně (např. ve spolupráci s firmou AVE) 

- interní komunikace vůči zaměstnancům (informování o benefitech, jmeniny, newsletter) 

- do jeho gesce patří také Infocentrum Čáslav s jeho zaměstnanci včetně jeho provozu  

a průvodcovské činnosti 

 

4.2 Plán komunikace 

Komunikační strategie potřebuje realizační plán, tak aby se stala používaným nástrojem při 

komunikaci města s veřejností. Plán koordinuje jednotlivé komunikační kanály v určeném 

období, kterým je zhruba jeden rok. Vyžaduje určité finanční prostředky, se kterými v rámci 

plánování dalšího roku je třeba počítat a uvedenou částku pro potřeby komunikace vyhradit 

z rozpočtu města. Nové webové stránky budou financovány z rozpočtu kanceláře tajemníka. Níže 

uveden příklad rozpočtu odboru OVVK pro rok 2022. Důležité v plánu komunikace na další 

kalendářní rok je nastavit seznam projektů, aby bylo zřejmé, komu bude, co komunikováno, co 

mu bude komunikováno, jak mu bude komunikováno, kdy mu bude komunikováno, kdo zajistí 

komunikaci. Vždy by mělo dojít k vyhodnocení uplynulého roku a podle toho nastavit plán 

komunikace do dalšího roku. 

 

Tabulka 1 – Odhad rozpočtu pro rok 2022 

Název Popis 
Cena vč. 

DPH 

Soutěž vizuální 

identita soutěž o novou vizuální identitu města Čáslav 
400 000 Kč  

Čáslavské noviny výroba a distribuce novin, včetně externího redaktora 
987 000 Kč  

TV Čáslav, 

Aktuality výroba Aktuality, p. Klíma 
400 000 Kč  

online online kampaně sociální sítě, Mobilní Rozhlas/Munipolis 65 000 Kč  

Offline 

tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace města 

Čáslav, IC Čáslav 
50 000 Kč  

propagační 

materiály IC nákup a rozšíření nabídky propagačních materiálů do IC 
300 000 Kč  
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občerstvení IC 

občerstvení pro akce v IC (punč, drobné občerstvení pro 

návštěvníky IC) 
10 000 Kč  

úklidové 

prostředky IC veřejné WC (osvěžovače vzduchu, úklidové prostředky) 
4 000 Kč  

provoz IC A.T.I.C. – roční poplatek 4 000 Kč  

tiskoviny IC + 

OVVK tisk plakátů IC, vývěska, potisk mobilních panelů 
20 000 Kč  

propagace IC 

prezentace IC – cestovní ruch (veletrhy, Čáslavské slavnosti, 

muší křídlo, stan apod.) 
20 000 Kč  

   2 260 000 Kč  

(Interní materiál MěÚ Čáslav, 2022) 

Uvedené náklady jsou orientační. Konečná výše ovlivněna řadou faktorů vztahujícím se ke 

změnám a skutečně vynaloženým výdajům v rámci výběrových řízení, která jsou ovlivněna 

vývojem ekonomiky státu a aktuální situací na trhu. 

 

Schéma realizačního plánu: 

- aktivita (výměna informací a koordinace aktivit zúčastněných stran vztahujících se ke 

komunikace města) 

- opatření (seznam témat, která budou v uvedeném roce komunikována) 

- důležitost projektu 

- termín realizace 

- výstup (komunikační plán města pro rok) 

- cílová skupina 

- spolupracující subjekty 

- pověřený odbor (gestor) 

- kdo schvaluje 

- kdo publikuje  

- finanční náročnost 

 

4.3 Indikátory 

Indikátory (metriky) hodnocení komunikace vnější a vnitřní jsou v kompetenci OVVK kdy se 

hodnotí celkové výstupy komunikace, tak výstupy jednotlivých komunikačních kanálů (viz 

analýza kontextu), přičemž je třeba se zaměřit na celkové vyznění výstupů vztahujících se 

k městského úřadu, které mohou být pozitivní, negativní či neutrální. Jednoznačným zájmem 

městského úřadu je, co nevíce pozitivních ohlasů. 
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4.4 Monitorování a Evaluace 

Nastavení nového systému komunikace městského úřadu a volených politických představitelů 

města musí probíhat v souvislosti s pravidelným monitoringem průběhu a praktických výsledků. 

Analyzovat je třeba pravidelně na týdenní, měsíční a dlouhodobé roční bázi. Součástí analyzování 

je hodnocení evaluace (kvality) a hodnot dosažených výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci 

systému komunikační strategie.  

 

4.5 Krizová komunikace 

Jedná so zvláštní formu komunikace, která je využívána během krizových situací. Krizová 

komunikace je zajišťována díky roli krizové manažerky úřadu (Kateřina Jetlebová). Pro krizovou 

komunikaci jsou využívány webové stránky, Mobilní rozhlas (Munipolis), sociální média města 

a místní rozhlas. 

Cílem je zachovat rychlost, přesnost. Poskytovat občanům rady, opatření, kontakty. V případě 

krizové situace je třeba zvýšit intenzitu komunikace. Je potřebné plošné informování občanů 

všemi dostupnými prostředky, a to i mimo pracovní dobu. 
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5 Závěr 

Uvedeným dokumentem byl ověřen, popsán a analyzován současný stav komunikace ve městě, 

potažmo na Městském úřadě Čáslav. V rámci syntézy výsledků bylo zjištěno mnoho nedostatků 

v rámci celkové komunikace a jednotlivých komunikačních platforem s možností uplatnění do 

následné praxe.  

Prostřednictvím analýzy kontextu byl zjištěn stav nekompaktní vizuální identity města Čáslav. 

Nová vizuální identita města, a tedy veřejná soutěž s ní spojená, jako důležitý prvek komunikace 

města. 

Řada dílčích podnětů byla vznesena prostřednictvím responzí občanů v rámci provedené 

výzkumné sondy. Za značnou chybu lze považovat nedostatečnou propojenost komunikačních 

kanálů městského úřadu. Některé Komunikační kanály městského úřadu nejsou efektivně 

využívány a mají velký potenciál dalšího využití. Chybí také větší propojenost na ostatní 

organizace ve městě a mimo město co se týče dostatečného informování o konání kulturních, 

společenských a sportovních akcí. 

Městským úřadem jsou v současné době komunikována okamžitá témata, která jsou zadávána 

vedením města či vedoucími odborů města nebo organizací či spolků města. Byl zjištěn stav 

nevyhovující interní komunikace (intranet). 

Za slabinu komunikace lze označit nejasné kompetence pracovníků OVVK. Často jsou pracovníci 

OVVK ovlivněni tím, kdo se k oficiální komunikaci za město přihlásil či vystoupil. Následkem 

toho je neefektivní využívání všech komunikačních platforem a ve výsledku roztříštěná samotná 

celková komunikace či negativní zpětná vazba. 

Komunikační strategie má pomoci nastavit systém pozitivní komunikace, kterou budou veřejnosti 

vysvětlována témata, činnosti a rozhodnutí vedení města. 

S novým postupem komunikace by se mělo seznámit vedení města, rada města a zastupitelstvo 

města, dále vedoucí odborů, řadoví pracovníci, zástupci organizací. Bude třeba představit nový 

systém komunikace vhodnou formou prezentace a relevantní směrnice a vlastní realizace do 

praxe. Jedná se o dlouhodobý a nikdy neutuchající proces, na kterém je stále co vylepšovat. 
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6 Příloha – Dotazníkové šetření 

Vlastní sběr dat dotazníku probíhal ve dnech 23. 3. – 11. 4. 2022, po dobu 20 dnů. Data byla 

sbírána pomocí elektronické aplikace Survio. V rámci dotazníkové sondy odpovědělo  

88 respondentů.  

Vyhodnocení dotazníku 

1. Jak často komunikujete s městem / městským úřadem při vyřizování nezbytných 

záležitostí? 

 

Koláčový graf k otázce č. 1 

 

                                                    PPřioPřiPřibližně jednou týdně (12,5 %) 

      Přibližně jednou za měsíc (18,2 %) 

      Přibližně jednou za půl roku (31,8 %) 

      Přibližně jednou ročně (29,5 %) 

      S úřadem nekomunikuji (8 %) 

 

 

(Survio.com, 2022) 

Koláčový graf vztahující se k otázce č. 1 zobrazuje procentuální podíl relativní četnosti 

vyřizování nezbytných záležitostí občanů s úřadem. 

Tabulka 2 – Tabulka počtu absolutních proměnných a relativní četnost k otázce č. 1 

(Survio.com, 2022) 

Odpověď Responzí Podíl 

Přibližně jednou týdně 11 12,5 % 

Přibližně jednou za měsíc 16 18,2 % 

Přibližně jednou za půl roku 28 31,8 % 

Přibližně jednou ročně 26 29,5 % 

S úřadem nekomunikuji 7 8 % 
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Tabulka na obrázku 5-3 zobrazuje počty responzí a relativní četnost odpovědí v procentech. 

Občané nejčastěji komunikují s úřadem při vyřizování nezbytných záležitostí přibližně jednou za 

půl roku (31,8 % uživatelů). Následuje skupina občanů, která nezbytně komunikuje s úřadem 

jednou za rok, a to ve výši 29,5 %. Třetí skupinou je skupina 18,2 % občanů, kteří s úřadem 

komunikují přibližně jedenkrát za měsíc. Přibližně jednou týdně komunikují občané nezbytně 

s úřadem z 12,5 %. S úřadem nekomunikuje 8 % občanů.  

2. Jaké prostředky využíváte pro vyřizování nezbytných záležitostí s městem / městským 

úřadem? 

 

Sloupcový graf k otázce č. 2 

 

Pravidelně 

      Občas 

      Zřídka 

      Vůbec ne 

Nevím / nechci 

odpovídat 

(Survio.com, 2022) 

 

Tabulka 3 – Tabulka počtu absolutních proměnných a relativní četnosti k otázce č. 2 

 (Survio.com, 2022) 

 
PRAVIDELNĚ OBČAS ZŘÍDKA VŮBEC NE 

NEVÍM /NECHCI 

ODPOVÍDAT 

Telefon 29 (33 %) 26 (29,5 %) 16 (18,2 %) 13 (14,8 %) 4 (4,5 %) 

Osobní schůzka 21 (23,9 %) 30 (34,1 %) 22 (25 %) 12 (13,6 %) 3 (3,4 %) 

E-mail 26 (29,5 %) 29 (33 %) 11 (12,5 %) 20 (22,7 %) 2 (2,3 %) 

Online rezervace 8 (9,1 %) 12 (13,6 %) 20 (22,7 %) 42 (47,7 %) 6 (6,8 %) 

Korespondence 5 (5,7 %) 10 (11,4 %) 14 (15,9 %) 54 (61,4 %) 5 (5,7 %) 

Mobilní Rozhlas 9 (10,2 %) 10 (11,4 %) 11 (12,5 %) 49 (55,7 %) 9 (10,2 %) 

Messenger 5 (5,7 %) 3 (3,4 %) 5 (5,7 %) 67 (76,1 %) 8 (9,1 %) 
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Graf vztahující se k otázce č. 2 vypovídá o relativní četnosti využívání komunikačních nástrojů 

města občany.  

Co se týče pravidelnosti komunikace, občané nejvíce využívají ke komunikaci telefon, a to  

z 33 %. Dále je občany ke komunikaci s úřadem využíván e-mail, a to z 29,5 %. Třetí 

nejvyužívanější formou komunikace s úřadem je osobní schůzka, z 23,5 %. Dále následuje jako 

prostředek komunikace s občany platforma Mobilní Rozhlas, která je ke komunikaci s úřadem 

využívána z 10,2 %. O poslední místo se dělí Messenger a korespondence, která je v komunikaci 

občanů s úřadem využívána z 5,7 %. 

Co se týče občasné komunikace s úřadem, občané nejvíce využívají ke komunikaci osobní 

schůzku, a to z 34,1 %. Dále je občasně občany ke komunikaci s úřadem využíván e-mail, a to  

z 33 %. Třetí nejobčasnější formou komunikace je telefon, který je při občasné komunikaci 

s úřadem využíván z 29,5 %. Dále následuje jako prostředek občasné komunikace s úřadem 

online rezervace, která je komunikaci s úřadem využívána z 13,6 %. O poslední místo se dělí 

Messenger a korespondence, která je v komunikaci občanů s úřadem využívána z 5,7 %. 

Zřídka komunikují občané s úřadem nejvíce prostřednictvím osobní schůzky, a to z 25 %. Jako 

druhé je využívání online rezervací, a to 22,7 %. Dále následuje telefon s 18,2 %. Na čtvrtém 

místě se umístilo využívání korespondence, a to z 15,9 %. Na předposledním, pátém místě pro 

zřídka komunikující se umístily platforma Mobilní Rozhlas a e-mail, a to z 12.5 %. Nejméně 

využívanou formou zřídka komunikujících občanů s veřejností je aplikace Messenger, z 5,7 %. 

Pro komunikaci s úřadem není občany využíván Messenger, a to ze 76,1 %. Na druhém místě se 

umístila korespondence, a to 61,4 %. Třetím vůbec nepoužívaným prostředkem komunikace 

občanů s úřadem je Mobilní Rozhlas (55,7 %). Dále následuje na čtvrtém místě online rezervace, 

kterou vůbec nepoužívá ke komunikaci 47,7 % občanů. Na pátém místě se umístila e-mailová 

komunikace, e-mail ke komunikaci vůbec nevyužívá 22,7 % občanů. Na předposledním místě se 

umístila osobní schůzka (13,6 %) následována na poslední místě osobní schůzkou, kterou pro 

komunikaci s úřadem občanů vůbec nevyužívá 14,8 % občanů. 

 

3. Zhodnoťte způsob dohledání informací, které jste od města potřebovali. 

Koláčový graf k otázce č. 3 
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      Vše potřebné snadno a v přiměřené době 

dohledám. 

      Téměř vždy najdu vše potřebné, ačkoliv to 

někdy chvíli trvá. 

      Někdy se mi stává, že potřebné informace 

nedohledám nebo to trvá příliš dlouho. 

      Téměř nikdy nenajdu to, co potřebuji. 

 

Tabulka 4 – Tabulka k způsobu dohledání informací, které občané od města potřebovali 

(Survio.com, 2022) 

Z odpovědí na otázku č. 2 vyplývá, že 42 % občanů vždy najde, co potřebuje, i když to někdy 

chvilku trvá. 35,2 % občanů se někdy stává, že potřebné informace nedohledají či to trvá příliš 

dlouho. 11,4 % občanů vždy najde, co potřebuje, v přiměřené době, a to samé procento občanů 

nikdy nenajde, co potřebuje. 

 

4. Jak jste byl/a spokojen/a, když jste naposledy vyřizoval/a nezbytné záležitosti s městem / 

městským úřadem (osobně, na dálku)? 

 

Koláčový graf k otázce č. 4 

 

Odpověď Responzí Podíl 

Vše potřebné snadno a v přiměřené době dohledám. 10 11,4 % 

Téměř vždy najdu vše potřebné, ačkoliv to někdy chvíli trvá. 37 42 % 

Někdy se mi stává, že potřebné informace nedohledám nebo to trvá příliš dlouho. 31 35,2 % 

Téměř nikdy nenajdu to, co potřebuji. 10 11,4 % 
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      Velmi spokojen/a 

      Spíše spokojen/a 

      Spíše nespokojen/a 

      Určitě nespokojen/a 

      Nepamatuji si 

 

Tabulka 5 – Tabulka spokojenosti občanů s posledním jednáním na úřadě či s městem 

 (Survio.com, 2022) 

Otázka č. 4 se dotazovala na spokojenost při vyřizování poslední nezbytné záležitosti na úřadě. 

Spíše spokojeno bylo 50 % občanů a velmi spokojeno bylo 30,7 %. Co se týče nespokojenosti, 

tak spíše nespokojeno bylo 4,5 % občanů, určitě nespokojeno bylo 12,5 %. Svou zkušenost si 

nepamatovalo 2,3 % občanů. 

5. Zde můžete uvést druh informací, které Vám chybí, nebo důvody, proč jste informaci 

nemohli najít. 

(zodpovězeno 88x) 

-  (2x) - 

- prozatím spokojenost 

- Seznam lékařů, platné kontakty a platné ordinační doby 

- rychlejší zpětná vazba při řešení požadavků 

- rozpis vývozu popelnic 

- rezervační systém – splývá na úvodní stránce (barevná kompozice), navrhuji barevně 

odlišit, zvýraznit, či blikat 

- Přehledný web města, datum splatnosti na složence za poplatek komunálního odpadu. 

Transparentní komunikace. 

- přehlednost webu 

Odpověď Responzí Podíl 

Velmi spokojen/a 27 30,7 % 

Spíše spokojen/a 44 50 % 

Spíše nespokojen/a 4 4,5 % 

Určitě nespokojen/a 11 12,5 % 

Nepamatuji si 2 2,3 % 
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- Přehlednost 

- Pracovnice nevěděla a neměla snahu zjistit odpověď její gesce. 

- sportoviště, koupaliště, lázně (odkaz ze stránek města) 

- opakovaně nemůžu najít na stránkách města informace o kulturní komisi, resp. formuláře 

žádosti o dotace apod., i v jiných případech jsem měla problém, že ačkoli 

soubor/informace někde na webu existovala, nenašla jsem ji ani rozklikáváním ani 

vyhledáváním přes ikonku lupy – a právě to mi přijde jako největší problém 

- On line objednání na registr vozidel  

- Ok 

- Odbor Správy majetku/ Územního plánování reagoval až po několikanásobném 

dotazovaní. Z mého pohledu naprosto nepřijatelné. Takové zaměstnance bych nechtěl. 

Dává to strašný obraz o fungování / možná až nefungování na veřejnost  

- Ocenil bych lepší informovanost o náhlých haváriích - např. vody, vypnutí elektřiny atd.  

- Nic mne nenapadá  

- nic mě nenapadá 

- (2x) Nic 

- složitá agenda 

- Svoz odpadu jsem špatně hledala. 

- neznalost 

- Vždy spokojený  

- Žádné informace mi nechybí. 

- Zveřejňuje se jen to, co se hodí, a to co se nehodí, to se skrývá. 

- xxxxx 

- Web se mi zdá trochu chaotický a nepřehledný (muž, 39 let, VŠ) 

- Webovky nejsou zrovna user friendly, ale prý budou nové, tak už se těším. 

- Webové stránky trošku zpřehlednit  

- Webové stránky jsou pro mě nepřehledné. 

- web města složitý a nepřehledný 

- Vyhledávání textu funguje dobře, ovšem ve videoklipu se informace hledat nedají. 

- Špatný přehled akcí v okolních obcí kolem Čáslavi  

- Vyhledávání na stránkách města podle klíčových slov mi jen výjimečně najde to, co 

potřebuji.  

- vše najdu 

- Více propagovat ostatní události, nejen Formanovi Čáslav 

- Uvedl jsem, že jsem vždy našel. 

- Ukrajina – pohyb lidí 

- termíny vývozu popelnic na biodpad 

- Ted si nevzpomenu 

- špatný web města, nepřehledný, neaktuální 

- nic 

- Nevím  

- . 
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- H 

- kontakt na Čáslavskou servisní s.r.o. 

- Jjhjhsso 

- jedno nebo více slov 

- Jak hlasoval zastupitel.  

- Informace jsou často zavádějící jako je tahle otázka. Píšete, že můžeme uvést, ale když 

se to nevyplní, tak to nepustí dál. Takže ne můžete, ale musíte. A tak je to i jinde.  

- Chybí mi větší přehlednost na oficiálních stránkách města 

- Hrůza 

- Hlavně měšťáci jsou tydýti 

- dětské koutky 

- Lepší přehlednost řazení zpráv. 

- Čekání 

- cas 

- bla bla 

- arogance 

- A 

- a 

-       

- … 

- Lepší orientace na webu. 

- Malé případně žádné informace ze strany staveb ve městě. 

- nepříliš přehledný web města, informace na fcb nebo Instagramu dávány se zpožděním 

- nechybí.... 

- nepřehledný web, zastaralé informace viz. sauna 

- nepřehledný web se špatně fungujícím fulltextem 

- Nepřehlednost webových stránek 

- nepřehledné www stránky 

- Nepřehledné vyhledávání na webu města 

- nemám 

- někdy není úplně jasné v jaké sekci hledat, nejde dohledat ani po zadání klíčového slova 

- Nejdou 

- nedostupné 

- mám dostatečné informace 

- Nedostatečně aktualizován web města, kalendář akcí atd. 

- Na webu bych přivítal poklady (např. důvodové zprávy) k jednání městské rady a 

zastupitelstva, a to včetně odkazu na záznam ze zastupitelstva. Děkuji 

- Na stránkách jsem nemohla najít online rezervaci na doklady. Musela jsem hledat přes 

vyhledávač  

- naposledy od kdy jezdí bioodpad. Informace běžně nejde najít. Pokud je na internetových 

stránkách města, je tam schovaná. Dále jsem dlouho řešila (a stále nedořešila) odhlášení 

trvale žijící osoby, která tu už reálně 2 roky nežije. Sám je líný se odhlásit a s úřadem 
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(také částečně kvůli covidu a nemocem) nejsem schopná dojednat termín setkání a 

zjištění všech potřebných dokumentů pro odhlášení. 

- Moc složité webové stránky  

- MěÚ stránky, ač atraktivní a moderní, nemají jednoduchou strukturu. Formuláře, 

oznámení etc. jsou uspořádány chaoticky a nefunkčně.  

- Město mi na mé emaily neodpovídá 

- méně přehledný web 

- Žádné připomínky nemám. 

Zhodnocení 

Otázka č. 5 byla otevřená a občané mohli otevřenými odpověďmi vyjádřit svůj názor. Odpovědi 

jsou uvedeny bez oprav a korektur v původním znění. 

 

6. Máte dostatek informací o tom, co se děje ve městě / o činnosti městského úřadu? 

Koláčový graf k otázce č. 6 

 

      Určitě ANO 

      Spíše ANO 

      Spíše NE 

      Určitě NE 

 

 

 

Tabulka 6 – Tabulka odpovědí ohledně informací, o tom, co se děje ve městě či činnosti 

úřadu 
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(Survio.com, 2022) 

Dostatek informací o tom, co se ve městě děje, ve smyslu určitě ano má 28,4 % a ve smyslu spíše 

ano má 50 %. Dá se tak uvažovat o spokojenosti občanů s jejich informováním o tom, co ve městě 

děje. 

 

7. Jaké informace ze strany města / městského úřadu Vám chybí nebo byste ocenili? 

- přehled o tom, co se podařilo splnit 

- Trochu zanedbaná komunikace ze strany města. Pak zbytečně vznikají drby. 

- Transparentnost je skutečně nedostatečná.  

- Ted nevím 

- teď mě nic nenapadá 

- Sport  

- Spíš se je někdy dozvídám pozdě.  

- převážně starší občané nevyužívají sociální sítě, bylo by dobré stejné aktuality dávat i na 

web města 

- průběžně aktualizovaný kulturní kalendář 

- Třeba skutečný stav nemocnice, a ne jenom přání vedení města 

- Pravidelný přehled akcí, seznam kontaktů 

- Pravdu 

- Plánovaní výstavby/ investic/ řešeni bytové situace 

• kulturní akci se většinou dozvím zpětně od přatel,nebo z Facebooku 

- Ocenění – výsadby krásných barevných květinových záhonů. 

- Nic nechybí. 

- Nic mne nenapadá 

- Třeba nedávno jsem zjistil, že bude probíhat inventarizace dřevin, ale od města jsem tuto 

informaci nezjistil. 

- Ucelené informace o dění ve městě, a ne pouze to co realizuje Město. 

- nic mi nechybí 

- Vše ok 

- Žádné  

Odpověď Responzí Podíl 

Určitě ANO 25 28,4 % 

Spíše ANO 44 50 % 

Spíše NE 12 13,6 % 

Určitě NE 7 8 % 
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- žádné 

- Zveřejňování všech zakázek, podmínek a zdůvodnění  

- xxxxx 

- (2x) x 

- Vyřešit problémy s nadměrným hlukem automobilů v ulici na Bělišti  

- Vše ok, informace si zjistím 

- vše dohledám 

- včasnější informování o termínech veřejných projednání (min 3 týdny předem) 

- všechny 

- Vše 

- viz bod 5 

- více zábavných akcí typu jarmark, koncerty na náměstí 

- Více informací o tom, co se děje  

- Více informací o dění ve městě  

- většinu najdu na počítači 

- Včas podat informace  

- nic mě nenapadá 

- (2x) Nic 

- (2x). 

- dětský koutek 

- Kauza nemocnice, skládka, ožehavá témata pro společnost 

- Informace o řešení organizace úřadu – dislokace pracovišť 

- Informace, které se hlásí rozhlasem na čeplově/novém městě nejsou slyšet.  

- Hlasování zastupitelů o konkrétních projektech.  

- Hhag 

- H 

- dlouhodobý harmonogram oprav komunikací  

- co vše město dělá  

- Konání trhů 

- Byl bych rád, kdyby pracovníci města věděli, co se děje. 

- bla bla 

- aktuální kalendář akcí 

- A 

- a 

-       

- ? 

- Kdy a kde se bude kalit 

- kritéria přidělování dotací 

- nic 

- nemám 

- Nevím o ničem 

- Nevím  
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- Nevím 

- (3x) nevím 

- Netuším  

- Nemocnice 

- Nemocnice 

- Nechybí... 

- Kultura 

- (2x) nechybí 

- Myslím si, že v rámci možností vše ok 

- Možná více různých ročních statistik, zajímavostí...ale není nutné. 

- Mnohdy se člověk dozví o uzávěrce silnic až když potká chlapy se značkami, jak mu 

uzavírají výjezd z domu, protože od zítra se tu kope. 

- méně dohadování je to jak ve vládě  

- Mám pocit, že se dozvím vše podstatné a s přiměřeným předstihem. 

- Lepší komunikaci s okolními obcemi. 

- kulturní a politické dění 

- (2x) 0 

Zhodnocení 

Otázka č. 7 byla otevřená a občané mohli otevřenými odpověďmi vyjádřit svůj názor. Odpovědi 

občanů jsou uvedeny bez oprav a korektur v původním znění. 

 

8. Jaké informační zdroje informující o dění ve městě / městském úřadu využíváte? 

Sloupcový graf k otázce č. 8 

 

      Pravidelně 

      Občas 

      Zřídka 

      Vůbec ne 

      Nevím / 

nechci odpovídat 

 

 

Tabulka 7 – Tabulka přehledu používaných informačních zdrojů úřadu občany města 
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(Survio.com, 2022) 

V rámci oslovené skupiny respondentů, co se týče pravidelného informačního zdrojů o dění ve 

městě, jsou nejčastěji občany využívány Čáslavské noviny, a to z 65,9 %. Druhým pravidelně 

nejpoužívanějším médiem se stala sociální média, a to z 55,7 %. V pořadím třetím zdrojem 

pravidelných informací se staly webové stránky města. Na čtvrtém místě se umístila aplikace 

Mobilní Rozhlas s relativní četností použití ve výši 25 %. Páté v pořadí se umístily informační 

panely, a to ze 17 %. Dalším zdrojem pravidelných informací pro občany města jsou vývěsky 

(14,8 %), informační centrum (13,6 %) a na posledních místě jako zdroji pravidelných informací 

se umístil projekt TV Aktuality (12,5 %). 

V rámci oslovené skupiny respondentů, co se týče občasného využívání informačního zdrojů 

úřadu o dění ve městě, jsou nejčastěji občany využívány webové stránky, a to ze 40,9 %. Druhým 

občasně nejpoužívanějším médiem se staly informační (mobilní) panely, a to ze 28,4 %. 

V pořadím třetím zdrojem občasných informací se staly Čáslavské noviny (27,3 %). Na čtvrtém 

místě se umístilo informační centrum (25 %). Pátým v pořadí, co se týče občasného používání, se 

stala sociální média (23,9 %), následují vývěsky (22,7 %). Předposledním zdrojem občasných 

informací pro občany města jsou TV Aktuality (19,3 %). Jako poslední platforma, která je občany 

občas používána, se umístil Mobilní Rozhlas (17 %). 

Zřídka pro zjištění informací jsou nejčastěji používány vývěsky (33 %), informační panely  

(28,4 %), informační centrum a TV Aktuality, shodně ve výši 23,9 %. Následují webové stránky 

 
Pravidelně Občas Zřídka Vůbec ne 

Nevím/nechci 

odpovídat 

Čáslavské 

noviny 
58 (65,9 %) 24 (27,3 %) 3 (3,4 %) 3 (3,4 %) 0 

Sociální média  49 (55,7 %) 21 (23,9 %) 7 (8 %) 10 (11,4 %) 1 (1,1 %) 

Informační 

centrum 
12 (13,6 %) 22 (25 %) 21 (23,9 %) 32 (36,4 %) 1 (1,1 %) 

Vývěsky 13 (14,8 %) 20 (22,7 %) 29 (33 %) 25 (28,4 %) 1 (1,1 %) 

Webové stránky 38 (43,2 %) 36 (40,9 %) 11 (12,5 %) 3 (3,4 %) 0 

Informační 

panely 
15 (17 %) 25 (28,4 %) 25 (28,4 %) 20 (22,7 %) 3 (3,4 %) 

Mobilní Rozhlas 22 (25 %) 15 (17 %) 11 (12,5 %) 38 (43,2 %) 2 (2,3 %) 

TV Aktuality 11 (12,5 %) 17 (19,3 %) 21 (23,9 %) 36 (40,9%) 3 (3,4 %) 
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a Mobilní Rozhlas shodně ve výši 12,5 %. Na předposledním místě jako zřídka využívaný 

informační zdroj se umístila sociální média (8 %) a jako poslední Čáslavské noviny (3,4 %). 

Jako vůbec nevyužívaný zdroj informací se jako první umístil Mobilní Rozhlas, a to ve výši  

43,2 %. Na druhém místě TV Aktuality (43,2 %), pak informační centrum (36,4 %), dále vývěsky 

28,4 %, informační panely (22,7 %), sociální média 11,4 % a jako poslední Čáslavské noviny  

(3,4 %). 

 

9. Jak hodnotíte kvalitu a obsah informací na těchto komunikačních kanálech? 

 

Sloupcový graf k otázce č. 9 

 

      Zcela 

spokojen 

      Spíše 

spokojen 

      Spíše 

nespokojen 

      Zcela 

nespokojen 

      Nevím / 

nevyužívám 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 – Tabulka k hodnocení kvality obsahu informací komunikačních kanálů 
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(Survio.com, 2022) 

S kvalitou Čáslavských novin je zcela spokojeno 34,1 % občanů a spíše spokojeno 43,2 % 

občanů. Noviny nevyužívá 2,3 % občanů. S novinami je spíše nespokojeno 17 % občanů a zcela 

nespokojeno 3,4 % občanů. 

Co se týče sociálních médií, je zcela spokojeno s obsahem 30,7 % občanů a spíše spokojeno  

43,2 % občanů. Spíše nespokojeno je 4,5 % občanů a zcela nespokojeno 8 % občanů. 

S informačním centrem je zcela spokojeno 30,7 % občanů a spíše spokojeno 20,5 %. Jeho služby 

nevyužívá 37,5 % občanů. 

S obsahem a kvalitou vývěsek je zcela spokojeno 13,6 % občanů a spíše spokojeno 42 % občanů. 

Co se týče nespokojenosti, je spíše nespokojeno 10,2 % a zcela nespokojeno 4,5 % občanů. 

Vývěsky jako zdroj informací nevyužívá 29,5 %.  

S obsahem a kvalitou webových stránek je zcela spokojeno pouze 15,9 % občanů a spíše 

spokojeno je 42 % občanů. Spíše nespokojeno s obsahem webových stránek je 23,9 % občanů a 

zcela nespokojeno je 14,8 % občanů. Webové stránky jako zdroj informací nevyužívá 3,4 % 

občanů. 

Obsah a kvalitu informačních panelů, co se týče spokojenosti, ohodnotilo 12,5 % občanů (zcela 

spokojeni). 47 % občanů je s obsahem spíše spokojeno. S obsahem a kvalitou mobilních panelů 

 Zcela 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Zcela 

nespokojen 

Nevím / 

nevyužívám 

Čáslavské 

noviny 
30 (34,1 %) 38 (43,2 %) 15 (17 %) 3 (3,4%) 2 (2,3 %) 

Sociální média 22 (25 %) 38 (43,2 %) 12 (13,6 %) 7 (8 %) 9 (10,2 %) 

Informační 

centrum 
27 (30,7 %) 18 (20,5 %) 4 (4,5 %) 6 (6,8 %) 33 (37,5%) 

Vývěsky 12 (13,6 %) 37 (42 %) 9 (10,2%) 4 (4,5 %) 26 (29,5 %) 

Webové stránky 14 (15,9 %) 37 (42 %) 21 (23,9 %) 13 (14,8 %) 3 (3,4 %) 

Informační 

panely 
11 (12,5 %) 42 (47,7 %) 4 (4,5 %) 6 (6,8 %) 25 (28,4 %) 

Mobilní Rozhlas 15 (17 %) 25 (28,4 %) 4 (4,5 %) 7 (8 %) 37 (42 %) 

TV Aktuality 19 23 2 9 35 
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je spíše nespokojeno 4,5 %. Zcela nespokojeno je 6,8 %. Informační panely nevyužívá 28,4 % 

občanů. 

S Mobilním Rozhlasem a jeho obsahem je zcela spokojeno 17 %, spíše spokojeno je 28,4 %. Co 

se týče nespokojenosti s obsahem a kvalitou, je spíše nespokojeno 4,5 % občanů a zcela 

nespokojeno 8 % občanů.  

S komunikačním kanálem TV Aktuality je zcela spokojeno 21,6 % a spíše spokojeno je 26,1 %. 

Spíše nespokojeno je 2,3 % občanů, zcela nespokojeno s obsahem je 10,2 %. TV Aktuality nejsou 

občany využívány z 39,8 %. 

 

10. Zde můžete uvést konkrétní návrhy ke zlepšení komunikace a činností městského úřadu a jeho 

organizací ve vztahu k obyvatelům (např. forma komunikace, využívané komunikační nástroje)? 

- , 

- Spokojenost s posíláním zpráv 

- Více se zaměřit na snadné dohledání informací, nevyužívat video jako tělo sdělení ale jen 

jako doplněk textové informace. 

- Více konkrétních info na Instagramu a LinkedIn  

- Více komunikovat plánované projekty 

- Většina úředníků používá sociální sítě, bylo by fajn je využívat i k informování občanů, 

byď jen „je v plánu několik věcí, informace naleznete v tomto odkazu“ 

- Transparentnost, pokud jsou v minulosti uskutečněné dotazníkové šetření (naposledy 

přes KPMG), uvítám průběžné výsledky a kam se na základě toho bude strategie města 

vydávat. 

- Sundejte tu trapnou vlajku na radnici,jsme v Česku 

- Sdelovat pravdu 

- Vyhnat Málka a Mafiána Horského 

- Psát více pravdivých informací  

- přehledný web s funkčním vyhledáváním chybí zásadně 

- Pohyblivé panely na fcb jsou strašné, je lepší, když se informace nemění a „neskace“, 

celkově vzhled banneru je v poslední době velmi špatný, stejně tak i vzhled novin. Titulní 

strany jsou ponuré, smutné a vůbec se mi nelíbí. Nevím, zda je to záměr, ale vše je 

depresivní. V této době je to nevhodné. Lidé potřebují povzbudit, a ne dostat ještě horší 

náladu. Ten, kdo to tvoří by se nad tím měl zamyslet.  

- osobní kontakty, praxe 

- Opravit chrchlajici rozhlas, zacit mluvit pravdu 

- Ocenil bych, kdyby pracovnice v IC ovládaly ukrajinštinu nejméně na úrovni B2 

- Nyní info panel pro lidi z Ukrajiny  

- viz bod 5 



 
 

 102   

 

- vylepšit vyhledávání klíčových slov na stránkách meucaslav.cz, udělat z informačního 

centra centrálu pro propagaci veškerých kulturních, sportovních a společenských událostí 

ve městě – ať je vše na jednom místě 

- (4x) Nic 

- Zlepšit stránky města i místní vývěsky 

- Žádné. 

- zvětšit předstih zveřejňování termínů veřejných projednání, spustit nový web města, 

vkládat odkazy na videa TV Čáslav aktuality i do newsletteru 

- zřídit infokanál pomocí SMS pro všechny obyvatele 

- zpřehlednit web 

- Změna vedení  

- zmena vedeni 

- zlepšení přehlednosti (a zastaralosti) webových stránek a rychlejší info na sociálních 

sítích 

- výsledky dotazníků jsou tajeny, dětské hřiště na Čeplově se nehodilo? atd… 

- Zavčasu informován že na registru vozidel, a ne že si paní vylepí cedulku pět minut před 

otevírací dobou 

- xxxxxx 

- x 

- Webové stránky města, které považuji za důležitý zdroj informací a kam jdu vždy jako 

první, mi jen zřídkakdy poskytnou potřebnou informaci. Např. termíny svozu bioodpadu 

jsem nakonec musela hledat na facebooku,lupa na webu města mi našla pouze svo  z roku 

2019 a spoustu jiných nerelevantních výsledků. 

- web města už by měl konečně doznat změny 

- vzhled a přehlednost web. stránek 

- využívat častěji osobní setkání s občany  

- Nic mne nenapadá 

- nic 

- - 

- Bez konkrétního návrhu... 

- Informace poskytované přes mobilní rozhlas a na e-mail je vždy zasílá s velkým 

zpoždění.Např.uzavrení vody je vždy o den později. 

- Hgg 

- H 

- FACEBOOK, webová stránka 

- bla 

- bez připomínek 

- Ani tahle otázka by neměla být povinná 

- já jsem spokojená 

- Aktualizace webových stránek 

- A 

- a 
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-       

- … 

- (3x) ... 

- (3x) . 

- interaktivní infopanel venku na náměstí 

- Jsem spokojen 

- Nevím  

- Myslím, že veškeré zdroje města jsou využívány 

- (3x) nevím 

- Netuším  

- (3x) nemám 

- Nechci odpovídat. 

- nechci odpovídat 

- Navrhuji lepší formu odpovědí nedůtklivým uživatelům fb na jejich hejterské 

komenty…tedy na blbce vždy slušně a nepřibližovat se jejich mentalitě oplácením 

stejnou mincí. 

- Myslím, že všechny druhy komunikace jsou dostatečné. 

- Možná víc drobnějších zpráv, nemusí jít vždy o něco velkého, aby to mělo stát za 

publikaci. 

- Jsem zcela spokojena  v oblasti komunikace nic nepostrádám. 

- moc úřadu nevěřím, předcho„í "radn“ce" byla rozhodně lepší 

- Mobilní rozhlas přes e-mail funguje naprosto výborně. Možná by nebylo od věcí ho 

trochu více zpropagovat. 

- Lepší vyhledávání na stránkách města. 

- lepší rozhlas 

- Lepší jednán  s klienty  

- Krátké a věcné zpráv  v jakémkoliv médiu. Občas mám pocit, že se píše na kvantitu, ne 

kvalitu. Uvítal bych opak. 

- Kdyby pracovníci města četli alespoň Čáslavské noviny nebo zpravodaj 

- (2x) 0 

 

Zhodnocení 

Otázka č. 10 byla otevřená a občané mohli otevřenými odpověďmi vyjádřit svůj názor. Odpovědi 

občanů jsou uvedeny bez oprav a korektu  v původním znění. 

Jednoznačná většina konstruktivních odpovědí ve smyslu, co občanům chybí, 

směřoval  k tématům: 

- přehledné webové stránky a jejich aktualizace, vyhledávání 

- rychlejší zasílání krizových informací přes Mobilní Rozhlas a e-mail 

- interaktivní panel před informačním centrem 
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- krátké a věcné zpráv  v jakémkoliv médiu 

- vhodnější komentáře odpovědí na facebookovém profilu 

- info panel pro občan  z Ukrajiny 

- ukrajinština u pracovnic informačního centra 

- lokální oprava místního rozhlasu 

- veselejší titulní strany Čáslavských novin 

- komunikace plánovaných projektů 

- konkrétnější informace na FB a IG 

- využívat videa jako doplňku textových zpráv, ne jako sdělení 

- změna vedení měst  

- s předstihem informovat o veřejných projednáváních 

 

11. Jaký je Váš věk? 

Koláčový graf k otázce č. 11 

 

 

      do 14 let 

      15–25 let 

      26–35 let 

      36–50 let 

      51–65 let 

      66 let a více 
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Tabulka 9 – Tabulka odpovědí věku respondentů  

(Survio.com, 2022)  

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že nejčastějšími respondenty z řad občanů Čáslavi byla 

věková kategorie 36–50 let, a to ze 42 %. Druhou největší skupinou byla věková skupina 

v rozmezí 26–35 let (29,5 %). Třetí nejpočetnější věkovou skupinou zastoupenou mezi 

respondenty byla skupina občanů ve věku 51–65 let (21,6 %). Osoby nad 66 let se vyskytly 

v případě 3,4 %. Co se týče mladších občanů ve věku 15–25 let, jednalo se také o podíl 3,4 %. Ve 

věkové kategorii do 14 let nebyl zastoupen žádný občan.  

 

12. Jaké je Vaše pohlaví? 

Koláčový graf k otázce „Jaké je Vaše pohlaví?“ 

 

      Muž 

      Žena 

 

 

 

Odpověď Responzí Podíl 

do 14 let 0 0,0 % 

15–25 let 3 3,4 % 

26–35 let 26 29,5 % 

36–50 let 37 42 % 

51–65 let 19 21,6 % 

66 let a více 3 3,4 % 
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Tabulka 10 – Tabulka responzí četnosti pohlaví 

(Survio.com, 2022)  

V rámci absolutních odpovědí převážily mezi respondenty ženy (53 odpovědí). Muži odpověděli 

35 odpověďmi. Co se týče relativního podílu, byly ženy zastoupeny 60,2 % a muži 39,8 %. 

 

13. Odkud jste? 

Koláčový graf k otázce „Odkud jste?“ 

 

      Čáslav 

      ORP – okolní obec spadající pod působnost města 

Čáslav 

      Jiné město / obec 

 

Tabulka 11 – Tabulka responzí na otázku „Odkud jste?“ 

(Survio.com, 2022) 

Drtivou část respondentů byla tvořena skupinou občanů žijících v Čáslavi, a t z 80,7 %. Jednalo 

se o 71 odpovědí. Okolní obce spadající pod působnost Čáslavi reprezentovalo 12,5 %. Jednalo 

se o 11 odpovědí z jiných měst či obcí dotazník vyplnilo 6,8 % občanů (6 odpovědí). 

Odpověď Responzí Podíl 

Muž 35 39,8 % 

Žena 53 60,2 % 

Odpověď Responzí Podíl 

Čáslav 71 80,7 % 

ORP –  okolní obec spadající pod působnost měs ta Čáslav 11 12,5 % 

Jiné město / obec 6 6,8 % 
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