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Východiska 
 
Komunikace města s občany přináší efekty po více stránkách: 

a) buduje sounáležitost občanů s městem, která má zásadní vliv i na jejich ekonomické a 
sociální chování, a tedy dlouhodobou udržitelnost života města 

b) zvyšuje politickou stabilitu - čím jsou občané spokojenější se svým politickým vedením, 
tím více je možné přemýšlet o městě v dlouhodobých horizontech, 

c) přináší vyšší míru akceptace záměrů radnice bez předchozích konfliktů.  
 
Komunikace má vždy dvě úrovně: 

a) průběžná komunikace – extenzivní a trvalá, 
b) zapojení občanů do přípravy konkrétního rozhodnutí (koncepce nebo strategie, 

výstavba nového zařízení, přestavba a rekonstrukce veřejného prostoru, změna funkce 
a/nebo využívání  městských zařízení apod.) – intenzivní a jednorázová.  

 
Obě úrovně se doplňují. Jedna bez druhé nefungují správně. Myslí-li to město se svou vstřícností 
občanům vážně, vždy musí využívat obě dvě.  
 
Tato Metodika analýzy komunikace města s veřejností vznikla v rámci projektu „KOMPAS – 
komunikace a participace samozřejmostí“ financovaného grantem grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a dále z rozpočtu města Nepomuku, Horažďovice 
a Stod.  
 
Dobrou chuť! 
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1. Struktura hodnocení komunikace 
 
Cílem analýzy stávající komunikace města s veřejností je: 

a) zjistit, jaký způsob získávání informací občané od radnice preferují 
b) zda občanům vyhovuje stávající forma informačních a komunikačních nástrojů 
c) zda stávající komunikační nástroje používané městem reflektují trendy 21. století a zda 

jejich podoba, struktura a obsah odpovídají požadavkům na moderní komunikaci.  
 
Základními nástroji komunikace jsou vždy: 

a) městský web 
b) městský zpravodaj  
c) sociální média (především facebook) 

Doplňkově města ještě obvykle používají různé informační desky a tabule nebo vlastní 
plakátovací plochy, někdy rozesílají informační sms registrovaným uživatelům, nebo mají vlastní 
televizní info-kanál a případně rozhlasové vysílání buď městským rozhlasem nebo jako součást 
některé z lokálních stanic. Tyto doplňkové nástroje lze ovšem jen velmi obtížně využít při 
zapojování občanů do rozhodování na radnici, neskýtají téměř žádné možnosti vzájemné 
interakce.  
 
Analýza stávající komunikace města s veřejností se vždy zaměřuje na hodnocení funkčnosti 
průběžných nástrojů komunikace a míru zapojení veřejnosti do rozhodování radnice. Obě 
otázky spolu úzce souvisejí a hodnocení je od sebe není možné oddělit.  
 
Analýza je postavena na kvalitativní metodě šetření – strukturovaných rozhovorech s místními 
opinion-makery, kterou doplňuje extenzivní dotazníkové šetření a nezávislé expertní hodnocení. 
Jádrem analýzy jsou však rozhovory. Dobře vybraný vzorek respondentů pomůže analyzovat 
jak místní podmínky a specifika, tak dá základní zpětnou vazbu, jak je komunikace radnice 
s občany reflektována v místní zainteresované komunitě, rozuměj v lokálních elitách. Účelem 
rozhovorů je jak probrat klady a zápory průběžných nástrojů komunikace a zjistit, jak jsou vlastně 
připravovány, a kdo, jak a kdy určuje jejich obsah a rozsah, tak se během rozhovorů snažíme 
identifikovat palčivé veřejné otázky, které by si zasloužily intenzivnější zapojení veřejnosti do 
rozhodování. Pokoušíme se zjistit kontroverzní nebo významná témata, která aktuálně hýbou 
městem a zároveň prozkoumat, jak o nich radnice na webu, zpravodaji a sociálních médiích mluví 
a zda existuje možnost, jak může veřejnost radnici poskytnout zpětnou vazbu. 
 
Kvantitativní metody zde příliš nefungují, obvykle se nedaří sebrat dostatečné množství  
respondentů extenzivní metodou prostého zveřejnění dotazníku v městském zpravodaji a výzvou 
k jeho sběru. Téma komunikace radnice s veřejností je příliš obecné a sofistikované na to, aby 
podněcovalo občany k odpovědi, i přes snahu maximálně snižovat práh pro sběr odpovědí. 
Vyloučena je např. metoda sběru, kdy se očekává, že respondenti pošlou vyplněný dotazník 
poštou. Důraz klademe na sběr prostřednictvím sběrných boxů umístěných na frekventovaných 
veřejných místech. Přesto neočekáváme velké množství sebraných dotazníků. Výstupy 
z extenzivního dotazníkové šetření se používají především k verifikaci zjištění ze strukturovaných 
rozhovorů. Proto nepovažujeme za ekonomické organizovat šetření v této otázce na 
reprezentativním vzorku metodou asistovaného vyplnění dotazníku za pomoci tazatelů. Náklady 
s tím spojené neodpovídají významu předpokládaných zjištění. Pokud to rozpočet dovolí nabízí 
se spíše rozšíření vzorku respondentů pro rozhovory.  
 
Expertní hodnocení zvenčí rovněž jen doplňuje těžiště analýzy, které je v rozhovorech. Dává 
zjištění z rozhovorů do širšího kontextu současných trendů v komunikace města s veřejností.  
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2. Strukturované rozhovory - hodnocení komunikace ze strany poučených profesionálů 
 
2.1. Výběr respondentů 
 
Výběr respondentů provádí vedení analyzovaného města na základě zadání konzultanta. 
Minimální vzorek je 7 respondentů. Požaduje se: 

a) zástupce vedení města; 
b) pracovník úřadu (pokud možno, ten který není odpovědný za vydávání zpravodaje nebo 

celkovou správu webu);  
c) zástupce městem zřizované organizace (škola, školka, DDM, muzeum apod.); 
d) zastupitel nebo člen komise rady města (nejlépe jak opoziční tak koaliční); 
e) zástupce místních podnikatelů (nejlépe takový, jehož podnikání s městem souvisí: 

infocentrum, grafické studio, vedení významné firmy - velkého lokálního zaměstnavatele,   
atd.); 

f) zástupce místní nevládní organizace (mateřské centrum, vzdělávací a volnočasová 
organizace, sociální služby, okrašlovací spolek, kulturní organizace, organizátor – i 
jednotlivec – místních trhů/poutí/akcí atd.).  

Zhruba polovina respondentů by měla být přímo či nepřímo spojená s radnicí, druhá polovina 
spíše nezávislá, ale taková aby ke své práci/činnosti potřebovala fungující a komunikující úřad. 
Tedy roli podnikatele nemůže plnit např. prodavač kebabu na rohu náměstí, byť jeho podnikání 
souvisí s tím jestli se na náměstí dostanou pohodlně pěší, jako potenciální zákazníci. Jinak ale 
nepotřebuje ke své práci sledovat dění ve městě.  
 
Všichni respondenti by měli být v přirozeném kontinuálním styku s městskou samosprávou. 
Považujeme je proto za tzv. poučené profesionály, kteří mají relativně detailní informaci o chodu 
městské samosprávy a sami se na ní často podílí jako součást své profese.  
 
Příklady osob, se kterými interview proběhlo ve zkoumaných městech: 
 

- uvolněný místostarosta města (člen redakční rady městského zpravodaje) 
- neuvolněný člen rady města a zároveň učitel na místní ZŠ 
- ředitel domu dětí a mládeže – příspěvkové organizace zřízené městem 
- výkonný ředitel a majitel dřevozpracující firmy – nejvýznamnějšího 

zaměstnavatele v okolí a plánujícího další růst v rámci městské průmyslové zóny 
- výkonný ředitel a majitel lokální počítačové firmy 
- zástupce ředitele ZŠ, zároveň zastupitelka 
- ředitelka MŠ, zároveň zastupitelka 
- ředitelka soukromého volnočasového centra pořádajícího kroužky pro děti a 

volnočasové aktivity pro dospělé (sídlí v městské budově) 
- matka na rodičovské dovolené, zastupitelka, jeden z tahounů místního 

mateřského centra 
- vedoucí soukromého informačního centra 
- předseda kulturní komise města, místní ochotník, zastupitel 
- tajemník MěÚ 
- vedoucí odboru dopravy MěÚ 

 
2.2. Metoda vedení rozhovoru a vyhodnocení  
 
Respondenty pokud možno navštěvujeme v jejich přirozeném prostředí, aby se cítili bezpečně a 
aby odpadly zábrany hovořit otevřeně. Délka rozhovoru by neměla přesáhnout 60 minut. Není 
nutné projít doslovně všechny otázky, nicméně je nutno se postupně věnovat všem okruhům. 
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Pokud je to jen trochu možné zachováváme přirozený tok dialogu, který jen usměrňujeme podle 
připravené osnovy. Na místě pořizujeme záznam rozhovoru, pokud možno písemně elektronicky 
vpisováním odpovědí do osnovy, abychom zachovali strukturu výstupu pro pozdější 
vyhodnocování.  
 
Při zpracování řadíme vedle sebe tvrzení v problémových okruzích dle osnovy od jednotlivých 
respondentů a na jejich základě formulujeme zobecňující tvrzení. Postupujeme především 
jazykovou analýzou, kdy hledáme obdobná slovní spojení při hodnocení daného 
problému/tématu respondenty. Používáme pokud možno citace, které odlišujeme kurzívou. 
Úvodem vždy uvádíme kontext – základní komunikační návyky respondentů. Na závěr každého 
oddílu zpracujeme shrnutí základních zjištění do boxu.  
 
2.3. Osnova strukturovaného rozhovoru 
 
Základní komunikační návyky respondenta: 
 
Preferovaný způsob získávání informací: 

- školení 
- šeptanda/přátelé a spolupracovníci 
- knihy, brožury, noviny, newslettery, letáky, informační materiály 
- internet 

o google 
o sociální sítě 

 
Kolik hodin denně trávíte v průměru u počítače? 
 
Převažující využití počítače je u Vás? 

- práce 
- zábava na internetu 
- hledání informací - zájmy 

 
Pokud používáte počítač v práci, využíváte jej i doma? Pokud ano, za jakým účelem převážně.  
 
Chodí Vám e-mailem nějaký newsletter(občasník)? Pokud ano, čeho se týká? 
 
Považujete elektronický newsletter za dobrý způsob šíření informací? 
 
Využívání sociálních sítí 
 
Máte Facebook profil? 
 
Pokud ano, kolikrát za týden navštívíte svoji stránku? 

- jednou týdně 
- vícekrát za týden 
- téměř každý den 
- každý den, někdy i několikrát denně 

 
Kolikrát za týden dáte na svou facebook timeline? 

- jednou týdně 
- vícekrát za týden 
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- téměř každý den 
- každý den, někdy i několikrát denně 

 
Jste správcem nějaké facebook stránky? Pokud ano, v jaké oblasti? 
 
Používáte twitter? Pokud ano, kolikrát týdně jej navštívíte? 

- jednou týdně 
- vícekrát za týden 
- téměř každý den 
- každý den, někdy i několikrát denně 

 
Pokud používáte twitter, kolikrát za týden něco napíšete?  

- jednou za měsíc  
- jednou týdně 
- vícekrát za týden 
- téměř každý den 

 
Co Vás na facebooku v posledním týdnu nejvíce pobavilo? 
 
Obecně témata komunikace města s občany 
 
Za jakým účelem má město komunikovat s občany? Co k tomu město motivuje? 
 
Jaká témata by měla městská samospráva šířit, o čem by měla především občany informovat? 
 
Jaké informace Vám o dění na radnici chybí? 
 
Jaké nástroje by především měla městská správa při informování obyvatel využívat? 

- vlastní web 
- sociální sítě 
- regionální zpravodajské weby 
- tištěný zpravodaj distribuovaný do schránek 

 
Která kauza spojená s městskou správou Vás v poslední době nejvíce rozlítila? 
 
Máte nějaký tip na kauzu nebo rozhodnutí, která by si zasloužila veřejnou debatu, projednání, 
větší zapojení veřejnosti do rozhodnutí? 
 
Městský web 
 
Které stránky jsou nejčastěji zobrazené? (analytika) 
 
Jak často analyzujete návštěvnosti webu města? Co s výsledky analýzy potom děláte?  
 
Čtete diskuzní fórum? Které téma Vás zaujalo nejvíce? 
 
Jsou v diskuzním fóru diskutována skutečně významná témata? 
 
Jak městská správa s informacemi a podněty z diskusního fóra pracuje? 
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Zúčastnil/a jste se ankety? Které?  
 
Jak městská samospráva s výsledky ankety pracuje? 
 
Použil jste někdy záložku řešení životních situací? 
 
Navštívil/a jste někdy záložku zprávy? 
 
Jak často na městskou webovou stránku navštívíte? 

- každý týden a/nebo častěji – pracovní povinnost, sám píšu 
- jednou za měsíc 
- nepamatuji se, jen výjimečně 

 
Co nejčastěji hledáte na webu města: 
 
Jaké informace podle Vašeho názoru nesmí na webu města chybět? 
 
Pomohl by rezervační systém k jednotlivým úředníkům? 
 
Které oblasti informací považujete na webu za nejdůležitější/nejčastěji v nich hledáte: 

- Územní plánování 
- Připravované investice 
- Dopravní omezení 
- Telefonní seznam na jednotlivé úředníky 
- Kulturní přehled 
- Politické složení zastupitelstva a rady města a jejich rozhodnutí 

 
Vyhovuje Vám členění webu na oddíly: město, úřad a samospráva, život ve městě, nepomucko? 
 
Který z oddílů navštěvujete? 
 
Je podle Vašeho názoru web aktuální? 
 
Městský facebook / twitter 
 
Pokud zřídí město svou facebook stránku /twitter účet, předpokládáte, že byste touto cestou 
odebíral/a novinky z radnice? 
 
Městský zpravodaj 
 
Není tištěný městský zpravodaj distribuovaný do poštovních schránek přežitek? Čtete ho 
pravidelně? 
 
Která rubrika je nejdůležitější? 
 
Která rubrika je nejzajímavější? 
 
Který článek/informace ze zpravodaje Vás v poslední době zaujal? Jmenujte alespoň 2 články za 
poslední 3 měsíce.  
 
Vadí Vám reklama v městském zpravodaji? 



 8 

 
Kolik by měl mít městský zpravodaj stran? 
 
Jak by se mohl/měl městský zpravodaj oživit? 
 
Znáte městské zpravodaje i z jiných měst? Co Vás na nich zaujalo? 
 
Jak často byste chtěl/a dostávat městský zpravodaj do schránky? 
 
Jsou informace v městském zpravodaji aktuální? 
 
Jsou informace v městském zpravodaji vyvážené, nebo máte pocit, že zde prezentují svoje názory 
jen komunální politici aktuálně vládnoucí na radnici? 
 
Na kterého autora článků ve zpravodaji se obzvlášť těšíte, kterého pravidelně čtete a proč? 
 
Čtou zpravodaj také Vaši známí? Jsou informace ze zpravodaje předmětem konverzace s nimi? 
 
Má zpravodaj připravovat profesionální novinář? 
 
Čím Vás četba zpravodaje obohatí? 
 
Kolik času věnujete přečtení jednoho zpravodaje? 
 
Jak zpravodaj čtete: 

a) postupně (téměř) všechny články 
b) jen ho prolistuji a přečtu si 1 až 2 články 
c) čtu jen slovo starosty 
d) čtu jen jednu rubriku, uveďte kterou 

 
Co si myslíte o kvalitě redakční práce? 
 
V čem by se měl podstatně změnit? 
 
 
Pokud bychom k otázce komunikace města s veřejností organizovali FOKUS GROUP, koho 
bychom měli pozvat? Aktivní občané, podnikatelé, NNO? 
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3. Hodnocení komunikace ze strany veřejnosti 
 
3.1. Metoda a sběr 
 
Hodnocení je realizováno prostřednictvím extenzívního dotazníkového šetření, kdy dotazník je 
zveřejněn v městském zpravodaji a dotazníky sbírány prostřednictvím sběrných boxů na nejméně 
třech veřejně přístupných místech ve městě. Doporučuje se: podatelna/vstupní prostory 
radnice/městského úřadu, lékárna, pošta, obchodní středisko apod. Nelze očekávat vysokou 
návratnost. Účelem dotazníkové šetření je pouze verifikovat základní zjištění o využívání 
jednotlivých komunikačních nástrojů ze strany veřejnosti, jak vyplynula z rozhovorů. Slouží 
k tomu odhalit efekt „skleněného zvonu“.  
 
Obvyklé věkové složení respondentů ze sebraných odpovědí je: 
- 45% respondentů je věkové kategorie 41-60,  
- 25% kategorie 26-40  
- 25% kategorie 61 a více 
- do 5% kategorie 15-26.  
 
Obvyklé vzdělanostní složení je: 
- 65% středoškolské 
- 25% vysokoškolské  
- 10% základní vzdělání.  
 
Mladší ročníky městský zpravodaj nejspíše nečtou a/nebo nemají potřebnou motivaci dotazník 
vyplnit a odnést do sběrného boxu. Průzkum není možno považovat za reprezentativní, nicméně 
to ani není účelem resp. přesahuje rámec dostupného rozpočtu.  
 
3.2. Úplné znění dotazníku pro veřejnost 
 
1. Jaký je Váš věk:    a) 15-18,  b) 19-25,  c) 26-40,  d) 41-60,  e) 61 a více 
(zakroužkujte) 
 
2. Vzdělání:  ZŠ,  SŠ,  VŠ 
(zakroužkujte) 
 
3. Jak nejčastěji získáváte informace o dění ve městě? 

a) šeptanda, přátelé a spolupracovníci 
b) městský zpravodaj 
c) noviny, newslettery, letáky, informační materiály 
d) městský web 
e) sociální sítě 

(zakroužkujte jednu nebo dvě možnosti) 
 
4. Váš domácí počítač využíváte převážně za účelem: 

a) práce 
b) zábava na internetu (facebook, youtube, apod.),  
c) komunikace s přáteli (e-mail, skype apod.) 
d) zpravodajství, všeobecné informace, publicistika 
e) hledání praktických a/nebo odborných informací  
f) nemám doma počítač 
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(zakroužkujte pouze jednu možnost) 
  
5. Jak často navštěvujete svojí facebook stránku? 

a) jednou týdně 
b) vícekrát za týden 
c) téměř každý den 
d) každý den, někdy i několikrát denně 
e) nemám facebook 

(zakroužkujte) 
 
6. Kolikrát za týden dáte nový status na svou facebook timeline? 

a) jednou týdně 
b) vícekrát za týden 
c) téměř každý den 
d) každý den, někdy i několikrát denně 
e) nemám facebook 

(zakroužkujte) 
 

7. Máte twitter účet a používáte jej? ANO – NE (zakroužkujte) 
 
8. Máte instagram účet a používáte jej? ANO – NE (zakroužkujte) 
 
9. Jak často navštívíte městskou webovou stránku? 

a) každý týden a/nebo častěji 
b) jednou za měsíc 
c) nepamatuji se, jen výjimečně 

(zakroužkujte) 
 
10. Co nejčastěji hledáte na webu města: _________________________________________ 
 
11. Zúčastnil/a jste se ankety organizované městem? Které?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
12. Pokud zřídí město svou facebook stránku, předpokládáte, že byste touto cestou odebíral/a 
novinky z radnice? ANO – NE (zakroužkujte) 
 
13. Pokud zřídí město svůj twitter účet, předpokládáte, že byste touto cestou odebíral/a novinky 
z radnice? ANO – NE (zakroužkujte) 
 
14. Čtete pravidelně městský zpravodaj? ANO – NE (zakroužkujte) 
 
15. Kterou rubriku v městském zpravodaji považujete  za nejdůležitější?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
16. Kterou rubriku v městském zpravodaji považujte za nejzajímavější?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
17. Jak zpravodaj čtete: 
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e) postupně (téměř) všechny články 
f) jen ho prolistuji a přečtu si 1 až 2 články 
g) čtu jen titulní stranu 
h) čtu jen jednu rubriku, uveďte kterou_______________________________________ 

 
18. Která kauza nebo informace spojená se správou města Vás v poslední době nejvíce rozlítila? 
   
 
4. Expertní hodnocení  
 
Expertní hodnocení má standardně 2 složky: 

a) hodnocení funkčnosti, provázanosti a interaktivity používaných nástrojů 
b) hodnocení formálního a grafického zpracování.  

 
Pro hodnocení funkčnosti, provázanosti a interaktivity používáme následující rámcová 
kritéria: 

a) používá město všechny klíčové nástroje informování a komunikace s veřejností:  
a. městský zpravodaj distribuovaný zdarma do schránek nebo volně prodejný 

v dostatečném nákladu a přijatelné ceně,  
b. městský web 
c. sociální média – nejlépe facebook page města spravovanou vedením (členem rady, 

tajemníkem nebo vedoucím vybraného odboru), 
b) plní komunikační nástroje svoji funkci  

a. informují o záměrech a projektech města 
b. mají přehlednou strukturu 
c. nejsou zahlceny informacemi s nízkou hodnotou a/nebo reklamou 

c) nabízení komunikační nástroje možnost interakce 
a. zpětná vazba, napište nám, ankety apod. 

d) je patrná redakční a editorská práce 
a. zřejmá koncepce, jak informace strukturovat 
b. jasné rubriky, autorské články, lokální žurnalistika 

e) dotýkají se informační a komunikační nástroje „horkých“ místních témat, jak  byly 
zjištěny z rozhovorů 

 
Pro hodnocení formálního a grafického zpracování používáme rámcová kritéria: 

a) všechny nástroje mají jednotnou nebo navazující vizuální identitu 
b) všechny nástroje pracují současným způsobem s obrazovým materiálem, kladou důraz na 

komunikaci obrazem 
c) kvalita jazyka a korektur.  

 
Ve městech velikosti okolo 10 tis. obyv. je obvykle nejvýznamnějším médiem pro komunikaci 
s veřejností městský zpravodaj. Následuje web a využívání sociálních médií je obvykle 
„v plenkách“. V této posloupnosti se proto věnujeme jejich proměně v moderní nástroj 
komunikace a spolupráce s veřejností. Pro městský zpravodaj je obvykle nutno změnit jeho 
pevnou strukturu, u webu zajistit, aby byl responzivní, tedy použitelný i na mobilních zařízení a u 
sociálních médií je obvykle nutné začít úplně od začátku včetně základního vstupního školení, jak 
s nimi zacházet.  


