KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
MĚSTA JIRKOVA
Datum vydání: 20. 4. 2022

Příprava Komunikační strategie města Jirkova byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, skrze projekt „Přívětivé a otevřené město Jirkov“
(reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016757).

OBSAH
Základní informace ........................................................................................................................................ 1
A. Analytická část ....................................................................................................................................... 2
A1. Úvod ......................................................................................................................................................... 2
A2. Analýza stávající komunikace města ................................................................................................... 2
2.1
Vizuální identita ............................................................................................................................... 2
2.2
Elektronická komunikace ................................................................................................................. 3
2.2.1 Webové stránky ........................................................................................................................... 3
2.2.2 Sociální sítě ................................................................................................................................. 5
2.2.3 Munipolis (Mobilní Rozhlas) ....................................................................................................... 10
2.2.4 Úřední deska.............................................................................................................................. 11
2.3
Tištěná komunikace ....................................................................................................................... 12
2.3.1 Jirkovské noviny......................................................................................................................... 12
2.3.2 Výlepové plochy ......................................................................................................................... 14
2.4
Osobní komunikace ....................................................................................................................... 15
2.4.1 Veřejná setkávání a participativní nástroje ................................................................................ 15
2.4.2 Přímá komunikace s novináři ..................................................................................................... 17
2.5
Odborně-úřední komunikace ......................................................................................................... 17
2.5.1 Výsledky „mystery client“ ........................................................................................................... 18
2.6
Zhodnocení využití jednotlivých kanálů a jejich vzájemné provázanosti ....................................... 20
2.7
Komunikace organizací zřizovaných městem ............................................................................... 21
2.8
Další diskutovaná témata .............................................................................................................. 23
2.9
Anketní šetření ............................................................................................................................... 25
2.9.1 Informace o respondentech ....................................................................................................... 31
2.10 SWOT analýza ............................................................................................................................... 34
B. Strategická část .................................................................................................................................... 37
B1. Strategická vize komunikace .............................................................................................................. 37
B2. Priority komunikace ............................................................................................................................. 37
C. Implementační část .............................................................................................................................. 40
C1. Zásobník opatření................................................................................................................................. 40
C2. Cílové skupiny a komunikační mix ..................................................................................................... 48
C3. Organizační zajištění implementace a monitoring ............................................................................ 52
Seznam zkratek ............................................................................................................................................ 55
Seznam tabulek, grafů, map, obrázků a příloh ......................................................................................... 55

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu:

Komunikační strategie města Jirkova

Datum vyhotovení:

20. 4. 2022

Objednatel:
Název:

Město Jirkov

Adresa:

Náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov

Kontaktní osoba:

Mgr. Darina Kováčová, starostka
Ilona Doksanská, zástupce vedoucí odboru kanceláře úřadu

Zpracovatel:
Název:

Moore Advisory CZ s.r.o. (dále také „Moore“)

Adresa:

Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

Kontaktní osoba:

Ing. Aleš Nechuta, manager
Ing. Patrik Kroc, senior consultant

Stránka 1

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A1. ÚVOD
Cílem Komunikační strategie města Jirkova (dále jako „Strategie“) je na základě podrobné analýzy způsobu
vnější komunikace města a souvisejících interních postupů (viz „Analytická část“) navrhnout konkrétní opatření
pro optimalizaci toho, jak město Jirkov informuje občany o místním dění, připravovaných investicích, aktuálních
zprávách apod. (viz „Strategická část“). To, jakým způsobem by měla být zajištěna realizace navržených změn,
popisuje v závěru Strategie „Implementační část“.
Při analýze a nastavování komunikačního procesu jsou důležité tyto kategorie: 1) prostředek komunikace
(tj. komunikační kanál / nástroj, prostřednictvím kterého probíhá přenos informací), 2) sdělovatel (tj. v případě
této Strategie buď město Jirkov, nebo jím zřizované organizace), 3) sdělené informace, 4) příjemce informace
(tj. v případě této Strategie obvykle obyvatelé města Jirkova) a 5) zpětná vazba sdělovateli. Volba komunikačního
nástroje by měla vycházet ze znalosti cílové skupiny / příjemců informací. Obecně je pak důležité, aby
komunikace byla založena na důvěryhodnosti a jasném obsahu.
V rámci zpracování Strategie byly realizovány rozhovory se 7 vybranými zástupci Městského úřadu Jirkov
(dále také „MěÚ Jirkov“), 3 zástupci organizací města a 4 vybranými zastupiteli napříč politickým spektrem.
Dále také došlo k uskutečnění 2 jednání užší odborné pracovní skupiny o 7 členech (tj. místostarostka a 6
klíčových zaměstnanců MěÚ Jirkov).

A2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE MĚSTA
Město Jirkov je schopno komunikovat s jeho obyvateli, k čemuž využívá jak moderní komunikační kanály
(např. facebookové stránky, Instagram a Munipolis), tak ty tradičnější (např. Jirkovské noviny a výlepové
plochy). Blíže jsou hlavní aspekty vnější komunikace města a její konkrétní nástroje popsány v kapitolách 2.1
až 2.8. Kapitola 2.9 pak prezentuje výsledky realizovaného anketního šetření mezi místními obyvateli a kapitola
2.10 shrnuje hlavní zjištěné body formou SWOT analýzy.

2.1 Vizuální identita
Vizuální identita města je unikátní vizuální styl, kterým se město prezentuje navenek, a to nejen při tvorbě
oficiálních dokumentů. Základem vizuální identity měst a obcí bývá jejich logo, které může být vyobrazeno
v několika barevných kombinacích. Nejinak je tomu i v případě Jirkova, kdy město zdobí svým logem téměř
všechny své komunikační kanály, ať už jde o sociální sítě, webové stránky, Jirkovské noviny, nebo i plakáty.
Logo města Jirkova vychází z moderního trendu, je jednoduché, má
atraktivní vzhled, kombinuje teplé i studené barvy a je veskrze
pozitivně vnímané úředníky i občany. Logo se skládá ze symbolu
květiny a nápisu „jirkov“. Je vyobrazeno ve dvou barevných variacích.
Jedná se buď o oranžovou květinu s šedivým nápisem či oranžovou
květinu s modrým nápisem. Logo bylo schválené v roce 2007. Jirkov
má ke svému logu sepsán i vnitřní předpis a grafický manuál, v nichž
jsou stanovena pravidla pro jeho používání. Manuál dále určuje
barevnost, font a nepovolené fonty, rozložení, varianty a nepovolené
varianty loga města. Dále se pak zaměřuje na vyobrazení loga města
na faxovém a hlavičkovém papíře, obálce, bloku velikosti A5,
vizitkách, CD discích a obalech, orientační ceduli, venkovní reklamě,
vozidle městské policie a na reklamních předmětech města.

Obrázek 1 Logo města Jirkova

Zdroj: www.jirkov.cz
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Město Jirkov má i další své symboly, kterými se reprezentuje. Jedná se o znak a vlajku. Znak města Jirkova
zobrazuje modrý štít, ve kterém je stříbrná kvádrovaná hradba prolomená černou bránou s polospuštěnou
červenou mříží se železnými hroty a otevřenými modrými vraty se železnými závěsy se stříbrnými hřeby. Nad
hradbou je vyobrazen malý stříbrný štít s kolmým zlatým břevnem se třemi kolmo položenými červenými srdci.
Nad modrým štítem je kolčí helm s červeno-stříbrnou točenicí a přikrývadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo
modro-zlatými a klenotem stříbrné křídlo s černým jetelovým trojlistem. Na vlajce Jirkova dominuje modrá
a bílá barva a opět zlatý pruh obsahující tři červená srdce. Město vyvěšuje svou vlajku při slavnostních
příležitostech. I k těmto symbolům má město vypracovaný vnitřní předpis a grafický manuál s pravidly jejich
používání. V grafickém manuálu je představen rozšířený barevný znak a jednobarevný znak města bez textu
i s textem „město Jirkov“ nebo „MĚSTO JIRKOV“. Dále je zde řešena barevnost znaku a jeho ochranná zóna,
nebo také barevnost a černobílá verze vlajky Jirkova.
Obrázek 2 Vlajka města Jirkova

Obrázek 3 Znak města Jirkova

Zdroj: www.jirkov.cz

Zhodnocení: Jirkovské logo, kterým se město prezentuje, je poměrně
atraktivní a moderní. Je snadno zapamatovatelné a občané i úředníci jsou na
něj zvyklí. Logo je tedy možné používat i nadále. V horizontu příštích 10 let by
ale bylo vhodné zvážit jeho proměnu.
Zdroj: www.jirkov.cz

2.2 Elektronická komunikace
Analýza elektronické formy komunikace města Jirkova je v této kapitole zaměřena na komunikaci směrem
k místním obyvatelům. Město využívá v tomto ohledu moderní komunikační kanály, přes které může efektivně
informovat občany o aktuálním dění a připravovaných projektech. Jedná se o webové stránky města, sociální
sítě a systém Munipolis (do 21. 3. 2022 vystupující pod názvem „Mobilní Rozhlas“). Vazba na elektronické
komunikační nástroje organizací zřizovaných městem je pak řešena v rámci kapitoly 2.7 Komunikace
organizací zřizovaných městem.
Pro doplnění kontextu je vhodné dodat, že zpravodajské e-portály (např. Chomutovský deník a e-chomutovsko)
si z webových a facebookových stránek města samy přejímají informace, které chtějí zveřejnit. Jirkov pak
disponuje monitoringem tisku, ze kterého je patrné, že se o městě občas píše i v elektronických periodikách
a zpravodajských serverech celorepublikového dosahu. V diskutované oblasti je prostor pro větší iniciativu
z úrovně města (navázání přímé komunikační linky s novináři), aby se frekvence i kvalita zpracování článků
o Jirkovu v regionálních/národních médiích zvýšily (blíže viz také podkapitola 2.4.2).

2.2.1 Webové stránky
Probíhající modernizace webu
Město Jirkov disponuje vlastními webovými stránkami na adrese www.jirkov.cz. V současné době Jirkov své
stránky kompletně přepracovává, zatím je ale veřejnosti dostupná stávající verze webu. Důvodem pro
připravovanou změnu byl jejich zastaralý design, špatné fulltextové vyhledávání a tristní responzivita pro mobilní
telefony. Původní stránky města zobrazují úvodní stránku s informacemi o aktuálním dění města Jirkova.
Občané zde mohou překliknout i na informace z úřední desky. Stará webová stránka se dělí celkem na 12
kategorií: Aktuality, Město, Samospráva města, Městský Úřad, Městská policie, Úřady a Instituce, Volný čas,
Sociální služby, Životní prostředí, Potřebuji vyřídit1, Praktické informace a Mapy. Každá sekce disponuje i několika
Sekce webu „Potřebuji vyřídit“ je z pohledu kompetentních zástupců MěÚ Jirkov dostatečná a nevyžaduje žádné úpravy. Ty
se v případě změn legislativy městu daří pružně zapracovávat. Význam této sekce by navíc měl v čase klesat, a to díky
připravovanému Portálu občana. Ten by město Jirkov mělo spustit v 1. polovině 2022 a postupně by měl řešenou problematiku
výrazně usnadnit elektronickými formuláři. Portál občana pro Jirkov bude zpracován tak, že nebude vázaný na republikový portál
a časem plně nahradí sekci Potřebuji vyřídit.
1
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podsekcemi2. Součástí webových stránek je i sekce „Nad dotazy zastupitelů ...“, ve které město reaguje na
vybrané dotazy zastupitelů. Webové stránky města Jirkova si obyvatele či návštěvníci stránek mohou přepnout
do anglického či německého jazyka. Z webových stránek je také možné se jednoduchým kliknutím na ikonky
dostat na facebookové stránky, instagramové stránky, youtubový kanál a Munipolis města.
Nově připravované webové stránky města značně změní původní svůj vzhled, budou lépe strukturované podle
témat a budou využívat tzv. dlaždice. V dostupné demo verzi se na úvodní stránce v první části zobrazují
aktuální novinky z Jirkova a informace z radnice. Z úvodní stránky je možné se překliknout na online Portál
občana, na aktuální téma dění (nyní momentálně na informace o koronavirové situaci), katalog služeb ve
městě či využít i rychlé odkazy, jimiž jsou: Kalendář akcí, Jirkovské noviny, Úřední deska, Může se hodit,
Dotační programy, Veřejné zakázky a Časté dotazy.
Obrázek 4 Ukázka připravované podoby modernizovaného webu (skutečná podoba při spuštění webu se může lišit)

Zdroj: Interní podklady města

Druhá část úvodní stránky obsahuje mapu města a 12 dlaždic, které přesměrovávají do následujících 12 témat
a kategorií:
•

Otevřená radnice,

•

Rozvoj města,

•

Instituce, služby,

•

Volný čas,

•

Bezpečnost,

•

Zdravotnictví,

•

Školství,

•

Sociální péče,

•

Životní prostředí,

•

Doprava,

•

Volby,

Obrázek 5 Ukázka vizuálního zpracování struktury dlaždic (v ostré verzi se může lišit)

Zdroj: Interní podklady města

Všechny sekce jsou dostatečné, jen jsou většinově podané ve strohém stylu, tj. nejsou používány grafy, práce s fotografiemi
je slabá, nevyužívají se krátké reportáže, či prokliky do mapových podkladů apod.
2
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•

GIS (geografický informační systém)3.

Další dvě kategorie jsou odděleny od ostatních:
•

Jirkované sobě (participativní rozpočet),

•

Setkání s občany (otázky a odpovědi).

V závěru modernizované webové stránky města Jirkova jsou zobrazeny kontaktní informace města, informace
o radnici města, informace, které mohou zajímat občany města (zdravotnictví, podněty od občanů či kam
s odpady) a současné a historické informace o městě.
Proces správy obsahu webových stránek
Obsah webových stránek města editují primárně 3 zaměstnanci Odboru kanceláře úřadu. Statické a úřední
informace spravuje pověřený zaměstnanec na pozici „webové stránky, krizové řízení“, za zveřejňování
tiskových zpráv odpovídá „tiskový mluvčí“ a zveřejňování aktualit v sekci Volný čas a kulturních článků a článků
škol realizuje „propagační a kulturní referent“. Vzájemná zastupitelnost při těchto agendách je v principu
zajištěna, ale správa části statických informací vyžaduje know-how, kterým v tuto chvíli disponuje pouze
1 zaměstnanec. To se týká zejména práce s redakčním systémem a realizací změn ve struktuře navigačního
menu (např. přidávání nových sekcí).
Dalším důležitým úhlem pohledu je vyhodnocování relevance informací. Významná část toho, co je
zveřejňováno na webových stránkách, jde od úředníků / referentů jednotlivých odborů. Ti se po konzultaci se
svým nadřízeným4 přímo obrací (dle charakteru informace) buď na zaměstnance na pozici „webové stránky,
krizové řízení“, nebo na „tiskového mluvčího“. Tito dva zaměstnanci pak odpovídají za přípravu finální podoby
zveřejňovaného obsahu, k čemuž mohou a nemusí využít dodatečnou součinnost předkladatele informace
(např. za účelem upřesnění textu). Před konečným zveřejněním příspěvku / tiskové zprávy ještě dochází k jeho
/ jejímu schvalování vedoucím Odboru kanceláře úřadu a v případě investičních akcí nebo jiných zásadních
témat také místostarostkou. Systematickou výjimku představují pozvánky na kulturní, či jiné společenské akce,
které víceúrovňovou kontrolou zpravidla neprochází. Dále pak reakce na podněty na webu probíhá bez
problému ve lhůtě do 30 dní, a i když tyto reakce nejsou vázány zákonnou lhůtou, obvykle zde město reaguje
v řádu dnů.
Z pohledu technického řešení jsou webové stránky města provozovány na platformě dodavatele Galileo
Corporation s.r.o., kdy město Jirkov má přístup do redakčního systému a může do značné míry spravovat
strukturu webu. V případě potřeby větších zásahů lze tyto požadavky řešit s dodavatelem. Systém správy
webu by měl i po probíhající modernizaci zůstat identický jako dnes.
Zhodnocení: Nově připravované webové stránky města Jirkova působí moderně a jsou přehledné. Stránky
zobrazují důležité informace a všechny potřebné informace je možné dohledat v jednotlivých kategoriích.
Potenciál pro budoucí rozvoj nabízí doplňování nových interaktivních mapových vrstev. Zároveň by bylo
vhodné posílit zastupitelnost zaměstnance na pozici „webové stránky, krizové řízení“ z pohledu správy
struktury webových stránek.

2.2.2 Sociální sítě
Město Jirkov využívá k moderní komunikaci s veřejností několik sociálních sítí, přes které sdílí novinky
z města, kulturní akce, aktuální fotografie Jirkova či různé plánované změny. Snaží se tímto způsobem
komunikovat a předávat informace všem občanům města, ale i ostatním obyvatelům v rámci celého regionu,
kteří by mohli město Jirkov navštívit s cílem turistiky.
2.2.2.1 Facebookové stránky
Popis stránek města na Facebooku („FB“) a jejich dosah
Město komunikuje s občany prostřednictvím facebookové stránky s názvem „Město Jirkov“, na kterou nahrává
informace o kulturně-společenském programu, investičních akcí, důležitých aktualitách apod. Na stránkách je
V rámci této sekce je dostupná celá řada map, které pokrývají: turistické atraktivity, dopravní omezení, místa sběru tříděného
odpadu, distribuční místa Jirkovských novin, výpadky/poruchy, volební okrsky a místnosti, silnice a místní komunikace, využití
území, územní plán a atraktivity DSO Chomutovsko. Uživatelská přívětivost některých užitých rozhraní je ale nízká.
4 Zde je identifkováno potenciální slabé místo, kdy některé informace zasílané referenty ke zveřejnění možná nejsou
konzultovány s příslušným vedoucím zaměstnancům, což by znamenalo procesní pochybení.
3
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také možné dohledat telefonní a e-mailový kontakt na Městský úřad Jirkov a odkaz na webové stránky Jirkova.
Facebookové stránky dále nabízejí pro občany možnost sdělit městu zpětnou vazbu a reakci na určitou událost
pomocí komentářů. Krom toho mají také občané možnost zaslat městu i přímé zprávy, pokud chtějí s městem
probrat určitou událost soukromě.
Facebookovou stránku města Jirkov k 19. 10. 2021 sledovalo 3 307 obyvatel a 3 125 lidem se stránka líbí.
Město na této stránce zveřejňuje příspěvky každý všední den a někdy i o víkendu, přičemž frekvence
nahrávání je vysoká a v některých dnech balancuje na hraně přehlcování informacemi (tj. když je nahráno
4 a více příspěvků za den). Město je tedy na FB velmi aktivní a občané díky této stránce mají každý přehled
o aktuálním dění. Pravděpodobně se jedná o informační kanál města s největším dosahem.
Za sledované období květen – září 2021 přidalo město Jirkov nejvíce příspěvků na své facebookové stránce
v průběhu září. Méně aktivní bylo město přes letní prázdniny (tj. v měsících červenec a srpen), avšak i přesto
byly každý všední den přidávány 1–2 příspěvky. Nejvyšší průměrný počet lajků mělo město na svém
facebookovém příspěvku v měsíci červnu.
Tabulka 1 Analýza příspěvků na Facebookovém profilu „Město Jirkov“
Ukazatel
Počet příspěvků na
FB
Průměrný počet
lajků na příspěvek
Měsíční počet lajků
na 100 sledujících

Červenec
2021

Červen 2021

44

47

38

38

55

44

34,1

42,9

27,2

32,0

21,5

31,5

15,0

20,2

10,3

12,2

11,8

13,9

Srpen 2021

Září 2021

Průměr za
období

Květen 2021

Zdroj: Vlastní zpracování z facebook.com

V porovnání s dalšími vybranými městy Ústeckého kraje lze aktivitu města Jirkova na Facebooku hodnotit
kladně. Ve sledovaném rozmezí 16. 9. – 15. 10. 2021 přidalo město na svou facebookovou stránku celkem 55
příspěvků, což je výrazně více než v případě měst Bílina, Louny, Chomutov a Kadaň. Nicméně počet
sledujících na FB má město Jirkov lehce podprůměrný.
Tabulka 2 Porovnání aktivity města Jirkova na Facebooku s jinými městy v rámci Ústeckého kraje
Město

Počet sledujících

Počet sledujících na
1 000 obyvatel

Počet příspěvků za
poslední měsíc*

Počet obyvatel
(k 31. 12. 2020 dle ČSÚ)

Jirkov

3 307

172

55

19 200

Bílina

3 533

207

29

17 103

Louny

5 348

108

16

49 705

Chomutov

6 838

141

22

48 349

Kadaň

6 953

383

11

18 133

13 962

214

115

65 341

6 657

204

41

36 305

Most
Průměr

*Období bylo stanoveno v rozmezí 16.9.-15.10.2021

Zdroj: Vlastní zpracování z facebook.com (k 19.10.2021)

Z pohledu zpracování jednotlivých příspěvků byly zjištěny nedostatky v tom, že chybí jednotná vizualizace,
práce s údernými texty na obrázcích a vytváření poutavých úvodních vět (např. formou otázky) nebo nadpisů
CAPS LOCKEM.
Procesní zajištění správy stránek města na FB
Správu facebookové stránky města zajišťují 2 zaměstnanci, a to „propagační a kulturní referent“ a „tiskový
mluvčí“. Odpovědnost za zveřejňovaný obsah je delegována podle témat, a to analogicky jako v případě již
diskutovaných webových stránek města (viz str. 5). Obvykle jsou informace nahrávány paralelně na oba tyto
komunikační kanály, a případně i na Munipolisu. Obsah takto sdělovaných informací (tedy i na FB) podléhá
schválení vedoucím Odboru kanceláře úřadu, případně místostarostkou. Dále bylo zjištěno, že dochází ke
sdílení příspěvků z „partnerských“ facebookových stránek (např. zřizované organizace, místní organizace). V
rámci krizové komunikace pak může docházet i k odkazování na oficiální stránky orgánů státní správy, nebo
na zpravodajské servery.
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Problematikou, kterou nelze při analýze komunikace na FB opomenout, je moderace diskuze. Zástupci města
se snaží odpovídat na konstruktivní komentáře a konkrétní dotazy, a to i přes častou negativní zkušenost
s moderací diskuze, kdy v minulosti docházelo k nabalování negativních reakcí a nezájmu kritických
přispěvatelů o věcnou diskuzi. Pověření zástupci města diskuze sledují a případný výskyt příspěvků, které
jsou proti definovaným pravidlům uvedeným na úvodní hlavní stránce (např. užití vulgarismů či vyhrůžek, nebo
propagace reklamy), řeší jejich skrýváním, nebo mazáním. Profily přispěvatelů ale neblokují. Na přímé zprávy
na FB města reaguje pozice tiskového mluvčího obvykle do druhého dne, a to buď s vyčerpávající odpovědí,
nebo alespoň s uvedením, že se dotazem město zabývá a zjišťuje informace na příslušném odboru. Po jejich
získání pak tazatel obdrží požadovanou informaci, a to obvykle do 1 týdne od položení dotazu. Na zcela
nerelevantní přímé zprávy (tj. netýkajících se činnosti města) město zpravidla neodpovídá.
Město nevyhodnocuje statistiky / analytická na Facebooku, ale odpovědní zaměstnanci mají přehled o tom,
jaký typ příspěvků má obvykle větší dosah. Zároveň dochází k tomu, že jsou všichni přispěvatelé (like,
komentář) zváni k tomu, aby se stali fanoušky stránky, a akce města jsou občas sdíleny do dalších
facebookových skupin, aby došlo k přilákání dalších sledujících.
Z pohledu časování příspěvků se pověřené osoby dle jejich slov snaží o zveřejňování v časy, ve kterých je
aktivní větší počet uživatelů. Jako příklad takového času byla uvedena 7 hodina ranní. Nicméně z provedené
analýzy nevyplývá, že by většina příspěvků byla cíleně časována. Navíc občas dochází k tomu, že jsou během
2 hodin nahrány i 3 příspěvky, a to i v intervalech, ve kterých je obvykle uváděna menší aktivita uživatelů FB5
(např. mezi 9 a 11 hodinou). Systematičnost zveřejňování z pohledu času je tedy spíše malá, ale většinou se
daří zajistit alespoň to, aby zásadní informace nezapadly mezi naplánované příspěvky nižší důležitosti, jejichž
čas zveřejnění se upravuje dle aktuálních potřeb (může být posunuto i na následující den).
Dílčí shrnutí: Město Jirkov je na svých facebookových stránkách velmi aktivní, počet sledujících uživatelů
ale relativně zaostává. Do budoucna bude potřeba zvýšit kvalitu zpracování příspěvků (kratší texty, tvorba
poutavých úvodních vět / nadpisů, lepší práce s fotografiemi – snížení počtu, zvýšení míry profesionality),
přilákat více sledujících skrze propagační kampaň a systematizovat časování příspěvků. Slabinou správy
stránek na FB je kromě celkově nižší kvality příspěvků také nevyužívání infografiky a zejména pak výskyt
příspěvků, které nemají jasné sdělení. Obecně je pak nedostatečně pracováno s tím, jaké cílové skupině je
sdělení určeno, a jaká je jeho primární funkce (např. informační vs. zábavná). Příspěvky jsou zpracovávány
příliš „homogenní“ formou. V neposlední řadě je na FB neoptimální vyváženost témat, kdy je kladen důraz
na dění ve městě (zejména společenské akce) a lehce zastává informovanost o aktivitách města (například
investiční projekty) či praktických záležitostech z pohledu občana.
Pozn.: Z realizovaných rozhovorů vyplynulo, že efektivnější správu FB stránky není potřeba řešit samostatnými
pravidly pro správu sociálních sítí, ale že postačí zajistit dílčí změny v přístupu k jejich správě na základě
doporučení z návrhové části Komunikační strategie.
2.2.2.2 Instagramové stránky
Popis stránek města na Instagramu („IG“) a jejich dosah
Jirkov spravuje instagramové stránky s názvem „mesto.jirkov“, na kterých prezentuje novinky města, důležité
informace, aktuální i nadcházející akce a případně i zajímavosti z historie. Díky převažujícímu počtu mladých
uživatelů Instagramu může město využívat tento kanál ke komunikaci s mladšími generacemi. Občané zde
mohou využít ke komunikaci komentáře pod přidanou fotkou, děje se tak ale spíše sporadicky a město v tomto
ohledu ani nijak neinteraguje.
Příspěvky města na IG zobrazují kvalitní fotky města Jirkova a různé kulturní a společenské akce, které mohou
přilákat i turisty. Instagramový profil má 1 003 sledujících a první příspěvek zde město přidalo 27. 4. 2020.
Od té doby stihlo město přidat na profil již 242 příspěvků.
Za sledované období květen – září 2021 přibylo na instagramovém profilu Jirkova nejvíce příspěvků v květnu.
Ten samý měsíc byl evidován i nejvyšší průměrný počet lajků na příspěvek. Počet příspěvků za poslední tři
měsíce naznačuje, že vývoj měsíční aktivity přidávání příspěvků na tomto komunikačním kanále byl klesající.

5

Největší počet uživatelů bývá aktivní mezi 17. a 21. hodinou (s vrcholem mezi 19. a 20. hodinou), a dále kolem 8:00 a 13:00.
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Tabulka 3 Analýza příspěvků na instagramovém profilu „mesto.jirkov“
Ukazatel

Červenec
2021

Průměr za
období

Květen 2021

Červen 2021

16

9

13

9

8

11

25,5

23,5

18,5

20,3

21,9

21,9

Počet příspěvků na
IG
Průměrný počet
lajků na příspěvek

Srpen 2021

Září 2021

Zdroj: Vlastní zpracování z Instagram.com

V porovnání s ostatními vybranými městy Ústeckého kraje je Jirkov na svém instagramovém profilu od doby
založení profilu velmi aktivní. Aktivnější instagramový profil je oproti profilu Jirkova jen profil města Chomutov.
Dobře si Jirkov také vede v počtu sledujících na profilu, jelikož má druhý nejvyšší počet sledujících na
1 000 obyvatel. Nejvyšší počet sledujících na Instagramu má s náskokem město Kadaň. Co se týče kvality
zveřejňovaných fotografií, ve zmíněných městech jsou na Instagramu zveřejňovány kvalitní fotografie
vyfocené profesionálními fotografy, kdežto město Jirkov zveřejňuje fotografie vyfocené propagačním
referentem. I přesto jsou fotografie Jirkova na srovnatelné úrovni v porovnání s ostatními městy.
Tabulka 4 Porovnání aktivity města Jirkova na Instagramu s jinými městy v rámci Ústeckého kraje
Počet
Datum nahrání
Počet obyvatel
Počet
Město
sledujících na
Počet příspěvků
prvního
(k 31. 12. 2020 dle
sledujících
1 000 obyvatel
příspěvku
ČSÚ)
Jirkov
1 003
52
242
27. 4. 2020
19 200
Bílina

Město nemá instagramový profil

17 103

Louny

1 013

20

50

10. 5. 2019

49 705

Chomutov

2 178

45

2 039

15. 2. 2017

48 349

Most

3 086

47

570

16. 2. 2017

65 341

Kadaň

4 848

267

469

30. 9. 2015

18 133

Průměr

2 426

86

674

-

36 305

Zdroj: Vlastní zpracování z Instagram.com (k 19. 10. 2021)

Procesní zajištění správy stránek města na IG
Správu Instagramu města kompletně zajišťuje (tj. pořizuje fotografie, píše texty a zaštiťuje i přípravu plakátů)
„propagační a kulturní referent“, který při této agendě není zastupitelný. Zveřejňovaný obsah je zpravidla
unikátní, tj. nepřekrývá se s ostatními komunikačními kanály, nebo je zpracován výrazně odlišnou formou.
Pozvánky na probíhající akce (tj. videa a aktuální fotky přímo z akce) jsou nahrávány do příběhů mizících po
24 hodinách, ostatní obsah jde ven formou stálých příspěvku. Město na IG dobře pracuje s hashtagy.
Dílčí shrnutí: Město Jirkov působí na Instagramu v porovnání s dalšími městy Ústeckého kraje pouze krátce
a zveřejňuje menší objem příspěvků. Přesto je ale počet sledujících relativně vysoký. Z pohledu dalšího
rozvoje tohoto komunikačního kanálu by bylo vhodné posílit personální zajištění a zajistit zastupitelnost.
Za zvážení stojí také častější pořizování profesionálních fotografií místních atraktivit, např. za využití dronu.
2.2.2.3 Youtubový kanál
Popis kanálu na YT a jeho dosah
Kromě výše zmíněných sociálních sítí město Jirkov využívá ke komunikaci s občany také youtubový kanál
s názvem „Město Jirkov“. Tento kanál má 45 odběratelů a první video na tuto síť město přidalo 7. 2. 2019.
Video se zachycovalo zasedání zastupitelstva města. Od této doby zde bylo přidáno celkem 51 videí, které
kromě zasedání zastupitelstva zobrazovaly různé reportáže o Masopustu, Mysliveckém plesu, události
„Ukliďme Jirkov“, Pálení čarodějnic, hasičích, rozloučení s prázdninami či o psím útulku v Jirkově. Tyto
reportáže jsou zpracovány velmi kvalitně a profesionálně, a to díky externí firmě, která pro město Jirkov videa
na základě objednávky zpracovává. Průměrný počet zhlédnutí všech videí je zhruba 111. U posledních 10
videí města bylo zaznamenána značně nižší sledovanost, kde průměrný počet zhlédnutí byl cca 29. Nejvyšší
počet zhlédnutí bylo evidováno u videa ze 4. 12. 2020, které představovalo nábor k Městské policii Jirkov.
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Za sledované období květen – září 2021 přidalo město Jirkov na svůj youtubový kanál nejvíce videí v květnu.
Tento měsíc byl i značně dominantní při pohledu na sledovanost videí, velký úspěch videa zaměřující se na
místní dobrovolné hasiče. V září město sdílelo na svém kanále nejméně videí, která měla v průměru také
nejnižší sledovanost.
Tabulka 5 Analýza příspěvků na YouTubovém kanálu „Město Jirkov“
Ukazatel
Počet přidaných
videí na YT
Průměrný počet
zhlédnutí videa

Červenec
2021

Průměr za
období

Květen 2021

Červen 2021

5

3

2

4

2

3,2

114

82

29

33

25

56,5

Srpen 2021

Září 2021

Zdroj: Vlastní zpracování z YouTube.com

V porovnání s ostatními vybranými městy Ústeckého kraje si Jirkov vede poměrně dobře v rámci přidávání
videí na svůj youtubový kanál. Více videí za rok 2021 (k 19.10.2021) přidalo jen město Most. Oproti tomu má
však Jirkov velmi málo odběratelů na svém kanále, a to nejméně ze sledovaného vzorku měst. Díky tomu by
bylo vhodné zvýšit propagaci youtubového kanálu, aby město nasbíralo více odběratelů a zvýšila se sledovanost.
Tabulka 6 Porovnání aktivity města Jirkova na Youtube s jinými městy v rámci Ústeckého kraje
Počet
Počet videí za
Město
Počet odběratelů
sledujících na
Aktivní od
rok 2021
Počet obyvatel
1 000 obyvatel
(k 19.10.2021)
Jirkov
45
2
7. 2. 2019
28
19 200
Bílina

88

5

30. 8. 2010

22

17 103

Louny

113

2

5. 11. 2018

8

49 705

Most

891

14

22. 11. 2016

180

65 341

1 710

35

30. 8. 2010

2

48 349

Chomutov
Kadaň
průměr

Město nemá youtubový kanál
569

12

18 133
-

48

36 305

Zdroj: Vlastní zpracování z YouTube.com (k 19. 10. 2021)

Procesní zajištění správy kanálu města na YT
Nahrávání záznamů ze zastupitelstva (včetně anonymizace zvuku a tvorbu titulků) zajišťuje zaměstnanec na
pozici „webové stránky, krizové řízení“, online vysílání není zajištěno. Reportáže z akcí, ze škol a z dalších
organizací vytváří nasmlouvaný externí dodavatel (interní kapacity na tvorbu reportáží nejsou vytvořeny) a na
YouTube je zveřejňuje „propagační a kulturní referent“.
Dílčí shrnutí: Frekvence zveřejňování obsahu na youtubovém kanálu je sice malá, ale město Jirkov v tomto
ohledu nijak zvlášť nevybočuje oproti většině měst v ČR. Přínos z posílení objemu nahrávaného obsahu by
byl zanedbatelný, navíc k tomu ano není vytvořeno potřebné interní zázemí (reportáže jsou outsourcovány).
Je však dobré zachovat kanál města Jirkova na YouTube alespoň ve stávajícím způsobu fungování.
Zhodnocení: Město Jirkov je na svých sociálních sítích poměrně aktivní. Využívány jsou 3 sociální sítě,
přes které se snaží sdělovat obyvatelům důležité informace. Jejich správa ale není zcela optimální.
Z provedených analýz vyplývá, že hlavním problémem snižujícím kvalitu komunikace města Jirkova, a to
nejen na sociálních sítích, ale i na webových stránkách a Munipolisu, je vysoká vytíženost tří klíčových
zaměstnanců, kteří tuto vnější komunikaci zajišťují. Potenciál pro budoucí zlepšení tkví v upřesnění
kompetencí těchto zaměstnanců a eliminaci přidružených agend.
Poznámka: Rozšiřování portfolia o další sociální síť není min. ve střednědobém výhledu vhodné. Některá
města sice působí např. na Twitteru, ten je ale svým charakterem vhodný spíše pro prezentaci názoru
jednotlivců než pro prezentaci města jako takového. O využití Twitteru lze uvažovat spíše na úrovni
jednotlivých politických představitelů města. Je ale vhodné sledovat trendy a včas podchytit to, kdyby se
mezi městy v ČR začal uplatňovat „nový“ komunikační kanál, jehož využití dosud nebylo zvažováno.
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2.2.3 Munipolis (Mobilní Rozhlas)
Popis informačního kanálu Munipolis a jeho dosah
Systém Munipolis (do 21. 3. 2022 vystupující pod starým názvem „Mobilní Rozhlas“) se řadí mezi nejmodernější
komunikační kanály, prostřednictvím něhož mohou města i instituce chytře komunikovat s občany. Tento nástroj
vytvořila společnost Munipolis s.r.o. (dříve Neogenia s.r.o.). Jde o technologicky vyspělou platformu, která je
poměrně finančně dostupná. Využívá ji více než 1 900 měst a obcí.6
Město Jirkov využívá Munipolis (https://jirkov.munipolis.cz/) již od roku 2019, tj. před nástupem pandemie
Covid-19. Uživatelé mohou také sledovat tuto platformu přímo přes aplikaci „Munipolis / Mobilní Rozhlas“.
Jirkovský rozhlas eviduje 1 679 registrovaných občanů, 181 vyřešených podnětů, 284 542 zobrazených zpráv
a od občanů 3 275 pochval (k 13. 11. 2021). Nicméně počet aktivních uživatelů se odhaduje mezi třetinou až
polovinou registrovaných osob.
Jirkov přes Munipolis informuje občany Jirkova o aktuální situaci ve městě, zveřejňuje nadcházející akce,
různé závady a novinky či předává informace o počasí. Mimo to také Jirkov může tvořit na tomto kanálu ankety
pro občany, kde občané mohou vyjádřit svůj názor a hlasovat. Město tak bude získat zpětnou vazbu od svých
občanů. Ti také mohou přes aplikaci zasílat různé podněty, které mohou doputovat až k vedení města.
Aplikace nabízí i mapu již zaslaných podnětů, díky které se obyvatelé mohou podívat, jaké podněty již byly
zaslány a vyřešeny. Platforma Munipolisu může být zajímavá i pro starší občany, kteří nemají facebookové či
instagramové profily.
Z úvodní stránky jirkovského Munipolisu bylo možné se k 7. 12. 2021 překliknout do několika sekcí (rozložení
ale není statické a v průběhu času se tak doplňuje či obměňuje):
•

Novinky,

•

COVID report,

•

Tipy na výlety,

•

Kontakty a instituce,

•

Podněty a závady,

•

Kontejnery,

•

Počasí a ovzduší,

•

Co je Mobilní Rozhlas.

Sekce „COVID report“ a „Kontejnery“ jsou v Munipolisu fixně přednastavené. Sekce „COVID report“ informuje
občany o aktuální koronavirové situaci ve městě a o problematice očkování. Sekce „Kontejnery“ zobrazuje
mapu se sběrnými místy pro různé druhy odpadu včetně olejů, baterií či léčiv. Ostatní sekce si město může
upravovat a měnit dle vlastních potřeb.
Občané města mohou v rámci Munipolisu zasílat podněty či nedostatky ve městě. K tomuto pak slouží sekce
„Podněty a závady“. Občan si zde může vyfiltrovat typ podnětů, a to konkrétně: „vyřešené podněty od občanů“,
„zvířecí detektiv“ či typ podnětu „PochvalTo“, který zobrazí pochvalné reakce ze strany občanů na vyřešené
podněty. Aktuálně lze podněty a závady nahlašovat i přes webové stránky města, v nejbližších měsících by
ale mělo dojít k centralizaci agendy do Munipolisu (na webu města bude vytvořena rubrika „časté dotazy“,
která bude částečně věnována i zasílaným podnětům).
Za posledních 5 měsíců přidalo město Jirkov nejvíce příspěvků na Munipolis v květnu, přičemž v období
červen–září byla frekvence zveřejňování nižší než na Facebooku. Obyvatelé města označovali za nejvíce
přínosné příspěvky týkající se kulturního dění či nových změn a uzavírek ve městě. V letních měsících
(červenec a srpen) vykazovalo město nižší intenzitu přidávání příspěvků na Munipolis. To se však po konci
prázdnin změnilo, jelikož v září bylo přidáno 50 příspěvků. Během sledovaného období vykazuje tento
komunikační kanál města spíše nízkou intenzitu sledování a „lajkování“ příspěvků ze strany občanů města.
Bylo by tedy vhodné tento komunikační kanál více propagovat a zajistit lepší povědomí o jeho existenci a přínosu.
Tabulka 7 Analýza příspěvků na Munipolisu města Jirkova
Ukazatel
Počet příspěvků na
Munipolis
6

Květen
2021

Červen
2021
62

Červenec
2021
39

Zdroj: https://samosprava.mobilnirozhlas.cz/proc-s-nami
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31

Září
2021

Srpen
2021
31

Průměr za
období
50

43

Ukazatel
Průměrný počet označení
příspěvku jako "přínosné"
Průměrné zhlédnutí
příspěvku

Květen
2021

Červen
2021

Červenec
2021

Září
2021

Srpen
2021

Průměr za
období

3,1

2,6

3,6

3,4

2,6

3,1

1 218

1 061

2 595

1 192

966

1 406

Zdroj: Vlastní zpracování z Jirkov.mobilnirozhlas.cz (k 19. 10. 2021)

Roční částka, kterou město hradí za provoz Munipolisu činí 144 000 Kč. Další výdaje jsou pak spojené
s rozesíláním SMS, které se kvůli relativně vysoké ceně (2 Kč / SMS) využívají jen v naléhavých případech.
Procesní zajištění správy obsahu na Munipolisu
Aplikaci Munipolis naplňují obsahem dva zaměstnanci, a to na pozicích „webové stránky, krizové řízení“
(rozesílání e-mailem) a „kulturní a propagační referent“ (rozesílání přes aplikaci). Vzhledem ke kapacitní
vytíženosti odpovědných zaměstnanců není tento komunikační kanál vhodně naplněn, kdy v zásadě dochází
pouze k duplicitnímu zveřejňování Schéma 1 Kategorie zpráv, které lze na Munipolisu Jirkova odebírat
vybraných příspěvků uvedených na
Facebooku či webových stránkách
města. Potenciál tohoto nástroje
a zejm. jeho funkcionality filtrování
informací
podle
definovaných
kategorií není dostatečně naplněn.
Zdroj: www.mobilnirozhlas.cz/nastaveni-odberu/jirkov
Z pohledu funkcionalit, které Munipolis nabízí, se aktivně pracuje pouze s rozesíláním zpráv do e-mailu (včetně
týdenního přehledu) a přímo do aplikace. Nejsou tedy využívány ankety, participativní rozpočet, filtrování zpráv
podle lokalit apod.
Zhodnocení: Město Jirkov nevyužívá funkcionalit Munipolisu v celé nabízené šíři. Dobře však funguje
systém sběru a řešení podnětů, nedostatků a závad. Aktuálních informací podávaných na FB i webových
stránkách města bylo ve sledovaném období nepatrně více (co do počtu zpráv / příspěvků) než na
Munipolisu. To není zcela v souladu s dobrou praxí. Nicméně alespoň detailnost informací zde často bývá
vyšší než na FB. Poměr mezi přínosy Munipolisu a přímými náklady na jeho provoz nebyl v druhé polovině
roku 2021 optimální, což je potřeba změnit. Nabízí se v zásadě 2 varianty: 1) Využití větší palety nabízených
funkcionalit Munipolisu a navýšení frekvence nahrávání obsahu.; 2) Zrušit Munipolis, což by mohlo být velmi
negativně vnímáno místními obyvatele (vč. seniorů, pro které se překvapivě může jednat o hlavní
elektronický komunikační kanál města), a navíc by se město připravilo o možnost využívat řadu užitečných
funkcionalit. Ke zrušení tohoto nástroje je vhodné přistoupit ve chvíli, kdy bude vypozorován trend jeho
opouštění i dalšími městy, nebo pokud nebude možné dlouhodobě zajistit jeho naplňování obsahem.
Poznámka: Zpracovatel doporučuje výběr varianty č. 1. Tu je vhodné podpořit propagační kampaní, která rozšíří
povědomí obyvatel o Munipolisu a namotivuje je se registrovat, nebo začít tento kanál znovu sledovat.

2.2.4 Úřední deska
Úřední deska je považována za standardní komunikační kanál, přes který město, v souladu s platnou
legislativou (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů), sděluje svým občanům své obecně závazné vyhlášky a nařízení, záměry
nakládání s majetkem, program zasedání zastupitelstva apod. K informacím z úřední desky je v souladu se
zákonem zřízen dálkový přístup na webových stránkách města. Fyzickou úřední desku města Jirkova mohou
obyvatelé najít na náměstí Dr. E. Beneše, a to vedle hlavní budovy MěÚ Jirkov. Technický stav 4 ze 6 desek,
ze kterých se úřední deska skládá, je relativně špatný. Obměna by však neměla být zapotřebí, jelikož je
plánován přechod na digitální úřední desku.
Zhodnocení: Provoz fyzické úřední desky probíhá bez komplikací. Je však vhodné přejít na digitální úřední
desku („dotykový panel“), jejíž osazení je již připravováno v rámci dotačního projektu, jehož součástí je
i zavedení Portálu občana. Nová digitální úřední deska by měla být osazena poblíž té stávající fyzické, která
bude částečně zachována v rezervě (bude však odstavena z provozu) pro případ, že by digitální úřední
deska měla technický výpadek, nebo se rozbila.
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2.3 Tištěná komunikace
Město Jirkov využívá ke komunikaci s veřejností komunikační kanály, které jsou zpracované tištěnou formou.
Tato forma je vhodná především pro starší obyvatele a pro občany města, kteří nevyužívají jiné komunikační
kanály města ke sledování aktuálního dění ve městě.

2.3.1 Jirkovské noviny
Popis informačního kanálu Jirkovské noviny a jeho distribuce
Ve městě Jirkově každý měsíc vycházejí Jirkovské noviny. Vydavatelem je město Jirkov, které noviny většinou
vydává každý první pátek v měsíci, v termínu od 1. do 12. dne měsíce. Na webových stránkách města jsou
v sekci „Praktické informace“ na počátku roku vždy zveřejněny termíny vydávání novin na celý rok. Noviny
slouží k předávání informací o aktuálním dění pro obyvatele města Jirkova a obcích Boleboř, Strupčice a
Vrskmaň. Jirkovské noviny představují informace, které jsou aktuálně členěny do několika rubrik, jimiž jsou:
•

Aktuálně,

•

Téma,

•

Rozhovor,

•

Kultura,

•

Z činnosti místních organizací,

•

Z činnosti místních škol,

•

Retro rubrika,

•

Inzerce, servis, křížovka,

•

Z okolních obcí,

•

Sport.

Rubrika „Aktuálně“ informuje o aktuálních událostech ve městě, různých akcích, plánovaných opravách či
o nových inovacích a zlepšeních ve městě. Rubrika „Téma“ se obšírně věnuje nějaké zajímavosti nebo
závažné události z historie či současnosti města, anebo třeba uveřejňuje vizitky jednotlivých zastupitelů.
Rubrika „Rozhovor“ představuje rozhovor s vybranou osobností s vazbou na Jirkov nebo na nějaké aktuální
téma. Rubrika „Kultura“ slouží k informování obyvatel o kulturních událostech ve městě. Rubrika „Z činnosti
místních organizací“ představuje aktuality v různých organizacích na území Jirkova, jako například z domu dětí
a mládeže, městského ústavu sociálních služeb, skautského střediska a dalších. Rubrika „Z činnosti místních
škol“ informuje obyvatele o událostech v rámci škol v Jirkově. „Retro rubrika“ poukazuje na historické momenty
zaznamenané ve starých kronikách města nebo jiné dějinné události. Rubrika „Inzerce, servis, křížovka“
obsahuje plošnou i řádkovou inzerci a také křížovku, kterou si občané mohou vyplnit. Součástí je i tajenka
z křížovky z novin vydaných minulý měsíc. Rubrika „Z okolních obcí“ představuje události a informace z obcí
Vrskmaň, Boleboř a Strupčice. Rubrika „Sport“ sděluje aktuality ze sportovního dění ve městě. Poslední strana
Jirkovských novin zobrazuje harmonogram pořádaných kulturních akcí a měsíční program promítání v Kině
Jirkov.
Noviny jsou rozmístěny relativně rovnoměrně na celém území města a nacházejí se ve stojanech či
v některých obchodech na pultech. Distribučních míst pro Jirkovské noviny je ve městě dostatek, a to
konkrétně těchto 16 (lze zobrazit jako seznam na webových stránkách města, nebo také v mapě na odkaze
http://mail.jirkov.cz:83/):
•

hlavní radniční budova na náměstí - vestibul v přízemí,

•

budova radnice čp. 2 - přízemí,

•

hypermarket Tesco – 4 stojany ve vstupní hale,

•

poliklinika Jirkov - vestibul v přízemí,

•

prodejna lahůdek na Osadě,

•

autobusová zastávka (knihobudka) v osadě Jindřišská,

•

samoobsluha JIP v Nových Ervěnicích,

•

večerka v panelovém domě v Krušnohorské ulici,

•

autobusová zastávka v osadě Červený Hrádek,

•

městská knihovna v objektu Kludského vily,

•

večerka v panelovém domě v ul. SNP,
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•

odpočinková cyklistická budka v osadě Březenec,

•

řeznictví U Rudolfa na náměstí Dr. E. Beneše,

•

recepce na zámku Červený Hrádek,

•

informační centrum v Tyršově ulici,

•

koupaliště Červený Hrádek (jen v sezóně) 7,

•

Domov pro seniory Mládežnická,

•

Domov pro seniory U Dubu.

Obyvatelé města si mohou Jirkovské noviny vzít zdarma a město průběžně počet novin na odběrová místa
doplňuje. Mimo to je také možné si noviny města stáhnout online z webových stránek Jirkova. Průměrně jsou
Jirkovské noviny z webových stránek města stahovány občany 296x (k 13. 11. 2021). Pro doplnění kontextu je
vhodné dodat, že do roku 2017 byly Jirkovské noviny zpracovány formou stručnějších novin (8 stran o velikosti
A3) a distribuovány do schránek všech domácností, ve spolupráci s Českou poštou. Dnes mají časopisovou
podobu a rozsah kolem 20 str. A4.
Roční náklady tisku Jirkovských novin činí 206 000 Kč. Celkově se tiskne 5 000 kusů každého vydání, z nichž
2 800 je umístěno v hypermarketu Tesco. V rámci realizovaných rozhovorů převážil názor, že je objem výtisku
relativně dostatečný. Do budoucna by bylo vhodné průběžně vyhodnocovat případnou potřebu navýšení, nebo
možnost snížení objemu tisku novin. Návrat k distribuci do schránek všem domácnostem by byl nehospodárný.
Dále je potřeba doplnit, že občané si mohou zaplatit vlastní inzerci do Jirkovských novin. Je možné přidat
vlastní textaci, kdy pro soukromé osoby je stanovena cena za 20 znaků ve výši 10 Kč bez DPH. Pro
podnikatele, firmy či politické strany je účtována cena 30 Kč bez DPH za 20 znaků. Občané také mohou do
novin přispět vlastní plošnou inzercí, kam spadá fotografie a text, či plakát a cena je stanovena na 25 Kč bez
DPH za centimetr čtvereční. U této inzerce je daná šíře inzerátu a výška je libovolná. Při opakování inzerce
3x a více je poskytnuta sleva ve výši 20 %. Mimo řádkové a plošné inzerce může občan také přidat blahopřání
či nějakou vzpomínku do společenské rubriky Jirkovských novin. Při této inzerci je za text i foto v rámečku
účtována jednotná cena ve výši 50 Kč bez DPH. 8
Proces tvorby Jirkovských novin
Jirkovské noviny sestavují 2 redaktoři 9, a to na základě podkladů od úředníků, zřizovaných organizací
a vlastního zpracování vybraných témat (např. investiční akce). Většina informací, která je obsažena
v novinách, vychází z tiskových zpráv již dříve zveřejněných na facebookových a webových stránkách města.
Vzhledem k omezenému rozsahu (počtu stran) se do Jirkovských novin pochopitelně nemohou vměstnat
všechny informace publikované přes webové stránky, či facebookovou stránkou města. Je tedy potřeba
rozhodovat o tom, které informace jsou prioritní (částečně s ohledem na cílovou skupinu seniorů, pro které se
jedná mnohdy o hlavní zdroj informací). I za tímto účelem se pak 1x měsíčně schází „redakční rada“ 10, která
připomínkuje návrh podoby Jirkovských novin a schvaluje jejich finální verzi. Na konci jednání redakční rady
je pak vždy prostor k vytipování 1 až 2 témat, jež musí být součástí příštího vydání novin. Tyto podněty
nejčastěji vznáší tiskový mluvčí (tj. hlavní redaktor), místostarostka a vedoucí Odboru kanceláře úřadu.
Součástí Jirkovských novin jsou tradičně i rozhovory. Ty realizují redaktoři, a to typicky se zajímavými
osobnostmi s vazbou na aktuální dění ve městě, příp. regionu (např. pořadatel kulturní akce, ředitel městské
policie, úspěšní rodáci apod.). V případě realizace větší společenské akce může dostat prostor i veřejně
známá osoba, která se v roli hosta akce zúčastnila. Politická reprezentace tak v rozhovorech dostává spíše
omezený prostor, a to pouze u významných příležitostí, nebo při řešení zásadních témat či projektů. Určitý
prostor je jim ale obvykle nabídnut v rámci krátkých medailonků, nebo názorových sloupků.
Zhodnocení: Jirkovské noviny jsou vhodné pro sdělování důležitých informací pro starší populaci, která
např. nevyužívá elektronické komunikační kanály. Noviny města jsou vcelku přehledné a přicházejí se
všemi důležitými informacemi. Co se však týče jednotlivých rubrik, ty by bylo vhodné seřadit postupně
a nepromíchávat je do sebe. Termín vydávání Jirkovských novin je každý měsíc pravidelný, tudíž mají
občané přehled. Výhodou je, že je možné termíny pro celý rok dohledat na webových stránkách města.
7

Zdroj: https://www.jirkov.cz/prakticke-informace/jirkovske-noviny/seznam-distribucnich-mist/
Zdroj: https://www.jirkov.cz/prakticke-informace/jirkovske-noviny/informace-k-inzerci/
9 Hlavní redaktor odpovídá za výraznou většinu obsahu Jirkovských novin a zastává zároveň pozici tiskového mluvčího.
Druhý redaktor je zaměstnán na částečný úvazek a řeší dění v přidružených obcích a zpracovává rubriku retro. Redaktoři
se v případě krátkodobého výpadku, nebo čerpání dovolené dokáží vzájemně zastoupit.
10 Složení redakční rady je aktuálně následující: místostarostka + další 2 zastupitelé a vedoucí Odboru kanceláře úřadu.
8
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2.3.2 Výlepové plochy
Ve městě Jirkov spravuje veřejné výlepové plochy společnost RENGL s.r.o. Společnost zajišťuje výlep plakátů
i v okolních městech, jako například v Chomutově či Mostě. Sběrné místo této firmy je v informačním centru
Jirkov. Na území Jirkova se nachází celkem 17 výlepových ploch:
•

Alšova x Kostelní (autobusové nádraží), centrum;

•

Budovatelů (potraviny), sídliště;

•

Březenec (MHD Starý Březenec), obytná čtvrť - rodinné a vilové domy;

•

Dvořákova (PENNY), obchodní / průmyslová čtvrť;

•

Ervěnická x Nerudova (MHD Nové Ervěnice), sídliště;

•

Hrdinů x Písečná (MHD, PENNY), obchodní / průmyslová čtvrť;

•

Kostelní (potraviny), centrum;

•

Nábřeží x Kostelní (most), centrum;

•

Nám. Dr. E. Beneše, centrum;

•

Palackého x Dvořákova (ZUŠ), obchodní / průmyslová čtvrť;

•

Smetanovy sady (TESCO), obchodní / průmyslová čtvrť;

•

Studentská (MHD Vinařická I.), sídliště;

•

Studentská x Kludského (veterina), obytná čtvrť - rodinné a vilové domy;

•

Studentská x Vinařická (č.p. 1263), sídliště;

•

U Stadionu x Mostecká, obytná čtvrť - rodinné a vilové domy;

•

Červený Hrádek (MHD), obytná čtvrť - rodinné a vilové domy;

•

Školní (fotbalové hřiště), sídliště11.

Kromě těchto distribučních míst město konzultuje s místními školami i možnost umístění výlepových ploch
v jejich okolí, což by přispělo k větší informovanosti o dění ve městě u rodičů a dětí. Veřejné výlepové plochy
v Jirkově mají formu válce či velké desky ukotvené v zemi. Standardním výlepovým dnem je neděle.
Společnost přijímá plakáty nejpozději v pátek do 12 hodin. Dle platného ceníku od 1. 2. 2021 firmy RENGL
s.r.o. stanovuje cenu za 1 ks na 1 den dle různých velikostí plakátů. Při velikosti A4 stanovena cena ve výši
1,20 Kč s DPH. Za velikost A3 je cena 3,87 Kč s DPH a za velikost A2 5,08 Kč s DPH. Na velikost plakátu A1
stanovila firma cenu 6,66 Kč s DPH a u velikosti plakátu A0 13,19 Kč s DPH. Platbu za plakát je možné provést
na Informačním centru Jirkov. Dále je možné si připlatit expresní výlep za 363 Kč s DPH. Firma RENGL s.r.o.
také nabízí možnost výlepu plakátů i v jiných městech, kde působí. Výjimkou výše popsaného systému je
běžný výlep pro potřeby města Jirkova, který je zajišťován bezplatně, a to na základě smlouvy o pronájmu
plakátovacích ploch města.
Zhodnocení: Jirkov má na svou rozlohu poměrně dost veřejných výlepových ploch, ty jsou navíc v dobrém
technickém stavu. Ceny výlepu jsou standardní ve srovnání s dalšími městy. Přestože je tedy výlep plakátů
cenově dostupný, tak jej využívá spíše město a jeho příspěvkové organizace pro propagaci společenských
akcí, než že by jej využívaly místní spolky či organizace. Kromě období voleb nejsou výlepové plochy de
facto nikdy využity ze 100 %, řada plakátu bývá neaktuálních, za což je však zodpovědná firma RENGL.
Výhodou celého systému je možnost výlepu i v okolních městech (např. Chomutov, Most), ve kterých
spravuje výlepové plochy stejná firma.

11

Zdroj: https://www.rengl.cz/seznam-ploch-jirkov
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2.4 Osobní komunikace
Osobní komunikace města Jirkova s místními obyvateli a veřejností probíhá v několika rovinách, které jsou
pro účely této kapitoly strukturovány do 3 kategorií (jejich bližší vysvětlení je dále v textu):
•

Osobní setkávání a participativní nástroje.

•

Přímá komunikace s novináři.

•

Osobní komunikace na bázi „úředník / referent“ – „klient / občan“.
o

Tato kategorie je zhodnocena v navazující kapitole „2.5 Odborně-úřední komunikace“.

Vzdělávání zaměstnanců v komunikačních dovednostech
Důležitou oblastí ovlivňující kvalitu osobní komunikace zástupců města s veřejností je bez pochyby vzdělávání
v komunikačních schopnostech. To je cíleno hlavně na klíčové úředníky, kteří podstupují tematická školení
zaměřená na měkké, nebo tvrdé dovednosti. I ostatní zaměstnanci ale mají povětšinou možnost se obdobných
kurzů zúčastnit, pokud o ně projeví zájem. Čas od času také probíhají školení pro všechny zaměstnance
zaměřená na témata úzce související s komunikací. Naposledy byly ústředními tématy takovéhoto kurzu pojmy
„seberealizace“, „sebehodnocení“ a „prezentace“.
V interním portálu od společnosti Rentel a.s. má každý zaměstnanec MěÚ Jirkov vytvořen plán vzdělávání,
jehož obsah většinově nastavuje nadřízený pracovník ve spolupráci s personalistkou, a to dle pracovní náplně,
zákonných požadavků a individuálních vlastností a slabých stránek zaměstnance. Úředníci / referenti ale mají
určitou volnost při výběru alespoň části kurzů, kterých se během roku účastní. K dispozici je zde celá řada
e-learningových kurzů, které se průběžně doplňují. Někteří vedoucí pracovníci, popř. personalistka, pak nové
kurzy doporučuje vybraným zaměstnancům, kteří by se jejich absolvováním mohli nejvíce zdokonalit.
V rámci realizovaných rozhovorů s vybranými zástupci města a MěÚ Jirkov ale byly slyšet hlasy, které volaly
po systematičtějším zakomponování oblasti komunikace do vzdělávacích plánů a nastavení systému sběru
zpětné vazby k nabízeným kurzům, které zaměstnanci absolvují. Potenciál pro další rozvoj komunikačních
dovedností nabízí např. spolupráce v rámci Svazku měst a obcí České republiky a jeho projektu Efektivní
správa obcí, v jehož rámci lze absolvovat akreditované i neakreditované kurzy (prezenčně i online), a to
například na téma asertivní komunikace.

2.4.1 Veřejná setkávání a participativní nástroje
Tato podkapitola je koncipována tak, že se do značné míry zaměřuje na nástroje využívané před nástupem
pandemie Covid-19, která značně omezila možnosti setkávání vedení města s místními obyvateli. Pozornost
je ale věnována i současné situaci.
Využívané formy veřejného setkávání
V posledních 5 letech má město Jirkov zkušenost se setkáváním s občany v těchto podobách:
• Setkávání podle lokalit (1 setkání v každé ze 4 lokalit odpovídající školským obvodům).

•

o

Setkání byla uskutečněna vždy v budově základní školy v rámci řešené lokality.

o

Za město se setkání účastnilo jak politické vedení, tak všichni vedoucí odborů.

o

Řešena byla libovolná témata související s fungováním a rozvojem města, která občany
zajímala. Pojmenované problémy, jejichž řešení bylo v kompetenci města, se pak průběžně
napravovaly. O všech diskutovaných bodech byl vytvořen veřejně dostupný zápis. Report
o průběhu setkání a klíčových tématech byl publikován v Jirkovských novinách i na webu města.

o

Realizováno v roce 2019.

o

Odhadovaná účast: cca 12 zástupců města a obvykle 3 až 10 občanů.

Setkávání s předsedy SVJ („společenství vlastníků jednotek“).
o

Probíhá již od roku 2014, a to 2x ročně v zasedací místností na úřadě (omezeno kvůli covidu).

o

Odhadovaná účast: obvykle 40 až 60 osob.

•

Setkávání se seniory v rámci Klubu aktivních seniorů (např. sedánky u ohně či různé přednášky
vedoucích odborů o činnosti úřadu), domova pro seniory (např. gratulace jubilantům či kulturní akce
pořádané Městským ústavem sociálních služeb Jirkov), penzionů (např. při příležitosti modernizace
zázemí), či organizovaných výletů.

•

Veřejná projednání připravovaných koncepčních a strategických dokumentů.
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V plánu byla realizace setkání s podnikateli v první polovině roku 2020, ze kterého kvůli restrikcím z března
2020 sešlo. K uskutečnění tohoto setkání v náhradním termínu zatím nedošlo (nový termín ani nebyl stanoven),
a to z důvodu nepředvídatelnosti epidemiologického vývoje.
Možnost diskutovat se zástupci politické reprezentace často bývá i na společenských událostech, kterých se
tyto osoby účastní (a to zdaleka nejen na akcích organizovaných městem).
V minulosti dále byly uskutečněny tyto formy participativního zapojování veřejnosti:
•

•

„Setkání s okrskářem“
o

Uplatňováno v období let 2007 až 2015, jednání probíhala v zasedací místnosti úřadu.

o

Za město se účastnili vybraný strážník okrskář, velitel směny, vedoucí odborů, tajemník
a několik politických představitelů.

o

Při setkáních byl prvek strážníka zásadní. Lidé ho znali, protože jej často potkávali v terénu.

o

Řešila se různá témata, která občany trápila. Zájem o aktivní účast byl zaznamenán spíše
v lokalitách s vyšším zastoupením rodinných domů oproti panelovým domům.

Hovory o městě „u kulatého stolu“12
o

Realizováno např. v roce 2006.

o

Občané měli možnost diskutovat tematických kulatých stolů s místními experty. Setkání
předcházela realizace šetření (dotazník v papírové i elektronické podobě), v rámci něhož byly
sesbírány podněty, na které se zástupci města měli možnost předem připravit a představit tak
realistické varianty kroků, které je v tomto ohledu možné učinit.

Participativní rozpočet
V letech 2019 a 2020 proběhly doposud jediné 2 ročníky participativního rozpočtu města Jirkova. Bohužel ale
počet a kvalita projektů, které byly předloženy (a o kterých bylo možné následně hlasovat), výrazně nenaplnila
očekávání vedení města. Jejich finanční rozsah dokonce ani nepřekročil rozpočtové možnosti participativního
rozpočtu, což mohlo vést k realizaci nezajímavých projektů pro většinu místních obyvatel. Zapojení politicky
neangažované veřejnosti bylo velmi malé, hlasovalo méně 2 % obyvatel města, a tak participativní rozpočet
prakticky vůbec neposloužil účelu, pro který byl vytvořen. Před případnou realizací příštích ročníků13 je tedy
velmi vhodné navýšit dosah komunikačních kanálů města (zejména Munipolisu, na jehož platformě by
pravděpodobně participativní rozpočet běžel) a realizovat intenzivnější propagaci podpořenou vhodnou
osvětou.
Koordinátoři participace
Potenciál pro uplatnění nástroje „koordinátoři participace“ 14 je omezený. Lidé, kteří by mohli přispět k rozvoj
města, již jsou politicky angažovaní a aktivních patriotů v důchodovém věku je minimum. V rámci realizovaných
rozhovorů se zástupci města se nepodařilo identifikovat vhodnou osobu, kterou by stálo za to oslovit.
Účast na jednání zastupitelstva
Občanům Jirkova je dále umožněno účastnit se jednání zastupitelstva a vstupovat do diskuze se svými
otázkami a postřehy. Účast je ale zpravidla velmi malá (tj. do 10 osob z řad veřejnosti) a případní účastníci
typicky chodí řešit jen svůj jeden palčivý bod. Situaci by do budoucna mohlo zlepšit umožnění sledování
jednání on-line formou, což může být pro řadu obyvatel vhodnější forma účasti, a to z pohledu časových,
logistických a dalších omezení. Audiozáznamy z jednání zastupitelstva jsou od prosince 2021 zveřejňovány
do jednoho týdne na youtubovém kanálu města. Titulky k záznamu pak město řeší dodatečně. Dříve byla
prodleva od 3 do 9 týdnů, z důvodu kompletní anonymizace záznamu a vytvoření titulků již před zveřejněním.
Nahrané audiozáznamy mají v průměru kolem 90 zhlédnutí, přičemž za rok 2021 je maximem pouze 59
zhlédnutí, a to k 17. jednání ze dne 17. 2. 2021. Je zde tedy patrná sestupná tendence popularity záznamů
z jednání zastupitelstva, což mohlo být způsobeno dřívější delší prodlevou zveřejnění záznamu po jednání.

12

Zdroj: https://www.jirkov.cz/modules/file_storage/download.php?file=588beaf2%7C715
Participativní rozpočet je obvykle vnímán veřejností velmi pozitivně. Z pohledu Zpracovatele je tak vhodné tento nástroj
nezavrhnout a udělat maximum pro to, aby v budoucnu fungoval co nejlépe.
14 Jedná se o navázání úzké spolupráce úřadu s angažovanými apolitickými občany na obvykle 6 až 24 měsíců, kteří se
přímo zapojí do rozhodování v oblasti plánování realizace připravovaných investičních záměrů a projektů města.
13
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2.4.2 Přímá komunikace s novináři
Při přímém styku s novináři je tiskový mluvčí hlavní osobou prezentující oficiální postoj města, který úzce
komunikuje s jeho vedením (tj. je na denní bázi v kontaktu s místostarostkou a účastní se jednání zastupitelstva).
Pozice tiskového mluvčího je při komunikaci s novináři zastupitelná místostarostkou, což v praxi vede k tomu,
že se část novinářů obrací primárně na ní, přestože je tiskový mluvčí k dispozici. V této oblasti je vhodné
obnovit pravidelné tiskové konference (ty byly přerušeny v důsledku pandemie Covid-19) a navázat přímou
komunikační linii s novináři (zasílat jim výběr tiskových zpráv města Jirkova). V aktuálním mezidobí, kdy se
tiskové konference nekonají, si novináři sami zjišťují informace z komunikačních kanálů města či přímými dotazy
na tiskového mluvčího.
(Poznámka: S obnovením tiskových konferencí MěÚ Jirkov počítá, a to ve frekvenci minimálně 1 za měsíc. První
konference je svolána na 30. 3. 2022.)

Zhodnocení: Město Jirkov má zkušenosti s participativním zapojováním veřejnosti, které ale bylo vlivem
pandemie Covid-19 výrazně upozaděno. V příštím roce by tak bylo vhodné obnovit každoroční setkávání
s veřejností v lokalitách a otestovat zájem veřejnosti další formy setkávání, ideálně v neformálním prostředí.
Zároveň je nasnadě uspořádat 3. ročník participativního rozpočtu, což musí být doprovázeno intenzivní
propagační kampaní a zajištěním zapojení alespoň trojnásobného počtu obyvatel než předešlých ročnících.
Další oblastí, které je třeba se věnovat, je rozvoj komunikačních dovedností zaměstnanců města, k čemuž
je potřeba posílit důraz na oblast vzdělávání. V neposlední řadě by pak bylo vhodné vyslyšet hlasy volající
již delší dobu po on-line vysílání zastupitelstva. Důležité je pak také posílit přímou komunikaci s novináři.

2.5 Odborně-úřední komunikace
Odborně-úřední komunikace zaměstnanců MěÚ Jirkov v sobě kombinuje elektronickou formu (e-mail), osobní
formu (návštěvy úřadu) a telefonickou formu interakce. Pro její zhodnocení byly využity tyto 3 informační zdroje:
•

Otázka č. 3 z anketního šetření v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje města Jirkova 2022–2030;

•

Individuální a skupinové rozhovory s vybranými zástupci města a MěÚ Jirkov.

•

Realizace nástroje „mystery client“.

Výsledky anketního šetření i názory zapojených osob do rozhovorů nasvědčují o převažující spokojenosti
s ochotou a odborností úředníků. Nicméně zkušenosti klientů úřadu se mohou lišit podle toho, jaký konkrétní
zaměstnanec se jim věnoval, nebo dle složitosti problému, který potřebovali vyřešit. Obecně ale téměř vůbec
nechodí stížnosti na chování, či přístup úředníků. Byl však identifikován prostor pro zvýšení „citlivosti“ jednání
a přizpůsobení jazyka (např. snaha o empatičtější přístup a užití srozumitelnějších slovních obratů pro laickou
veřejnost), nebo pro zvážení potřeby proškolení vybraných zaměstnanců na podatelně.
Graf 1 Hodnocení úrovně služeb městského úřadu a přístupu úředníků (vychází z odpovědí 300 respondentů)

Otázka č. 3) Ohodnoťte Vaši spokojenost s Městským úřadem města Jirkova.
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vyřízení potřebných záležitostí či zodpovězení
dotazů)
Zdroj: Vlastní zpracování Moore
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Pro doplnění kontextu je vhodné dodat, že řada odpovědí na dotazy občanů prochází před jejich odesláním
rukama místostarostky, případně tiskového mluvčího, což může přispívat k celkovému pozitivnímu obrazu
odborně-úřední komunikace. Naopak není vytvořen rezervační systém pro objednání na řešení agend na
úřadě, což lze ale přičíst tomu, že je Jirkov obcí II. typu a nezajišťuje tak agendy obce s rozšířenou působností
jako je vyřizování občanských či řidičských průkazů, pro které bývá rezervační systém primárně nasazován. Navíc
je často možné se po telefonu domluvit na vyřízení své záležitosti i mimo úřední hodiny.
Problém nebyl shledán ani z pohledu vnitřního předpisu č. 23/2019 „Směrnice k poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, který je průběžně aktualizovaný a dostatečně
podrobný, vzhledem k závaznosti postupů podle zákona.

2.5.1 Výsledky „mystery client“
Nástroj „mystery client“ byl doposud využit jen při účasti v soutěži Zlatý erb, kdy došlo k cílenému e-mailovému
oslovení 1 vybraného odboru a zjišťovala se rychlost a forma reakce.
Při přípravě této Komunikační strategie bylo využití mystery clienta bohatší. Došlo k telefonickému, nebo
e-mailovému oslovení 10 náhodných úředníků z 5 odborů Městského úřadu Jirkov. Konkrétně se jednalo
o odbory: Odbor kancelář úřadu, Odbor finanční, Odbor sociálních věcí a školství, Odbor vnitřní správy a rozvoje
a Stavební úřad a životní prostředí. Analyzována byla jak telefonická, tak e-mailová komunikace úředníků.
Pro každý typ komunikace byly stanoveny hodnotící kategorie. Tyto kategorie byly následně ohodnoceny
známkami od 1 do 5, přičemž jednotlivé známky znamenaly:
•

1 – vynikající profesionální přístup,

•

2 – velmi dobrý/chvalitebný přístup,

•

3 – dobrý uspokojivý přístup s drobnými chybami,

•

4 – podprůměrný přístup s několika chybami,

•

5 – nevyhovující přístup.

Telefonická komunikace
V rámci hodnocení telefonické komunikace úředníků s občany města Jirkova byly stanoveny následující
hodnotící kategorie:
•

Představení,

•

Úroveň vystupování,

•

Přístup úředníka,

•

Zodpovězení dotazu,

•

Zakončení hovoru a rozloučení,

•

Celkový dojem.

Po analýze několika hovorů se zaměstnanci Městského úřadu Jirkov byly známky v jednotlivých kategorií
zprůměrovány a byla vyhodnocena kvalita telefonické komunikace úředníků. U první kategorie (představení)
byla udělena známka 3. V rámci této kategorie nedocházelo u téměř žádného úředníka k tomu, aby při zvednutí
telefonu uvedl kromě svého jména také odbor či své pracoviště. Co se týče úrovně vystupování, tato kategorie
byla vyhodnocena známkou 1. Většina úředníků vystupovala profesionálně. Přístup úředníka byl hodnocen
chvalitebně, kdy část úředníků sice působila vstřícně a ochotně, ale někteří skrze telefonní kontakt s občanem
nejevili dostatečný zájem o občana a hovor snažili se urychlit. Dále pak většina úředníků položený dotaz ze
strany mystery clienta odpověděla. Nastala však i situace, kdy úředník informaci nevěděl, a nesnažil se ji
žádným způsobem ani dohledat. Díky tomu je kategorie „zodpovězení dotazu“ hodnocena chvalitebně. Při
zakončování hovoru a rozloučení nedocházelo ze strany úředníků k rekapitulaci důležitých informací ani
k ověření, zda občan již získal všechny potřebné informace. Celkový dojem z telefonické komunikace úředníků
úřadu s občany byl vyhodnocen známkou 2.
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Tabulka 8 Celkové zhodnocení stanovených kategorií hodnotící telefonickou komunikaci úředníků Jirkova
Průměrné hodnocení (známka 1-5)

Kategorie
Představení

3

Úroveň vystupování

1

Přístup úředníka

2

Zodpovězení dotazu

2

Zakončení hovoru a rozloučení

3

Celkový dojem

2

Zdroj: Vlastní zpracování na základě získaných dat

E-mailová komunikace
V rámci hodnocení e-mailové komunikace úředníků s občany města Jirkova byly stanoveny následující
hodnotící kategorie:
•

Rychlost odpovědi,

•

Oslovení, pozdrav,

•

Úroveň psané zprávy,

•

Struktura zprávy,

•

Vstřícnost úředníka,

•

Zodpovězení dotazu,

•

Rozloučení a podpis,

•

Celkový dojem.

Po analýze několika e-mailových komunikací s úředníky formou mystery client byla vyhodnocena její kvalita.
První kategorie se týkala rychlosti odpovědí. U této kategorie byla stanovena následující škála hodnocení:
1 - ihned nebo ještě ten den; 2 - druhý den; 3 - třetí den; 4 - čtvrtý den; 5 - později nebo nikdy. Počítány byly
jen dny pracovní. Tato kategorie byla vyhodnocena známkou 2. Většina úředníků reagovala na doručený e-mail
velmi rychle. Oslovení a pozdrav úředníků byl vyhodnocen známkou 3. Shledány zde byly nedostatky jako
neoslovení občana jménem či naopak zase jen oslovení občana bez pozdravu. Úroveň psané zprávy se
zaměřovala na pravopisné chyby a překlepy. Tato kategorie byla hodnocena velmi pozitivně. Co se týče
struktury zprávy, tato kategorie byla vyhodnocena jako chvalitebná. U několika úředníků byl zaznamenán
nedostatek, jímž byl neúhledně rozdělený text (nerozdělený do odstavců), který působil nepřehledně.
E-mailová zpráva při většině případů však hezky navazovala na sebe. Pro kategorii vstřícnost úředníka byla
udělena známka 2. Většina úředníků odpověděla ochotně na položený dotaz a některé odpovědi obsahovaly
také doplňkové informace. Téměř žádný úředník však nenabídl další pomoc například větou „kdybyste
potřeboval(a) více informací, zavolejte mi či se zastavte apod.". Žádnému úředníkovi při této komunikaci
nechybělo řádné rozloučení (např. S pozdravem, Hezký den). Všichni úředníci využívali také předefinovaný
podpis, který obsahoval jméno a příjmení pracovníka, příslušný odbor a funkci, adresu pracoviště, telefonní
a e-mailový kontakt a odkaz na webové stránky města Jirkova. Celkový dojem z e-mailové komunikace
úředníků úřadu s občany byl vyhodnocen známkou 2.
Tabulka 9 Celkové zhodnocení stanovených kategorií hodnotící e-mailovou komunikaci úředníků Jirkova
Průměrné hodnocení (známka 1–5)

Kategorie
Rychlost odpovědi

2

Oslovení, pozdrav

3

Úroveň psané zprávy

1

Struktura zprávy

2

Vstřícnost úředníka

1

Zodpovězení dotazu

2

Rozloučení a podpis

1

Celkový dojem

2

Zdroj: Vlastní zpracování na základě získaných dat
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Zhodnocení: Komunikaci úředníků Městského úřadu Jirkov lze celkově hodnotit chvalitebně. Při šetření
mystery clientem se objevilo několik nedostatků v rámci komunikace úředníků s občany města. Bylo by
vhodné více standardizovat komunikaci úředníků a stanovit závazná základní pravidla komunikace. Mělo
by se jednat např. o sjednocení představování i zakončování telefonní komunikace, nebo také o unifikaci
oslovení či struktury zpráv v rámci komunikace přes e-mail.

2.6 Zhodnocení využití jednotlivých kanálů a jejich vzájemné provázanosti
Informace sdělované v tiskových zprávách na webu jsou většinou zveřejňovány i na Facebooku a případně
i v Munipolisu. Délka příspěvků na Facebooku bývá spíše kratší než na webových stránkách a v příspěvcích
je někdy také uveden přímý odkaz na informaci na webových stránkách. Následně bylo zjištěno, že některé
zprávy / příspěvky jdou pouze přes webové stránky, nebo naopak pouze přes Facebook. Má to ale své
opodstatnění, kdy část informací není svým charakterem vhodná ke zveřejnění na některém z kanálů.
Frekvence zveřejňování příspěvků na Munipolisu, který většinou dubluje (a někdy částečně rozšiřuje) obsah
nahrávaný na dvou hlavních elektronických kanálech, byla zhodnocena jako o zhruba 15 % nižší než na
Facebooku. Prostřednictvím e-mailu je uživatelům Munipolisu dále sdílen souhrn hlavních zpráv z webových
stránek města a souhrnný přehled nadcházejících kulturních, sportovních a společenských akcí s výhledem
min. na 1 týden dopředu.
Pozitivně lze hodnotit:
•
•
•
•

Občasné umisťování „prokliků“ na dodatečné zdroje informací ve facebookových příspěvcích města.
Výraznou redukci duplicitních činností souvisejících se správou komunikačních kanálů, ke které došlo
v posledních letech.
Nastavený funkční systém pro zajištění placené propagace na Facebooku v případě realizace akce
s regionálním přesahem (využíváno 1–2x za rok).
Monitoring tisku, který je externě realizovaný přes databázi Anopress, a to na denní bázi, kdy
výstupem je report o výskytu klíčových slov („město Jirkov“, „Červený hrádek“ apod.). Report je
dostupný i vybraným ředitelům příspěvkových organizací města.

Obecně je ale kvalita zpracování obsahu na komunikačních kanálech města Jirkova nižší než v případě měst,
kde se této agendě věnuje samostatné PR oddělení, nebo expertní pracovník na plný úvazek. Je zde tedy
patrný potenciál pro růst kompetencí jednotlivých pracovníků v oblasti práce s textem či s fotografiemi.
Informování o investičních projektech
V rámci komunikačních kanálů je prostor pro zavedení koncepčnějšího přístupu k informování veřejnosti
o investičních akcích na území města. V tomto ohledu nejsou využívané nástroje dostatečné přehledné
a mnohdy vůbec neobsahují požadované sdělení.
Pro interní účely jsou vytvářeny přehledy připravovaných investic, se kterými pak mohou pracovat vedoucí
odborů, popřípadě radní. Tyto informace jsou veřejnosti zveřejňovány ve chvíli, kdy se z nich stanou podkladové
materiály pro zastupitelstvo města. Následně je pak seznam hlavních investičních akcí pro nadcházející rok
možné naleznout i v lednovém / únorovém vydání Jirkovských novin (popř. ve vybraných tiskových zprávách
v průběhu roku) nebo na webových stránkách města v sekci „Praktické informace – Investiční akce“, kde je do
budoucna důležité dbát na včasnou aktualizaci a lepší grafické ztvárnění i větší rozpracování jednotlivých akcí.
Identifikace dalších připravovaných projektů je možná z rozpočtu města. V průběhu roku se pak bližší informace
o realizovaných investicích (průběh etap, fotografie apod.) dostávají na webové stránky i facebookové stránky
města, nebo do Jirkovských novin.
Nevyužívané kanály a nástroje
Město Jirkov neprovozuje místní rozhlas, není k tomu vytvořeno technické zázemí. V případě potřeby je možné
vyslat do terénu vozidla městské policie a vysílat sdělení z amplionů. Dále není využit ani samostatný SMS
infokanál, jelikož tuto funkci supluje funkcionalita Munipolisu, která je dobře ošetřena z pohledu GDPR.
V neposlední řadě nemá město vytvořen „rozklikávací rozpočet“. Ten ale v přípravě v rámci modernizace
webových stránek města. Aktuálně jsou základní informace dostupné alespoň v sekci „hospodaření města“.
Zhodnocení: Míru provázanosti informačních kanálů města lze hodnotit jakou nízkou, a to zřejmě z důvodu
snahy o to, aby webové stránky, Facebook i Munipolis města byly samy o sobě naplněny relevantním
obsahem a občan tak nemusel nezbytně sledovat více těchto kanálů (tj. aby bylo možné vystačit si pouze
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s jedním z nich). Do budoucna by bylo vhodné tento přístup částečně poupravit (např. posílit vzájemné
odkazování se na bližší informace), lépe vymezit odpovědnosti za správu jednotlivých kanálů a více se
zaměřit na rozdílný přístup ke stylu úpravy uveřejňovaných sdělení dle typu kanálu.
Poznámka: Není vytvořen vnitřní předpis popisující procesy externí komunikace, a to ani jeho dílčích částí
jako jsou vydávání Jirkovských novin, editace webových stránek či správa sociálních sítí. Přínos takovéhoto
materiálu by ale byl minimální. Je vhodné se spíše vydat cestou apelování na vedoucí zaměstnance, aby
se aktivněji zapojovali do procesu přenosu informací určených k dalšímu mediálnímu zpracování směrem
k zaměstnancům Odboru kanceláře úřadu, a aby přiměli své podřízené pracovníky ke zvýšení priority tvorby
a předkládání potřebných podkladů.

2.7 Komunikace organizací zřizovaných městem
Město Jirkov zřizuje 10 příspěvkových organizací, a to jmenovitě:
•

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.

•

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.

•

Mateřská škola, p.o.

•

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov

•

Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

•

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

•

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

•

Základní umělecká škola Jirkov

•

Dům dětí a mládeže Jirkov

•

Lesy města Jirkova, p.o.

Všechny výše jmenované organizace se čas od času objevují v naprosté většině komunikačních kanálů města.
Například Jirkovské noviny obsahují pravidelnou rubriku „Z činnosti místních organizací“ a dále je v každém
vydání věnována jedna stránka činnosti škol.
Pořízení videoreportáží, které jsou obvykle vytvářeny pro město a nahrávány na jeho YouTube, je vázané na
domluvě s propagační a kulturní referentkou a je možné pro všechny zřizované i další místní organizace.
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o. (dále jako „KVIZ“) provozuje hned několik zařízení, a to
zámek Červený Hrádek, Městské historické sklepy, Městskou věž, Městskou knihovnu, Jirkovské divadlo
a Informační centrum Jirkov. O jejich provozu a akcích KVIZ informuje na vlastních webových stránkách
(http://www.kviz-jirkov.cz/), na Facebooku (https://www.facebook.com/kulturajirkov), webových stránkách
knihovny (https://www.knihovna-jirkov.cz/) a přes e-mailové adresy uživatelů, kteří se přihlásili k odběru
novinek. Statické informace jsou k dispozici i na webových stránkách města, a to ve vybraných částech sekce
Volný čas (např. „Informační centrum“ a „Kultura – Kulturní a společenská zařízení – …).
Na správě facebookových stránek KVIZu se podílí 3 osoby, 1 z úrovně příspěvkové organizace (zastupitelná
personalistkou), 1 za knihovnu a 1 za informační centrum. Je zde tedy prezentovaná celá paleta aktivit KVIZu.
Nicméně knihovna má také své facebookové stránky a infocentrum své instagramové stránky, kde prezentují
pouze vlastní činnost a akce.
Vzájemná komunikace KVIZu s městem není hodnocena jako ideální. Pro zlepšení situace se jeví jako důležité
nastavit vazby spolupráce propagační pracovnice KVIZu s propagační referentkou města. Je nutné se zaměřit
na včasné a pravidelné předávání informací, aby nedocházelo ke kolidování termínů akcí různých pořadatelů.
KVIZ by měl jako hlavní garant kulturních akcí ve městě včas zaslat městu (tj. propagační a kulturní referentce)
potřebné podklady k dalšímu zveřejňování prostřednictvím městských komunikačních kanálů, vč. kalendáře
akcí. Důraz by měl být kladen na pravidelná osobní setkávání všech zainteresovaných osob, které se podílejí
na akcích ve městě, a to i z důvodu, aby se akce konaly na různých místech.
Komunikační linka mezi městem a Informačním centrem Jirkov funguje dobře, a to i např. ve vazbě na
koordinaci výlepu plakátů. Město Jirkov dodává informačnímu centru plakáty včas a informační centrum
následně zajistí jejich výlep.
Informační centrum Jirkov jako svoji primární činnost podává informace jeho návštěvníkům, kteří do něj
zavítají. K tomu jsou využívané různé informační brožury, které se mohou týkat i širšího území spravovaného
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2 destinačními agenturami (tj. Dolní Poohří a Krušné hory). Brožury do infocentra dodává město Jirkov, které
zajišťuje i jejich podobu, tisk apod. Kvalita jejich zpracování je vysoká. Součástí prostor infocentra je
interaktivní expozice města (místa, budovy apod.).
Školská zařízení
Spolupráce města se školskými zařízeními funguje dobře, ta je nastavena primárně od škol směrem k městu.
Vzájemná komunikace probíhá často přes sociální sítě (WhatsApp apod.), spíše než přes e-mail. Školy pak
navenek efektivně komunikují s rodiči přes portál Škola OnLine a tradičně přes papírovou žákovskou knížku.
Dále mají školy vlastní webové stránky, na kterých informují o běžném provozu školy a případně o možnostech
pronájmu sportovišť apod. Dalším pomyslným pilířem jsou fyzické vývěsky každé školy (1. s celoročními
informacemi a 2. s aktuálními a průběžně se obměňujícími informacemi), které ve zkrácené podobě de facto
suplují web. Přes e-mail školy sdělují rodičům organizační změny (změny rozvrhu apod.), zasílají dotazníky,
informují o pořádání sběrového dne atp.
V Jirkovských novinách je pro 4 základní školy tradičně vyčleněn 1 list A4. Zástupci škol si sami vybírají články
i fotky, které chtějí zveřejnit. Posílají jich ale více (min. 2), aby měl redaktor novin z čeho vybírat. Zároveň je
patrná snaha předkladatelů o to, aby se zveřejňovaná témata obměňovala, a aby uvedené informace byly
relevantní pro co největší počet čtenářů. Pokud některá ze škol zapomene zaslat včas podklad, který by chtěla
v novinách zveřejnit, pak si redaktor najde sám vhodný článek na webových stránkách školy.
Blížící se akce realizované školami si školy většinou propagují samy, protože školské akce jsou primárně
určeny pro úzký profil návštěvníků. Město následně informují o akcích, které se uskutečnily a s jakým
výsledkem. Pokud by se jednalo o akci s větším rozsahem, mohou kromě zaslání informace na e-mail
zodpovědných pracovníků využít i kalendář akcí, kam mohou kulturní či sportovní akce vkládat i externí
přispěvovatelé. O této možnosti bude město Jirkov školské i jiné organizace také informovat.
Plakáty „cizích“ organizací školy nedávají na svoji vývěsku, ale na nástěnku na kolečkách, kterou dávají
k hlavním dveřím. V některých případech jsou tyto plakáty vyvěšeny i po škole.
Dům dětí a mládeže Jirkov
DDM Jirkov (tzv. „Paraplíčko“) se řadí mezi aktivní pořadatele akcí ve městě. Provozují své vlastní webové
stránky (http://www.ddmparaplicko.cz/), Facebook (https://www.facebook.com/paraplickojirkov) a Instagram
(https://www.instagram.com/ddm_paraplicko/). V případě této organizace dochází ke vzájemnému sdílení
příspěvků a plakátů s KVIZem i městem. DDM Jirkov získává prostor ve všech komunikačních kanálech města.
Zástupci DDM Jirkov pravidelně komunikují s oběma redaktory Jirkovských novin, kulturním a propagačním
referentem a vedoucí Odboru kanceláře úřadu. Spolupráce je navázána s i dalšími organizacemi, kdy například
Informační centrum Jirkov pro Paraplíčko zprostředkovává výlep plakátů, nebo Kino Jirkov má pro DDM Jirkov
vyhrazenu samostatnou informační vitrínu. V opačném gardu dochází ke zveřejňování programu kina, nebo
akcí KVIZu na webu a nástěnce Paraplíčka. Partnerem DDM Jirkov je i nezisková organizace Archa 777.
V případě zorganizování akce DDM Jirkov hradí tvorbu videoreportáží město Jirkov. Spolupráce v tomto
ohledu funguje dobře a informace s těchto akcí se objevují i v e-denících, které nejsou ve správě města.
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.
Spolupráce města s Městským ústavem sociálních služeb Jirkov, p.o. byla hodnocena veskrze pozitivně.
Vizuální zpracování webu této organizace (https://www.meussj.cz/) se může zdát slabé, ale informačně jsou
stránky bohaté, chybí zde však sekce aktuality. Ty jsou řešeny na vlastních facebookových stránkách organizace
(https://www.facebook.com/meussj), na které jsou příspěvky nahrávány na denní bázi.
Doplnění: Poměrně dobře je nastavena i komunikace v rámci klubu aktivních seniorů, nebo objektech
nájemního bydlení, které město vlastní.
Zhodnocení: Komunikace zřizovaných organizací směrem k veřejnosti je na dobré úrovni, vzájemná
provázanost využívaných kanálů ale v mnoha ohledech zaostává (není využit potenciál sdílení příspěvků).
Dále pak komunikační linka ve směru město – příspěvkové organizace má své rezervy. Město by mohlo
organizacím zvýšit povědomí o možnosti uveřejňování informací. Případně je možné využívat komunikaci
spíše v opačném směru, jako např. kdy ZUŠ Jirkov nebo DDM Jirkov aktivně žádají o zveřejňování plakátů.
Zde je potenciál ke zlepšení spolupráce na obou stranách, tj. města i většiny zřizovaných organizací.
Naopak z pohledu práce s logem města při tvorbě materiálů a výstupů zřizovanými organizacemi nebyly
zaznamenány žádné podněty ke zlepšení.
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2.8 Další diskutovaná témata
V této kapitole jsou uvedena další zjištění související s vnější komunikací města, která byla učiněna v rámci
realizovaných rozhovorů s 14 klíčovými osobami (tj. pečlivě vybraní zaměstnanci úřadu, ředitelé příspěvkových
organizací města a zastupitelé).
Zveřejňování úspěchů, plánů či záměrů města
S myšlenkou cíleného zveřejňování informací o úspěšně dokončených projektech a připravovaných investicích
se odpovědní zástupci města a úřadu ztotožňují. Je to vždy o spolupráci odpovědného zaměstnance Odboru
kanceláře úřadu (nejčastěji „tiskový mluvčí“) s věcně příslušným realizátorem (tj. obvykle vedoucí odboru, který
v tomto směru musí průběžně komunikovat se svými podřízenými). Tento proces ale nefunguje ideálně, a to
z několika důvodů:
•

Vedoucí či zaměstnanci věcně příslušných odborů nevnímají jako prioritu předat veřejnosti informaci
o menších projektech a nekomunikují jeho ukončení s Odborem kanceláře úřadu. Naopak ani tiskový
mluvčí odbory aktivně neoslovuje.

•

Interní komunikační šum – informace o projektech zapadají a ke správcům informačních kanálů města
se dostávají pozdě, nebo vůbec.

•

Přílišná zaneprázdněnost reagováním na ústřední témata, která rezonují úřadem, městem nebo ČR.

•

Absence sekce webových stránek města, jež by byla využívána pro přehledné informování o dokončených,
připravovaných, či plánovaných projektech.

Výše popsané nedostatky pak mnohdy vedou k tomu, že se obyvatelé dozvídají informace poprvé z neoficiálních
zdrojů, na kterých se někdy vyskytují nepřesné údaje a město je pak musí uvádět na pravou míru, aby se
desinformace příliš nerozšířily. Bylo však zaznamenáno průběžné zlepšování města v zajišťování tohoto typu
informovanosti, zejména z pohledu rychlosti zpracování. Stále ale chybí koncepční přístup, který by dokázal
minimalizovat výskyt procesních pochybení.
O největších investicích na nadcházející rok město tradičně informuje v lednovém, nebo únorovém vydání
Jirkovských novin. Mimo to je také možné seznam hlavních investičních akcích naleznout na webových
stránkách města v sekci „Praktické informace – Investiční akce“. Vhodné by však bylo tento seznam
investičních akcí každoročně včas aktualizovat.
Související strategické dokumenty
Z pohledu souvisejících koncepčních a strategických dokumentů je aktuálně zpracováván nový Strategický
plán rozvoje města Jirkova pro období 2022–2031, který by měl být hotový do června 2022. Město dále
disponuje Informační koncepcí z roku 2018, která identifikuje využívané informační systémy (Radnice VERA,
GIS, Evidence jednání rady a zastupitelstva, Webové stránky města a CzechPoint) a způsob jejich
managementu z procesního pohledu i z pohledu kvality, rozvoje, bezpečnosti a financování. Jiné relevantní
dokumenty nebyly identifikovány.
Práce s cílovými skupinami
Komunikační mix města je do určité míry zaměřen na všechny typické cílové skupiny. Rezervy jsou ale patrné
u práce s mládeží, pro kterou není obsah na sociálních sítích města zpracováván dostatečně atraktivní formou
a s níž nedochází k osobnímu setkávání se zástupci města.
Směrem k seniorům město Jirkov v rámci krizové komunikace vylepuje plakáty v obchodech a na poště. KVIZ
pro informovanost o společenských akcích využívá výlepové plochy u Klubu aktivních seniorů a u domova pro
seniory.
Nepřímé dopady covidu
Atmosféra ve společnosti se v posledních letech citelně zhoršila. Mezi obyvateli panuje negativní nálada a ke
téměř ke všem aktivitám a rozhodnutím města se ozývají kritické hlasy veřejnosti. Pozitivním dopadem restrikcí
byl technologický posun úřadu, kdy se například podařilo připojit zastupitele na jednání zastupitelstva on-line
formou a umožnit jim i hlasování. V této souvislosti vzrostla také IT zdatnost řady pracovníků a zastupitelů.
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Krizové řízení
Město Jirkov jako obec II. typu nemusí mít krizový plán. Má ale tzv. krizovou kartu, která představuje koncepci
řešení krizových situací. Tato karta byla nedávno aktualizovaná a pro potřeba města je dostatečná. Obsah
krizových zpráv je vždy konzultován s vedením města. Informování o opatřeních v rámci boje s onemocněním
Covid-19 jde ven přes všechny komunikační kanály města Jirkova i včetně databázi e-mailových kontaktů
v Munipolisu.
Etický kodex
Městský úřad Jirkov nemá vytvořen etický kodex, který je kompetentními osobami považován za nepotřebný
přežitek z dob, kdy ještě nebyl zákon o úřednících. Ten je totiž z pohledu nastavení pravidel chování
a profesionality úředníků dostatečně vyčerpávající a je taky více závazný, než by byla interní směrnice. Prostor
pro bližší specifikaci etického chování úředníků je tedy minimální. Nicméně by bylo vhodné najít cestu, jak
zvýšit loajalitu zaměstnanců, nebo přimět některé zaměstnance k více reprezentativnímu oblékaní.
Kvalita orientačního systému v budovách města
Orientační systém v budovách městského úřadu byl vyhodnocen jako velmi dobrý, a to jak z vizuálního
pohledu, tak co do přehlednosti / snadnosti orientace.
Interní komunikační kanály
Okrajově byly diskutovány i interní komunikační kanály. Všichni zaměstnanci mají základní přístup do intranetu
(„T:“) a podle úrovně oprávnění jsou řízeny přístupy do jednotlivých složek. Dále je využíván systém Rentel
pro evidenci a seznamování s předpisy a pro důležitá sdělení. Hojně je také využívána e-mailová komunikace.
Otevřenost komunikace
Schopnost přiznat chybu či včasně a otevřeně komunikovat o problémech je jednou z oblastí, na které by bylo
vhodné ještě zapracovat. Dobré uchopení této oblasti může napomoci k pozitivnímu vnímání vedení města
a zejména k předcházení šíření dezinformací. Aktuálně převažující pasivní přístup města, z důvodu zvýšeného
výskytu negativních reakcí na kontroverznější zveřejňovaný obsah, otevírá prostor pro diskuze opředené
řadou spekulací a představuje komunikační hrozbu v dlouhodobém horizontu. Často se také stává, že osoby
odpovědné za problémové projekty se zaměřují pouze na jejich řešení / dokončení a nevěnují pozornost interní
a externí komunikaci příčin komplikací a způsobu nápravy. Je tak celkem běžné, že se místní obyvatelé
dozvídají o konkrétním problému nejdříve z neoficiálních zdrojů (např. od opozičních zastupitelů), což není
ideální, a to zejména v případech, kdy jsou poskytnuté informace zavádějící / neúplné.
Dodatečné informace
Město Jirkov vlastní budovu polikliniky a informuje o provozu (a jeho změnách) zdejších ordinací. Dále funguje
spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
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2.9 Anketní šetření
V této kapitole jsou shrnuty výsledky anketního šetření, kterého se zúčastnili obyvatelé města Jirkova. Občané
dotazník vyplňovali prostřednictvím platformy Survio. Šetření probíhalo v období od 19. 10. 2021 do 8. 12. 2021
a zaměřovalo se na spokojenost občanů s komunikací a informováním o dění ve městě ze strany Jirkova.
Dotazník obsahoval 17 otázek, na které odpovědělo celkem 102 respondentů. Vzhledem k menší velikosti
vzorku odpovědí není možné výsledky zobecňovat na celou populaci města, lze je však využít jako kvalitativní
a indikativní vstupy pro expertní metody analýzy. Tímto způsobem byly využity při jednáních odborné pracovní
skupiny a sestavování SWOT analýzy.
V rámci první otázky největší část respondentů (34,3 %, tj. 35) uvedla, že důležité informace o dění ve městě
se k nim většinou dostanou včas. Druhá největší část respondentů (23,5 %, tj. 24) pak vybrala variantu, že
zhruba polovinu zásadních informací se dozvídá pozdě. Celkově u této otázky převážily pozitivní postoje
(50 %) nad postoji negativními (26,5 %). Horší informovanost části obyvatel může být způsobena tím, že (příliš)
nesledují komunikační kanály města. Prostor pro zlepšení informovanosti zde ale bez pochyb je.
Graf 2 Otázka č. 1 „Dostanou se k Vám včas důležité informace o dění ve městě Jirkově?“

1) Dostanou se k Vám včas důležité informace o dění ve městě Jirkově?“

6,9%
15,7%
ano, vždy

19,6%

většinou ano
zhruba v polovině případů
většinou ne
34,3%

23,5%

ne, téměř nikdy

Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

Druhá otázka šetření byla zaměřena na informace, které občanům nejčastěji uniknou, respektive o kterých se
dozvídají pozdě. Nejvíce respondentů (45,1 %, tj. 46) uvedlo, že jim nejčastěji uniknou informace o plánované
či realizované výstavbě. Dále 36,3 % (tj. 37) respondentů uvedlo, že se pozdě dozvídají o možnostech odkupu
nemovitostí a stejný podíl respondentů uvedl možnost „informace o možnostech pronájmu obecních bytů“.
Četnost výběru ostatních variant odpovědí zachycuje Graf 3. V kategorii „jiné“ pak byly uvedeny informace
o stavu chodníků, o údržbě městské zeleně a o sociálních službách.
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Graf 3 Otázka č. 2 „Jaké informace Vám nejčastěji uniknou? O čem se dozvídáte pozdě?“

2) Jaké informace Vám nejčastěji uniknou? O čem se dozvídáte pozdě?“
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

Respondenti dále v dotazníku vybírali informace, které považují za nejdůležitější z dění ve městě. Občané
mohli vybrat více možností. Nejvíce respondentů (56,9 %, tj. 57), že za nejdůležitější považují informace
o dopravních omezeních a uzavírkách, nebo o kulturních akcích a soutěžích města. Na pomyslné třetí místo
(s 42,2 %, tj. s 43 odpověďmi) se zařadila plánovaná či realizovaná výstavba. Ve variantě odpovědi „jiná“ pak
bylo zaznamenáno jako klíčové pro některého z respondentů informování o sociálních službách, nebo
o probíhajících projektech.
Graf 4 Otázka č. 3 „Jaké informace z dění ve městě Jirkově jsou pro Vás nejdůležitější?“

3) Jaké informace z dění ve městě Jirkově jsou pro Vás nejdůležitější?
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření
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Další otázka se týkala využívání komunikačních kanálů města Jirkova ze strany občanů. Největší část respondentů alespoň občas využívá webové stránky
(93,6 %, 94 odpovědí) nebo Jirkovské noviny (87,5 %, 88 odpovědí). Naopak Instagram a YouTube města jsou mezi respondenty málo rozšířeny, kdy výrazná většina
z nich nikdy na tyto kanály nezavítala. Také e-mailová a telefonická komunikace občanů s úřadem není příliš rozšířená. Největší frekvence využití (mezi aktivními
uživateli) pak byla nepřekvapivě zjištěna u Facebooku a Munipolisu, kde většina sledujících navštěvuje tyto kanály města na denní či týdenní bázi. Dále zhruba
dvě třetiny respondentů navštěvují alespoň 1x měsíčně webové stránky města. Velmi nepravidelně respondenti využívají veřejné výlepové plochy.
Graf 5 – Otázka č. 4 „Přibližně v jaké frekvenci využíváte komunikační kanály města Jirkova za účelem zjišťování informací?“
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4) Přibližně v jaké frekvenci využíváte komunikační kanály města Jirkova za účelem zjišťování informací?

nevyužívám

Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

Respondenti dále odpovídali na otázku týkající se dalších komunikačních kanálů, které využívají mimo výše zmíněné. Na tuto otázku odpovědělo 52 respondentů,
z nichž 52 % napsalo nerelevantní odpověď (zejména uvedení identického kanálu, jako v případě otázky č. 4). Z relevantních odpovědí nejvíce respondentů
(tj. 12) sdělilo, že jsou dále informováni o dění ve městě nejčastěji prostřednictvím ostatních občanů Jirkova, především sousedů a přátel. Dále celkem 9
respondentů uvedlo, že získává informace z jiných stránek na Facebooku. Jedná se například o facebookovou stránku Jirkovští, o profily jiných občanů města či
o facebookový profil zastupitele města Josefa Šebka. Malá část respondentů jako další komunikační kanály využívá jiné internetové stránky či infocentrum.
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Tabulka 10 Otázka č. 5 „Uveďte prosím, jaké další komunikační kanály (vyjma těch uvedených v předchozí otázce) využíváte pro získávání informací o dění ve městě.“
Komunikační kanály

Počet respondentů

Od jiných občanů

12 (11,8 %)

Jiné stránky na Facebooku

9 (8,8 %)

Jiné internetové stránky

7 (6,9 %)

Infocentrum

1 (1,0 %)

Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

V otázce č. 6 respondenti známkovali „jako ve škole“ (tj. známka 1–5) obsah a rozsah informací uváděných ve vybraných komunikačních kanálech města.
Výsledky za tyto kanály jsou pak v Grafu 6 seřazeny podle průměrné známky. Respondenti byli s většinou komunikačních nástrojů převážně spokojeni. Nejlépe
ohodnoceny byly komunikační kanály Mobilní Rozhlas (tj. Munipolis) a telefon. Nejméně byli respondenti spokojeni s veřejnými výlepovými plochami, úřední
deskou, YouTubovým kanálem a webovými stránkami města. Nicméně YouTubový kanál a úřední deska zároveň patří mezi komunikační kanály, se kterými
mnoho občanů nemá zkušenosti a nedokázalo jej tedy ohodnotit.
Graf 6 – Otázka č. 6 „Oznámkujte "jako ve škole" obsah a rozsah informací uváděných v těchto komunikačních nástrojích města.“
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření
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6) Oznámkujte "jako ve škole" obsah a rozsah informací uváděných v těchto komunikačních nástrojích města.

Otázka č. 7 se zaměřovala na nedostatky týkající se informačních kanálů města Jirkova. Na tuto otevřenou
otázku odpovědělo 47 respondentů, z toho 16 odpovědí bylo označeno jako nerelevantní. Celkem 12
respondentů vnímá jako slabinu informačních kanálů města nedostatečné množství informací. Respondenti
označili informace předávající městem za neúplné a nedostatečné. Dále také 10 respondentů označilo
informace sdílené prostřednictvím komunikačních kanálů Jirkova za neaktuální. Městu bylo také vytknuta
nepřehlednost webových stránek a nedistribuování Jirkovských novin do schránek domácností a párkrát
i jejich obsah. Noviny by podle respondentů mohly obsahovat více důležitějších informací. Jako další zmíněné
nedostatky respondenti uvedli mizivou až žádnou zpětnou vazbu města v rámci komunikace na komunikačních
kanálech, zastaralou úřední desku a staré plakáty na veřejných výlepových plochách.
Tabulka 11 Otázka č. 7 „Jaké vnímáte nedostatky informačních kanálů, které jste hodnotil/a v předchozí otázce?“
Počet respondentů

Nedostatky
Nedostatek informací

12 (11,8 %)

Neaktuální informace

10 (9,8 %)

Nepřehlednost webových stránek

7 (6,9 %)

Absence distribuce Jirkovských novin do schránek a případně i jejich obsah

7 (6,9 %)

Žádná zpětná vazba ze strany města

2 (2,0 %)

Zastaralá úřední deska

2 (4,0 %)

Staré plakáty na výlepových plochách

2 (2,0 %)

Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

Respondenti kromě nedostatků uváděli také návrhy na zlepšení či zavedení způsobů komunikace města
směrem k občanům. Na tuto otázku odpovědělo 39 respondentů. Celkem sedm odpovědí bylo označeno za
nerelevantní a nejednoznačné. Nejvíce respondentů (7) uvedlo jako svůj námět vylepšení webových stránek
města Jirkova. Respondenti vytkli především opět nepřehlednost stránek. Dále by respondenti uvítali osobní
setkávání města s občany. Město Jirkov by mělo dle respondentů dále vylepšit své sociální sítě, a to
především facebookové stránky. Celkem 3 respondenti by také uvítali posílání důležitých informací
prostřednictvím SMS. Další část respondentů pak poptávala zkvalitnění výlepu informací na plakátovacích
plochách, zavedení on-line přenosů z jednání zastupitelstva města Jirkova, modernizaci úřední desky,
vybudování místního rozhlasu, nebo zavedení distribuce Jirkovských novin do schránek obyvatel.
Tabulka 12 Otázka č. 8 „Uveďte prosím, jaké způsoby komunikace směrem k občanům by mělo město Jirkov mělo
zavést / vylepšit a doposud je nevyužívá / zanedbává.
Odpovědi

Počet respondentů

Vylepšení webových stránek města

7 (6,9 %)

Osobní kontakt s občany

5 (4,9 %)

Sociální sítě

5 (4,9 %)

Podrobnější, častější a aktuálnější informování

5 (4,9 %)

Posílání SMS

3 (2,9 %)

Více využívat výlep informací na plakátovacích místech

2 (2,0 %)

Přenos z jednání zastupitelstva města

2 (2,0 %)

Lepší forma úřední desky (např. elektronizace)

2 (2,0 %)

Všechny komunikační způsoby

2 (2,0 %)

Jirkovské noviny do schránky

2 (2,0 %)

Místní Rozhlas

1 (1,0 %)

Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

Z otázky č. 9 vyplynulo, že pouze třetina respondentů se snaží aktivně zapojovat do rozhodování o městě
Jirkovu. Z toho lze usuzovat, že většina občanů je pasivní, což je v prostředí měst ČR obvyklé. Respondenti
pak dále v otázce č. 10 uváděli, jakým způsobem se do rozhodování o městě zapojují. Nejvíce respondentů
(18 osob, resp. 17,6 %) se do rozhodování zapojuje prostřednictvím účasti diskusí na internetu. Jde například
o přidávání komentářů k příspěvkům na facebookový profil města. Přidávání podnětů na web města v sekci
„Napište nám“ dále k účasti na rozhodování o městě využívá také 18 respondentů. Naopak nejmenší část
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osob uvedla, že navštěvují jednání poradních orgánů města či že se zapojují jiným způsobem. Zde respondenti
uvedli, že se zapojují prostřednictvím konkrétních zastupitelů, využívají e-mailovou komunikaci s dotčenými
subjekty a zapojují se do rozhodování o městě z pozice zastupitele interní cestou.
Graf 7 Otázka č. 10 „Jakým způsobem se do rozhodování zapojujete?“

10) Jakým způsobem se do rozhodování zapojujete?
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

Respondenti, kteří se do rozhodování o rozvoji města nezapojují, uvedli v rámci další otázky důvody, proč tak
nečiní. Většina respondentů (77, resp. 76,5 %) uvedlo, že zapojení z pozice veřejnosti nezmění názor vedení
města. Dále 1 respondent se nezajímá o dění ve městě Jirkově. Zbylých 22 % respondentů (tj. 15) uvedlo jiné
důvody, proč se do rozhodování nezapojují. Nejčastěji uvedli:
•

Nezájem vedení města o názory občanů.

•

Nedostatek času/jiné starosti a povinnosti.

•

Nedostatek kompetencí zapojit se do rozhodování.

•

Nedostatek informací o možnostech zapojení.

•

Není důvod se zapojit.

Graf 8 Otázka č. 11 „Uveďte důvody, proč se aktivně nezapojujete do rozhodování o rozvoji města Jirkova?

11) Uveďte důvody, proč se aktivně nezapojujete do rozhodování o rozvoji
města Jirkova?
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Prosím doplňte jiný důvod proč
se nezapojujete do rozhodování.
Nezapojuji se, protože..

76%

Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření
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Otázka č. 12 se zaměřovala na způsoby, kterými by se občané města Jirkova chtěli zapojit do rozhodování
o rozvoji města Jirkova. V této otázce byly získány odpovědi od 38 respondentů. Z toho 50 % odpovědí bylo
označeno jako nerelevantní. Respondenti buď uvedli, že netuší, či uvedli zlepšení způsobu, který již využíván
je (např. jiný čas zasedání zastupitelstva). Ze zbylé části respondentů jich nejvíce (tj. 9) uvedlo, že by se do
rozhodování o rozvoji města chtělo zapojit prostřednictvím různých anket a dotazníků na internetu. Dále 4
občané uvedli zapojení přes referendum a stejný počet respondentů uvedl osobní setkávání města s občany.
Minimálně 2 respondenti by také uvítali rozšíření aplikace Mobilní Rozhlas (resp. Munipolis) a případně
vytvoření nové aplikace, která by sloužila k zapojování občanů do rozhodování. Jeden z respondentů pak
uvedl jako způsob zapojení do rozhodování veřejné hlasování.
Tabulka 13 Otázka č. 12 „Uveďte, jakými způsoby byste se chtěl/a zapojit do rozhodování o rozvoji města, ale
v současnosti tento způsob není v Jirkově využíván.“
Odpovědi

Počet respondentů

Anketa na webu

9 (24 %)

Referendum

4 (11 %)

Setkání s občany

4 (11 %)

Rozšíření Mobilního Rozhlasu (tj. Munipolisu) / Nová aplikace

2 (5 %)

Veřejné hlasování

1 (3 %)

Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

Poslední otázka zaměřující se na hodnocení komunikace města Jirkova umožnila respondentům vyplnit další
podněty ke zlepšení a komentáře, které dosud nebyly zmíněny. Na tuto otázku odpovědělo celkem 34
respondentů. Z nich celkem 71 % respondentů uvedlo nerelevantní odpovědi či odpovědi netýkající se
komunikace města Jirkova. Dalších 28 % respondentů uvedlo náměty a komentáře, které se již opakovaly
v předchozích otázkách. Respondenti opět zdůraznili zlepšení komunikace města s občany a větší vstřícnost,
zpřehlednění a zaktualizování webových stránek města a rozšíření obsahu v Jirkovských novinách. Pouze
jeden respondent uvedl námět, který doposud nebyl zmíněn, a tím byl:
•

Dodržování etického kodexu na úřadě. (Poznámka: Ten ale vůbec není vytvořen.)

2.9.1 Informace o respondentech
Poslední 4 otázky anketního šetření se zaměřovaly na informace o respondentech. Nejvíce respondentů
(46 osob, resp. 45 % vzorku) zúčastněných anketního šetření spadalo do věkové kategorie 40 až 59 let. Další
početnější skupinou byly občané ve věku 30 až 39 let. Nejmenší zájem byl u věkové skupiny méně než 18 let.
Graf 9 Otázka č. 14 „Jaký je Váš věk?“

14) Jaký je Váš věk?“
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření
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Nejvíce respondentů (67 osob, resp. 66,7 %) uvedlo, že se řadí do kategorie zaměstnanec / zaměstnankyně.
Druhou nejpočetnější skupinou respondentů byly důchodci / důchodkyně, zúčastněných důchodců bylo
celkem 15. Z celkového počtu respondentů méně než 5 osob uvedlo, že je nezaměstnaných.
Graf 10 Otázka č. 15 „Do jaké skupiny patříte?“

15) Do jaké skupiny patříte?
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření

Největší vzorek odpovědí byl získán od respondentů (22 osob) žijících na sídlišti Na Borku, Krušnohorská či
Pionýrů. Druhou nejpočetnější skupinou (21 osbo) respondentů byli obyvatelé žijící v centru města Jirkova.
Celkem 16 osob uvedlo jako své místo bydliště Nové Ervěnice, 13 respondentů uvedlo sídliště Vinařice
(Studentská a okolí) a 12 respondentů žije Na Osadě nebo Zátiší.
Graf 11 Otázka č. 16 „V jaké části města bydlíte?“

16) V jaké části města bydlíte?
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření
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Nežiji v Jirkově, ale
v obci/městě

obce Březenec,
Červný Hrádek,
Jindřišská

nepřeji si uvádět

Na Osadě nebo
Zátiší

sídliště Vinařice
(Studentská a
okolí)

Nové Ervěnice

centrum města

sídliště Na Borku,
Krušnohorská,
Pionýrů

0,0%

Většina respondentů se dozvěděla o anketním šetření zaměřující se na komunikaci města s občany na
internetu. Celkem 35 respondentů se dozvědělo o šetření přes facebookový profil města a 34 přes Mobilní
Rozhlas (resp. Munipolis) Jirkova. Prostřednictvím Jirkovských novin či od přátel, známých, rodiny a podobně
se o anketním šetření dozvědělo méně než 5 občanů. Celkem 6 respondentů se dozvědělo o šetření z jiného
zdroje, a to buď z e-mailu, ze zaměstnání nebo z webových stránek e-chomutovsko.
Graf 12 Otázka č. 17 „Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o tomto anketním šetření?“

17) Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o tomto anketním šetření?“
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Zdroj: Vlastní zpracování z dat anketního šetření
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Z Jirkovských Od přátel, rodiny
novin
apod.

2.10 SWOT analýza
Tato kapitola zachycuje SWOT analýzu vnější komunikace města Jirkova a s ní souvisejících interních procesů.
Jsou zde tedy identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby rozvoje jak z pohledu komunikace
města s jeho obyvateli, tak co do atraktivity města a jeho propagace směrem k veřejnosti. Výstup je zpracován
na základě poznatků předchozích analytických kapitol (tj. včetně vstupů z anketního šetření a realizovaných
rozhovorů) a byl projednán odbornou pracovní skupinou.
(Poznámka: Vybraná zásadní témata jako jsou modernizace webových stránek města, zavedení Portálu
občana či instalace digitální úřední desky nebyly do SWOT analýzy zařazeny, jelikož aktivity vedoucí k jejich
realizaci již byly zahájeny.)
Tabulka 14 SWOT analýza vnější komunikace města Jirkova
Silné stránky

Slabé stránky

Portfolio využívaných komunikačních nástrojů (Jirkovské
noviny, webové stránky, Facebook, Instagram, Munipolis
aj.) v souladu s dobrou praxí měst ČR (tj. nechybí žádný
zásadní nástroj)

Neefektivní práce s komunikačními kanály města – zejména
nižší kvalita příspěvků a jejich malá poutavost,
nepřizpůsobování formy zpracování obsahu typu kanálu
a zanedbávání Munipolisu

Zacílení komunikačního mixu na všechny cílové skupiny

Rezervy v interním přenosu informací (i na úrovni referent –
vedoucí odboru), kdy se některé informace dostávají od
vedoucích odborů k odpovědným zaměstnancům Odboru
kanceláře úřadu pozdě, nebo vůbec

Snaha o sdělování informací přes více komunikačních
kanálů (tj. zajištění dobrého dosahu)

Šíření negativního obrazu o městě Jirkově (a to i za využití
neúplných, či neověřených informací) na sociálních sítích
přes stránky / profily, které nejsou ve správě města, a s tím
související přílišné zaměření města na objasňování části
těchto zpráv

Vyjasněné kompetence zaměstnanců zajišťujících
správu komunikačních kanálů města a jejich pracovní
nasazení

Malá uživatelská přívětivost webových stránek města
(zastaralý design, špatné fulltextové vyhledávání nebo také
nevhodnost pro mobilní telefony)

Fungující systém obsahové kontroly zveřejňovaných
informací a jejich srozumitelnost

Patrný kontrast kvality správy FB stránky města ve srovnání
se sousedním Chomutovem, který v roce 2020 vyhrál cenu za
nejlepší FB profil měst v ČR v kategorii nad 10 tis. obyvatel

Popularita Jirkovských novin mezi obyvateli města, jejich
prestiž a dostatek distribučních míst

Nekoncepční informování o investicích (tj. uskutečněných,
realizovaných i připravovaných projektech) – celková
nepřehlednost, pomalý přenos informací a menší projekty,
které mnohdy nejsou vůbec komunikovány veřejnosti

Kvalita zveřejňovaných fotografií na Instagramu

Převažující nezájem obyvatel o informovanost (částečně
vyjma dopravních omezení a společenských akcí)

Dostatek veřejných výlepových ploch a jejich technický
stav

Nedaří se vzbudit zájem obyvatel o aktivní participaci (např.
nízká účast na veřejných setkáních a malý počet hlasujících
v rámci participativního rozpočtu)

Fungující spolupráce s externím dodavatelem reportáží
z místních společenských akcí

Absence atraktivního turistického portálu města

Relativně početná základna aktivních občanů, kteří mají
zájem o společenské akce na území města a související
informovanost

Konotace města Jirkova s relativně méně rozvinutým
Ústeckým krajem, který má objektivně 2. nejnižší hodnotu
hrubého domácího produktu na obyvatele mezi všemi kraji
České republiky

Účast představitelů města na společenských akcích
(tj. možnost pro neformální setkávání s občany)

Rezervy města v přímé komunikaci s novináři

Velký kulturní potenciál města (zámek Červený Hrádek,
synagoga, Jirkovské divadlo, Městská knihovna a další)
Pozitivní trend zlepšování vnější komunikace města
v posledních letech
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Příležitosti

Hrozby

Navýšení celkové disponibilní kapacity zaměstnanců
zajišťujících vnější komunikaci města (např. převedení
přidružených agend na jiné osoby)

Ztráta důvěryhodnosti oficiálních komunikačních kanálů
města

Systematický a koordinovaný přístup k informování občanů
a veřejnosti – měsíční a týdenní plány

Přehlcení informacemi na některém z komunikačních
kanálů města vedoucí ke ztrátě části sledujících

Větší míra využití předběžného informování a celkové
urychlení procesů zveřejňování informací

Ztráta jazykových mutací webových stránek při jejich
modernizaci

Růst míry zapojení odborů městského úřadu do tvorby
obsahu na komunikační kanály města

Odliv mladých rodin s dětmi

Vytvoření nástroje, nebo sekce webových stránek, který/á
bude přehledně informovat o dokončených, probíhajících
a připravovaných investičních projektech
Tvorba časosběrných videí z velkých investičních projektů
Lepší zpracování (i případné vizuální odlišení) zpravodajské
části webových stránek města
Větší zaměření facebookových stránek města a Munipolisu
na praktické informace a investiční projekty
Užití živějšího / poutavějšího textu příspěvků na Facebooku
(využití „nadpisů“ velkým písmem, nebo otázek v úvodní
větě, práce s údernými texty na obrázcích atp.)
Doplňování nových interaktivních mapových vrstev do GISu
města
Posílení kulturně-společenského a sportovního vyžití
(např. soutěž škol v Informačním centru Jirkov, větší
využití synagogy a divadla, rodinné sportovní akce apod.)
Lepší vyjasnění kompetencí a odpovědností města a přísp.
org. KVIZ v otázce realizace a propagace kulturních akcí
Posílení spolupráce města s příspěvkovou organizací KVIZ
(zejména s Informačním centrem Jirkov)
Častější propagace akcí ZŠ a MŠ (zejména aktivní
vyžádání informací z úrovně města)
Instalace stálých informačních bannerů / vývěsek města
u zřizovaných školských zařízení
Obnovení setkávání zástupců města s veřejností, ideálně
v neformálním prostředí
Realizace pravidelných setkání s podnikateli (min. 1x ročně)
Lepší uchopení participativního rozpočtu
Zajištění on-line vysílání z jednání zastupitelstva
Nalezení nových forem komunikace s mládeží (např. více
videí na Facebooku, specifická úprava textací, zapojení do
konkrétních projektů, ankety nebo samostatná sekce na
webu města s informacemi o soutěžích, lince důvěry,
prevenci kriminality apod.)
Osobnější komunikace vedení města založená na
komplexním vnímání rozvoje města a cílené práci
s emocemi
Postupná změna názoru většiny místních obyvatel
směrem k pozitivnímu vnímání rozvoje města Jirkova
Vytvoření facebookových stránek Informačního centra
Jirkov a jejich využití pro propagaci turistické nabídky
(alternativně lze řešit v podobě intenzivnějšího využití již
existujících facebookových stránek KVIZ p.o.)
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Příležitosti
Posilování spolupráce v rámci Svazku měst a obcí České
republiky a jeho projektu Efektivní správa (zejména za
účelem absolvování akreditovaných i neakreditovaných
kurzů zaměstnanci MěÚ Jirkov)
Další zlepšování v oblasti komunikace úředníků s občany
telefonickou a e-mailovou formou (zlepšení v oblasti
představování se a loučení, zvýšení míry empatie, lepší
volba slov, nabídka další pomoci apod.)
Vytvoření motivačního a přívětivého prostředí, které bude
zvyšovat loajalitu úředníků a kvalitu jejich odváděné práce
Zvýšení ochoty a snahy odpovědných osob (zejm. vedoucí
odborů) efektivně komunikovat směrem k veřejnosti
Rozvoj spolupráce města s novináři
Zajištění systematické účasti města na veletrzích
Přilákání většího počtu tuzemských turistů a postupné
zlepšování povědomí o Jirkově, jako o atraktivním městě
Aktivní vyhledávání inzertních příležitostí, televizních
pořadů, tematických příloh novin / časopisů či veletrhů,
jejichž prostřednictvím se město může zviditelnit
Využití místního potenciálu pro zvyšování atraktivity města
z pohledu turistického ruchu (např. vytvoření stezek pro
pěší a osazení herních prvků v Telčském údolí)
Tvorba a tisk propagačních materiálů (např. cestovní deník)
a tematických brožur (např. historie města, přírodní
atraktivity, sportovní vyžití a kulturní vyžití)
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B. STRATEGICKÁ ČÁST
B1. STRATEGICKÁ VIZE KOMUNIKACE
Jirkov je přívětivým, otevřeným a transparentním městem, jehož obyvatelé se cítí být informování o veškerém
místním dění, které je zajímá. To se daří díky zavedenému systému práce s jednotlivými kategoriemi témat
na všech oficiálních komunikačních kanálech města a odpovědnému přístupu zapojených úředníků, radních
i zastupitelů. Město také zvládá pružně reagovat na nové výzvy, předcházet dezinformacím a přizpůsobovat
se komunikačním trendům.
Webové stránky města jsou moderní, intuitivně strukturované, nepostrádají žádné relevantní informace a jsou
plně optimalizovány i pro mobilní telefony. Dosah sociálních sítí města se daří průběžně navyšovat a počet
sledujících uživatelů v přepočtu na obyvatele se na Facebooku i Instagramu blíží nejvyšší hodnotě v rámci
všech měst Ústeckého kraje. Výrazné popularitě se těší také Munipolis (Mobilní Rozhlas) města a velká
pozornost je věnována digitalizaci služeb úřadu (Portál občana). Jsou ale zachovány a zkvalitňovány i tištěné
komunikační nástroje (Jirkovské noviny, výlepové plochy, informační brožury apod.). Všichni občané mají tak
možnost získávat relevantní informace způsobem, který jim nejvíce vyhovuje.
Občané Jirkova jsou vtaženi do děje díky pravidelným veřejným setkáváním, mají své město rádi a ztotožňují se
s jeho směřováním ve všech oblastech rozvoje. Město cíleně pracuje na tom být co nejvíce atraktivní pro
všechny generace a cílové skupiny, ve městě se tak lépe daří udržet mladé lidi po dokončení jejich studií.
Město Jirkov dále efektivně využívá přírodní a kulturní potenciál svého území a jeho blízkého okolí. Dlouhodobě
tak roste turistická poptávka po místních službách cestovního ruchu a vytváří se pozitivní obraz o městě mezi
širokou veřejností.

B2. PRIORITY KOMUNIKACE
Priorita 1: Komunikace s veřejností a obraz města
V rámci Priority 1 budou realizovány/podporovány opatření a aktivity, které budou přispívat k funkčnosti
systému informování veřejnosti o dění ve městě Jirkově i jeho okolí a k budování pozitivního obrazu města.
Může se jednat například o zavádění nových forem/nástrojů komunikace, vzdělávání klíčových pracovníků
v oblasti komunikace, nebo rozvoj stávajících komunikačních kanálů.
Priorita 2: Komunikace na sociálních sítích
V rámci Priority 2 budou realizovány/podporovány opatření a aktivity zaměřené specificky na rozvoj
komunikace na sociálních sítích města (Facebook, Instagram, …), a to jak z pohledu růstu kvality
zpracovávaného obsahu (včetně případného pořizování materiálního vybavení či zajištění zapojení externích
pracovníků) tak zvyšování dosahu komunikace na těchto sítích (např. placená propagace).
Priorita 3: Vybavenost v oblasti komunikace
V rámci Priority 3 budou realizovány/podporovány opatření a aktivity, jejichž výstupem bude pořízení
vhodného vybavení pro zajištění profesionální vnější komunikace města i jím zřizovaných organizací.
Součástí priority je také zavádění moderních a SMART řešení v oblasti komunikace.
Priorita 4: Posilování participace
V rámci Priority 4 budou realizovány/podporovány opatření a aktivity vedoucí k rozvoji v otázce zapojování
místních obyvatel, podnikatelů, neziskového sektoru a dalších cílových skupin do rozhodování o rozvoji města.
Jednou z hlavních ambicí je růst kvality projektů a účasti občanů v rámci participativního rozpočtu.
Priorita 5: Organizační změny a interní komunikace
V rámci Priority 5 budou realizovány/podporovány opatření a aktivity optimalizující interní procesy související
se zajištěním vnější komunikace města, a to včetně případných úprav z pohledu personálního zajištění.
Priorita 6: Spolupráce se zřizovanými organizacemi města
V rámci Priority 6 budou realizovány/podporovány opatření a aktivity, které budou přispívat k zajištění efektivní
komunikace a spolupráce města s jím zřizovanými organizacemi, a to včetně případného pořízení interních
komunikačních platforem/softwarů.
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Priorita 7: Propagace a turismus
V rámci Priority 7 budou realizovány/podporovány opatření a aktivity zaměřené na zvyšování výskytu témat
souvisejících s městem Jirkovem v regionálních a národních médiích a na posilování významu cestovního ruchu
ve městě.
Identifikace opatření k jednotlivým prioritám
Opatření

Název opatření

Priorita

Gestor

PRIORITA 1: Komunikace s veřejností a obraz města
1.1

Vytvoření nástroje, nebo sekce webových stránek, který/á bude přehledně
informovat o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních projektech

střední

Odbor kancelář
úřadu

1.2

Rozvoj interaktivních mapových vrstev v geografickém informačním systému
města

střední

Odbor kancelář
úřadu

1.3

Interní proškolení měkkých komunikačních dovedností úředníků při styku s občany
telefonickou a e-mailovou formou

střední

Tajemnice

1.4

Nalezení nových komunikačních kanálu a zlepšení formy stávající komunikace
s mládeží

střední

Odbor kancelář
úřadu

1.5

Realizace více akcí pro děti a mládež

střední

Odbor kancelář
úřadu

1.6

Vytvoření virtuálních prohlídek úřadu a vybraných kulturních atraktivit

nízká

Odbor kancelář
úřadu

1.7

Tvorba měsíčních a týdenních komunikačních plánů

nízká

Odbor kancelář
úřadu

1.8

Tvorba časosběrných videí z velkých investičních projektů

nízká

Odbor kancelář
úřadu

Opatření

Název opatření

Priorita

Gestor

PRIORITA 2: Komunikace na sociálních sítích
2.1

Systémové nastavení zveřejňování příspěvků na Facebooku ve frekvenci 2–3
příspěvků za den

střední

Odbor kancelář
úřadu

2.2

Zlepšení poutavosti textu přidávaných příspěvků na facebookové stránky města

střední

Odbor kancelář
úřadu

2.3

Zvýšení celkové atraktivity přidávaných příspěvků na Facebook a Instagram
(např. infografika nebo letecké a jiné profesionální fotografie)

střední

Odbor kancelář
úřadu

2.4

Větší zaměření na praktické informace a propagaci investičních projektů města

střední

Odbor kancelář
úřadu

2.5

Propagace sociálních sítí města za účelem získání většího počtu sledujících

nízká

Odbor kancelář
úřadu

Opatření

Název opatření

Priorita

Gestor

PRIORITA 3: Vybavenost v oblasti komunikace
3.1

Zlepšování IT vybavenosti příspěvkových organizací města za účelem zvýšení
efektivity jejich komunikace

3.2

Zavedení digitální úřední desky

nízká
střední
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Místostarostka
Odbor vnitřní
správy a rozvoje

Opatření

Název opatření

Priorita

Gestor

PRIORITA 4: Posilování participace
4.1

Realizace setkávání vedení města s veřejností v neformálním prostředí

střední

Starostka

4.2

Zavedení pravidelných setkání vedení města s podnikateli (min. 1x ročně)

střední

Starostka

4.3

Zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu v rámci vybraných investic

střední

Starostka

4.4

Zajištění on-line vysílání z jednání zastupitelstva

Opatření

Název opatření

nízká

Priorita

Odbor kancelář
úřadu

Gestor

PRIORITA 5: Organizační změny a interní komunikace
5.1

V rámci porad (vedení, rozvoje) klást větší důraz na interní komunikaci

vysoká

Starostka

5.2

V rámci porad (jednotlivých odborů, vedoucích) klást větší důraz na interní
komunikaci

vysoká

Tajemnice

5.3

Vytvoření motivačního a přívětivého prostředí, které bude zvyšovat loajalitu
úředníků a kvalitu jejich odváděné práce

střední

Vedení města

Opatření

Název opatření

Priorita

Gestor

PRIORITA 6: Spolupráce se zřizovanými organizacemi města
6.1

Zachování spolupráce města s organizací „Kulturní, vzdělávací a informační
zařízení Jirkov“

6.2

střední

Místostarostka

Posílení procesu propagace společenských akcí organizací ve městě

nízká

Odbor kancelář
úřadu

6.3

Zlepšení vazby mezi sociálními sítěmi města a sociálními sítěmi zřizovaných
organizací (vzájemné sdílení relevantních příspěvků)

nízká

Odbor kancelář
úřadu

Opatření

Název opatření

Priorita

Gestor

PRIORITA 7: Propagace a turismus
7.1

Tvorba a tisk propagačních materiálů (např. cestovní deník) a tematických
brožur (např. historie města, přírodní atraktivity, sportovní vyžití a kulturní vyžití)

střední

Odbor kancelář
úřadu

7.2

Rozvoj spolupráce města s novináři

střední

Tiskový mluvčí

7.3

Zajištění účasti města na turistických veletrzích

střední

Odbor kancelář
úřadu

7.4

Vytvoření facebookových stránek Informačního centra Jirkov a jejich využití pro
propagaci turistické nabídky (alternativně lze řešit v podobě intenzivnějšího
využití již existujících facebookových stránek KVIZ p.o.)

střední

Místostarostka

7.5

Aktivní vyhledávání inzertních příležitostí, televizních pořadů, tematických
příloh novin a časopisů, jejichž prostřednictvím se město může zviditelnit

nízká

Odbor kancelář
úřadu

7.6

Modernizace sekce webových stránek města „Volný čas“

nízká

Odbor kancelář
úřadu
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C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
C1. ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ
Tato kapitola obsahuje výčet všech projektů a aktivit (tzv. opatření), které by v příštích 3 letech měly být
realizovány, a to vč. jejich stručného odůvodnění. Každé z opatření je zařazeno do některé z priorit uvedených
ve Strategické části a jsou k němu definovány následující parametry:
•

Gestor – odpovědná pozice / útvar za realizaci opatření;

•

Priorita – důležitost realizace (třístupňová kategorizace: vysoká priorita, střední priorita, nízká priorita);

•

Období – termín realizace;

•

Náklady – odhad finančních nákladů a popřípadě i personálních nákladů;

•

Financování – možné zdroje financování opatření;

•

Indikátor – doporučený měřitelný ukazatel naplňování daného opatření.
PRIORITA 1: Komunikace s veřejností a obraz města

Opatření 1.1

Vytvoření nástroje, nebo sekce webových stránek, který/á bude přehledně informovat
o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních projektech

Odůvodnění

Z pohledu obyvatel města chybí přehledný zdroj informací, který by přehledně identifikoval investiční
projekty města a uváděl klíčové údaje o etapách jejich realizace, aktuálním stavu apod. Souhrn investic
na webových stránkách města v sekci „Praktické informace – Investiční akce“ není v tomto ohledu
dostatečný a není ani řádně aktualizován.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

obyvatelé města, podnikatelé

Priorita

střední

Náklady

zatím nelze blíže specifikovat

Období

2022–2023

Indikátor

Existence nástroje, nebo sekce webových stránek informujících o investičních projektech (ano/ne)

Financování

rozpočet města, OPZ

Opatření 1.2

Rozvoj interaktivních mapových vrstev v geografickém informačním systému města

Odůvodnění

Geografické informační systémy obsahují nástroje, které pomáhají převádět prostorové informace do
přehlednější podoby. Je tak vhodné systematicky pracovat na tom, aby relevantní databáze a údaje
byly zaneseny v mapových vrstvách, které budou přístupné široké veřejnosti, nebo v některých případech
jen definovanému okruhu uživatelů.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Počet interaktivních mapových vrstev v GISu města (počet)

Náklady
Financování

obyvatelé města, turisté
zatím nelze blíže specifikovat
rozpočet města, Ústecký kraj, ESIF, národní dotace

Opatření 1.3

Interní proškolení měkkých komunikačních dovedností úředníků při styku s občany
telefonickou a e-mailovou formou

Odůvodnění

V rámci provedeného šetření formou „mystery client“ byl identifikován potenciál pro zlepšení komunikace
úředníků např. v oblastech: představování se a loučení, míra empatie, vhodná volba slov či nabídka
další pomoci. Zlepšení je možné hospodárně dosáhnout např. aktivní účastí na bezplatných
vzdělávacích kurzech Svazku měst a obcí České republiky, a to v rámci projektu „Efektivní správa obcí“.
Cílové skupiny

zaměstnanci úřadu, (nepřímo obyvatelé města)

Gestor

Tajemnice

Priorita

střední

Období

2022–2023

Indikátor

Počet odškolených člověkohodin na téma komunikačních dovedností (počet)

Náklady
Financování

bez finančního dopadu
Svazek měst a obcí České republiky - projekt „Efektivní
správa obcí“
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Opatření 1.4

Nalezení nových komunikačních kanálu a zlepšení formy stávající komunikace s mládeží

Odůvodnění

Efektivní komunikace města s mládeží je důležitá pro budování pocitu sounáležitosti této cílové skupiny
a zvyšování pravděpodobnosti udržení co největšího počtu mladých osob ve městě po dokončení jejich
studií. V tomto ohledu se nabízí specifická úprava textací příspěvků a zpráv určených mládeži, větší
míra využití videí na Facebooku, zapojení mládeže do konkrétních projektů, zajištění lepší informovanosti
na webu města např. o lince důvěry nebo prevenci kriminality apod. Klíčový je v tomto ohledu i rozvoj
spolupráce základních a středních škol s městem, s místními podnikateli i školami mezi sebou.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

střední

Období

2022–2024

Indikátor

Počet projektů aktivizujících mládež podpořených městem v uplynulém roce (počet); Existence sekce
webu města zaměřené na mládež (ano/ne); Počet sledujících FB města ve věku 13-18 let (počet)

Opatření 1.5

Realizace více akcí pro děti a mládež

Odůvodnění

V rámci analytických činností (individuální rozhovory a anketní šetření) byla zjištěna poptávka po růstu
nabídky volnočasového programu pro děti a mládež (např. soutěže pro mládež nebo různé akce
v knihovně, kině, městských sklepech či informačním centru).

Náklady
Financování

Cílové skupiny

žáci a studenti
zatím nelze blíže specifikovat
rozpočet města, OPZ

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Počet akcí pro děti realizovaných v uplynulém roce městem nebo za podpory města (počet)

Náklady
Financování

rodiny s dětmi
zatím nelze blíže specifikovat
rozpočet města, rozpočet zřizovaných organizací,
MŠMT ČR, Ústecký kraj

Opatření 1.6

Vytvoření virtuálních prohlídek úřadu a vybraných kulturních atraktivit

Odůvodnění

Virtuální prohlídky jsou moderní formou prezentace města a jeho památek či zajímavostí. Město Jirkov
by se v tomto ohledu mělo snadno dostat před konkurenci většiny měst v regionu, které zatím často
nemají virtuální prohlídky vytvořené, nebo již nejdou zobrazit kvůli ukončení podpory Adobe Flash Player.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

nízká

Období

2022–2023

Indikátor

Počet virtuálních prohlídek dostupných z webových stránek města (počet)

Náklady
Financování

obyvatelé města, turisté
4–12 tis. Kč / objekt (dle velikosti, resp. počtu snímků)
rozpočet města

Opatření 1.7

Tvorba měsíčních a týdenních komunikačních plánů

Odůvodnění

Při správě komunikačních kanálů města jsou patrné rezervy z pohledu koncepčního přístupu k hlavním
tématům a vyjasněnosti odpovědností. Je tak vhodné celý proces výběru a práce s hlavními tématy více
standardizovat prostřednictvím týdenních a měsíčních plánů, které stanoví nezbytný rozsah informování
o klíčových projektech a tématech (tj. pro každé téma budou přiřazeny komunikační kanály, které je
třeba využít, a to včetně stanovení frekvence zveřejňování a nastavení odpovědností). Nelze ale
opomínat skutečnost, že se mohou objevovat nové / neplánované aktuality, čemuž je třeba průběžně
a odůvodněně přizpůsobovat komunikační priority a pracovat s plány jako s živými dokumenty.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

nízká

Období

průběžně

Indikátor

Realizace měsíčních komunikačních plánů (ano/ne); Realizace týdenních komunikačních plánů (ano/ne)

Opatření 1.8

Tvorba časosběrných videí z velkých investičních projektů

Odůvodnění

Město Jirkov u vybraných velkých investičních projektů v minulosti zajistilo on-line kamerové vysílání,
které zachycovalo aktuální průběh stavebních prací. Do budoucna by bylo vhodné obdobná vysílání
ukládat a vytvářet časosběrná videa z realizace jednotlivých etap projektů. Zároveň je třeba dbát na to,
aby on-line vysílání bylo dostupné ze všech rozšířenějších webových prohlížečů, a to pro PC i mobily.

Náklady
Financování

Cílové skupiny

zaměstnanci úřadu, (nepřímo obyvatelé města)
bez finančního dopadu
-

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

nízká

Období

průběžně

Indikátor

Počet zveřejněných časosběrných videí v uplynulém roce (počet)

Náklady
Financování

obyvatelé města
cca 15 000 Kč / projekt; 1 člověkoden
rozpočet města
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PRIORITA 2: Komunikace na sociálních sítích
Opatření 2.1

Systémové nastavení zveřejňování příspěvků na Facebooku ve frekvenci 2–3 příspěvků za den

Odůvodnění

Účelem opatření je zajistit to, aby již nedocházelo k občasnému přesycování facebookových stránek
města větším množstvím příspěvků během jednoho dne a zároveň aby docházelo k systematickému
nahrávání obsahu na denní bázi.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Průměrný počet příspěvků za den na Facebooku města v jednotlivých měsících uplynulého roku (počet);
Počet dní, ve kterých došlo k nahrání více než 3 příspěvků za den v uplynulém roce (počet)

Opatření 2.2

Zlepšení poutavosti textu přidávaných příspěvků na facebookové stránky města

Odůvodnění

Facebookové stránky města Jirkova trochu zaostávají proti řadě jiných měst z pohledu práce s textem.
Je zapotřebí každý z příspěvků opatřit buď úvodním „nadpisem“ velkým písmem, uvozující otázkou, nebo
graficky zpracovaným nadpisem na připojeném obrázku. Dále je vhodné čas od času využívat infografiku.
Důležitými aspekty jsou také snaha o osobnější přístup a práce s emocemi. Zároveň je vhodné držet se
u většiny příspěvků pod doporučovanou hranicí max. 280 znaků textů.

Náklady
Financování

Cílové skupiny

obyvatelé města
bez finančního dopadu
-

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Podíl příspěvků na Facebooku města, které mají buď „nadpis“, uvozující otázku nebo graficky zpracovaný
text přes zveřejňovanou fotografii (%)

Opatření 2.3

Zvýšení celkové atraktivity přidávaných příspěvků na Facebook a Instagram (např. infografika
nebo letecké a jiné profesionální fotografie)

Odůvodnění

Přestože je řada příspěvků města Jirkova na Facebooku i Instagramu na velmi vysoké úrovni, tak se
nedaří tuto laťku stabilně udržovat. Např. zajímavé statistické informace (grafy, tabulky, rozpočet) lze
podávat v atraktivnější formě. Je tedy záhodno systematicky pracovat na zlepšování průměrné kvality
zpracování příspěvků a přibližovat celkovou úroveň správy sociálních sítí sousednímu Chomutovu.
Nezbytným předpokladem je zajištění systematického přizpůsobování formy zpracování tomu, jaké
cílové skupině je dané sdělení určeno, a jaká je jeho primární funkce (např. informační vs. zábavná).
V některých případech je pak také velice efektivní podávat informace na sociálních sítích čistě v grafické
podobě s minimem doprovodného textu (infografika). (Pozn.: Realizaci opatření je vhodné zajistit interními
kapacitami. V případě potřeby lze ale uvažovat o navázání dílčí spolupráce s externím fotografem.)

Náklady
Financování

Cílové skupiny

obyvatelé města
bez finančního dopadu
-

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Průměrný a mediánový počet „to se mi líbí“ a pozitivních komentářů u příspěvků na sociálních sítích;
Počet zveřejněných informačních grafik (počet); Dostatečná míra vizuální jednotnosti příspěvků (ano/ne)

Opatření 2.4

Větší zaměření na praktické informace a propagaci investičních projektů města

Odůvodnění

Z analytických prací vyplynulo, že se komunikační kanály relativně hodně zaměřují na společenské
a kulturní akce, zatímco oblast praktických informací či propagace investičních projektů lehce zaostává.

Náklady
Financování

Cílové skupiny

obyvatelé města
bez finančního dopadu
(dle rozsahu spolupráce s externím fotografem)
rozpočet města

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Podíl obyvatel, kteří na otázku, jaké informace Vám nejčastěji uniknou, odpoví „o dopravních omezeních
a uzavírkách“, „o plánované či realizované výstavbě“, či „o poplatcích (za svoz odpadů, ze psů atp.)“ (%)
Počet investičních projektů, které byly v uplynulém roce systematicky komunikovány veřejnosti (počet)

Náklady
Financování

obyvatelé města
bez finančního dopadu
-
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PRIORITA 2: Komunikace na sociálních sítích
Opatření 2.5

Propagace sociálních sítí města za účelem získání většího počtu sledujících

Odůvodnění

Město Jirkov má na svých sociálních sítích průměrný dosah, je zde tedy potenciál pro významný růst
základny sledujících uživatelů. K tomu je možné realizovat jak levná řešení (např. přidávání odkazů na
sociální sítě v e-mailových podpisech, v propagačních materiálech města nebo na bannerech města),
tak případnou placenou propagaci.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

nízká

Období

průběžně

Indikátor

Počet sledujících oficiálních kanálů města Jirkova na sociálních sítích (počet)

Náklady
Financování

obyvatelé města
bez finančního dopadu
(v případě placené reklamy 1,5 – 20 tis. Kč)
rozpočet města

PRIORITA 3: Vybavenost v oblasti komunikace
Opatření 3.1

Zlepšování IT vybavenosti příspěvkových organizací města za účelem zvýšení efektivity
jejich komunikace

Odůvodnění

V rámci realizovaných rozhovorů byly zjištěny problémy z pohledu vybavenosti některých příspěvkových
organizací města IT vybavením, které by bylo vyhovující pro uspokojení jejich komunikačních potřeb
(např. kvalitní počítač s moderním grafickým softwarem). Situaci není nutné řešit okamžitě, avšak je
vhodné tyto potřeby blíže specifikovat a zakomponovat je do střednědobého výhledu.

Gestor

Místostarostka

Cílové skupiny

Priorita

nízká

Období

2023–2024

Indikátor

Míra spokojenosti zaměstnanců příspěvkových organizací s technickým vybavením pro zajištění vnější
komunikace; Míra spokojenosti obyvatel s kvalitou komunikace příspěvkových organizací města; Objem
finančních prostředků investovaných do modernizace IT vybavenosti příspěvkových organizací

Opatření 3.2

Zavedení digitální úřední desky

Odůvodnění

Implementace digitální úřední desky je dobrým způsobem, jak snížit administrativní náročnost procesů
správy úřední desky. Zároveň by mělo být možné získat dotaci, která pokryje většinu nákladů spojených
se zaváděním tohoto moderního prvku eGovernmentu.

Náklady
Financování

Cílové skupiny

příspěvkové organizace města, obyvatelé města
zatím nelze specifikovat
rozpočet města, IROP

Gestor

Odbor vnitřní správy a rozvoje

Priorita

nízká

Období

2022–2023

Indikátor

Počet digitálních úředních desek ve městě (počet)

Náklady
Financování

obyvatelé města
250–300 tis. Kč (za jednu digitální úřední desku)
rozpočet města, OPZ, IROP

PRIORITA 4: Posilování participace
Opatření 4.1

Realizace setkávání vedení města s veřejností v neformálním prostředí

Odůvodnění

Z důvodu mimořádných opatření proti covid-19 poklesla míra setkávání vedení města s veřejností.
Tento negativní trend je zapotřebí, jakmile to bude možné, přerušit a plně obnovit jak setkávání podle
lokalit (zde je třeba dbát na to, aby setkání byla jasně a vhodně tematicky zaměřená i dobře propagovaná
a dokázala tak nalákat dostatek účastníků), tak setkávání s předsedy SVJ a se seniory (např. v rámci
Klubu aktivních seniorů nebo domova pro seniory) i veřejná projednávání připravovaných koncepčních
a strategických dokumentů. Uvažovat lze také o vyzkoušení dalších forem participace jako „Café dialog“,
„Na pivo se starostkou“ či „Z očí do očí“.
Cílové skupiny

obyvatelé města

Gestor

Starostka

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Počet setkání vedení města s veřejností v neformálním prostředí v uplynulém roce (počet)

Náklady
Financování

5–30 tis. Kč ročně
rozpočet města

Stránka 43

PRIORITA 4: Posilování participace
Opatření 4.2

Zavedení pravidelných setkání vedení města s podnikateli (min. 1x ročně)

Odůvodnění

Zahájení pravidelných setkání s podnikateli již bylo v plánu na první polovinu roku 2020. Nicméně kvůli
nástupu pandemie covid-19 se první setkání dosud neuskutečnilo a není stanoven ani náhradní termín.
Ten je vhodné nalézt, jakmile se rozvolní mimořádná opatření. První setkání by se mělo ideálně
uskutečnit v období květen–červen 2022, nebo případně září–říjen 2022.
Cílové skupiny

podnikatelé

Gestor

Starostka

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Počet setkání vedení města s podnikateli v uplynulém roce (počet)

Náklady
Financování

5–10 tis. Kč ročně
-

Opatření 4.3

Zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu v rámci vybraných investic

Odůvodnění

Umožnění zapojení veřejnosti do rozhodování o klíčových investicích se stává velice důležitým bodem
transparentního řízení rozvoje měst a obcí. Je tak nutné soustavně rozvíjet min. participativní rozpočet.
Cílové skupiny

obyvatelé města

Gestor

Starostka

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Objem finančních prostředků v participativním rozpočtu (tis. Kč); Podíl realizovaných projektů, které byly
obyvateli odhlasovány v rámci participativního rozpočtu (%)

Opatření 4.4

Zajištění on-line vysílání z jednání zastupitelstva

Odůvodnění

V rámci analytických činností (individuální rozhovory a anketní šetření) byla zjištěna poptávka po on-line
vysílání z jednání Zastupitelstva města Jirkova, jehož zavedením by se mohla výrazně zvýšit účast
veřejnosti na tomto jednání nejvyššího orgánu samostatné působnosti města.

Náklady
Financování

Cílové skupiny

min. 1 mil. Kč ročně
rozpočet města

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

nízká

Období

2022–2023

Indikátor

Zajištění on-line vysílání z jednání zastupitelstva (ano/ne)

Náklady
Financování

obyvatelé města
200–300 tis. Kč (cena k zajištění kvalitního on-line
vysílání – například překliky na projednávaný bod,
titulky, kdo právě hovoří apod.)
rozpočet města

PRIORITA 5: Organizační změny a interní komunikace
Opatření 5.1

V rámci porad (vedení, rozvoje) klást větší důraz na interní komunikaci

Odůvodnění

Účelem opatření je zlepšit kvalitu interní komunikace vedení města. Systematický a organizovaný
přístup k organizaci a struktuře jednotlivých porad zajistí časovou úsporu a celkovou spokojenost
vedení s komunikací, která přispěje ke zvýšení efektivity komunikace a snížení informačního šumu.
Klíčový je zejména přenos informací z porad směrem k Odboru kanceláře úřadu, potažmo tiskovému
mluvčímu, aby mohli finální zpracovatelé s informacemi včas a odborně pracovat. Zde se nabízí buď
zavedení systematického a včasného dodávání výstupů z vrcholových porad (usnesení, zápisy apod.),
nebo osobní účast tiskového mluvčího či jiného kompetentního zástupce Odboru kanceláře úřadu.
Cílové skupiny

vedení města

Gestor

Starostka

Priorita

vysoká

Období

průběžně

Indikátor

Míra spokojenosti vedení města, tiskového mluvčího a vedoucí Odboru kanceláře úřadu s interní
komunikací (hodnotící škála v anketním šetření)

Náklady
Financování

bez finančního dopadu
-
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PRIORITA 5: Organizační změny a interní komunikace
Opatření 5.2

V rámci porad (jednotlivých odborů, vedoucích) klást větší důraz na interní komunikaci

Odůvodnění

Účelem opatření je zlepšit kvalitu interní komunikace v rámci jednotlivých odborů města. Systematický
a organizovaný přístup k organizaci a struktuře jednotlivých porad zajistí časovou úsporu a celkovou
spokojenost zaměstnanců s komunikací, která přispěje ke zvýšení efektivity komunikace a snížení
informačního šumu. Klíčový je zejména přenos informací z porad směrem k Odboru kanceláře úřadu,
potažmo tiskovému mluvčímu, aby mohli finální zpracovatelé s informacemi včas a odborně pracovat.
Cílové skupiny

Gestor

Tajemnice

Priorita

vysoká

Období

průběžně

Indikátor

Míra spokojenosti vedoucích odborů s interní komunikací (hodnotící škála v anketním šetření)

Náklady
Financování

odbory MěÚ Jirkov
bez finančního dopadu
-

Opatření 5.3

Vytvoření motivačního a přívětivého prostředí, které bude zvyšovat loajalitu úředníků
a kvalitu jejich odváděné práce

Odůvodnění

Z pohledu klientů MěÚ Jirkov a obyvatel města je zásadním aspektem vnímání komunikace města
vstřícnost a odbornost úředníků, se kterými přijdou do kontaktu. Za tímto je účelem je zapotřebí interně
vytvářet přívětivé a motivační prostředí, které pomůže udržet zaměstnance úřadu na jejich pozicích
a zlepší přenos znalostí v případě jejich odchodu (tj. zabrání vysoké fluktuaci a neřízené ztrátě know-how).

Gestor

Vedení města

Cílové skupiny

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Míra celkové spokojenosti zaměstnanců MÚ (hodnotící škála v anketním šetření)

Náklady
Financování

zaměstnanci MěÚ
bez finančního dopadu
-

PRIORITA 6: Spolupráce se zřizovanými organizacemi města
Opatření 6.1

Zachování spolupráce města s organizací „Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov“

Odůvodnění

Příspěvková organizace města „KVIZ Jirkov“ tvoří jeden z hlavních pilířů společenského dění ve městě.
Organizace provozuje hned několik zařízení, a to: zámek Červený Hrádek, Městské historické sklepy,
Městská věž, Městská knihovna, Jirkovské divadlo a Informační centrum Jirkov. O činnosti organizace
je potřeba řádně informovat veřejnost a koordinovat její aktivity také s městem Jirkovem. K tomu je
potřeba zachovat min. stávající míru spolupráce a ideálně ji ještě více prohloubit.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Podíl vyslyšených požadavků města na podklady od KVIZ Jirkov (%)

Náklady
Financování

obyvatelé města
bez finančního dopadu
-

Opatření 6.2

Posílení procesu propagace společenských akcí organizací ve městě

Odůvodnění

Systém propagace společenských akcí na území města není dostatečně provázán, kdy aktuálně není
město plně informováno o dění na úrovni jednotlivých zřizovaných organizací. Doporučeným způsobem,
jak tuto situaci vylepšit, je zavést systém pravidelného vyžádání přehledu připravovaných akcí od všech
relevantních organizací. Dále je uvažováno osadit stálé informační bannery u zřizovaných školských
zařízení, čímž vznikne dosud chybějící propagační prostor pro aktivity města na těchto strategických
místech. Tyto bannery je možné využít také pro vzájemné sdílení akcí a dalších informací mezi školami.
V neposlední by bylo vhodné, vzhledem ke zjištěným rezervám z pohledu vzájemné spolupráce města
a školských zařízení na propagaci místního dění, zavést systém, v jehož rámci bude docházet
k vylepování plakátů na školách (či v jejich bezprostředním okolí), které zvou na městské akce.
Cílové skupiny

obyvatelé města, zaměstnanci MěŮ, žáci a studenti,
rodiny s dětmi
8–15 tis. Kč (odhadovaná cena za pořízení bannerů)
6–9 tis. Kč ročně (v případě zakázkového tisku plakátů
s měsíčním přehledem kulturních akcí)

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

nízká

Období

průběžně

Indikátor

Podíl společenských akcí přísp. org. města, které jsou propagovány i přes komunikačními kanály města (%);
Počet návštěvníků na akcích pořádaných zřizovanými organizacemi (počet); Počet vyvěšených plakátů
s přehledem kulturních akcí města v prostorách školských zařízení či jejich bezprostředním okolí (počet
za uplynulý rok); Počet nainstalovaných informačních bannerů / vývěsek u zřizovaných škol (počet)

Náklady
Financování

rozpočet města
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PRIORITA 6: Spolupráce se zřizovanými organizacemi města
Opatření 6.3

Zlepšení vazby mezi sociálními sítěmi města a sociálními sítěmi zřizovaných organizací
(vzájemné sdílení relevantních příspěvků)

Odůvodnění

V rámci provedené analýzy byl zjištěn pouze min. výskyt vzájemného sdílení příspěvků na sociálních
sítích mezi městem a jím zřizovanými organizacemi i organizacemi navzájem.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

nízká

Období

průběžně

Indikátor

Počet sdílených příspěvků na sociálních sítích mezi jednotlivými zřizovanými organizacemi a městem
a organizacemi navzájem (počet)

Náklady
Financování

obyvatelé města
bez finančního dopadu
-

PRIORITA 7: Propagace a turismus
Opatření 7.1

Tvorba a tisk propagačních materiálů (např. cestovní deník) a tematických brožur
(např. historie města, přírodní atraktivity, sportovní vyžití a kulturní vyžití)

Odůvodnění

Distribuce propagačních materiálů a tematických brožur je základním aspektem podpory cestovního
ruchu na území města, který nelze opomíjet. V tomto ohledu je možné navázat užší spolupráci také se
dvěma destinačními agenturami, které svojí působností zasahují i do Jirkova.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Počet vytvořených brožur a dalších propagačních materiálů (počet); Objem tisku vytvořených brožur
a dalších propagačních materiálů (ks)

Opatření 7.2

Rozvoj spolupráce města s novináři

Odůvodnění

V důsledku pandemie Covid-19 došlo k přerušení tiskových konferencí, které se nekonaly ani on-line
formou. Je vhodné tyto konference obnovit a dále také nově navázat přímou komunikační linii
s vybranými novináři, kterým by město mělo min. na měsíční bázi zasílat hlavní tiskové zprávy, které
by tito novináři mohli chtít blíže rozpracovat. Cílem je posílit komunikační dosah (resp. se více dostávat
do regionálních a celostátních médii) a navýšit kvalitu externího zpracování zpráv o městu Jirkovu.

Náklady
Financování

turisté
cca 30 tis. Kč ročně
rozpočet města

Gestor

Tiskový mluvčí

Cílové skupiny

turisté, obyvatelé města

Priorita

střední

Náklady

bez finančního dopadu

Období

průběžně

Indikátor

Počet tiskových konferencí za rok (počet); Počet novinářů, kterým jsou přímo zasílány „výběry“ z tiskových
zpráv města (počet); Frekvence zasílání „výběr“ z tiskových zpráv (průměrný počet e-mailů za měsíc)

Opatření 7.3

Zajištění účasti města na turistických veletrzích

Odůvodnění

Turistické veletrhy jsou zajímavý způsob, jak prezentovat atrakce města lidem a oslovit tak cíleně lidi,
kteří rádi cestují. Výhodou tohoto opatření je především možnost kreativní cílené propagace, včetně
možnosti účasti na veletrzích v zahraničí, která potenciálně může přilákat movitější zahraniční turisty.

Financování

Cílové skupiny

rozpočet města

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Počet turistických veletrhů, kterých se Jirkov zúčastnil v uplynulém roce (počet)

Náklady
Financování

turisté
cca 40 000 Kč / jeden veletrh
rozpočet města
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PRIORITA 7: Propagace a turismus
Opatření 7.4

Aktivní vyhledávání inzertních příležitostí, televizních pořadů, tematických příloh novin
a časopisů, jejichž prostřednictvím se město může zviditelnit

Odůvodnění

Výhodou opatření je jeho cílenost. Je možné zvolit místa k inzerci, které aktivně nadšenci do cestování
a turistiky. Může se jednat například o cestovatelské periodika nebo televizní pořady, které dělají
reportáže ze zajímavých koutů ČR. Tímto způsobem je oslovena množina lidí, u kterých je vysoká
šance, že město skutečně navštíví.

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Cílové skupiny

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Počet TV pořadů s účastí zástupců města Jirkova (počet), Počet inzercí města v tematických periodikách (počet)

Opatření 7.5

Vytvoření facebookových stránek Informačního centra Jirkov a jejich využití pro propagaci
turistické nabídky (alternativně lze řešit v podobě intenzivnějšího využití již existujících
facebookových stránek KVIZ p.o.)

Odůvodnění

Běžnou praxí je, že informační centra v jiných městech disponují facebookovým profilem, na kterém je
zveřejněna otvírací doba a její případné změny, nebo aktuality a zajímavosti z města, vzhledem
k turistickým atrakcím (například otevírací doby památek atd.). Facebooková stránka by rovněž měla
propagovat zajímavé události (např. nové výstavy a blížící se společenské akce) a atraktivní kulturní
i přírodní památky, čímž bude lákat potenciální turisty k návštěvě města. Tyto facebookové stránky lze
nazvat např. „Visit Jirkov (oficiální stránky Turistického informačního centra Jirkov)“.

Náklady
Financování

Cílové skupiny

turisté
zatím nelze blíže specifikovat
rozpočet města

Gestor

Místostarostka

Priorita

střední

Období

průběžně

Indikátor

Založení facebookové stránky Informačního centra Jirkov (ano/ne); Počet sledujících na facebookové
stránce Informačního centra Jirkova (počet)

Opatření 7.6

Modernizace sekce webových stránek města „Volný čas“

Odůvodnění

Sekce věnující se volnému času není zpracována příliš přehledně. V jednotlivých podsekcích je
obtížené se orientovat a z hlediska obsahu je zde značná nerovnováha. Bylo by vhodné vytvořit více
intuitivní rozložení sekce. Například umístit interaktivní mapu na vyšší příčku seznamu odkazů či zařadit
článek věnující se „Opičce Jiřince“ o úroveň níže v hierarchii stránek.

Náklady
Financování

Cílové skupiny

turisté
bez finančního dopadu
-

Gestor

Odbor kancelář úřadu

Priorita

nízká

Období

2022–2023

Indikátor

Webová sekce „Volný čas“ byla modernizována (ano/ne)

Náklady
Financování

turisté, obyvatelé města
zatím nelze blíže specifikovat
rozpočet města
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C2. CÍLOVÉ SKUPINY A KOMUNIKAČNÍ MIX
Proces sdělování informací a vymezení odpovědnosti
Jádrem efektivní vnější komunikace měst je zajištění využití optimální kombinace dostupných nástrojů
(„komunikační mix“), s ohledem na cílové skupiny. Paralelně je zapotřebí jasně stanovit kompetence
jednotlivých zaměstnanců v oblasti komunikace s veřejností a jejich odpovědnosti jak za věcnou správnost
publikované / komunikované informace, tak za její včasné zveřejnění na vhodných komunikačních kanálech,
nebo za její kontrolu před publikováním.
Pro efektivní předání informací, které město potřebuje či chce komunikovat svým občanům, je nutné v prvním
kroku nejdříve idenfitikovat cílové skupiny, které by s nimi měly být prioritně obeznámeny. Podle učiněného
výběru cílových skupin je pak vhodné přizpůsobit výběr komunikačních prostředků / nástrojů. Například pro
mladistvé může být efektivní forma zajištěna na sociálních sítích, zatímco senioři potřebují být informování
tradičnějšími kanály (např. výlepové plochy u zastávek MHD, u prodejen potravin, před úřadem či před objekty
občanské vybavenosti). Specifické cílové skupiny také představují turisté, nebo místní podnikatelé, které je
také vhodné oslovovat specifickými nástroji (např. sekce na webových stránkách, letáky v infocentru či přímá
komunikace s podnikateli – workshopy a e-maily).
V případě, že je předávaná informace relevantní pro celou populaci města Jirkova, potom je záhodno využít
širšího či rovnou celého portfolia komunikačních nástrojů pro informování obyvatel. Nicméně je nutné zajistit
obsahovou konzistentnost předávaného sdělení, respektive kontrolovat obsah předávaných informací napříč
všemi využitými kanály a odstraňovat případné nejasnosti, které mohou vyplynout buď ze zavádějící podoby
konkrétních formulací, nebo vzájemného nesouladu mezi jednotlivými využitými kanály. Odpovědnost za toto
zajištění jednotnosti a srozumitelnosti klíčových sdělení napříč všemi komunikačními prostředky města by měl
mít tiskový mluvčí. V případě specifických nástrojů (pozvánky na akce příspěvkových organizací, odborné
články v Jirkovských novinách apod.) by pak měla ležet odpovědnost na kompetentních zaměstnancích
městského úřadu nebo příslušných organizací, kteří disponují potřebnými znalostmi. Nicméně tiskový mluvčí
by ze své pozice měl pravidelně, nikoliv však nezbytně ve vysoké frekvenci, kontrolovat to, zda je zajištěna
vizuální jednotnost v rámci veškerých využívaných komunikačních nástrojů, které mají nebo mohou mít
grafické zpracování.
Autorem části informačních sdělení je také starostka či místostarostka. Ty mohou své záměry a myšlenky
konzultovat s tiskovým mluvčím, nebo dalšími zaměstnanci Odboru kanceláře úřadu. Dále pak část aktivit
spojených s informováním veřejnosti může být outsourcována a není potřeba se tomuto přístupu bránit. Může
se jednat např. o grafické zpracování letáků, tvorbu videoreportáží, vytvoření nové sekce webových stránek,
realizace dotazníkového šetření apod., přičemž je obvykle nutné zachovat určitou míru kontroly nad
vytvářeným obsahem z úrovně města. Zároveň pak mohou jednotliví zaměstnanci města využít externí
informační zdroje (např. z ministerstev), nebo zapojit občany (např. anketa) pro účely tvorby úplného
a aktuálního sdělení.
Většina sdělení přes oficiální komunikační kanály města, které mají obyvatelé spjaty přímo s vedením města,
by ale měla podléhat kontrole tiskovým mluvčím, případně vedoucím Odboru kanceláře úřadu, který je pozici
tiskového mluvčí nadřízen. Dále je vhodné držet se doporučení, že by veškeré tištěné materiály distribuované
městem za účelem propagace jeho aktivit měly být zveřejněny i online formou.
V prostředí MěÚ Jirkov je výše popsaný proces (viz také Schéma 2) aplikován, přestože není ukotven v žádné
směrnici či metodice. Určité rezervy však zatím jsou v otázce identifikace hlavní cílové skupiny, kdy výběr
komunikačního prostředku a způsob zpracování informací obvykle nepodléhá (alespoň ne vědomě) tomu, jaké
cílové skupině je sdělení určeno.

Stránka 48

Schéma 2 Zachycení procesu sdělování informací městem Jirkovem

Zdroj: Vlastní zpracování

Komunikační mix ve vazbě na cílové skupiny
Tabulka na následující straně zachycuje vazbu komunikačního mixu na cílové skupiny. „Špatná“ uplatnitelnost zde indikuje slabou (ale existující) vazbu a relativní
nevhodnost užití daného komunikačního nástroje pro oslovení dotčené cílové skupiny. Naopak „dobrá“ uplatnitelnost vazba značí, že je efektivní komunikační
kanál aktivně využívat pro naprostou většinu sdělení určených dané cílové skupině. Pro každý z kanálů je dále nastavena odpovědnost za hlavní oblasti jejich
věcné správy (tj. zpracování obsahu, dodávání vstupů a finální kontrola).
Při sestavení matice odpovědností byl vzat v potaz aktuální průběh procesů, a to s cílem příliš nezasahovat do jádra jejich funkčnosti (tj. zpracování obsahu).
Změny a upřesnění jsou tak navrženy primárně pro oblasti „dodávání vstupů“ a „finální kontrola“.
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Tabulka 15 Zhodnocení významu jednotlivých komunikačních kanálů pro vybrané cílové skupiny a nastavení odpovědností za jejich správu
Odpovědnost za

žáci
a studenti

rodiny
s dětmi

zaměstnanci

senioři

podnikatelé

turisté

Uplatnitelnost pro komunikaci s cílovou skupinou

Jirkovské noviny

špatná

běžná

dobrá

dobrá

běžná

špatná

webové stránky města

špatná

běžná

dobrá

běžná

dobrá

dobrá

facebookový profil města

běžná

dobrá

běžná

špatná

špatná

běžná

instagramový profil města

běžná

špatná

špatná

špatná

špatná

běžná

youtubový kanál města

špatná

špatná

špatná

špatná

špatná

špatná

Munipolis (Mobilní Rozhlas)

špatná

běžná

běžná

běžná

běžná

špatná

propagační a kulturní referent;
webové stránky a krizové řízení

výlepové plochy

běžná

běžná

běžná

běžná

špatná

špatná

externí dodavatel

e-mailová komunikace

špatná

běžná

špatná

špatná

běžná

-

oslovení zaměstnanci úřadu

telefonická komunikace

špatná

špatná

špatná

špatná

špatná

-

oslovení zaměstnanci úřadu

úřední hodiny

špatná

běžná

běžná

špatná

běžná

-

oslovení zaměstnanci úřadu

osobní setkání s vedením města
(včetně jednání zastupitelstva)

špatná

běžná

běžná

běžná

dobrá

-

vedení města; tiskový mluvčí

vedoucí odborů

starostka

průzkumy veřejného mínění

špatná

běžná

běžná

špatná

běžná

špatná

Odbor kanceláře úřadu

vedoucí odborů;
tajemnice úřadu

rada města

komunikační kanály KVIZ p. o.

běžná

běžná

běžná

běžná

špatná

běžná

pověření pracovníci knihovny,
informačního centra a KVIZ

Odbor kanceláře úřadu

ředitel KVIZ

dobrá

dobrá

běžná

špatná

špatná

špatná

pověření pracovníci školských
zařízení

Odbor kanceláře úřadu,
Odbor soc. věcí a školství

ředitelé školských
zařízení

-

špatná

špatná

dobrá

špatná

-

pověřený pracovník MěÚSS

Odbor kanceláře úřadu,
Odbor soc. věcí a školství

ředitel MěÚSS

Komunikační nástroj

komunikační kanály školských
zařízení
komunikační kanály městského
ústavu sociálních služeb
Zdroj: Vlastní zpracování
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zpracování obsahu

redaktoři novin
webové stránky a krizové
řízení; propagační a kulturní
referent; tiskový mluvčí
propagační a kulturní
referent; tiskový mluvčí
propagační a kulturní
referent
propagační a kulturní referent;
webové stránky a krizové řízení

dodávání vstupů

vedoucí odborů; zástupci
zřizovaných organizací
vedoucí odborů; zástupci
zřizovaných organizací
vedoucí odborů; zástupci
zřizovaných organizací
tiskový mluvčí
externí dodavatel;
tiskový mluvčí
vedoucí odborů; zástupci
zřizovaných organizací;
tiskový mluvčí
Odbor kanceláře úřadu;
zástupci zřizovaných org.
věcně příslušní
zaměstnanci úřadu
věcně příslušní
zaměstnanci úřadu
věcně příslušní
zaměstnanci úřadu

finální kontrolu

redakční rada
vedoucí Odboru
kanceláře úřadu;
místostarostka
vedoucí Odboru
kanceláře úřadu
vedoucí Odboru
kanceláře úřadu
vedoucí Odboru
kanceláře úřadu
vedoucí Odboru
kanceláře úřadu
vedoucí Odboru
kanceláře úřadu
vedoucí odborů
vedoucí odborů
vedoucí odborů

Pro komunikování informací žákům a studentům je ideální využít sociální sítě, výlepové plochy a po realizaci
osvětové kampaně i Munipolis. Získání zpětné vazby od této cílové skupiny je možné skrze průzkumy
veřejného mínění, které by měly být realizovány prostřednictvím spolupráce se vzdělávacími institucemi
(případně osobní formou v terénu), jelikož míra návratnosti dotazníků distribuovaných běžnými cestami (pošta,
Facebook, webové stránky) je obvykle výrazně nejnižší oproti ostatním cílovým skupinám.
Z pohledu rodičů dětí v předškolním a školním věku (výše jako „rodiny s dětmi“) jsou zásadní komunikační
kanály navštěvované školy a přímá interakce s učiteli. Informačně bohaté jsou pak i Facebookové stránky
města, kde město informuje o aktivitě mateřských a základních škol a společenských akcích pro děti. Tyto
zprávy jsou sice uveřejňovány i na webových stránkách a Munipolisu, ale na Facebooku mají aktuálně největší
dosah.
Informování osob v produktivním věku (resp. zaměstnanců) o dění ve městě je efektivní skrze Jirkovské
noviny, ale pro účely připomínání blížících se termínů akcí a řešení krizové komunikace je tato forma prakticky
nevyužitelná. Některé informace je tak vhodné primárně sdělovat přes Munipolis, Facebook, webové stránky,
nebo výlepové plochy. Mobilizace cílové skupiny zaměstnanci je možná za pomoci průzkumů veřejného
mínění a na osobních setkáních vedení města s veřejností. Pro tuto nejpočetnější skupinu obyvatel města je
také podstatná komunikace v rámci úředních hodin, telefonicky nebo přes e-mail. Je tedy potřeba vysoký
standard přímé komunikace s klienty úřadu (tj. přívětivé vystupování, předávání nezavádějících informací,
ověřování předávaných informací u kompetentních osob, krátká doba odpovědi apod.).
Senioři jsou komplikovanější cílovou skupinou k efektivnímu oslovení, z důvodu jejich často nižší počítačové
gramotnosti a omezenému přístupu k internetu. Zveřejňování aktualit na webových stránkách a facebookové
stránce města nemůže tuto skupinu obyvatel zcela uspokojit. Senioři potřebují být pravidelně informováni
z Jirkovských novin, díky kterým mají přehled o tom, co se ve městě děje. V kombinaci s výlepovými plochami
a možností informování se v informačním centru či během úředních hodin městského úřadu lze udržovat tuto
skupinu obyvatel dostatečně informovanou. Výrazně napomáhá také Munipolis, který možná trochu
překvapivě využívá významná část seniorů. S tímto nástrojem je spojena také rozesílka SMS a informačních
e-mailů, které jsou dalším podstatným zdrojem informací pro část osob této cílové skupiny. Pro zajištění
pozitivního vnímání města místními seniory je pak přínosné dělat pravidelně průzkumy veřejného mínění
a setkání vedení města s širokou veřejností nad klíčovými tématy.
Další specifickou cílovou skupinou komunikace města Jirkova jsou podnikatelé, a to ať místní podnikatelé,
nebo potenciální investoři. Tato skupina typicky navštěvuje webové stránky za účelem hledání praktických
informací („Jak si vyřídit?“, veřejné zakázky, pronájem/prodej majetku, grantový systém města apod.). K tomu
je vhodné mít vytvořenou sekci cílenou přímo na ní. Tento přístup není v současnosti aplikován v plném
rozsahu, avšak velká část informací je koncentrována v sekci „Praktické informace“. Nicméně některá důležitá
témata jsou zařazena v sekci „Město“ (např. Dotační programy) nebo v sekci „Městský úřad“ (např. Žádosti
a formuláře; e-podatelna; Úřední deska). Pro podnikatele bývá také zásadní vytvoření funkčního kanálu přímé
komunikace s městem, na kterém mohou řešit své dotazy a problémy. K tomu může posloužit e-mailová
korespondence, nebo osobní setkání s konkrétními zaměstnanci městského úřadu, případně veřejná setkání
či jednání zastupitelstva.
Poslední cílovou skupinou, na kterou se blíže tento dokument zaměřuje, jsou turisté. Pro jejich přilákání do
regionu je klíčová přítomnost stálých atraktivit cestovního ruchu a také pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí včetně jejich vhodné medializace. K tomu mohou přispět webové stránky města či
sociální sítě a dále pak také (nad rámec sledovaných nástrojů) rozhlasové a televizní vysílání nebo turistické
portály (kudyznudy.cz, mistopisy.cz, informuji.cz, kam-na-vylet.cz apod.).
Shrnutí: Z analýzy potřeb jednotlivých cílových skupin vyplývá, že by město Jirkov mělo zachovat všechny
své komunikační kanály. Pro sdělování informací žákům a studentům se z komunikačních nástrojů jeví jako
nejvhodnější sociální sítě, výlepové plochy a kanály vybraných příspěvkových organizací města. Obdobná
situace je u cílové skupiny rodiny s dětmi, u které dominuje Facebook a komunikační nástroje školských
zařízení. Pro osoby v produktivním věku jsou ideální Jirkovské noviny a webové stránky, část této cílové
skupiny ale preferuje Facebook nebo Munipolis. U seniorů jsou pak hlavní Jirkovské noviny či Munipolis
a případně i výlepové plochy. Podnikatelé nejvíce ocení informace na webových stránkách města, stejně
jako turisté, které do regionu mohou zlákat také sociální sítě.
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C3. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE A MONITORING
Zpracováním a přijetím Komunikační strategie začíná proces, který bude směřovat k naplnění stanovené vize.
Cílem této kapitoly je doporučit způsob, jakým by mělo průběžně a systematicky docházet k realizaci opatření
v rámci jednotlivých priorit definovaných v Strategické části dokumentu. V bližším pohledu se jedná o stanovení:
•

odpovědnosti za klíčové činnosti implementace Komunikační strategie;

•

způsob práce s implementačními nástroji („Zásobník opatření“ a „Akční plán“);

•

systém monitoringu naplňování Komunikační strategie.

Vymezení odpovědností za klíčové činnosti
Pro úspěšnou implementaci Komunikační strategie by měla být sestavena „pracovní skupina pro komunikaci“,
která se stane základním institucionálním prvkem průběžného monitoringu naplňování Komunikační strategie
a hlavním iniciátorem aktivit vedoucích k efektivnímu řízení celého implementačního procesu. Tuto pracovní
skupinu jmenuje Rada města Jirkova, která by také 1x ročně měla schvalovat „Hodnotící zprávu k naplňování
Komunikační strategie“, jejíž obsah bude vytvářet právě ona pracovní skupina za řízení z úrovně vedoucí
Odboru kanceláře starosty. Samotný dokument Komunikační strategie schvaluje Zastupitelstvo města Jirkova,
jakožto vrcholný orgán samosprávy.
Dalším klíčovým aspektem implementace Komunikační strategie je aktivní zapojení „gestorů opatření“ do
řízení včasného a úplného naplnění všech jim přiřazených opatření.
Doporučení pro pracovní skupinu:
Složení (dle potřeby lze doplnit o další kompetentní osoby):
•

vedoucí – místostarostka;

•

zástupce vedoucí – vedoucí Odboru kancelář úřadu;

•

členové – tajemnice, tiskový mluvčí, propagační a kulturní referent, webové stránky a krizové řízení.

Frekvence setkávání:
•

2x ročně (např. prosinec, červen).

Obsah jednání:
•

Na přelomu roku – zhodnocení naplňování Akčního plánu a jeho aktualizace.

•

V průběhu roku – identifikace problémových opatření a navržení způsobu iniciace jejich realizace.

Způsob práce se Zásobníkem opatření a Akčním plánem
Kapitola „C1 Zásobník opatření“ stanovuje výchozí seznam opatření, které je vhodné realizovat v rámci
definovaných priorit komunikace města Jirkova. Tento zásobník je vhodné provázat s procesem strategického
plánování rozvoje města a zařadit jeho opatření do jednotného Akčního plánu. Za zajištění tohoto propojení
by měl odpovídat „vedoucí pracovní skupiny pro komunikaci“, věcné zpracování návrhu pak mohou provádět
pověření členové této pracovní skupiny (resp. zaměstnanci Odboru kanceláře starosty).
Systém monitoringu
Ve frekvenci min. 1x ročně je nezbytné vyhodnocovat to, jak se daří naplňovat opatření navržená v rámci této
Komunikační strategie. K tomu je vhodné vytvářet souhrnný výstup v podobě hodnotící / souhrnné zprávy,
která jasně identifikuje status realizace všech opatření a k problematickým bodům poskytne řádné odůvodnění
nerealizace v původně plánovaném rozsahu a případné nápravné kroky, jenž je potřeba přijmout pro dosažení
požadovaného výsledku.
V rámci hodnotící / souhrnné zprávy je klíčové sledovat následující indikátory spjaté s konkrétními opatřeními:
•
•
•
•
•

Existence nástroje, nebo sekce webových stránek informujících o investičních projektech (ano/ne)
Počet interaktivních mapových vrstev v GISu města (počet)
Počet virtuálních prohlídek dostupných z webových stránek města (počet)
Počet odškolených člověkohodin na téma komunikačních dovedností v období 2022–2025 (počet)
Počet projektů aktivizujících mládež podpořených městem v období 2022–2025 (počet)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existence sekce webu města zaměřené na mládež (ano/ne)
Počet sledujících FB města ve věku 13-18 let (počet)
Počet akcí pro děti realizovaných v období 2022–2025 městem nebo za podpory města (počet)
Realizace měsíčních komunikačních plánů (ano/ne)
Realizace týdenních komunikačních plánů (ano/ne)
Počet zveřejněných časosběrných videí v období 2022–2025 (počet)
Průměrný počet příspěvků za den na Facebooku města v jednotlivých měsících uplynulého roku (počet)
Počet dní, ve kterých došlo k nahrání více než 5 příspěvků za den v uplynulém roce (počet)
Podíl příspěvků na Facebooku města, které mají buď „nadpis“, uvozující otázku nebo graficky
zpracovaný text přes zveřejňovanou fotografii (%)
Průměrný a mediánový počet „to se mi líbí“ i pozitivních komentářů u příspěvků na Facebooku
Průměrný a mediánový počet „to se mi líbí“ i pozitivních komentářů u příspěvků na Instagramu
Počet sledujících facebookových stránek města
Počet sledujících instagramového profilu města
Podíl obyvatel, kteří na otázku, jaké informace Vám nejčastěji uniknou, odpoví „o dopravních omezeních
a uzavírkách“, „o plánované či realizované výstavbě“, či „o poplatcích (za svoz odpadů, ze psů atp.)“ (%)
Počet investičních projektů, které byly v uplynulém roce systematicky komunikovány veřejnosti (počet)
Míra spokojenosti zaměstnanců příspěvkových organizací s technickým vybavením pro zajištění
vnější komunikace (škála anketního šetření)
Míra spokojenosti obyvatel s kvalitou komunikace přísp. organizací města (škála anketního šetření)
Objem finančních prostředků investovaných do modernizace IT vybavenosti přísp. organizací (tis. Kč)
Je provozována alespoň 1 digitální úřední deska (ano/ne)
Počet setkání vedení města s veřejností v uplynulém roce (počet)
Podíl setkání s veřejností, která se uskutečnila v neformálním prostředí, resp. jinde než na úřadě (%)
Počet setkání vedení města s podnikateli v uplynulém roce (počet)
Objem finančních prostředků v participativním rozpočtu (tis. Kč)
Počet navržených projektů v rámci participativního rozpočtu (počet)
Podíl realizovaných projektů, které byly obyvateli odhlasovány v rámci participativního rozpočtu (%)
Zajištění on-line vysílání z jednání zastupitelstva (ano/ne)
Míra spokojenosti vedení města s interní komunikací (hodnotící škála v anketním šetření)
Míra spokojenosti vedoucích odborů s interní komunikací (hodnotící škála v anketním šetření)
Míra celkové spokojenosti zaměstnanců MÚ (hodnotící škála v anketním šetření)
Podíl vyslyšených požadavků města na podklady od KVIZ Jirkov (%)
Podíl společenských akcí přísp. organizací města, které jsou propagovány i přes komunikačními
kanály města (%)
Počet návštěvníků na akcích pořádaných organizacemi, které jsou zřizovány městem (počet)
Počet nainstalovaných informačních bannerů / vývěsek u zřizovaných školských zařízení (počet)
Počet vyvěšených plakátů s přehledem kulturních akcí města v prostorách školských zařízení či jejich
bezprostředním okolí (počet za uplynulý rok)
Počet sdílených příspěvků na sociálních sítích mezi jednotlivými zřizovanými organizacemi a městem
a organizacemi navzájem (počet)
Počet vytvořených brožur a dalších propagačních materiálů (počet)
Objem tisku vytvořených brožur a dalších propagačních materiálů (ks)
Počet turistických veletrhů, kterých se Jirkov zúčastnil v uplynulém roce (počet)
Počet televizních pořadů s účastí zástupců města Jirkova (počet)
Počet inzercí města v tematických periodikách (počet)
Založení facebookové stránky Informačního centra Jirkov (ano/ne)
Počet sledujících na facebookové stránce Informačního centra Jirkova (počet)
Webová sekce „Volný čas“ byla modernizována (ano/ne)
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Nad rámec výše zmíněných indikátorů je zapotřebí doplnit hlavní indikátory naplňování vize Komunikační strategie:
•

Podíl obyvatel, kteří na otázku, zda se k nim dostanou včas důležité informace o dění ve městě Jirkově,
odpoví „ano, vždy“ nebo „většinou ano“

•

Otevřenost, transparentnost a přívětivost MěÚ Jirkov optikou soutěže Ministerstva vnitra ČR s názvem
„Přívětivý úřad“

o

o

Cíl do roku 2025: >70 %

Cíl do roku 2025: umístění mezi nejlepšími 3 obcemi II. typu v Ústeckém kraji

•

Dosah na sociálních sítích (počet sledujících v přepočtu na obyvatele)

•

Průměrná účast místních obyvatel na veřejných setkáních s vedením města

o
o

Cíl do roku 2025: 2. místo v rámci měst Ústeckého kraje, a to na Facebooku i Instagramu
Cíl do roku 2025: >30 osob
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SEZNAM ZKRATEK
Význam

Zkratka
DDM

Dům dětí a mládeže

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

FB

Facebook

IG

Instagram

IROP

Integrovaný regionální operační program

KVIZ

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.

MěÚ Jirkov

Městský úřad Jirkov

MěÚSS

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

OPZ

Operační program zaměstnanost

PC

Počítač

YT

YouTube
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