KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA
ŠTERNBERKA
2022-2025

OBSAH
ÚVODEM .................................................................................................................................... 3
K čemu strategie je ................................................................................................................... 3
Jak strategie vznikala a kdo se na tvorbě podílel ................................................................. 3
ANALYTICKÁ ČÁST ................................................................................................................... 5
Vybraná klíčová zjištění z analýzy ........................................................................................... 6
Prioritizace komunikačních témat a agend ......................................................................... 17
SWOT ....................................................................................................................................... 18
NÁVRHOVÁ ČÁST ................................................................................................................... 19
Strategický rámec komunikace ............................................................................................. 20
cíl 1/1 Vytvořit jednotnou sdílenou identitu ....................................................................... 21
cíl 1/2 Rozvíjet placebranding............................................................................................... 22
cíl 2/1 Digitalizovat agendy úřadu ....................................................................................... 23
cíl 3/1 Rozvíjet online komunikaci a mobilní aplikace ....................................................... 24
cíl 3/2 Efektivně spravovat sociální sítě ............................................................................... 25
cíl 4/1 Posílit a stabilizovat kapacity na komunikaci .......................................................... 26
cíl 5/1 Prezentovat klíčové rozvojové aktivity města ......................................................... 27
cíl 5/2 Systematicky zapojovat cílové skupiny .................................................................... 28
IMPLEMENTAČNÍ ČÁST.......................................................................................................... 29
ZDROJE .................................................................................................................................... 31
PŘÍLOHA 1: AKČNÍ PLÁN ....................................................................................................... 32
PŘÍLOHA 2: TRENDY V OBLASTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE .................................... 34
PŘÍLOHA 3: VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ........................................................... 36

„Městský úřad Šternberk = vstřícný, přívětivý a profesionální úřad“
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014375, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

2

ÚVODEM
K čemu strategie je
Komunikační strategie je koncepční dokument, který slouží k potřebám města Šternberka
a jeho organizací a nastavuje cíle v oblasti komunikace.
Strategie má výhled do roku 2025 s tím, že akční plán zohledňuje opatření a aktivity na jeden
rok dopředu.

Jak strategie vznikala a kdo se na tvorbě podílel
Strategie vznikla v úzké součinnosti s vedením města a pověřenými zaměstnanci městského
úřadu v období 10/2021-03/2022, a to prostřednictvím konzultací a tří workshopů. Do tvorby
strategie byli zapojeni rovněž vybraní zástupci místních subjektů a organizací podílejících se na
image a komunikaci města.
Zpracovatelem strategie je společnost BeePartner.
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ANALYTICKÁ ČÁST
4

Analytická část se zaměřuje na prostředí, kanály a nástroje komunikace, cílové skupiny, obsah
a formu komunikace se zohledněním dopadu a dosahu komunikace. Sestává zejména
z 27 vybraných klíčových sdělení, která jsou rozepsána formou krátkých vysvětlujících textů. Její
součástí je také popis vybraných cílových skupin. Vše shrnuje přehledná SWOT analýza.
Analýza proběhla formou mapování prostředí a dostupných zdrojů, sdílených podkladů města
a konzultacemi s pověřenými zaměstnanci města. Jedním ze vstupů do analýzy je rovněž
dotazníkové šetření týkající se komunikace města, směřované k občanům Šternberka a
realizované v období od 3. do 15.12.2021. Dotazníky vyplnilo celkem 105 respondentů.
Pozn.: Výsledky dotazníkového šetření je potřeba vnímat se zřetelem k možnostem a omezením
tohoto nástroje. Vzorek respondentů nenahrazuje cílené oslovení vybraných skupin obyvatel jako
například průzkum veřejného mínění. Do dotazníků se zapojilo také jen omezené množství
respondentů, výsledek může být ovlivněn distribucí dotazníků apod.

Základní údaje o městě
Město Šternberk se nachází v Olomouckém kraji, 16 km severně od Olomouce na říčce Sitce
a na úpatí Nízkého Jeseníku. Ve městě žije 13 417 obyvatel (k 01.01.2022), město je obcí
s rozšířenou působností.
Historie města se píše od konce 13. století. Město vzniklo z osady pod hradem stejnojmenného
jména. Jeho zakladateli jsou Sternbergové, posledními majiteli šternberského panství byli
Lichtenštejnové. Město ležící na křižovatce významných obchodních cest významně zasáhla
třicetiletá válka, po níž se Šternberk poněmčil. Díky průmyslovému rozvoji se v 19. století stal
opět významným regionálním centrem – zejména v oblasti textilního a tabákového průmyslu.
Po roce 1945 byli původní obyvatelé vysídleni. V roce 1960 zanikl šternberský okres. Již na
počátku 20. století se začala psát historie Ecce Homo, dnes již legendárního závodu automobilů
do vrchu. Po válce v roce 1947 byla zahájena výroba budíků a hodin v závodě Chronotechna.
Nejvýznamnějšími památkami jsou hrad Šternberk (národní kulturní památka) a kostel
Zvěstování P. Marie s přilehlým bývalým augustiniánským klášterem, v němž je umístěna
Handkeho galerie. Významné jsou také fragmenty městského opevnění, mariánský morový
sloup a množství hodnotných měšťanských domů. Na dřívější výrobu nástěnných hodin,
budíků a hodinek navazuje muzeum Expozice času.
Počet obyvatel města od počátku sčítání lidu v roce 1869 osciloval zejména mezi 12-15 tisíci,
s poválečným poklesem pod hranici 9 tisíc obyvatel a pomyslným zlatým věkem města
v 80. letech, kdy bylo napočítáno přes 16 tisíc obyvatel Šternberka.
zdroj: www.wikipedia.org, www.sternberk.eu
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Vybraná klíčová zjištění z analýzy
Souhrn klíčových zjištění
1. Lidé jsou se životem ve Šternberku spokojeni, mnoho z nich je hrdými občany
2. Program rozvoje města téma komunikace opomíjí
3. Vnitřní směrnice města jasně nastavuje komunikační procesy
4. Stávající kapacity komunikace a propagace města jsou naplněné
5. Image města propojuje historii, kulturu a sport
6. Šternberk je oceňován jako město pro byznys
7. Komunikaci města by pomohlo vytvoření sdílené identity
8. Dobré jméno se vyplácí budovat společně s partnery
9. Vizuální identita města odkazuje na šlechtický rod Sternbergů
10. Město a jeho organizace nekomunikují vizuálně jednotně
11. Od nové vizuální identity město ustoupilo
12. Facebook, web a zpravodaj hrají prim, další nový komunikační nástroj lidé nechtějí
13. Proměna webové prezentace slibuje zpřehlednění a zpřístupnění stránek
14. Šternberské listy jsou klíčovým nástrojem, nabízí se redesign vnitřních stran
15. Město si vyzkoušelo službu Mobilní rozhlas, nebude ji dál využívat
16. Mediální komunikace má adekvátní odezvu zejména v místních a regionálních
médiích
17. Šternberk žije zejména kulturou a sportem, akce spoluutvářejí image města
19. K většímu využití potenciálu Facebooku stačí pár kroků
20. Mít Instagram je krok správným směrem, znamená ale tvořit, ukazovat a bavit
21. YouTube je dobrý pomocník, který potřebuje oprášit a znát své místo i budoucnost
23. Širokou nabídku komunitního zapojení zajišťují aktivní organizace a spolky
24. Lidé se dle dotazníků nabízí k zapojení do rozvojových projektů a aktivit
25. Veřejná projednávání provází přípravu a realizaci klíčových projektů
26. Školáci jsou vtahováni do děje a někteří jsou sami aktivní
27. Participace skýtá zatím neobjevené možnosti
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Obecné
1. Lidé jsou se životem ve Šternberku spokojeni, mnoho z nich je hrdými občany
V porovnání s výsledky dotazníků realizovaných v jiných městech jsou lidé ve Šternberku
nadprůměrně spokojeni se životem ve městě. Spokojenost v dotazníku vyslovilo 90,5 %
respondentů – není výjimkou, že se na obdobnou otázku vyjadřuje kladně 70-80 %
respondentů nebo účastníků průzkumů. Totéž se týká otázky sounáležitosti a hrdosti na město.
Na otázku „Cítíte se být součástí města, jeho hrdým občanem / hrdou občankou?“ se vyslovilo
kladně 82,9 % respondentů dotazníku ve Šternberku – obvykle se výsledek pohybuje okolo 5070 %.
2. Program rozvoje města téma komunikace opomíjí
Klíčový rozvojový dokument města, Program rozvoje města Šternberk na období 2020-2025,
se oblasti komunikace a souvisejícím tématům nevěnuje, ať už v analytické, nebo návrhové
části. Výjimkou je projekt „Webové stránky města“, navržený k realizaci v rámci cíle 5 Rozvoj
a zlepšování podmínek k životu obyvatel v obci. Chybějící důraz na komunikaci neznamená, že
by se město tématu nevěnovalo, což také vyplývá ze šíře komunikačních aktivit. Důvodem může
být například fakt, že je komunikace průřezovým tématem. Není na něj ovšem dána v programu
rozvoje města priorita, což je na druhou stranu příležitost a opodstatnění pro vznik
komunikační strategie. Program rozvoje města také obsahuje další informace a podněty pro
komunikaci, například v podobě motta a vize města, nebo týkající se partnerské komunikace či
cílových skupin.
Motto města: „Šternberk, hvězdné město v pohybu, město rostoucí a přívětivé, město pro
spokojený život.“
Vize města: „Šternberk je moderní, bezpečné, přívětivé a dostupné město, na které jsou obyvatelé
hrdí. Město je atraktivní pro život, podnikání, turismus, s dostatkem pracovních příležitostí, služeb
a volnočasových aktivit pro všechny generace.“
3. Vnitřní směrnice města jasně nastavuje komunikační procesy
Město disponuje směrnicí S 74-03 Komunikace, která nastavuje zodpovědnosti, role a procesy
v oblasti komunikace. Směrnice je pravidelně každoročně aktualizována. Představuje
dokument, který umožňuje zaměstnancům úřadu i představitelům města (uvolněným členům
zastupitelstva) vyznat se v komunikačních procesech a zároveň snižuje či eliminuje možnosti
komunikačních chyb nebo omylů. Směrnice řeší zejména praktickou stránku v oblasti
komunikace (role, zodpovědnosti, procesy), ne formu nebo obsah či kvalitu komunikace, což je
dané podstatou dokumentu.
4. Stávající kapacity komunikace a propagace města jsou naplněné
Za komunikaci a propagaci města odpovídá a také ji aktivně provádí její vedení a pověření
zaměstnanci úřadu. Většina odpovědnosti je na vedoucí odboru personalistiky, školství
a kultury, která je také tiskovou mluvčí úřadu. S propagací (zejména v případě akcí města)
pomáhá také jeden pracovník odboru, s online komunikací pak pracovník oddělení informatiky
a krizového řízení. Velká část práce na městském zpravodaji nazvaném Šternberské listy
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připadá na externího redaktora. Provoz a činnost kulturních zařízení je vyčleněna do městské
příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení. Provozovatelem infocentra je MAS
Šternbersko, které také zajišťuje nebo participuje na komunikaci směřující k turistům. Stávající
kapacity městského úřadu v oblasti komunikace jsou vzhledem k agendě naplněné a umožňují
zejména malá zlepšení, ne velké změny nebo například zřízení nové agendy apod.
Image, identita a vizuální identita
5. Image města propojuje historii, kulturu a sport
Image města je dána mnoha faktory, ať už historickým kontextem, vývojovými trendy,
významnými tématy a událostmi nebo aktuálními událostmi a mediálním obrazem. Jeho
nositeli jsou nejen představitelé nebo osobnosti, ale v neposlední řadě sami obyvatelé města.
Šternberk je historické město, prameny sahají do konce 13. století, kdy bylo město šlechtickým
rodem Sternbergů a u stejnojmenného hradu založeno. Historické jádro města je dnes
městskou památkovou zónou. Město se na svých webových stránkách také prezentuje titulem
Historické město roku 2008. Šternberk má vzhledem k historickému jádru a množství atraktivit
(hrad, klášter, Expozice času a další) turistický potenciál, je vnímáno jako kulturní město (ročně
desítky akcí), sportovní město – největší událostí je každoroční závod Ecce Homo, jehož historie
sahá do roku 1905, první samostatně konaný závod do vrchu se zde uskutečnil v roce 1921 a
v roce 2021 se uskutečnil již 40. ročník seriálu mistrovství Evropy závodů automobilů do vrchu.
6. Šternberk je oceňován jako město pro byznys
Město se každoročně umisťuje vysoko v žebříčku Město pro byznys, v roce 2017 byl Šternberk
oceněn 1. místem v Olomouckém kraji. Získalo ale i další ocenění, například 1. místo
pro Podnikatelskou zónu Šternberk v rámci soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku
2013 – brownfield roku, ve stejném roce se město stalo národním vítězem Evropských cen za
podporu podnikání.
7. Komunikaci města by pomohlo vytvoření sdílené identity
Historické, kulturní, sportovní, nebo také hvězdné, v pohybu, přívětivé apod. Tato slova mohou
popisovat město Šternberk, stejně jako desítky dalších měst nejen v ČR. Pro odlišení se
v komunikaci se jeví jako žádoucí vytvořit – pod odborným vedením, ideálně spolu s místními
stakeholdery a případně veřejností – sdílenou identitu města, která by zevnitř a beze slov plných
klišé popisovala unikátnost města, jeho atmosféru a život ve Šternberku. Sdílená identita by
umožňovala také vytvoření klíčových sdělení pro komunikaci.
8. Dobré jméno se vyplácí budovat společně s partnery
Ve městě působí mnoho subjektů mimo městskou strukturu, které jsou více či méně vtahovány
do komunikace města – ať už se jedná o např. farnosti církví, Automotoklub Ecce Homo
Šternberk, významné zaměstnavatele, střední školy a další. S klíčovými aktéry – ideálně
s velkým vlivem a zájmem na image a komunikaci města, což by umožnila identifikovat
např. analýza stakeholders – je vhodné plánovat nebo ladit komunikaci, jít vstříc
tzv. placebrandingu či činit aktivity a kroky, které půjdou vstříc více stranám (například web
největší akce ve městě – eccehomo.cz – by mohl lépe propagovat akci jako takovou a zároveň
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i město). Obdobně je dobré být aktivní i směrem k aktivitám vedoucím k lepší image
Olomouckého kraje, které připravuje a realizuje Olomoucký kraj, jeho organizace a partneři
v regionu.
9. Vizuální identita města odkazuje na šlechtický rod Sternbergů
Znak města obsahuje osmicípou žlutou hvězdu na kopci na modrém pozadí a odkazuje tak na
znak rodu Sternbergů s osmicípou zlatou hvězdou na modrém pozadí. Obdobně je řešena
vlajka města. Logo města vzniklo v roce 1996 a kromě varianty zmenšeného znaku mu
dominuje silueta města s čelním pohledem na kostel Zvěstování Panny Marie.
10. Město a jeho organizace nekomunikují vizuálně jednotně
Zatímco město staví komunikaci na svých klíčových kanálech (web, sociální sítě nebo
Šternberské listy), na logu a průvodních barvách zelené, modré a žluté, například Městská
kulturní zařízení, tedy příspěvková organizace města, má vlastní odlišný vizuál, který se
vyznačuje odlišným logem i barvami. Neposiluje to jednotnou vizuální identitu a případné
sblížení je do budoucna příležitostí.
11. Od nové vizuální identity město ustoupilo
V roce 2020 a 2021 se město snažilo vysoutěžit nové logo Šternberka. V roce 2020 proběhla
soutěž na vytvoření nového jednotného vizuálního stylu města včetně návrhu nového loga. Ze
68 soutěžních návrhů bylo hodnotící komisí vybráno pět návrhů, které postoupily do druhého
kola. Ze soutěže však nevzešel žádný vítězný návrh. Proto byl osloven k předložení návrhu autor
původního loga, grafik Ondřej Michálek. Prezentace nového loga v dubnu 2021 byla provázena
množstvím negativních reakcí, proto město v květnu 2021 uspořádalo soutěžní výstavu
s dřívějšími pěti návrhy, stávajícím logem a novým logem. Anketou se 94 hlasujících vyjádřilo
pro zachování původního loga, pro které hlasovalo nejvíce lidí (27, další tři návrhy získaly
po 15 hlasech). Významná část respondentů ovšem zaměňovala logo se znakem města. Nová
jednotná vizuální identita města by však v budoucnu mohla pomoci uzpůsobit vizuální
komunikaci města aktuálním požadavkům a trendům, zjednodušit komunikaci města dovnitř i
navenek a také sjednotit napříč organizacemi města. V případě budoucího opakování soutěže
se nabízí vyčlenit na změnu a zavádění vizuálního stylu dostatečný rozpočet a uspořádat soutěž
se zapojením odborné veřejnosti.
Klíčové nástroje a aktivity
12. Facebook, web a zpravodaj hrají prim, další nový komunikační nástroj lidé nechtějí
Tři ze čtyř respondentů dotazníkového šetření (76,2 %) se cítí být dostatečně informováni o
dění ve městě, převažuje přitom odpověď „spíše ano“ (54,3 %). Možnost „určitě ne“ zvolilo
5,7 % respondentů. Mezi sledovanými nástroji vévodí Šternberské listy (79 %), web města
(67,6 %) a facebooková stránka města (60 %) – respondenti mohli vybírat více možností
najednou. Žebříček oblíbenosti okupují stejné nástroje, jen v jiném pořadí – na otázku „Který
z kanálů sledujete nejraději?“ respondenti dotazníku mohli vybírat pouze jednu možnost a
odpovídali nejčastěji Facebook města (39 %), webové stránky města (29,5 %) a Šternberské listy
(21,9 %). V otázce na nové nástroje komunikace se nejvíce respondentů vyslovilo pro odpověď
9

„Žádný další není potřeba“ (44 %), více než 20 % respondentů pak zaznačilo newsletter,
informování prostřednictvím SMS, portál občana a vlastní mobilní aplikaci.
13. Proměna webové prezentace slibuje zpřehlednění a zpřístupnění stránek
Stávající webové stránky projdou proměnou, nový web po redesignu a na novém systému bude
spuštěn na jaře 2022. Dílčí technické a funkční nedostatky a omezení, stejně jako zastaralost
některých prvků, bude nahrazena novým redakčním systémem a přehlednější strukturou
a grafikou. Web bude plně responzivní a také přístupný dle požadovaných pravidel a nároků
uživatelů.
14. Šternberské listy jsou klíčovým nástrojem, nabízí se redesign vnitřních stran
Obecní a městské zpravodaje jsou žádaným informačním zdrojem pro občany měst a obcí,
ve Šternberku tomu není jinak. Šternberské listy vychází měsíčně (resp. 11x ročně – červencové
a srpnové číslo je spojené). Přednost dostává elektronická distribuce (zpravodaj je ke stažení
na webu města, kam směřuje komunikace na sociálních sítích). V tištěné podobě vychází 3 000
výtisků, které jsou k dispozici zdarma na 20 vybraných distribučních místech ve městě a náklad
bývá pravidelně rozebrán. Vzhledem k omezením stávající webové prezentace nemá město
přehled o počtu stažení elektronického zpravodaje. Dá se předpokládat, že jde o další stovky
až tisíce stažení. Zpravodaj má formát A4, rozsah 24 stran. Vydavatelem je MAS Šternbersko.
Designu zpravodaje vévodí titulní strana vyvedená ve vizuálu města, které dominuje velká
kvalitní fotografie, nejčastěji zachycující město a jeho dominanty nebo přírodu ve městě (chybí
fotografie lidí, které by titulní stranu oživily). Obsah zpravodaje je členěný do pravidelných sekcí
a rubrik a oproti úvodní straně je graficky jednodušší a postrádá rovněž odkaz na vizuální styl
města. V rámci potenciálního zatraktivnění se nabízí redesign zpravodaje a vytvoření nového
layoutu (zejména vnitřních stran a zadní obálky).
15. Město si vyzkoušelo službu Mobilní rozhlas, nebude ji dál využívat
Od února 2021 do konce listopadu 2021 využíval Šternberk komunikační systém Mobilní
rozhlas. Do systému se přihlásilo 631 lidí (stav ke konci listopadu 2021). Město prostřednictvím
systému informovalo občany e-mailem o novinkách a důležitých informacích, které se také
uveřejňovaly na facebooku města. Současně lidé využívali aplikaci pro hlášení podnětů a závad,
kterých bylo v daném období 189. Vzhledem k ekonomické efektivitě se město rozhodlo od
konce listopadu 2021 systém dále nevyužívat. Pro budoucí využití obdobných funkcionalit
připadají v úvahu i jiné systémy a aplikace s lepším poměrem ceny a výkonu, nebo nabízející
pouze vybrané služby, které město využije.
16. Mediální komunikace má adekvátní odezvu zejména v místních a regionálních
médiích
Mediální komunikace připadá dle směrnice města na vedení města a tiskovou mluvčí. Funguje
základní mediální servis (tiskové zprávy, tiskové konference, informování médií) podpořený
monitoringem médií. Tiskové zprávy a informování médií probíhá průběžně dle potřeby,
v počtu maximálně jednotek desítek zpráv ročně. Zmínky (v celkovém ročním objemu
v průměru přibližně mezi 8-10 tisíci článků/zmínek) se pak objevují zejména v online a tištěných
místních a regionálních médiích v kategorii regionálních zpráv nebo politice, v menším počtu
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také ve sportu, kultuře, auto-moto nebo zdravotnictví. Mediální komunikace je plně funkční, je
možné ji v detailech vylepšovat (citace, představitelů města, sdílené natáčky, budování vztahů
s novináři apod.), případně budovat s ambicí obsadit více mediálního prostoru na regionální i
celostátní úrovni.
17. Šternberk žije zejména kulturou a sportem, akce spoluutvářejí image města
Ve městě se každoročně pořádají desítky kulturních, společenských nebo sportovních akcí,
z nichž jsou některé velmi hojně navštěvované, a i díky tomu spoluutváří image města. Jedná
se například o Mistrovství Evropy závodů do vrchu a Ecce Homo Historic a s nimi související
nebo doprovodné akce a festivaly Město v pohybu a Šternberské slavnosti, pořádané
Automotoklubem Ecce Homo Šternberk. Městská kulturní zařízení Šternberk jsou pořadatelem
tradičních Venkovských trhů Šternberk, které v roce 2022 zahájí již svůj 12. ročník, trhy probíhají
s bohatým doprovodným programem od dubna do září. Dalšími významnými akcemi jsou
hudební festival Šternberský kopec a Šternberské kulturní léto pod hvězdami, které zajišťuje
agentura ARKS Plus Olomouc. Handkeho spolek pořádá koncerty, přednášky a vystoupení
v rámci Dnů Evropského dědictví. Dalšími významnými pořadateli akcí jsou Státní hrad
Šternberk, Základní umělecká škola Šternberk nebo Dům dětí a mládeže Šternberk. Pravidelný
roční přehled vydává a kalendář akcí ve městě spravuje Informační centrum Šternberk.
Pravidelnost akcí, jejich konání a návštěvnost v letech 2020 a 2021 negativně ovlivnila opatření
související s epidemií koronaviru.
18. Zvolený mix používaných sociálních sítí je správný, obsah a forma příspěvků se dají
vylepšit
Město Šternberk v současné chvíli využívá tyto sociální sítě: Facebook, Instagram a YouTube.
Tuto kombinaci tří komunikačních kanálů lze považovat za optimální. Na obsahu příspěvků na
nich prezentovaných, stejně jako na jejich formě, jsou však znát slabá místa, která velmi
pravděpodobně pramení z nedostatku personálních kapacit či času. V případě jejich navýšení
by pak kromě zvýšení kvality obsahu bylo možné produkovat vlastní obsah (např. video), který
by jednoznačně prospěl všem využívaným platformám. Velký potenciál má také propojení
všech platforem na různých úrovních a jejich grafické sjednocení.
19. K většímu využití potenciálu Facebooku stačí pár kroků
Celkově lze komunikaci a práci na facebookovém profilu města označit za dobrý základ.
S drobnými vylepšeními ho lze poměrně snadno posunout o úroveň výše. Nejčastějšími
nedostatky jsou například nevhodně dlouhé texty příspěvků, nevhodně strukturované
informace v textu příspěvků (např. důležitý odkaz až na konci dlouhého textu), zbytečné (někdy
doslovné) opakování stejných informací v textu a v přiložené grafice, nesystematické
zveřejňování příspěvků v čase (v některých dnech obsah chybí, v jiných se objeví několik
příspěvků v rychlém sledu) či chybějící grafika. Také je poměrně komplikované při zběžném
čtení odlišit důležité informace a oznámení města od běžného obsahu, ať už vlastního nebo
sdíleného. Minimum příspěvku pak vybízí k interakci a celkové zaujetí publika je velmi malé.
Minimum sdílení a komentářů má za následek omezený dosah. Celkově je však vidět snaha i
odvedená práce a ocenit lze snahu správce reagovat na komentáře občanů. Je patrné, že není
využíváno placené reklamy, což představuje další příležitost do budoucna.
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20. Mít Instagram je krok správným směrem, znamená ale tvořit, ukazovat a bavit
Tato sociální síť je založená zejména na vizuálních vjemech, a proto zde uživatelé očekávají
vizuálně zajímavý obsah – pěkné fotografie, nápaditou grafiku či animace a krátká videa. To
vše vhodně připraveno pro rychlou konzumaci obsahu na mobilním telefonu. Současná
podoba zveřejňovaných příspěvků tato očekávání příliš dobře nenaplňuje. Slabá místa jsou
velmi podobná jako v případě facebookového profilu, přičemž na Instagramu je ještě více
zvýrazněna nuznost přípravy obsahu, grafiky a potřeba odlišení jednotlivých (důležitých)
sdělení. Mezi posledními příspěvky je dokonce použit printscreen textového příspěvku
z Facebooku doprovázený dalším dlouhým textem. Naopak potenciál krátkých videí, tzv. insta
stories, zatím zůstává zcela nevyužitý. Celkově by práci s Instagramem prospěla koncepce nebo
plán a důraz na kvalitu obsahu.
21. YouTube je dobrý pomocník, který potřebuje oprášit a znát své místo i budoucnost
Je jednoznačně dobře, že se město rozhodlo založit svůj profil na YouTube. Trocha péče,
rozmyslu a správné nastavení může přispět k tomu, aby vypadal i sloužil lépe. Je potřeba vědět
jaké místo v komunikaci města zastává. Není to jen otázka obsahu, který je samozřejmě
v posledních letech vzhledem ke koronavirovým opatřením těžší tvořit. Velkou roli hraje také
popis nahraných videí, který momentálně chybí. Dojem také mírně kazí chybějící tematické
playlisty nebo graficky nepřívětivé „covery“ videozáznamů jednání zastupitelstva. Chybějící
popis kanálu, tematické hashtagy a nesprávné nastavení jeho názvu pak velmi ztěžují vyhledání
kanálu jako takového. Nejedná se o nic, co by nebylo relativně snadné napravit, bude však
nutné zamyslet se nad budoucností YouTube kanálu.
22. Město jde vstříc digitalizaci postupnými kroky
Digitalizace úřadu a agend města je zaváděna postupnými kroky. Občané mohou nahlédnout
do rozklikávacího rozpočtu, využít online rezervační systém pro registr vozidel a řidičů,
občanské průkazy a cestovní doklady včetně sledování stavu žádostí nebo poslat dotaz
elektronickou formou (velmi obecné zaměření, nastaveno přes Google formulář, kde není
možné sledovat, kam dotaz směřuje, zda jej někdo vyřizuje apod.). Pro online komunikaci
s úřadem využívají občané rovněž sociální sítě. Město disponuje jednou interaktivní
elektronickou úřední deskou, umístěnou v ulici Radniční na budově městského úřadu. Ve městě
rovněž funguje systém SMS plateb za parkování. Digitalizace jako taková není mezi prioritami
programu rozvoje města, což je jeden ze způsobů, jak systematicky rozšiřovat agendu a
realizovat projekty. Další možností může být dílčí koncepční dokument věnovaný této
problematice, např. strategie pro digitalizaci nebo smart strategie.
Zapojování veřejnosti
23. Širokou nabídku komunitního zapojení zajišťují aktivní organizace a spolky
Činnost a aktivita na čtyř desítek organizací, spolků a zájmových sdružení nabízí širokou
nabídku možností komunitního vyžití pro děti a mládež, dospělé i seniory, a to zejména ve
sportu, vzdělávání, kultuře, sociálních službách a zdravotnictví. Mezi organizace s nejširší
základnou patří Tělocvičná jednota Sokol Šternberk, Základní umělecká škola Šternberk, Dům
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dětí a mládeže Šternberk, Atletický klub Šternberk, Fotbalový klub Šternberk, AMK Ecce Homo
a Sdružení zdravotně postižených civilizačními chorobami.
24. Lidé se dle dotazníků nabízí k zapojení do rozvojových projektů a aktivit
Při hodnocení stávajícího zapojení občanů do rozvojových plánů, projektů a aktivit ve městě se
mírná většina respondentů dotazníků vyslovila kladně, tzn. že se cítí být dostatečně zapojena
(53,3 %). O více než 10 % lidí více (63,8 %) vyslovilo zájem se do rozvojových témat a aktivit
zapojovat. Respondenti přitom preferují zejména online zapojení (77,1 %) oproti osobní
kontaktní participaci (41,9 %), konkrétní formu participativního rozpočtu zvolilo jen 5,7 %
respondentů.
25. Veřejná projednávání provází přípravu a realizaci klíčových projektů
Zatímco tvorba klíčového dokumentu obce – programu rozvoje – nebyla i vzhledem
k opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru vedena participativně, dílčí aktivity a projekty
město průběžně a otevřeně komunikuje veřejnosti a sbírá zpětnou vazbu. Významné projekty
prezentuje zejména v kulturním domě a také je diskutuje s občany, zejména formou veřejných
projednávání, nebo také dotazníky a anketami.
26. Školáci jsou vtahováni do děje a někteří jsou sami aktivní
Místní děti a školáci jsou perspektivou z pohledu budoucího rozvoje města a vyplatí se proto
investovat do jejich informovanosti, budování vztahu s městem a zvyšování sounáležitosti.
Šternberk je v tomto pohledu aktivní. Ve školách fungují školní parlamenty, které oslovují
vedení města s podněty (např. nový skatepark). Na základních školách probíhají workshopy
se zaměstnavateli jako příprava na střední vzdělávání. Vedení města občas diskutuje s žáky
v rámci občanské výchovy. Příležitostí je systematicky rozvíjet participaci s žáky a studenty ve
městě a hledat kreativní formy diskuze s nimi.
27. Participace skýtá zatím neobjevené možnosti
Primárním zdrojem pro zapojování občanů jsou rozvojové aktivity a projekty města, stejně jako
aktuální dění ve městě. Program rozvoje města je strukturovaný do šesti cílů, které naplňují
aktivity na daný rok a každý další rok jsou aktivity aktualizovány akčním plánem. V roce 2020
se jednalo o 75 aktivit a projektů zmíněných v programu rozvoje, akční plán na rok 2020
schválený zastupitelstvem v červnu 2020 zahrnuje 8 projektů v hodnotě 343,6 mil. Kč, uvádí
podíl financování města a externích zdrojů. Program rozvoje zahrnuje také 28 aktivit s realizací
ve výhledu do roku 2025 s předpokládaným rozpočtem 362 mil. Kč. Vybrané aktivity a projekty
mají velký potenciál pro participaci, a to v různých fázích realizace – např. ve fázi přípravy
projektu (např. zjišťování zájmu nebo zaměření projektu) nebo realizace (zajištění provozu
apod.). Jako ideální se jeví vytipovat si v předstihu každoročně min. 1 projekt, který bude
dlouhodobě připravován se zapojením obyvatel. Na míru projektu, jeho potenciálním
uživatelům a kreativním způsobem, který zaujme a vtáhne do děje co nejvíce občanů projekt
komunikovat a sbírat podněty. Zapracování zpětné vazby od občanů a komunikace
systematicky sesbíraných dat a podnětů umožní mj. zvýšit zájem o danou aktivitu i akceptaci
výsledku. Participace se může zaměřit i na aktuální dění ve městě. Souběžně je možné průběžně
zvyšovat zájem o plánované projekty a aktivity a ověřovat veřejné mínění. V případě
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dlouhodobé participace se nabízí zapojování občanů sjednotit pod atraktivní značkou, která
propojí participační aktivity a sjednotí komunikaci (viz Měníme Olomouc, fajnOVA apod.).

Analýza cílových skupin
Komunikace města by měla návazně na níže definované cíle směřovat k vybraným cílovým
skupinám.
Jsou témata, která směřují plošně k občanům města, neexistuje ale nástroj, jak oslovit všechny
občany najednou. Vzhledem k tomu i pro zvýšení dosahu a dopadu komunikace je vhodné
komunikaci cílit a cílovým skupinám nebo i nástrojům, kterými vybrané cílové skupiny oslovuji,
přizpůsobovat formu a obsah komunikace. Pro efektivní oslovení cílových skupin je většinou
vhodné kombinovat více nástrojů nebo kanálů v čase.
Konkrétní lidé mohou být zároveň součástí více cílových skupin (např. zastupitel může být
zároveň představitelem některé z organizací v obci, aktivním občanem a uživatelem sociálních
sítí), což může v praxi znamenat, že se jsou potenciálními recipienty informací z více různých
stran.

Popis vybraných cílových skupin
Představitelé města
Volení představitelé města – zejména vedení, ale také zastupitelé – jsou klíčovými aktéry ve
městě, nejen z pohledu nastavení politiky a směřování města. Jsou nositeli informací a sdělení
a zároveň partnery pro diskuzi k aktuálním otázkám a dění ve městě, stejně jako k tématům
týkajícím se rozvojových plánů a projektů. Významně také ovlivňují své okolí a veřejnost.
V případě prosazování změn nebo komunikace vybraných témat mohou být důležitým
nositelem informací.
Zaměstnanci městského úřadu a městských organizací
Pokud se ve městě něco děje, zaměstnanci města a jeho organizací by to měli vědět.
Potenciálně se jich na to mohou ptát i lidé z venku, přestože třeba k vybraným otázkám nemají
mandát hovořit. Přesto jsou příjemci a nositeli nejen interní komunikace, ale také prostředníky
informací z města dále k občanům nebo k vybraným cílovým skupinám. Měli by být
automaticky osloveni v případě komunikace klíčových témat nebo participace. U vybraných
témat týkajících se chodu úřadu nebo městských organizací může rovněž platit pravidlo „first
in“, neboli komunikace daného tématu přednostně dovnitř.
Další organizace ve městě
Ve Šternberku působí na čtyři desítky organizací mimo městskou strukturu. Jedná se o
organizace, sdružení, spolky a zájmová sdružení působící ve zdravotnictví, vzdělávání,
sociálních službách, sportu a volnočasovém vyžití, kultuře, duchovním životě a dalších
oblastech. Mnohé z nich jsou klíčovou součástí komunitního života ve městě a ovlivňují
městské klima. Kromě běžných politik města (například dotační programy) jsou tato uskupení
pro město důležitým potenciálním nositelem a příjemcem komunikace, stejně jako přímým
působitelem na své okolí – vždy s ohledem na dané téma. Na tomto faktu je dobré stavět
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například v případě komunikace klíčových témat a projektů nebo participace, kdy je výhodné
mít zmapované prostředí a jednoduše, například e-mailem, oslovit představitele těchto
organizací, aby sdíleli vybraná témata nebo vybízeli k zapojení další lidi ve svém okolí. Násobně
se tak zvyšuje dosah a často i dopad komunikace.
Partnerské organizace
Pro komunikaci navenek města a zejména s ohledem na image mohou být důležité vybrané
organizace na místní, regionální i republikové úrovni (v případě přeshraničních partnerských
rozvojových projektů a aktivit může jít i o partnery mimo ČR). Ideálním nástrojem pro
vyhodnocení důležitosti klíčových aktérů je analýza stakeholders, která ohodnotí vliv a zájem
jednotlivých subjektů. Obecně se může jednat o MAS Šternbersko, Mikroregion Šternbersko,
okolní obce a města, místní organizace a sdružení, Olomoucký kraj a organizace působící na
regionální úrovni (např. Inovační centrum Olomouckého kraje nebo Centrála cestovního ruchu
Olomouckého kraje, Okresní hospodářská komora Olomouc a další), na centrální úrovni pak
například o vybraná ministerstva nebo řídicí orgány operačních programů.
Firmy a zaměstnavatelé
Aktuální program rozvoje města uvádí 20 významných podnikatelských subjektů působících
ve městě. Dalšími významnými zaměstnavateli jsou například samotné město, základní
a střední školy nebo Nemocnice Agel Šternberk. Všichni tito aktéři mohou být klíčoví zejména
pro komunikaci témat spojených s trhem práce, vychováváním a lákáním talentů, rozvojových
témat a projektů apod., kdy jsou partnery pro diskuzi a náměty. Mohou být také prostředníkem
v komunikaci důležitých městských témat směrem ke svým zaměstnancům a sdílet vybrané
informace.
Občané města
Ve městě žije přibližně 13,5 tisíc obyvatel, které nelze považovat za homogenní skupinu a nelze
ji jako takovou ani oslovit jedním kanálem nebo nástrojem. U velkého procenta obyvatel je
místo narození nebo bydliště aspektem ve vztahu k městu a potenciální aktivitě a zapojení,
stejně jako působení v komunitě, spolkové a volnočasové vyžití apod. Blízký vztah k městu
mohou mít i lidé, kteří do Šternberku dojíždějí za prací.

Aktivní občané a komunity
Obecně lze říci, že existuje několik procent občanů města, kteří jsou hrdými občany Šternberku,
cítí sounáležitost s městem a mají chuť a zájem podílet se na jeho rozvoji. Velmi často jsou to
právě představitelé organizací a aktivní lidé, kteří realizují aktivity i pro své okolí. Tuto skupinu
lidí je dobré propojovat, zapojovat do dění ve městě, diskuze a rozvojových plánů, konkrétních
projektů a aktivit, dávat možnost vyjádřit se a prostřednictvím těchto lidí aktivně skupinu
rozšiřovat. Velká část občanů je sice nějakým způsobem aktivní – např. ve smyslu účasti na
akcích, působení ve spolcích apod., ale nejsou již tolik motivování např. k zapojení se do dalších
aktivit města mimo své zájmy.
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Pasivní občané města
V každém městě a obci je nemalá část občanů pasivních, neúčastnících se dění ve městě,
resp. pasivně konzumujících informace o svém okolí. I tito lidé však často chtějí být minimálně
informováni o dění ve městě.
Účastníci akcí ve městě
Nabídka kulturních, sportovních a volnočasových akcí ve městě je široká, účastní se jich tisíce
lidí (nejen ze Šternberka). Z pohledu komunikace města jsou zajímavé zejména akce jako
takové, tzn. možnost oslovit účastníky akce přímo na místě, případně prostřednictvím online
nástrojů (organizátorů) akcí – webů, stránek na Facebooku apod.
Uživatelé sociálních sítí
Téměř dvě třetiny populace ČR používají sociální sítě a tráví na nich v průměru více než dvě
hodiny denně. Trend směřuje spíše k nárůstu těchto čísel. Obyvatelé Šternberka v tomto
ohledu nebudou výjimkou. Z pohledu města existuje prostor pro rozšiřování komunit na
sociálních sítích města a vylepšování komunikace prostřednictvím těchto nástrojů. Vzhledem
ke stále novým možnostem a novým sociálním sítím je vhodné prostřední občasně mapovat.
Děti a školáci
Ve městě působí tři mateřské školy, čtyři základní školy a dvě střední školy. Děti jsou také
organizovány v základní umělecké škole a domu dětí a mládeže. Zejména u žáků základních
škol, u kterých se předpokládá, že jsou většinou místní, se nabízí dlouhodobě budovat vztah
k městu a zvyšovat sounáležitost – nenásilnou, atraktivní formou dětem dle věku na míru, za to
ale pravidelně a systematicky napříč jednotlivými stupni vzdělávání. Potenciál budování vztahu
a zapojování je rovněž u středoškoláků dvou místních středních škol, přestože je často
navštěvují děti původem mimo Šternberk.
Talenti
Specifickou cílovou skupinou jsou talentované děti a dospívající, kteří mohou do budoucna
vytvářet přidanou hodnotu města. Jim na míru je možné připravit programy a aktivity zapojující
je do života ve městě anebo rozvíjející jejich přednosti. Může jít například o školní parlamenty
(vzdáleně) napojené na činnosti města, podporu dílčích tematických projektů nebo aktivit
apod.
Expati
Vztah k rodnému městu může být silný i u lidí, kteří se ve městě narodili a v určité fázi života
se z různých důvodů (vzdělávání, práce, rodina a další) přestěhovali jinam, aniž se následně
vrátili. Ve vztahu k tématu udržování a lákání šikovných lidí a talentů může být zajímavé tyto
lidi identifikovat (např. rodinnými vztahy, přes sociální sítě) a komunikovat jim aktuální dění ve
městě – ať už s ohledem na image města, nebo s výhledem na jejich potenciální návrat.
Návštěvníci města
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Návštěvníci města – ať už mířící za kulturou nebo sportovními událostmi, turistickými
atraktivitami, obchodem nebo za jiným účelem, do jisté míry pomáhají ekonomice města a
spoluutváření image města navenek. Ve spolupráci s koordinátorem a partnery v cestovním
ruchu, městským informačním centrem, organizátory akcí nebo poskytovateli služeb lze
dlouhodobě vylepšovat služby pro návštěvníky, zlepšovat image města apod.
Další cílové skupiny
Dalšími potenciálně zajímavými cílovými skupinami mohou být například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mládež a mladí lidé ve věku 15-25 let
senioři
osobnosti – rodáci (původem z města nebo působící ve městě)
rodiče na mateřské a rodičovské dovolené
„víkendoví“ občané, tzn. lidé v produktivním věku, kteří tráví čas v práci a často mimo
město a nejvíce prostoru trávit čas ve městě mají o víkendech
chalupáři
nepřizpůsobiví občané
potenciální pracovní síla (dle zaměření a poptávky zaměstnavatelů)
lidé projíždějící městem

Prioritizace komunikačních témat a agend
Představitelé města, úřadu, městských organizací a přizvaných partnerů na workshopu
ke komunikační strategii určovali formou přiřazování pomyslných milionů na komunikaci
priority jednotlivých témat a agend komunikace.
Největší prioritu získala témata digitalizace (6), image a identita (3) a sociální sítě (3).
Digitalizace
Image a identita
Sociální sítě
Média a PR
Vizuální identita
Úřední komunikace
Participace
Periodika a tisky
Partnerská komunikace
Mobilní systémy a aplikace
Online nástroje
Nákup
mediálního
prostoru
Obr.: Grafické znázornění přiřazení priorit k tématům komunikace
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SWOT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silné stránky
image historického a kulturního města
image města pro byznys
sounáležitost občanů, hrdost na město
jasná pravidla interní komunikace
Šternberské listy – funkční klíčový
nástroj komunikace
mediální komunikace
kulturní vyžití
Ecce Homo – vlajková akce ve městě
možnosti komunitního vyžití díky
aktivitě místních organizací a spolků
aktivita žáků základních škol

Slabé stránky
• komunikace není strategická priorita
• vizuální identita města – nejednotnost
v aplikaci napříč subjekty města
• webové stránky – funkčnost, responzivita
• design vnitřních stran zpravodaje
• práce s obsahem a grafikou na
sociálních sítích
• nízká interakce fanoušků na Facebooku
• kvalita obsahu na Instagramu města

Příležitosti
• sdílená identita města
• mobilní systémy/aplikace
• cílená online komunikace
– newslettering, sms
• vytváření videoobsahu pro sociální sítě
• nástroje pro zjednodušení správy
sociálních sítí
• městská koncepce pro digitalizaci
• systematická komunikace a participace
rozvojových témat a projektů
• cílené a kreativní participační aktivity

Hrozby
• sounáležitost mladých s městem
• stárnutí populace – přizpůsobení
nástrojů komunikace
• epidemická opatření omezující akce
ve městě
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NÁVRHOVÁ ČÁST
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Strategický rámec komunikace
priority 1

Jednotná
identita

Vytvořit
jednotnou
1/1
sdílenou
identitu
cíle

Rozvíjet
1/2
placebranding

Online
systémy a
sociální sítě

Interní
4
komunikace

Rozvíjet
Digitalizovat
online
2/1 agendy
3/1 komunikaci
úřadu
a mobilní
aplikace

Posílit a
stabilizovat
4/1
kapacity na
komunikaci

2

Digitalizace
úřadu
a služeb

3

Efektivně
3/2 spravovat
sociální sítě

20

5

Otevřená
komunikace
a participace

Prezentovat
klíčové
5/1
rozvojové
aktivity
Systematicky
zapojovat
5/2
cílové
skupiny

priorita1

Jednotná identita

cíl 1/1 Vytvořit jednotnou sdílenou identitu
Vytvořením a komunikací jednotné identity město zvyšuje sounáležitost občanů s městem.
Jak to budeme měřit
•
•

% přírůstek vnímaných asociací o městě u obyvatel
způsob měření: průzkum/dotazníkové šetření (2023, opakování každé dva roky)
zavedení jednotné vizuální identity města napříč městskými subjekty
způsob měření: vlastní měření/vyhodnocení (2025)

Cílové skupiny
•
•
•
•
•

představitelé města
městský úřad a jeho organizace
organizace působící ve městě
místní osobnosti
obyvatelé města

Jak toho dosáhneme
- vytvořit sdílenou identitu města – souhrn klíčových sdělení, které charakterizují osobitost
a jedinečnost Šternberka (může být rovněž podkladem pro případnou soutěž k novému
vizuálnímu stylu města)
- prezentovat a propagovat identitu obyvatelům města
- (vytvořit jednotnou vizuální identitu města)
- sjednotit vizuální identitu napříč subjekty města – vytvořit a realizovat plán zavádění jednotné
vizuální identity
- promítnout vizuální a případně obsahovou identitu města do prezentačních a propagačních
nástrojů klíčových atraktivit ve městě (web a výstupy Ecce Homo, Expozice času, Hrad Šternberk
a další – např. sekce o Šternberku na webech apod.)
- promítnout vizuální identitu města do klíčových nástrojů a výstupů komunikace,
např. redesign zpravodaje (grafický a obsahový layout), pozvánky na akce, plakáty apod.
- realizovat redesign webu
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cíl 1/2 Rozvíjet placebranding
Město ve spolupráci s partnery vyvíjí společné aktivity posilující image města a pozitivní
vnímání Šternberka navenek, což posiluje ekonomický, rozvojový a kulturní potenciál města i
jeho partnerů.
Jak to budeme měřit
•

počet realizovaných / komunikovaných aktivit ve spolupráci s partnery
způsob měření: vlastní měření/vyhodnocení (2025)

Cílové skupiny
•
•
•
•
•

obyvatelé ČR
partneři a spolupracující subjekty
partnerská města
turisté a návštěvníci města
potenciální investoři a zaměstnavatelé

Jak toho dosáhneme
- propojit klíčové aktéry
placebrandingu

(město, organizace ve městě, zaměstnavatelé) za účelem

- nastavit jednotnou formu prezentačních a propagačních podkladů (obsah, foto, video,
grafika)
- začlenit prezentační a propagační materiály o Šternberku do komunikace a kampaní všech
zapojených subjektů / klíčových aktérů / partnerů
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priorita2

Digitalizace úřadu a služeb

cíl 2/1 Digitalizovat agendy úřadu
Občané Šternberka mohou využívat paletu digitalizovaných služeb, které jim zjednodušují
možnosti využívání služeb města.
Jak to budeme měřit
•
•

zavedení min. dvou nových digitálních nástrojů či služeb
způsob měření: vlastní vyhodnocení (2025)
% roční přírůstek uživatelů digitálních nástrojů a služeb
způsob měření: vlastní vyhodnocení (každoročně)

Cílové skupiny
•
•
•

obyvatelé města, zejména lidé aktivní na internetu
online komunita
lidé navštěvující městský úřad, kulturní a společenské akce, sportovní zázemí ve městě

Jak toho dosáhneme
- vytvořit koncepci pro digitalizaci a následné zavádění dalších chytrých řešení, např.:
•
•
•
•

portál občana
online platby za služby nebo platby kartou pomocí platební brány nebo platby přes QR
kód za místní služby a poplatky
online přehled občanů o vlastních poplatcích a platbách městu
online rezervace kulturních a společenských zařízení, sportovišť apod.

- aktivně monitorovat a identifikovat aktuálně dostupné externí zdroje financování na zavádění
digitalizace
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priorita3

Online systémy a sociální sítě

cíl 3/1 Rozvíjet online komunikaci a mobilní aplikace
Občané města mají možnost přijímat oficiální informace od města online, pomocí
desktopových i mobilních zařízení.
Jak to budeme měřit
•

•

•

Počet možností, jak přijímat od města informace oficiálně prostřednictvím mobilního
zařízení
způsob měření: vlastní vyhodnocení (2025)
Počet možností, jak s městem komunikovat oficiálně prostřednictvím mobilního
zařízení
způsob měření: vlastní vyhodnocení (2025)
Počet uživatelů online komunikačních kanálů
způsob měření: vlastní vyhodnocení (2025)

Cílové skupiny
•
•

obyvatelé města, zejména lidé aktivní na internetu
online komunita (30–70 let)

Jak toho dosáhneme
- spustit novou verzi oficiálních webových stránek města s vysokým stupněm responzivity
- zajistit cílené informování občanů prostřednictvím nového nástroje online nebo mobilní
komunikace, např. e-mailového newsletteru města nebo systému hromadného rozesílání sms
- spustit webové nebo mobilní aplikace města, umožňující informování a interakci s obyvateli
(např. hlášení závad, sběr podnětů a nápadů, důležité informace apod.)
- kontrolovat a vyžadovat přístupnost z mobilního zařízení u všech nově zaváděných či
digitalizovaných agend úřadu, které předpokládají interakci obyvatel
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cíl 3/2 Efektivně spravovat sociální sítě
Město na svých oficiálních profilech na sociálních sítích produkuje relevantní, kvalitní a zajímavý
obsah, který v odpovídající formě směřuje k rozšiřující se komunitě. Zvyšuje se aktivita uživatelů
sociálních sítí.
Jak to budeme měřit
•

•

•
•

% roční nárůst fanoušků a sledujících oficiální profily města na sociálních sítích
(Facebook, Instagram, YouTube)
způsob měření: vlastní vyhodnocení (každoročně)
% kumulativní nárůst průměrného počtu interakcí a sdílení příspěvků na sociálních sítích
města
způsob měření: vlastní vyhodnocení (každoročně)
nárůst dosahu příspěvků na sociálních sítích (zobrazení, sledovanost)
způsob měření: vlastní vyhodnocení (každoročně)

Cílové skupiny
•

obyvatelé města, zejména lidé aktivní na internetu, online komunita (25–65 let)

Jak toho dosáhneme
- vytvořit a aktualizovat operativní (např. týdenní) plán témat včetně zásobníku témat pro
všechny sociální sítě v návaznosti na data o sledovanosti
- využívat pokročilých nástrojů pro správu a spolupráci (např. business manager, buffer,
canva apod.)
- zajistit personální kapacity pro správu sociálních sítí včetně zastupitelnosti
- pravidelně vzdělávat správce sociálních sítí (minimálně jednou za 6 měsíců)
- vytvořit a používat grafické šablony pro důležité a opakující se příspěvky
- doprovázet bez výjimek všechny příspěvky na sociální sítě grafikou (foto, grafika, animace,
video apod.)
- vytvářet a publikovat vlastní unikátní obsah, zejména videa a fotografie – v případě videí,
např. formou vlastní tvorby pořadů nebo seriálů o dění ve městě
- seskupit videa na YouTube kanálu do tematických play listů a doplnit je o graficky zajímavý
„cover“
- pravidelně vyhlašovat malé soutěže či ankety (prostřednictvím Facebooku, Instagramu)
- vytvořit sérii tematických příspěvků (např. představení místních podnikatelů, spolků apod.)
napříč sociálními sítěmi
- využívat nástroje placené reklamy pro zvýšení dosahu a dopadu vybraných příspěvků na
sociálních sítích
priorita 4

Interní komunikace
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cíl 4/1 Posílit a stabilizovat kapacity na komunikaci
Díky posíleným kapacitám na sociální sítě, participaci a případně další agendy dojde k uvolnění
kapacit na koordinaci komunikace a vznikne prostor pro lepší správu jednotlivých nástrojů a
realizaci aktivit.
Jak to budeme měřit
•

zajištění úvazku pro správu sociálních sítí a participační aktivity
způsob měření: vlastní vyhodnocení, 2024

Cílové skupiny
•

zaměstnanci úřadu zodpovědní nebo spolupracující na komunikaci města

Jak toho dosáhneme
- zajistit kapacity na správu online a sociálních sítí
- zajistit kapacity na participační aktivity
- rozvíjet a vzdělávat pracovníky zodpovědné za komunikaci v práci se sociálními sítěmi,
podpůrnými nástroji komunikace
- sledovat trendy v marketingové komunikaci a participativním plánování
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priorita 5

Otevřená komunikace a participace

cíl 5/1 Prezentovat klíčové rozvojové aktivity města
Vytvoření prostoru pro komunikaci prioritních rozvojových témat, aktivit a projektů města zvýší
informovanost a přehled občanů o chystaných, probíhajících i plánovaných aktivitách a dění
ve městě. Přispěje to také ke zvýšení sounáležitosti občanů s městem.
Jak to budeme měřit
•

funkční webová prezentace nebo webová sekce o rozvoji města
způsob měření: vlastní vyhodnocení, 2023

Cílové skupiny

•
•
•

(potenciálně) aktivní občané města
potenciální uživatelé rozvojových projektů
zaměstnanci městského úřadu a jeho organizací

Jak toho dosáhneme
- vytvořit web nebo sekci na webu města (např. Rozvoj města) otevřeně informující o prioritách
města, rozvojových aktivitách a projektech i možnostech zapojení
- průběžně aktualizovat informace o rozvojových aktivitách a projektech, ideálně formou
pravidelně aktualizovaného portfolia projektů nebo přehledného dashboardu na webu
- zajistit atraktivní prezentaci rozvojových projektů ve všech stavech realizace (chystané,
probíhající, realizované) komunikovaná napříč městskými nástroji a kanály
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cíl 5/2 Systematicky zapojovat cílové skupiny
Průběžné zapojování občanů a vybraných cílových skupin zvýší akceptaci výsledku
realizovaných rozvojových projektů města, spokojenost obyvatel se životem ve městě a
sounáležitost obyvatel s městem.
Jak to budeme měřit
•
•
•

existence a aktualizace plánu komunikace a participace
způsob měření: vlastní vyhodnocení, 2023
realizace min. 1 participační aktivity k rozvojovým projektům za rok
způsob měření: vlastní vyhodnocení, 2023
min. 500 lidí zapojených do participačních aktivit za rok (kumulativní součet)
způsob měření: vlastní vyhodnocení, 2023

Cílové skupiny

•
•
•
•
•
•

(potenciálně) aktivní občané města
potenciální uživatelé rozvojových projektů
zaměstnanci městského úřadu a jeho organizací
organizace a spolky ve městě – představitelé, členové – nebo jinak organizovaná
veřejnost
návštěvníci kulturních, společenských nebo sportovních akcí ve městě
děti a školáci, talenti

Jak toho dosáhneme
- vytvořit plán komunikace a participace včetně vytipování vhodných témat a projektů
pro participaci, cílových skupin, identifikace a kreativní nastavení způsobů a forem participace,
zodpovědností a volných zdrojů
- průběžně aktualizovat plánu komunikace a participace, témat a projektů pro participaci (např.
co půl roku nebo jednou za rok)
- vytvořit online platformu pro participaci (např. sekce na webu, sociální sítě, mobilní systémy)
- evidovat a prezentovat občanům realizované participační aktivity a jejich výsledky (včetně
odborných diskuzí, veřejných projednání, jednání zastupitelstva a komisí, externího zapojení
odborníků apod.)
- cíleně aktivizovat a zapojovat děti, školáky, mládež a talenty (např. formou školního
parlamentu, vytvářením prostoru nebo podporou realizace vlastních projektů nebo aktivit dětí
a mládeže apod.)
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
29

Za implementaci komunikační strategie zodpovídá Městský úřad Šternberk, konkrétně vedoucí
odboru personalistiky, školství a kultury, nebude-li v průběhu realizace strategie stanoveno
jinak.
Nástrojem pro naplnění komunikační strategie je akční plán, jehož návrh je přílohou
komunikační strategie. Akční plán zahrnuje zásobník opatření, projektů a aktivit určených
k realizaci v období následujícího min. 1 roku. U každé položky akčního plánu je uvedena osoba
zodpovědná za realizaci, termín realizace i odhadovaný rozpočet.
Akční plán je aktualizován jednou ročně, ideálně v předstihu nebo souběžně s tvorbou
rozpočtu města na další rok.
Návrh na aktualizaci akčního plánu společně s vyhodnocením plnění komunikační strategie
prování jednou ročně pověřený zaměstnanec městského úřadu (vedoucí odboru personalistiky,
školství a kultury, nebude-li v průběhu realizace strategie stanoveno jinak).
Akční plán nebo jeho aktualizaci pak bere na vědomí / schvaluje vedení města / rada města.
Za realizaci jednotlivých opatření, projektů a aktivit akčního plánu mají zodpovědnost pověření
zaměstnanci městského úřadu dle specifikace v akčním plánu.
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ZDROJE
Program rozvoje města Šternberk na období 2020-2025
Směrnice města Šternberk S74-03 Komunikace
Město Šternberk na sociálních sítích – návrh komunikační strategie
Webová prezentace města: https://www.sternberk.eu/
Facebooková stránka města: https://www.facebook.com/mestoSternberk
Instagramová stránka města: https://www.instagram.com/mestosternberk/
Youtube kanál města: https://www.youtube.com/user/mestosternberk
Google news
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PŘÍLOHA 1: AKČNÍ PLÁN

32

Akční plán je vzhledem k pracovní povaze dokumentu, potřebě aktualizací a formátu
dokumentu (.xls) samostatnou přílohou komunikační strategie.
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PŘÍLOHA 2: TRENDY V OBLASTI MARKETINGOVÉ
KOMUNIKACE

34

Informační přehlcení
Denně na nás z mnoha stran a všemi cestami působí mnoho podnětů, vizuálních vjemů.
Vzhledem k dostupnosti informací, množství kanálů a snadnému vytváření obsahu čelíme
rovněž informačnímu přehlcení. Informace se proto ve větší konkurenci, a tedy hůře než kdy
dříve, dostává ke svému příjemci, resp. je velmi důležité správně cílit komunikaci včetně obsahu,
formy a výběru nástrojů. Jednoduše oslovit všechny není vlastně možné.

Dezinformace
Doba ukazuje a potvrzuje, že vytvořit si názor na základě ověřených dat a zdrojů je těžké a
někdy až nemožné. A to je také zneužitelné a zneužívané. V době, kdy je velmi snadné informaci
vyrobit a šířit, mají dezinformace a dezinformační kampaně otevřenou cestu. Netýkají se
zdaleka jen sociálních sítí a mladé generace.

Elektronizace a digitalizace
Otevřené prostředí pro komunikaci, zvyšování internetové gramotnosti a rozšiřování připojení
dávají prostor pro překotný rozvoj elektronických a digitálních nástrojů komunikace. Pro město
jako strůjce a nositele mnoha informací je v podstatě velmi obtížné držet krok se světem a
přizpůsobovat se novým nárokům na komunikaci. Přesto jim může jít vstříc.

Online komunikace a komunity, sociální sítě
S mobilním telefonem a na sociálních sítích trávíme stále více času – na úkor jiným, dříve
obvyklým komunitním nebo kontaktním aktivitám. Online komunita je také komunita, funguje
ale podle trochu jiných pravidel.

Otevřená komunikace a participace
S možnostmi informačních nástrojů a rozvojem informační společnosti rostou také požadavky
na otevřenou a transparentní komunikaci (nejen) veřejných subjektů. Lidé jednoduše mají větší
nároky na to, jaké informace a jakou formou chtějí mít k dispozici. Současně se zvyšují
požadavky na možnosti zapojení se do (spolu)řízení obcí a měst. Tento jednoznačný trend
neznamená, že se lidé zajímají více, ale spíše to, že vyžadují mít k dispozici více možností se
zajímat. Nejsou aktivnější, ale chtějí mít tu možnost.

Data a práce s nimi
Sběr, zpracování a vyhodnocení dat uživatelů a jejich (nejen) marketingové využití je jedním
z oborů s velkou perspektivou. Dat je k dispozici nepočítaně a nepočítaně jich každým
okamžikem přibývá. Navrch bude mít ten, kdo s nimi dokáže pracovat.

Umění být „sám sebou“
Jen atraktivní forma už k zaujetí toho, koho chci zaujmout, dávno nestačí, je spíše jaksi

nezbytným minimem. Jednoduše je potřeba počítat s tím, že atraktivních témat, které oslovují
tytéž lidi, které plánuji oslovit, je mnoho. Napodobenin a umělých náhražek všeho druhu je na
světě mnoho.
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PŘÍLOHA 3: VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

36

Dotazníkové šetření se zaměřilo na občany města a témata související s komunikací města
Šternberka. Uskutečnilo se v období od 3. do 15.12.2021. Dotazníky vyplnilo celkem
105 respondentů.
Pozn.: Výsledky dotazníkového šetření je potřeba vnímat se zřetelem k možnostem a omezením
tohoto nástroje. Vzorek respondentů nenahrazuje cílené oslovení vybraných skupin obyvatel jako
například průzkum veřejného mínění. Do dotazníků se zapojilo také jen omezené množství
respondentů, výsledek může být ovlivněn distribucí dotazníků apod.
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Otázka 1: Jste spokojen(a) s životem ve městě?
(108 odpovědí)
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Otázka 2: Cítíte se být součástí města, jeho hrdým občanem / hrdou občankou?
(108 odpovědí)
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Otázka 3: Máte pocit, že jste dostatečně informován(a) o dění ve městě?
(108 odpovědí)
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Otázka 4: Které z následujících informační kanálů města sledujete?
(108 odpovědí)
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Otázka 5: Který z kanálů sledujete nejraději?
(108 odpovědí)
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Otázka 6: Který z následujících informačních kanálů by podle Vás mělo město dále využívat?
(108 odpovědí)
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Otázka 7: Zapojuje podle Vás město své občany dostatečně do přípravy a realizace rozvojových
plánů, projektů a aktivit?
(108 odpovědí)

44

Otázka 8: Máte Vy osobně zájem více se zapojit do rozvojových plánů, projektů a aktivit?
(108 odpovědí)
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Otázka 9: Jakou formu zapojení se do rozvojových aktivit města preferujete?
(108 odpovědí)
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Otázka 10: Máte návrh na nějakou formu participace/zapojení, případně aktivitu nebo projekt,
do nějž byste chtěl(a) být zapojen(a)?
(108 odpovědí)
Pozn.: Odpovědi byly předány městu formou výpisu.
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Otázka 11: Jste žena/muž?
(108 odpovědí)
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Otázka 12: Váš věk je?
(108 odpovědí)
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Otázka 13: Váš vztah k městu?
(108 odpovědí)
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