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Mediatrénink - workshop vedla Štěpánka Duchková 

Nejdříve proběhlo individuální natočení krátkého videozáznamu každého účastníka        
(představení sama sebe) na kameru. Následně paní Duchková upozorňovala na kladné           
a záporné stránky při vystupování na kameru a ukazovala je na jednotlivých videích.  

Pokud někdo hovoří na veřejnosti pracovně, pak není “já”, ale “knihovna”. 
Před rozhovorem - připravit si hlavní sdělení, co chci, aby zaznělo, konkrétní příklad.             

Před vystoupením - upravit si oděv. Oblečení hraje obrovskou roli. Na videu je hezké, pokud               
má mluvčí ozdobu (šperk) na krku. Dobře vypadá oblečení v pastelových barvách. Nevhodný             
je rolák, divoké vzory, ostré barvy, samá černá. Stát v rovném, vytaženém postoji, jednu              
nohu mírně dopředu. Boty na podpatku dělají jiný (lepší) postoj. Lze udělat pár kroků. 

Vhodný postup při vystupování - přijít, dát si vteřinku (tzv. zakotvit se), usmát se na               
lidi (okolní posluchače) a pak teprve začít hovořit.  

Pokud mluvčí stojí, pak nemít ruce sepjaté v intimní zóně, raději je držet v oblasti               
pupíku. Nedělat ruce Angely Merkelové. Nesahat si na obličej a oblečení.  

Obsah: Nezačínat slovy “tak”, “tak dobrý den”, ale s úsměvem rovnou “dobrý den”.             
Říct to, co zajímá posluchače; soustředit se na ně (protože ono je to zajímá a pilně                
poslouchají), ne na to, že se mluví do kamery. Poslouchat otázky redaktora a odpovídat na               
ně konkrétně, ne obecně, dávat příklady. Je vhodné mít s sebou věc, o které budu hovořit.                
Vždy se dívat jen na redaktora, ne do kamery. 

Je možné při mluvení držet desky nebo tužku (pro zklidnění, zakotvení), tužku lze             
mačkat a uvolnit nervozitu. Pozor, s tužkou necvakat. Mluvčí s tužkou vypadá na kameru líp.               
Desky musí být tvrdé, aby se nerolovaly a nerozpadly. Všechen text mít napsaný na jedné               
straně, aby nebylo nutno otáčet listy. 

Pokud se v televizním studiu sedí na židli na kolečkách, tak nejezdit. Sedět vprostřed              
židle, neopírat se, mít rovná záda, nohy nekřížit. Ruce mít položené na stole, nespínat je,               
držet tužku. Po rozhovoru neodcházet, ale zůstat sedět (záběr do studia stále pokračuje). 

Na konci řeči neutíkat, ale držet tempo, dát si vteřinku a pak odejít. Univerzální              
uzavření řeči je “děkuji za pozornost”.  

Pokud mluvčí není se svým výkonem spokojený, lze natáčení opakovat. Nevěřit,           
pokud jsou kamera a mikrofon v domě, mohou být stále zapnuté a natáčet (i z dálky), nevěřit                 
na kamarádskou notu. Redaktor často čeká na emoci - neprojevit ji. Novináři mají zadání od               
svého nadřízeného ve stylu: “Jeď tam a vykosti ho”, čili vynervuj, rozčil, rozeber účinkujícího              
na atomy a využij získaný materiál.  

Krizová komunikace - když novinář tlačí, vstupuje mluvčímu do prostoru (Michaela           
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Jílková a její otírání hrudníkem v pořadu Máte slovo), je nezbytné udržet emoce, protože on               
neútočí na mluvčího, ale na knihovnu. Neustupovat, držet stále neutrální mluvu, mluvit bez             
emocí, neopakovat emoční slova (chudáci důchodci), nechytit se na vějičku. Pokud nevím            
odpověď nebo to není v mí kompetenci, pak odpovídat “V tuto chvíli k tomu nemám žádné                
informace” nebo “Obraťte se na mluvčího”. Neutíkat (nejsou lepší záběry než člověk zdrhající             
před kamerou). Cíl médií - novinář vystupuje jako zástupce lidu a mluvčí je ten, kvůli kterému                
je služba nefunkční (je takto prezentován). Proti skryté kameře není obrana, natáčení            
probíhá ve veřejném zájmu ve veřejném prostoru. Telefonní hovor může být nahrávám i bez              
předchozího upozornění na nahrávání. 

Absolutní zákaz - vytáčet redaktora, ptát se redaktora na cokoliv. 
Příklady: Mluvčí ministerstva zemědělství natáčel ¾ hod. krátký vstup o sběru hub.            

Trapas v televizním pořadu Hydepark na ČT24 (komentář vzhledu moderátorky) viz           
https://www.youtube.com/watch?v=CwQH64Bk7-I (nutno udržet obličej a ustát). Pád Jana        
Krause na Miss Slovensko viz https://www.youtube.com/watch?v=wygk2wBM1fU.  

 
Sociální sítě - workshop vedl Martin Benda (https://cz.linkedin.com/in/mabecz)  

Termíny spojené se sociálními sítěmi - profil, newsfeed, interakce, algoritmus,          
reklama, konverze. 

Facebook - ví o každém z nás průměrně 2,5 mil. informací. Cílem je konverze, což je                
u většiny firem nákup. Konverze v knihovně může být půjčení knihy, návštěva knihovny,             
zvýšení čtenářství atd. Uživateli jsou především muži 25-34 let, pak ženy nad 35 let. Na FB                
existuje 1,4 mil. falešných účtů. Roste počet uživatelů na chytrém telefonu, čili obsah je              
nutné vytvářet pro mobil. Stránka na FB vystupuje za brand, za značku. Příspěvky             
v newsfeedu se zobrazují podle tajného algoritmu, na který má vliv interakce (čili vše, co na               
FB uděláš). Příspěvek má největší funkčnost 2-3 hodiny od zveřejnění. Mezi dvěma            
příspěvky má být rozestup aspoň 3-4 hodiny. Lektor doporučil podívat se na časy, kdy jsou               
naši uživatelé na FB aktivní, a v ten čas přidávat příspěvky. Reklama nemusí být              
v závratných částkách, aby byla úspěšná, i za 200 Kč se dá udělat dost.  

FB je další komunikační kanál knihovny a měl by vycházet z té komunikace, co se               
dosud vedla + k tomu zároveň tvořit pro FB nový obsah. Nutné je definovat naši cílovou                
skupinu, nastavit cíle (střednědobé a dlouhodobé) a časovou osu. Je vhodné rozdělit rok na              
důležitá období, kde se mění komunikace (např. při nástupu nových studentů). Doporučeno            
bylo založit si zkušební stránku a na ní provádět hokusy pokusy, aby se obsah vyladil. Pokud                
potřebuji zveřejnit víc akcí najednou, rozdělím zveřejňování do delšího časového úseku           
(klidně 3 týdny předem) a prokládám odlišným obsahem (událost, pak něco, pak událost). Do              
události přidávat postupně další obsah - do timeline, salámovou metodou. Pokud je čas, je              
vhodné informaci zveřejnit měsíc dopředu a ob pár dní ji něčím připomenout. 

I na FB platí, že video je král. FB tlačí své video, čili je doporučeno záznam nahrát 2x                  
- na FB a Youtube. Trendem je live video z živých akcí (může být jen část nebo jen příprava).                   
Nejúspěšnější jsou vtípky a youtubeři (u nás lokální, protože jsme lokální institucí). Vhodné             
jsou kraťoučké videorecenze knih (2-4 min.), videopozvánky na akce, videorecenze knih           
k určitému tématu. Měl by se míchat obsah - text, obrázek/video/odkaz. Materiály je nutné             
mít připravené dost dopředu. Pokud chci určité téma zmínit jen jednou (např. z důvodu času),               
je nutné využít “silný tahák” (celebritu aj., velmi upoutá text “POUZE JEDNOU”). 

Instagram využívají více ženy, věková kategorie 13-25 let, čili tam by měla knihovna             
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být. Měl by být výkladní skříní firmy, podstatná je čistě vizuální forma, ty nej fotky. Týká se                 
budování značky. Důležitá otázka zní: Mám dost obsahu? Nestačí přidávat jen to, co už šlo               
ostatními kanály, ale je nutno něco navíc. Vhodné jsou koláže, zátiší, umělecké fotky, kresby,              
kniha & káva, galerie (neboli obrázky na pokračování). Hashtagy se označuje místo (Liberec,             
kvkli apod.). Podstatné je sledovat trendy hlavně ve světě, čili velké světové knihovny.             
Instastories jsou na výšku, jedná se o momentky, klidně nekvalitní, které ukazují aktuální             
den. Dává se i několik za sebou. Je to opak výkladní skříně, do 24 hodin mizí. Pravidlo říká,                  
že instastories by mělo být radějí víc než míň. Jsou mnohem uvolněnější - vtípky, zkratky,               
ikonky, animace aj. Pro nekonečnou smyčku je dostupná aplikace Boomerang. 

Podle přednášejícího má pro knihovnu význam mít účet na Facebooku a Instagramu.            
Je vhodné určit si tzv. mix (typy příspěvků, které používáme). K tomu vycházet z aktuálního               
dění v knihovně, využívat prostory knihovny a to, co je v něm a okolo k dispozici. Knihovna                 
+ lidi + knížky má potenciál pro dobré fotky a obsah. Je vhodné si 1x týdně sednout                
a naplánovat příspěvky a měsíc dopředu plánovat témata. Vždy by měl být jen jeden hlavní              
pracovník zodpovědný za konkrétní sociální síť, ostatní mohou diskutovat na poradách.           
Jednou za čas lze použít milníky (narození slavné osobnosti). Při nedostatku času je vhodné              
pořádně využívat FB a zbytek sítí nepoužívat. Podstatné je odepisovat (ideálně do dvou             
hodin pracovní doby), vždy odepisovat pozitivně, vždy alespoň poděkovat za komentář,           
kritiku nemazat. Vhodné je definovat interní pravidla komunikace - netrpíme vulgarity a spam. 

Twitter se hodí na zpravodajství, což nemáme, čili bylo doporučeno ho zrušit. Pokud             
máme méně než 100 sledujících, stačí účet smazat. Pokud je sledujících víc, pak smazat              
obsah a jako poslední dát zprávu, že účet je uzavřený a v případě zájmu lze sledovat                
Facebook dané instituce. Vyplatí se sledovat twitter Ministerstva kultury. 

Youtube nejvíce sleduje věková kategorie 15-24, překvapivě má hodně uživatelů také           
ve věku 65-69. Přes 50% shlédnutí je přes mobilní telefon. Při jeho provozu jsou finance               
vždy potřeba. Přidávání obsahu nemusí být pravidelné. Obsah musí být kvalitní. Vhodná jsou             
dlouhá i krátká videa. Videa lze zároveň publikovat na Youtube i Facebooku. 

Google mapy - je dobré se označit na mapách a přidat fotky. 
Trendy letošního roku jsou boj s dezinformacemi, GDPR bič (např. inovace           

knihovního řádu?), etika algoritmu a obsah (čili video, nákupy a influenceři). 
 
Krizová komunikace - vedl Lukáš Novák 
(https://cz.linkedin.com/in/luk%C3%A1%C5%A1-nov%C3%A1k-72a377127) 

Definice= krizová komunikace je nutná v situaci, která je tak vážná, že by mohla              
způsobit úplný konec instituce (důležité je kritérium dlouhodobého dopadu) + zajímají se o ni              
média + instituce je v ní vnímána jako viník. U krizové komunikace hraje většinou roli aspekt                
překvapení. Příklady - emisní skandál Dieselgate, kauza plzeňských práv. 

Nejčastěji se krize dotýká témat život či smrt, zdraví, peníze, poškození životního            
prostředí. Krize vzniká i tehdy, pokud se drobný problém stane velké skupině lidí. Jsou              
obory, které mají étos důvěry, v nich i malý problém je krize (např. neziskovky, církev). 

Je nutno rozlišovat problém od krize. Problém komplikuje život (odkládání svršků           
v knihovně, zdražení poplatků, knihovna jako místo trestného činu, odvolání ředitele, štěnice           
rozšířené z knihovny aj.). Krize může knihovnu zlikvidovat (zpřístupňování dětské          
pornografie, špatné hospodaření, ochrana osobních údajů, neřešení bezdomovci či Romové,          
přírodní katastrofy - požár či povodeň - pokud na ně není knihovna připravená, nezákonné              
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chování personálu vč. poškozování či rozkrádání fondu aj). Často se jedná o nečinnost             
managementu. Obecně existují čtyři skupiny krizí týkající se knihovny: 

● bezpečnost návštěvníků 
● bezpečnost jejich dat 
● problém související s posláním knihovny (digitalizace bez souhlasu nakladatele?) 
● akt v rozporu s posláním knihovny (bezdomovci - veřejná instituce x zákaz vstupu) 

V případě pornografie na počítačích v knihovně je knihovna sice správce zařízení, ale obsah              
na internetu je mimo její dosah, nemůže ho ovlivnit. 

Předpoklady zvládnutí krize: 
● příprava 
● schopnost připustit chybu / převzít odpovědnost (klíčová je věrohodnost) 
● opatření k nápravě (čin) 
● nepodcenění komunikace (řešit požár, ale také hned komunikovat) 

Dobře zvládnutá krize může z problému udělat příležitost.  
Bylo doporučeno udělat v knihovně brainstorming a sepsat seznam krizových situací          

(co vše se může stát). Poté vytvořit krizový manuál, ve kterém bude uvedeno, co a kdo kdy                 
a jak udělá, pokud se stane něco ze seznamu krizových situací, kdo ho případně nahradí              
(napíše tiskovou zprávu, bude hovořit s novináři atd.). Je možno připravit modelové tiskové             
zprávy, zprávy na sociální sítě, maily vedení, čtenářům atd. Krizový manuál je třeba             
pravidelně aktualizovat. Přednášející doporučil řešit věci ve fázi, kdy se něco děje, ale ještě              
to není krize, je to jen “issue”, o kterém ještě média nevědí. 

Důvody pro zveřejnění problému: medializací je možno snížit dopady na instituci           
(formuluji problém tak, jak chci já, zveřejňuji tehdy, kdy chci já), pravděpodobně problém             
zveřejní někdo jiný, problém je zajímavý (pravděpodobně se “prokecne”). 

Komunikační strategie řeší následující body: 
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Sdělení má obsahovat následující informace: 

 
 

 
Důležité je opatření, čin. 

Z jakéhokoliv setkání s novinářem může vzejít konflikt, ovšem většina pramení           
z nedorozumění. Je nutné vědět, že žádný novinář není nestranný a zároveň každý novinář             
dělá svou práci. Čili: 

● poslouchat otázky; neodpovídat na to, na co si myslím, že se novinář ptá, ale na to,                
na co se doopravdy ptá 

● ujistit se, že novinář odpovědi porozuměl 
● nevymýšlet si odpověď, kterou člověk nemá 
● říkat pravdu, nebo radši nic (nelhat) 
● neříkat, co nemá zaznít (chudák důchodce, porozhovorové klábosení a pod.) 
● když něco nemohu říct, tak uvést důvod (je to neověřená informace) 
● mluvit pouze za sebe, ne za ostatní (nevím, co by udělala ředitelka, kdyby…) 

 
 

 Zpracovala: Marta Zizienová 
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