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Novinář – tvor povrchní?
„Novináři jsou nepříliš vzdělaní, 

uspěchaní a povrchní lidé, kteří si 
navíc myslí, že jejich profese jim 
dává moc nad ostatními. 
To je fakt, který není možné
změnit a vy s ním musíte počítat 
a využívat ho ve svůj prospěch.“

Tomáš Feřtek, Reflex



Co trápí média?

• ČAS – chci to do zítra! 

• PROSTOR - máš na to 30 řádek (20 s)!

• ZADÁNÍ – ať je to bomba!

• JAZYK – ať tomu rozumí i babička z 
Dolního Bubákova

• OVĚŘOVÁNÍ – jak nejsnadněji informaci 
ověřit? (obrátit se na svého „koně“)



Co netrápí odborníky?

• ČAS – až to probereme ze všech stran 

• PROSTOR - tolik, kolik je třeba

• ZADÁNÍ – ať je to pravda

• JAZYK – ať je přesný

• OVĚŘOVÁNÍ – znám věrohodné
zdroje a jejich validitu, mám čas je 
prostudovat 



Česká média a zdravotnictví
(subjektivní hodnocení)

Velmi dobré
• Český rozhlas, 
• pořady na ČT 2, 
• Diagnóza, Klíč
• Vesmír, 
• kdysi Zdravotnické noviny

Překvapivé
• Nova versus ČT
• „Komerční“ – odborníci to 

nesledují

Rozporuplné hodnocení
• Velké deníky – dle 

individuálních zkušeností

Průšvih
• „publicistické“ pořady



INTERAKCE 
S MÉDII



Jak se dostat do médií
• Buďte novinářům užiteční (ať vědí, že na vás 

mohou obrátit), nabízejte téma a ne „nemocnici“
(ovšem komplikovaná témata to mají těžší)

• Vyjadřujte se stručně, zkuste si na problém, 
který chcete komunikovat vymyslet slogan

• Slogany a přirovnání používejte pouze tehdy, 
když skutečně chcete, aby byla použita a ne 
mimochodem

• Dostatek názorných příkladů, životních 
příběhů, zajímavých přirovnání



Jak se dostat do médií II
• Nebraňte se zájmu o svoji osobu, 

• Neodmítejte informovat, ale řekněte 
jenom to, čeho nebudete litovat

• Respektujte novináře a jeho pohled třetí
osoby 

• Budujte si „kartotéku“ (tiskovky)



Jak se dostat do médií III

• preferujte média, která jsou vám místně i 
obsahově blízká

• Znejte „svá“ média, rozlišujte jejich typy –
deník, týdeník, TV, rozhlas, web

• Nejlevnější a velmi účinný způsob - ČTK
• Televize „nedovysvětlujte“ televizní věty,

• Podobně rozhlas – pozor na nádechy



Mýtus autorizace
• Není na ní žádný právní nárok (tiskový 

zákon nic takového nezná)
• Je věcí vaší dohody s novinářem, ale měla 

by se týkat pouze té části textu, kde je vaše 
vyjádření

• Různé redakce – různý přístup (e-mail, 
telefon)

• Nevynucujte si ji, ale nabídněte
• Opravujte věcně, i když budete skřípat zuby
• Dobrý a dlouhodobý vztah je víc než

autorizace



Možnosti komunikace

• Telefon 
• Tisková zpráva
• Tisková konference 
• Interview (rozhovor)

– nedávejte interview „mezi dveřmi“, vždy si 
vyberte jejich čas a místo



Tisková zpráva

• strana, maximálně dvě
• zásadní poselství – hned v úvodu ve 

dvou třech větách, tučně
• KRÁTÍ SE ODZADU!!
• Netrvejte na „odborném“ přístupu, na 

každém slovu, ale usilujte o správné
vyznění poselství

• kontakt na osobu, která podá další
informace



Dobrá tisková konference?

• KRÁTKÁ!
• SROZUMITELNÁ
• DOSTATEK 

MATERIÁLU



Základní pravidla 
komunikace v krizi

• Buďte čestní – nikdy nelžete, nemůžete-li odpovědět 
řekněte to a nekličkujte

• Buďte přesní. Získejte si potřebné informace. 
Nespekulujte.

• Chraňte své zájmy. Nechcete-li odpovědět, uveďte proč. 
• Respektujte termíny médií. Dodržujte dohody a sliby.
• Ukažte vhodné emoce (lítost, sebejistotu)
• Nenechte se vyvést z míry
• Neříkejte nic off-record (výjimky pečlivě uvažte)
• Pamatujte, že obsah slov tvoří 20% sdělení, pozor na 

neverbální komunikaci



TV interview

dívejte se přímo na redaktora
nikdy se nedívejte do kamery
zachovávejte oční kontakt s redaktorem
buďte rozhodní (nadšení, energičtí)
oblečení v  pastelových barvách, světlé, ne však bílé
žádné zářící látky,
nepřežeňte to  s doplňky
zkontrolujte se předtím v zrcadle
vždy se přesvědčte zda je mikrofon zapnutý
Nikdy neříkejte „Bez komentáře“



Co když redaktor pokládá negativní
otázky?

Neopakujte jejich negativní obsah
Zůstaňte pozitivní
Nedejte se vyvést z míry, neuchylujte se 
do defenzívy
Rychle opravte nesprávné informace
Použijte své „ostrovy bezpečí“



Co když neznám odpověď na 
otázku?

Buďte čestný
Řekněte například: „Promiňte nemám 
tyto (o tom) informace, ale rád vám je 
poskytnu, jen co je budu mít.“
Určitě to pak udělejte



Co když se redaktor snaží
přerušit vaši řeč další otázkou?

nechejte se přerušit
reagujte: „Položil jste mi několik otázek“
a potom odpovězte na otázky, na které
chcete odpovědět za použití jednoho ze 
tří svých bodů
použijte frázi „jak už jsem řekl“ a vraťte 
se na svoji dráhu



Co když nastane ticho?

Buďte zticha!
Dobrovolně nesdělujte ne nezbytné
informace
Nebojte se ticha
Ticho totiž mlže být součástí novinářské
taktiky jak získat od někoho dobrovolně
(nechtěně) informace



Jak dlouhá má být vaše 
odpověď?

zhruba 20 sekund
kratší v radiu, delší pro tisk



Použití odborných výrazů a 
statistiky

používejte co nejvíce čísel a statistiky
používejte ilustrativní příklady
při použití odborných výrazů se je snažte 
jednoduše vysvětlit
Vyhýbejte se odbornému žargónu








	KOMUNIKACE �S  MÉDII ���zkušenosti mluvčího
	Novinář – tvor povrchní?  
	Co trápí média?
	Co netrápí odborníky?
	Česká média a zdravotnictví �(subjektivní hodnocení)
	INTERAKCE �S MÉDII
	Jak se dostat do médií  
	Jak se dostat do médií  II
	Jak se dostat do médií III
	Mýtus autorizace
	Možnosti komunikace
	Tisková zpráva
	Dobrá tisková konference?
	Základní pravidla �komunikace v krizi
	TV interview
	Co když redaktor pokládá negativní otázky?
	Co když neznám odpověď na otázku?
	Co když se redaktor snaží přerušit vaši řeč další otázkou?
	Co když nastane ticho?
	Jak dlouhá má být vaše odpověď?
	Použití odborných výrazů a statistiky

