
Česká společnost pro systémovou integraci – návrh 
komunikační strategie 
Pracovní podklad pro jednání Rady ČSSI dne 21. prosince 2006 
 

1. Obecné poznámky 
Komunikační manuál = podrobný popis komunikační strategie. 
Komunikační strategie: co, kdo, komu, jak (kdy, na čí příkaz, s jakými formálními náležitostmi...) 
 
Co se komunikuje: předmětem komunikace jsou v zásadě celkové záměry a dlouhodobá vize organizace – a (až 
na výjimečné situace) nic jiného! Záměry a vize se pak v případě dobře navržené (a dobře exekuované) 
komunikační strategie promítají tou či onou formou do všech komunikačních projevů od podnikové identity 
(logo, tagline, mission/vision...) až po podpis e-mailu. 
 
Kdo komunikuje: na té či oné firmě komunikace se podílejí prakticky všichni, kdo v podniku pracují, nebo 
vystupují jeho jménem (nemusí být totéž). Komunikační manuál proto musí obsahovat seznam rolí, v nichž tito 
lidé vystupují (není totožný s organizačním pavoukem, i když z něj vychází – např. týž manažer může podle 
situace zastávat střídavě více komunikačních rolí) a ke každé z nich seznam doporučení a zásad pro komunikaci. 
 
Komu se komunikuje: komunikace se obecně dělí na interní a externí, důležitým speciálním případem externí 
komunikace je mediální komunikace. Podrobněji a s přihlédnutím k předmětu podnikání musíme rozlišit 
přinejmenším následující cílové skupiny: 

• Členové 
• Nečlenská odborná veřejnost (IS/IT dodavatelé) 
• Aktuální a potenciální zákazníci členských firem (firmy ze všech oborů ekonomiky) 
• Akademická sféra (učitelé i studenti) 
• Novináři 
• Neformální tvůrci mínění (opinion leaders) 

 
Jakými prostředky se komunikuje: ne ke všem cílovým skupinám se obracíme všemi dostupnými prostředky, 
obecně je však třeba uvažovat přinejmenším o následujících komunikačních kanálech a ke každému z nich 
stanovit pravidla a doporučení: 

• Komunikace s médii – tiskové zprávy, tiskové konference... 
• Interní sdělení 
• Webové stránky 
• Inzeráty/reklama 
• Propagační brožury, firemní časopis/zpravodaj 
• Odborné konference 

 
Zpětná vazba: komunikace musí být obousměrná, na což se naprosto běžně zapomíná. Nástroji zpětné vazby, 
jimiž lze získat informace od výše uvedených cílových skupin, je především: 

• zobecňování informací z běžné denní práce 
• dotazníky a průzkumy 
• monitorování sdělovacích prostředků. 
 

 



2. Hlavní komunikovaná témata 
IT byznys a školství: soulad požadavků, možnosti vzájemné podpory, požadavky na školskou politiku apod. 
Toto by mohlo být nosné téma: ČSSI by se mohla profilovat jako hlavní expertní organizace na problematiku 
„IT a školství“. Velmi dobře to ladí se složením členské základny.  
Přehled trhu IS/IT z hlediska dodavatelů: v podstatě servis pro členské firmy, aby byly prostřednictvím ČSSI 
co nejvíce vidět. Základem zatím může být stávající http://www.cssi.cz/spol_clenove_main.asp, ale výhledově 
by tento servis měl být důraznější. 
Konference Systémová integrace: je třeba ji intenzivně propagovat, primárně za účelem náboru účastníků. 
 
Služby s přidanou hodnotou jako strategická součást ekonomiky ČR: chceme být organizací s jasným 
(řekněme) ekonomicko-politickým názorem? Pokud ano, mohlo by jím být například stanovisko: montovny 
počítačů ne, strategické služby ano.  

3. Prostředky 
Konference Systémová integrace: propagace by se měla soustředit na malé množství odborného tisku (C. I. O. 
Magazine, Inside, možná CW, BW, Connect) a především na všeobecná média (Hospodářské noviny, Ekonom, 
Euro). Detailní strategie by tentokrát neměla být postavena jen na tiskových zprávách, ale hlavně na osobní 
dohodě s jednotlivými redakcemi. Pro ekonomická média je vhodnou formou např. rozhovor (předpokládám, že 
s prof. Voříškem), pro ostatní dobrý článek (např. shrnující výsledky konference z loňského roku), ve všech 
případech je třeba snažit se domluvit barterovou inzerci. 
Web: stávající web je velmi dobrý, lze jej výrazněji propagovat! 
Odborný tisk: osobní kontakty, dodávat na pravidelné bázi články ze sekce Systémová integrace on-line 
výměnou za přiměřenou propagaci ČSSI. 
Všeobecný tisk: osobní kontakty, dodávat primárně témata, po dohodě popř. i články. 
Další sdělovací prostředky: tiskové zprávy (ale výtěžnost bude velmi malá). 
Odborný časopis Systémová integrace: nabízet v konkrétních případech médiím a širší odborné veřejnosti jako 
zdroj background informací.  
Komunikační prostředky členských firem: bylo by velmi vhodné zavést na webech členských firem jednotnou 
formu odkazu na web ČSSI, např. formou buttonu. 
 

5. Úkoly a harmonogram 
Zpracovat mechanismus vydávání pravidelných tiskových zpráv min. 6x do roka anebo podle aktuálních 
událostí. Odpovídá Koubský a Hůrková, termín: nastartovat do 20.1.2007, pak se úkol plní průběžně. 
 
Propojit běžnou propagaci konference Systémová integrace se záměry této strategie, zvážit, co lze do obsahu 
konference doplnit za účelem zvýraznění tématu IT a školství. Odpovídá Voříšek a členové programového 
výboru konference, termín: podle harmonogramu konference. 
 
Připravit neformální setkání s odbornými novináři, jehož smyslem je vysvětlit komunikační záměry ČSSI a 
navázat stabilní vztahy. Odpovídá Koubský, Voříšek, Hůrková, termín: 31.3.2007 
 
Vyhodnotit první fázi plnění této strategie a připravit její úpravy a doplňky. Odpovídá Koubský, termín: 1.5. 
2007. 


	Česká společnost pro systémovou integraci – návrh komunikační strategie 
	1. Obecné poznámky 
	2. Hlavní komunikovaná témata 
	3. Prostředky 
	5. Úkoly a harmonogram 



