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Úvod 
 
Předkládaná komunikační strategie je zpracována zejména za účelem naplňování Klíčové 
aktivity 04 Marketing, komunikace a networking v komercializaci CTT NUDZ projektu 
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ NUDZ a dále za účelem jeho propagace s cílem 
zmapovat a účinně využívat prostředky a nástroje komunikace v rámci PR projektu. 
 
Níže je blíže popsána návaznost komunikační strategie přímo na projekt především v 
souvislosti s klíčovou aktivitou 04 „Marketing, komunikace a networking v komercializaci CTT 
NUDZ“ a manuály pro publicitu, které vycházejí z požadavků OP VVV a EU.  

 
 
 
1 Identifikace projektu 
 
 
Oblast podpory  

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro 
výzkum a vývoj 

Název příjemce  Národní ústav duševního zdraví  
Název projektu  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ 

NUDZ 
Registrační číslo projektu  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656 
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2 Výchozí situace projektu 
 
Komunikační strategie projektu „CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ NUDZ“ 
významným způsobem ovlivňuje úspěšnost jednotlivých aktivit, procesů a celkovou efektivitu 
projektu – naplňování monitorovacích indikátorů.  
 
Vlastním cílem komunikační strategie je zmapovat a strukturovaně popsat zejména 
opakující se procesy komunikace v rámci všech prvků, vazeb a aktivit projektu při 
naplňování uvedených cílů. V rámci nastavení vhodné komunikační strategie projektu 
bylo nutné zohlednit základní prvky projektu, kterými jsou 
 

 Zaměření a cíle projektu  

 Rizika projektu  

 Cílové skupiny  

 Nositelé komunikace - subjekty zapojené do projektu  

 Nástroje komunikace  
 
Formulování a dodržování komunikační strategie je důležitým prvkem celkové 
úspěšnosti projektu „CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ NUDZ“, a to především 
vzhledem k jeho zaměření – implementaci a realizaci strategického dokumentu CTT 
NUDZ, aby zůstal živým dokumentem, v rámci něhož aktivně spolupracují zadavatelé – 
poskytovatelé – uživatelé a také odborná veřejnost – zástupci aplikační sféry. 
 
Komunikační strategie v rámci implementace a rozvoji služeb Centra transferu 
technologií NUDZ vychází především z klíčové aktivity projektu 04 „Marketing, 
komunikace a networking v komercializaci CTT NUDZ“: 
 
Hlavním smyslem této aktivity je návrh a realizace komunikační strategie CTT NUDZ a jeho 
marketingových a networkingových aktivit. Jedná se především o práci s odbornou veřejností 
formou využití tradičních i moderních online marketingových nástrojů a podporu 
networkingových aktivit jak směrem dovnitř organizace, tak zejména směrem k odborné 
veřejnosti a subjektů aplikační sféry. 
 
Cílem je informovat veřejnost nejen o probíhajícím projektu, ale především zvyšování 
informovanosti o výsledcích VaV, které NUDZ jako nová, progresivní, proinovačně zaměřená 
vědecká instituce produkuje, ale i práce s odbornou veřejností jako s potencionálními uživateli 
těchto výsledků. 
 
Dalším významným cílem této aktivity je zapojit zástupce aplikační sféryy do procesu 
identifikace takových výsledků VaV, o které bude mít aplikační sféra v budoucnu zájem. 
Aktivita přitom navazuje na již vzniklou strategii práce s veřejností NUDZ – tvorba loga, vizuálu, 
opakovaná inzerce, práce s místními médii…  
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Součástí aktivity je také pravidelná aktualizace webového portálu CTT NUDZ, sociální sítě 
Facebook - nudz.fb, kde je též prostor pro diskusi s veřejností. Zároveň je v plánu aktivity 
rozšíření marketingové strategie projektu pro větší propagaci CTT NUDZ veřejnosti – tvorba 
bulletinů, letáků, zjišťování názorů odborné veřejnosti prostřednictvím on-line minianket.  

 
2.1 Zaměření a cíle projektu  
 
Identifikace operačního programu a výzvy  
 
Číslo operačního programu: CZ.1.04  
Název operačního programu: OP Věda, výzkum, vzdělávání  

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656 
Název projektu: Centrum transferu technologií NUDZ 
Číslo prioritní osy: PO 2 
Název prioritní osy: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
Specifický cíl: SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 
lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 

Název výzvy: Budování expertních kapacit – transfer technologií 
Číslo výzvy: 02_16_014 
 
Monitorovací indikátory projektu: 
 
Indikátor  Měrná jednotka  Plánovaná 

hodnota  
Cílová hodnota  

 
Počet organizací, 
jejichž pracovníci 
zvýšili svou 
 
Počet nových 

produktů 

modernizujících 

systémy 

 
Počet 

 
1 

 
1 

 Počet 5 5 

Celkový počet 
účastníků 

Počet 25 25 

 
Počet podpořených 

výzkumných a 

akademických 

pracovníků 

 
Počet 

 
100 

 
100 

Počet podpořených 
spoluprací 

Počet 2 2 
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Počet podpořených 
administrativních a 
technických 
pracovníků 

 
Komunikační strategie vychází z hlavního cíle projektu, jimž je: 
 

 vytvoření a další rozvoj komplexního systému přenosu znalostí do praxe v Národním 
ústavu duševního zdraví (NUDZ), projektu podpořeného z Operačního programu OP 
VaVpI PO II částkou 971 mil. Kč, formou akcelerace přenosu výsledků výzkumu a 
vývoje do aplikační sféry jak v České republice, tak do zahraničí a pomoci při 
identifikaci výsledků výzkumu a vývoje a rozvoje projektů s komerčním potenciálem v 
oblastech psychiatrie, psychologie a klinické neurobiologie. 

 
 

2.2 Nositelé komunikace – subjekty zapojené do projektu  
 
2.2.1 Nositelé vnitřní komunikace  
 
Realizační tým  
 
Jméno a příjmení pracovníka  

 
Funkce pracovníka v projektu  

Ing. Šimon Skovajsa  Zástupce vedoucího CTT – senior 
manažer CTT  

RNDr. Karel Valeš  Vedoucí CTT  
Ing. Michaela Horáková  Koordinátor CTT  
 

Klíčové pozice: 
 
Zástupce vedoucího CTT – senior manažer TT 
Komunikace v rámci realizačního týmu je řízena Zástupcem vedoucího CTT. Zástupce 
vedoucího CTT je dále zodpovědný za komunikační toky v rámci vnitřní komunikace.  
 
Vedoucí CTT 
Zodpovídá za zapojování odborné veřejnosti do projektu.  


Koordinátor CTT 
 
Koordinátor CTT zodpovídá za zpracovávání tiskových zpráv a zapojování veřejnosti do 
projektu včetně plánu komunikace s odbornou veřejností, zároveň zodpovídá za dodržování 
povinné publicity projektu.  
 
Rada pro komercializaci 
Činnost RK upravuje Jednací řád RK.  
Seznamy členů RK – viz příloha.  
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Vedení NUDZ 
Zástupci vedení NUDZ jsou členy KS, účastní se také jednání, skrze ně existuje vazba na další 
orgány NUDZ, jsou nositeli informací po politické linii a zároveň reprezentace projektu na 
venek směrem k široké veřejnosti.  


Vedoucí VP a Technologičtí skauti 
.  

 
2.2.2 Nositelé vnější komunikace  


Organizace zřizované státní správou a samosprávou - Ministerstvo zdravotnictví, Agentura 
zdravotnického výzkumu, … 

Výzkumné instituce 

Zástupci aplikační sféry (biotechnologické společnosti) 

Odborná veřejnost (např. výzkumní pracovníci, lékaři, psychologové, terapeuti…)  

Široká veřejnost 
 
Propojení vnitřní a vnější komunikace, resp. dílčí části této komunikace mají na starosti 
jednotliví pracovníci realizačního týmu. Vrcholově je opět tato komunikace řízena Zástupcem 
vedoucího CTT, dále Public relations projektu zastřešuje Vedoucí CTT, jednotliví vedoucí 
výzkumných programů zajišťují propustnost informačních toků směrem k výzkumným 
pracovníkům a zástupcům aplikační sféry. Zapojení složek vnější komunikace do projektu 
zajišťuje a plánuje Koordinátorka.  
 
PR projektu tvoří velkou část motivace k zapojení jednotlivých složek vnější komunikace do 
projektu.  
 
Zaměření se na vnější komunikaci je hlavním cílem Komunikační strategie projektu – resp. 
propustnost informací směrem k odborné veřejnosti a zástupcům aplikační sféry.  
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3 Komunikace s odbornou veřejností - subjekty aplikační 
sféry 
 
Cílem komunikace s odbornou veřejností, zejména subjekty aplikační sféry – 
biotechnologickými společnostmi, je zajistit průhlednost a zřetelnost aktivit projektu a získání 
její dostatečné důvěry, aby byla ochotna sdělit svůj názor - poskytovat zpětnou vazbu - 
podněty.  
 
Vycházíme z toho, že pokud zajistíme, aby se odborná veřejnost procesu plánování orientace 
výzkumu (definování požadavků aplikační sféry na výzkum) přímo účastnila, zvýšíme také 
pravděpodobnost, že následně pozitivně přijme výsledky VaV.  
 
Za podstatné považujeme informování veřejnosti:  
 

 o tom, čeho chceme dosáhnout (o viditelných cílech) a o plánování VaV výstupů  

 o způsobu, jakým má být cílů dosaženo  

 o tom, kdo se bude podílet a jak a o zapojování odborné veřejnosti a zástupců aplikační 
sféry do procesu plánování výzkumné činnosti 

 
Také pro vnější komunikaci je nezbytné mít zpracován plán komunikace s odbornou 
veřejností a stanovit zřetelně odpovědnost za jeho realizaci. 
 
Účelem komunikace s odbornou veřejností je: aktivně oslovovat cílové skupiny a motivovat 
je dostatečným způsobem k zapojení do aktivit projektu prostřednictvím kombinace vybraných 
komunikačních nástrojů, resp. prostředků.  
 
Cílem není detailně informovat o struktuře a způsobu realizace projektu, ale o konkrétních 
výstupech, které lze z pozice cílových skupin využít. 
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3.1 Nástroje a prostředky vnitřní komunikace  
 
3.1.1 Jednotná vizuální prezentace projektu – vizuální identita projektu 



Publicita - Projekt se řídí manuálem pro publicitu ESIF a dalšími souvisejícími dokumenty.  

 Projekt využívá logo příjemce podpory – Národního ústavu duševního zdraví 
  

 Projekt má vlastní název – Centrum transferu technologií NUDZ, kterým se dlouhodobě 
prezentuje 
 

 Písmo – pro projekt (vnitřní i vnější komunikaci) je využíváno písmo Calibri  
 

 Projekt disponuje zpracovaným grafickým manuálem, který byl zpracován pro celý 
NUDZ v rámci předchozího projektu „Národní ústav duševního zdraví“ a který je 
součástí této strategie, dle něj se řídí realizační tým a členové skupin 

 
 

3.1.2 Tištěné prostředky – hlavičkový papír, podklady pro prezentace/ inzeráty/ 
letáky  

 
 Tištěné prostředky disponují jednotnou prezentací projektu včetně log a odpovídají 

zpracovanému grafickému manuálu 
 

 Pro vnitřní i vnější komunikaci projektu je využíván hlavičkový papír (v barevné i 
černobílé verzi)  
 

 Podklady pro prezentaci/ inzeráty/ letáky jsou využívány především v rámci vnější 
komunikace, v rámci vnitřní komunikace jsou využívány při setkávání skupin 

 
 

3.1.3 Masmédia – internet  
 
Využívané nástroje vnitřní komunikace při práci s masmédii:  


Internet  
 
V rámci vnitřní komunikace je využíváno z masmédií především internetu – spec. komunikace 
prostřednictvím e-mailu a intranetu  
 
Na webových stránkách www.nudz.cz jsou jednak veřejně zveřejňované informace o realizaci 
projektu, ale je zde také heslem chráněný sdílený prostor, intranet a knihovna dokumentů, tyto 
jsou přístupné pouze realizačnímu týmu a členům jednotlivých skupin. Do tohoto prostoru je  
možné přidávat dokumenty a stahovat dokumenty a to především zápisy z pracovních 
jednání/setkání, kontakty na členy realizačního týmu a členy skupin a další interní materiály 
  
Za fungování sdíleného prostoru je odpovědná Koordinátorka.  

http://www.nudz.cz/
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E-mail  
E-mailová komunikace probíhá mezi členy realizačního týmu a členy skupin. V rámci 
podpisových vzorů v e-mailu jsou používány prvky publicity projektu. 
  

 
3.1.4 Osobní komunikace  
 
Využívané nástroje v rámci osobní komunikace:  
 
Rozhovor, diskuse  
 
Osobní komunikace v rámci realizačního týmu zahrnuje pracovní jednání, schůzky, setkání 
jednotlivých členů týmu a především setkávání a činnost s vedoucími výzkumných programů 
NUDZ (VP 1 – 8), technologických skautů a vedením NUDZ.  

 
3.1.5 Další – propagační materiály 
  
Např. šanony, bloky, propisky, hrnečky 
 

Veškeré propagační předměty disponují jednotnou prezentací projektu včetně loga 
příjemce  

 Propagační materiály jsou prostředky vnitřní i vnější komunikace  
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3.2 Nástroje a prostředky vnější komunikace  
 
Projekt „CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ NUDZ“ je realizován Národním ústavem 
duševního zdraví, a proto je základem komunikace směrem k odborné veřejnosti (vnější 
komunikace) Komunikační strategie NUDZ, která se řídí stanovenými postupy, které ovšem 
nejsou zpracovány písemně. Zde uvádíme krátký popis této strategie:  
 
Komunikační strategie Národního ústavu duševního zdraví  
 
Národní ústav duševního zdraví má nastavenou vlastní vnější komunikační strategii pro 
jednání s médii. V této strategii jsou určeny kompetentní osoby, které mohou navenek 
komunikovat (ředitel NUDZ, náměstek ředitele, tiskový mluvčí) a jsou závazně dané postupy 
pro vnější komunikaci.  
 
NUDZ používá tyto nástroje a prostředky:  
 

1. Webové stránky NUDZ – určen odpovědný redaktor  

2. Faceebook (http://www.facebook.com/nudz) – určen odpovědný „správce“  

3. Tiskové konference – zodpovídá tiskový mluvčí NUDZ 

4. NUDZletter – newsletter, řídí redakční rada  

5. Tiskové zprávy – zodpovídá tiskový mluvčí  
 
Pracovníci NUDZ i projektu CTT jsou povinni tyto postupy dodržovat a respektovat. Do vnější 
komunikace se mohou zapojovat pouze se souhlasem určených kompetentních osob a 
veškeré své mediální výstupy s nimi musí konzultovat (především obsah sdělení).  
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3.2.1 Jednotná vizuální prezentace projektu – vizuální identita projektu  
 
Pro jednoznačnou identifikaci projektu ve vztahu k veřejnosti disponuje projekt jednotnou 
prezentací:  
 

 Publicita - Projekt se řídí Manuálem pro publicitu OP VVV a ESIF a dalšími 
souvisejícími dokumenty.  
 

 Projekt využívá logo příjemce podpory / realizátora projektu – Národního ústavu 
duševního zdraví 
 

 Projekt disponuje Manuálem užití logotypu, který je součástí této strategie a podle 
kterého se řídí realizační tým a členové skupin  
 

 Písmo – pro projekt (vnitřní i vnější komunikaci) je využíváno písmo Calibri 
 

3.2.2 Tištěné prostředky – hlavičkový papír, podklady pro prezentace/ inzeráty/ 
letáky  
 

 Tištěné prostředky disponují jednotnou prezentací projektu včetně log a odpovídají 
zpracovanému grafickému manuálu  
 

 Pro vnitřní i vnější komunikaci projektu je využíván hlavičkový papír (v barevné i 
černobílé verzi)  
 

 Podklady pro prezentaci/inzeráty/letáky jsou využívány především v rámci vnější 
komunikace  

 

3.2.3 Masmédia – internet, tisk, rozhlas, regionální TV  
 
Využívané nástroje při práci s masmédii:  
 
Články a tiskové zprávy – jejich cílem je podávat aktuální informace o probíhajícím plánování 
výsledků VaV a projektu  
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Tiskové konference – projekt využívá pro svou prezentaci tiskových konferencí NUDZ 

 Rozhovor – rozhovoru je využíváno při práci s masmédii pro podání především 
doplňujících informací k tiskovým zprávám a dalším zveřejňovaným informacím a další 
využití je v rámci tiskových konferencí.  
 

 Inzerce v odborném tisku – Inzerce v tisku proběhne ve formě speciální přílohy v 
souvislosti s propagací projektu a v návaznosti na jednotlivé aktivity  
 

 Miniankety na webových stránkách – miniankety jsou využívány v rámci KA 04 k 
zapojení odborné veřejnosti do plánování využití výsledků VaV a implementace plánu, 
otázky jsou zaměřeny na jednotlivé výzkumné programy a doplňují tak potřebné 
informace pro jejich naplnění, znění otázek formulují jednotliví vedoucí VP a 
technologičtí skauti 
 

 E-mail – komunikace prostřednictvím e-mailu slouží především k informování odborné 
veřejnosti (zástupců aplikační sféry, odborné veřejnosti, médií) o probíhajícím 
plánování, jednotlivých VaV aktivitách a dále k rozesílání tiskových zpráv  
 

 Sociální sítě – projekt využívá stránku NUDZ na Facebooku 
(http://www.facebook.com/nudz) pro zveřejňování aktualit a mediálních výstupů 

 
Internet  
 
Pro prezentaci projektu je využívána jako hlavní webová stránka http://nudz.cz. Stránka 
obsahuje základní a povinně zveřejňované informace o projektu, aktuality o realizaci projektu, 
složku dokumentů týkající se projektu, organizační strukturu, kontakt, archiv zahrnující 
dokumenty z již realizovaného plánování VaV z předešlých let.  
 
Informace o plánování sociálních služeb a o projektu jsou uveřejněny také na hlavním webu 
Národního ústavu duševního zdraví, www.nudz.cz.  
 
Pro komunikaci s veřejností je zřízena e-mailová schránka tt@nudz.cz. Za komunikaci 
prostřednictvím internetu (resp. e-mailu) je odpovědná Koordinátorka, která je také kontaktní 
osobou.  


Na adrese Facebooku NUDZ (http://www.facebook.com/nudz) jsou zveřejňovány tiskové 
zprávy o projektu a další aktuality, pozvání na akce, připomínkování aj.  
 
Internetové prezentace projektu bude využíváno v přímé návaznosti na aktivity projektu, 
odborná veřejnost zde bude informována o průběhu celého procesu implementace a realizace 
projektu CTT a také jeho průběžném vyhodnocování, dále zde budou podávány informace a 
pořádaných kulatých stolech a vydané brožurce CTT.  
 
V rámci komunikační strategie a prezentace projektu jsou dále sledovány informační kanály 
a portály a vyhledávány výstupy projektu.  
 
 

mailto:tt@nudz.cz
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Tisk  
 
Pro účelné informování veřejnosti o projektu a jeho aktivitách je navázána spolupráce s tiskem, 
prostřednictvím tiskového mluvčího NUDZ jsou pravidelně vydávány tiskové zprávy.  
 
Rozhlas a televize  
 
Rozhlasu a televize bude využíváno především pro propagaci projektu v souvislosti 
s informováním odborné veřejnosti o stěžejních výsledcích výsledků VaV. 

 
3.2.4. Osobní komunikace  
 
Využívané nástroje osobní komunikace  
 

 Rozhovor  
 Diskuse  
 E-mail  

 

Osobní komunikace je využíváno při práci s cílovými skupinami v rámci jednotlivých aktivit 
projektu, zejména networkingu. Projekt zahrnuje také osobní setkávání s uživateli jednotlivých 
služeb (interních i externích) za účelem zjišťování jejich potřeb, podnětů a připomínek pro 
služby transferu technologií, které využívají. Tyto podněty jsou dále zpracovávány při 
setkávání s jednotlivými vedoucími výzkumných programů a technologických skautů.  
 

3.2.5 Výstava o službách CTT 
 

Výstava o službách CTT je dílčí aktivitou KA 04 a zároveň důležitým kanálem pro předání 

informací interním uživatelům o probíhajícím procesu ustavení CTT a o službách CTT obecně 

včetně prezentace vzniklých materiálů projektu jako je leták CTT, roll-up nebo samotný 

Business plán CTT 2018 – 2022. Výstava je počinem CTT a je pro ni vyhrazen prostor ve 

reprezentativních prostorách NUDZ obdobně jako pro posterový den. Pro její propagaci je 

využito celé řady nástrojů a stejně tak v rámci výstavy pro naplnění účelu informovanosti 

veřejnosti (pro rok 2018 je tímto nástrojem myšlenková mapa). 

Využívané nástroje v rámci výstavy o službách CTT 
  

 Pozvánky na vernisáž výstavy  

 Tisková zpráva  

 Informace v kulturních přehledech na internetu  

 Rozhovor  

 Myšlenková mapa 
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3.2.6 Informační panely  
 
Projekt ke své prezentaci počítá s využíváním informačních panelů NUDZ. Panely jsou celkem 
3. Jsou zde umístěny aktuality, popř. letáky související s realizací projektu. 
 
3.2.7 Doprovodné aktivity  
 
Využívané nástroje při realizaci doprovodných aktivit  
 

 Prezentace  

 Diskuse  

 Klíčovou aktivitou projektu je pořádání Kulatých stolů, které se řídí harmonogramem a 
témata pro jejich realizaci jsou stanovována realizačním týmem a schvalována 
Vedoucím CTT  

 

3.2.7 Další – propagační materiály  
 

 Např. šanony, bloky, propisky, hrnečky  

 Veškeré propagační předměty disponují jednotnou prezentací projektu včetně log  

 Propagační materiály jsou prostředky vnitřní i vnější komunikace 
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3.3 Plán komunikace s odbornou veřejností  
 
Plán komunikace s veřejností je zpracováván a zahrnuje časový harmonogram a 
očekávané/reálné výstupy. 
 
Zvolené nástroje umožňují, aby se veřejnost na plánování přímo podílela (zpětná vazba, 
náměty pro další práci atd.). Při komunikaci s veřejností je dbáno na to, aby odborná veřejnost 
získala zpětnou informaci, co se s podněty, připomínkami a návrhy dále stalo, jakým způsobem 
byly jejich podněty, návrhy a připomínky dále zpracovány zejména při plánování vědecké 
činnosti NUDZ.  

 
3.4 Monitoring  
 
Při práci s veřejností je dbáno na to, aby byly monitorovány výstupy, které doloží propagaci 
projektu. Monitoring zahrnuje uchovávání tiskovin, letáků a dalších propagačních prostředků 
a dokumentů včetně informace o jejich využití směrem k odborné veřejnosti, pořizování 
fotodokumentace z vykonávaných aktivit, zápisy a sledování tištěných a on-line medií spolu s  
odkazy. Všechny takto pořízené dokumenty či odkazy jsou archivovány. Za monitoring je 
zodpovědná projektová manažerka. 
 
Výstupy projektu (zejména články v tištěných a on-line médiích) jsou též prezentovány na 
webových stránkách projektu a na sociální síti Facebook NUDZ..  
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Seznam zkratek  
 
CTT – Centrum transferu technologií 
KA – Klíčová aktivita  
OP VVV – Operační program Věda, výzkum, vzdělávání  
PS – Pracovní skupiny 
PR – Public relations  
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