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11.1 Návrh komunikačního plánu pro organizace veřejné správy
/ Metodický pokyn /

Komunikační plán určuje zásady a způsoby předávání a poskytování informací uvnitř
organizací veřejné správy pro úspěšnou realizaci projektu Find the Best /dále FTB/ a vytváří
podmínky motivace všech zainteresovaných ke společnému cíli, a to zavedení projektu do
praxe.
Cíle komunikačního plánu
Cílem komunikačního plánu je informovat všechny strany a osoby, které by se měli podílet na
úspěšné realizaci a následné udržitelnosti projektu FTB v konkrétní organizaci veřejné správy,
o podstatě a cílech projektu, jeho přednostech a všech dalších podrobnostech, které ovlivní
názory a postoje všech zúčastněných a přesvědčí je o vhodnosti zavedení a přínosech
projektu a jeho inovativnosti pro získávání nových pracovníků i při každodenním řízení
lidských zdrojů.
Zainteresované strany
Organizace veřejné správy, která bude uvažovat o zavedení projektu, by měla provést
analýzu, která identifikuje všechny osoby a útvary, se kterými je třeba v rámci projektu
komunikovat, protože se jich projekt přímo dotýká anebo jsou třeba k jeho úspěšné realizaci.
Výsledkem bude stanovení cílové skupiny působení komunikačního plánu i útvaru či osoby
(komunikační komise), která bude vykonávat či dohlížet na všechny dané činnosti
komunikačního plánu a jeho realizaci zodpovědná.
V rámci realizace projektu FTB to budou cílovou skupinou především zaměstnanci útvaru
řízení lidských zdrojů, organizace a řízení, útvaru IT, vrcholového vedení a vedoucí pracovníci
všech stupňů řízení.
Komunikační komise pověřená výkonem realizace komunikačního plánu musí být podrobně
seznámena s projektem a Metodologií FTB řešitelem projektu či jeho dodavatelem.
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Klíčová sdělení
Pro úspěch komunikačního plánu je mimořádně důležitá formulace tzv. klíčových sdělení, tj.
informací, kterým musí všechny zúčastněné strany jednoznačně porozumět a zároveň být
schopny o nich informovat a přesvědčit další zainteresované osoby. Tato sdělení se musí
zaměřit zejména na přínosy projektu v době realizace i udržitelnosti a být provázány na již
existující zkušenosti související s projektem. V daném projektu se jedná zejména:
-

existence projektu a jeho přínos pro řízení lidských zdrojů,
zjednodušení procedur a zvýšení efektivity náborového procesu,
zvýšení transparentnosti všech činností při náborovém procesu,
zapojení zaměstnanců do procesu získávání nových zaměstnanců,
úzké propojení úkolů organizace státní správy s požadavky na potřebné kompetence
budoucích zaměstnanců,
rozšíření využití informačních a komunikačních technologií,
flexibilnost projektu z hlediska jeho přizpůsobení specifickým potřebám jednotlivých
organizací,
zajištění bezpečnosti dat celého procesu,
informovanost o informačních materiálech,
informace o již úspěšných realizací projektu.

Komunikační nástroje
Pro komunikaci a dosažení cílů se všemi zainteresovanými cílovými skupinami, které jsou pro
potřeby komunikačního plánu identifikovány, je třeba vybrat vhodné komunikační nástroje.
Mezi vhodné komunikační nástroje vnitřní komunikace pro organizace veřejné zprávy a ve
vztahu na zaměření projektu patří:
-

využívání Internetu a intranetu, webová prezentace obsahující průběžně
aktualizovanou elektronickou podobu materiálů projektu,
komunikace prostřednictvím e-mailu, zejména mezi členy cílové skupiny,
osobní komunikace prostřednictvím rozhovorů, diskusí, firemních mítinků a akcí,
pravidelné pracovní a týmové porady,
interní seminář, školicí program – pracovní setkání seznamující s jednotlivými prvky
projektu, vytvoření prostoru pro diskusi,
využití nástěnek a případných interních časopisů či prezentačních sad, materiály
informující o záměru, přínosech a realizaci projektu,
zpracovávání a vydávání podrobných manuálů pro jednotlivé činnosti projektu,
možnost konzultací, nejlépe v pravidelných dnech a časech.
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Harmonogram
Nezbytnou součástí komunikačního plánu je harmonogram jednotlivých fází s vymezením
částí cílové skupiny, se kterými je třeba v dané fázi komunikovat, vč. stanovení četnosti
komunikace a předpokládaných termínů. Cílem je dosažení pravidelnosti komunikace a
dodržení návaznosti přenosu informací na různé části cílové skupiny. Např. část vedení, část
IT, atd. až po řadové zaměstnance.
Vyhodnocení a zpětná vazba
Neustálé udržování zpětné vazby a vyhodnocování zjištěných poznatků ukazuje, zda
organizace komunikuje efektivně a správně. Aby vedení organizace získalo efektivní zpětnou
vazbu, musí však se zaměstnanci dlouhodobě komunikovat a vytvářet si důvěru. Získané
informace ze zpětné vazby jsou podkladem pro aktualizaci komunikačního plán. Tímto
způsobem se při realizaci komunikačního plánu často předejde různým zbytečným konfliktům
a nedorozuměním.
Závěr
Každá organizace veřejné správy, která se rozhodne výsledky projektu FTB zavést do své
praxe, by měla zpracovat komunikační plán v souladu s navrženými postupy v plném rozsahu.
Bude tak eliminovat rizika úspěšného zavedení projektu ve všech jeho realizačních aktivitách.
Samozřejmě návrh konkrétního komunikačního plánu musí vycházet a být přizpůsoben
specifickým podmínkám a zvyklostem dané organizace. Po zpracování a schválení vedením by
měl být komunikační plán vydán v organizaci veřejné zprávy formou interní organizační
směrnice jako komunikační manuál.
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