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Úvod 
V rámci Moravskoslezského kraje dlouhodobě dochází k budování a dalšímu 

rozvíjení inovačního systému, tedy prostředí, ve kterém dochází k rozvoji výzkumu, vývoje 
a inovací ve firmách, škol a univerzit, podnikatelských inkubátorů, klastrů a výzkumných 
ústavů. Tento systém vychází a je zakotven v tzv. Regionální inovační strategii, která je 
schválena Moravskoslezským krajem a je platná pro území tohoto kraje. V rámci této 
inovační strategie jsou definovány priority (vertikální i horizontální) a v rámci nich jsou 
navrženy podpůrné nástroje, díky jejichž realizaci dochází k podpoře, posílení a dalšímu 
rozvoji regionálního inovačního partnerství a celého systému Moravskoslezského kraje. 
Koordinací aktivit pro Regionální inovační strategii byla v době zadání pověřena Agentura 
pro regionální rozvoj (zadavatel). 

Pro aktivity vycházející z RIS byla sestavena tato marketingová strategie. Jedním 
z požadavků byla také návaznost na marketingovou strategii Moravskoslezského kraje, 
kterou zadavatel zpracovateli poskytl po jejím schválení v Radě Moravskoslezského kraje. 
Samozřejmostí je také provázanost s dalšími strategickými dokumenty jak na regionální, tak 
na národní úrovni. Cílem je zpracování marketingové strategie pro podporu rozvoje 
inovačního partnerství a systému Moravskoslezského kraje. Podstatou dokumentu bude 
návrh marketingových kampaní pro aktivity související s regionální inovační strategií jako 
celku. Vytvořená marketingová strategie bude založena také na podkladech, které vyplynou 
z workshopů marketingové platformy – skupina odborníků, dále na oficiálních dokumentech 
týkajících se inovační strategie a podkladech, které poskytne zadavatel. 

Dokument je zpracovaný v následující struktuře. Úvodní analytická část poskytuje 
pohled na publikované mediální výstupy o Moravskoslezském kraji, charakteristiku 
Moravskoslezského kraje a analýzu vnímání kraje z pohledu obyvatel. Dále je součástí 
dokumentu analýza strategických dokumentů, která má za cíl vytyčit širší souvislosti 
relevantní pro marketingovou strategii. Jako další jsou stanoveny marketingové vize 
a dlouhodobé cíle v jednotlivých oblastech. Ty jsou následně propojeny na vytyčené 
horizontální cíle RIS3 MSK. Časový rámec strategie je 5 let (2017–2022), kdy pro první roky 
2017 a 2018 byly připraveny konkrétní projektové fiše, které jsou přímo napojeny na cílové 
skupiny. Tato forma akčního plánu zajišťuje propojení s komunikačními cíli u jednotlivých fiší 
a zároveň propojení na marketingové cíle u jednotlivých cílových skupin. Tím, že jsou cílové 
skupiny propojeny na horizontální oblasti RIS, je zajištěna kompatibilita strategické, taktické 
i operativní úrovně. Řada projektových fiší na sebe navazuje a vzájemně se podporuje, 
včetně synergického propojení s aktivitami také mimo strategický dokument RIS. Jelikož je 
v inovačním ekosystému mnoho činitelů, není možné marketing výhradně zaměřit na aktivity 
nositele marketingové strategie, ale je nutné hledat jasné propojení, případně bílá místa 
v systému prezentace a komunikace inovačních témat cílovým skupinám. V poslední části 
dokumentu je uveden harmonogram a způsoby evaluace aktivit. 

Zpracování marketingové strategie pro Regionální inovační strategii 
Moravskoslezského kraje je realizováno v rámci projektu Smart Akcelerátor 
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294). 

Analytická část dokumentu byla zpracována společností 2C analytics, s.r.o., 
Křemencova 178/10, 110 00, Praha 1, IČ: 49827189. 

Návrhovou část dokumentu zpracovala společnost Proud Consulting, s.r.o., Poštovní 
615, 733 01, Karviná, IČ: 05489148. 
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1 Analytická část 
Analytická část je rozdělena do dvou částí. První z nich byla zpracována společností 

2C Analytics a zabývá se situační analýzou v prostředí médií, mediálního obrazu kraje 
a dalších oblastí souvisejících s inovacemi a kvalitou života. Druhá část se věnuje rozboru 
strategických dokumentů, které buď přímo ovlivňují, nebo rámují marketingovou strategii 
RIS3. Především druhá část slouží k napojení cílů marketingu na relevantní cíle 
nadřazených dokumentů a tato syntéza je uvedena v návrhové části vždy u specifického 
marketingového cíle. 

1.1 Analýza situace k naplnění marketingové strategie 
RIS3 MSK (2C Analytics) 

Základní data pro komunikační strategii vycházejí z analýz, realizovaných s využitím 
sekundárních dat výhradně pro potřeby Regionální inovační strategie Moravskoslezského 
kraje a z analýz chování, postojů a názorů široké a odborné veřejnosti a jejího vnímání 
konkrétních komunikačních kanálů.  

Dalším zdrojem byla data projektu Místo pro život, získaná z nezávislých zdrojů, 
vyplývající z průzkumu mezi 1400 obyvateli všech regionů. Kraje se hodnotí optikou 
54 kritérií, která jsou rozdělena do osmi oblastí: péče o děti a vzdělávání, zdravotnictví 
a sociální sféra, pracovní podmínky a kupní síla, volnočasové aktivity a turismus, rozvoj 
infrastruktury, bezpečnost, občanská společnost a tolerantnost, ekologie a příroda. Průzkum 
je prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření, zaměřeného na spokojenost v místě 
bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech České 
republiky. 

1.1.1 Analýza publikovaných materiálů o Moravskoslezském 
kraji v médiích 

Analýza publikovaných materiálů o Moravskoslezském kraji v médiích nám ukáže, 
jaký obraz o Moravskoslezském kraji je přinášen nejen obyvatelům tohoto kraje, ale i celé 
populaci České republiky. 

Počty zpráv o Moravskoslezském kraji v médiích celkově a v České televizi (ČT): 

Moravskoslezský kraj patří mezi mediálně nejsledovanější regiony. S výrazně vyšší 
frekvencí se v médiích objevují zmínky jen o Praze, jejíž publicita často několikanásobně 
převažuje nad ostatními kraji v ČR.  

 Moravskoslezský kraj byl za období 01.01.2016–31.08.2016 zmíněn v médiích 
v 14 015 případech, což představuje podíl 3,3 % ze všech zpráv o jednotlivých 
krajích ČR. 
o V posledních dvou letech roční počet zpráv o Moravskoslezském kraji 

nepřekračuje hranici 16 tisíc. 
o Roční objem zpráv o Moravskoslezském kraji v médiích významně poklesl 

mezi lety 2010 (26 tisíc zpráv) a 2012 (17 tisíc zpráv). Tento pokles je 
způsoben zejména celkovým poklesem zpráv o krajích, což je vidět i na 
obdobném vývoji počtu zmínek o dalších krajích. 
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Graf 1: Počet zpráv v médiích celkem 

 

Zdroj: Newton media 

Ve veřejnoprávním médiu, České televizi (ČT1, ČT2, ČT24), se reportáže, 
zpravodajství a jiné formy publicity s tématem MSK objevují nejčastěji, s výjimkou Prahy. 
Ostatní kraje obsazují menší mediální prostor než MSK.  

o Moravskoslezský kraj byl za období 01.01.2016–31.08.2016 zmíněn v ČT1, ČT2, 
ČT24 v 701 případech. 

o Navzdory poklesu ročního objemu počtu zpráv o Moravskoslezském kraji v ČT je 
MSK stále nejzmiňovanějším regionem (s výjimkou Prahy), a to s nezanedbatelným 
odstupem od dalších krajů.  

Graf 2: Počet zpráv v České televizi (ČT1, ČT2, ČT24) 

Zdroj: Newton media  
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Zmínky o MSK v kombinaci s výrazy, vystihujícími podstatu tématu inovační potenciál 
kraje, v médiích celkem: 

o Vybranými výrazy, vystihujícími podstatu tématu inovační potenciál kraje, je 
množina termínů: „inovace“, „patent“, „vynález“, „výzkum a vývoj“, „věda“, 
„technické novinky“, „unikátní technologie“. 

o Počet zpráv, týkajících se Moravskoslezského kraje, v nichž se současně vyskytuje 
alespoň jeden z vybraných výrazů, odpovídá téměř 4 % všech zmínek 
o Moravskoslezském kraji. 

o V absolutních číslech se jedná o bezmála 600 zpráv ročně. 
o Ve srovnání s Jihomoravským krajem, vnímaným jako inovačně ambiciózní region, 

je počet informací, spojujících MSK s tématem inovací, novinek a výzkumu, v 
posledních letech stabilně vyšší, a to o cca 10–15 %.  

o Více zmínek, spojujících kraj s tématem inovací, novinek a výzkumu, vyznělo ve 
prospěch Jihomoravského kraje naposledy v roce 2012. 

Graf 3: Počet zpráv o MSK v kombinaci s vybranými výrazy v médiích celkem 

 

Zdroj: Newton media 

Jihomoravský kraj v kombinaci s vybranými výrazy: 

Počet zpráv, týkajících se Jihomoravského kraje, v nichž se vyskytuje alespoň jeden 
z vybraných výrazů, činí podobně jako u Moravskoslezského kraje necelá 4 % z celkového 
počtu zmínek o Jihomoravském kraji, v absolutních číslech je však podíl zpráv s vybranými 
výrazy o JMK vůči MSK o 10–15 % nižší. 

  



 

 

7 

 

Graf 4: Počet zpráv o JMK v kombinaci s vybranými výrazy v médiích celkem 

 

Zdroj: Newton media 

Porovnání četnosti zmínek o inovacích v jednotlivých krajích: 

o Z hlediska absolutní četnosti zpráv o inovacích ve spojení s jednotlivými kraji 
jednoznačně dominuje Praha, s níž bylo za období 01.01.2016–31.08.2016 spojeno 
9 766 článků. 

o Z dalších krajů je pak již nejčastěji zmiňován Moravskoslezský kraj. 
o S mírným odstupem následuje Jihomoravský a Středočeský kraj. 
o Ostatní kraje následují se značným odstupem. 

Graf 5: Počet zpráv o krajích v kombinaci s vybranými výrazy v médiích celkem (01.01.– 31.08.2016) 

 

Zdroj: Newton media 
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Hodnocení obsahu zpráv: Moravskoslezský kraj: 

 Podle obsahového kritéria, jehož úkolem bylo rozdělit zmínky o MSK do skupin podle 
celkového vyznění informace, byly testovány všechny zprávy o Moravskoslezském 
kraji, které publikovala ČT1, ČT2, ČT24 během šesti měsíců (tj. v období 01.03. 
2016–31.08.2016). Veřejnoprávní televize byly vybrány jako vzorek nejlépe 
reprezentující celé mediální prostředí. 

 V uvedeném období zveřejnily výše jmenované stanice ČT více než 500 zpráv, 
spojených s MSK, z nichž 

 45 % vyznívá negativně.  
 Nejvyšší podíl mají zprávy, související s problematikou OKD, otázkou 

vysoké nezaměstnanosti, kriminality, stavem ovzduší, úpadky 
a bankroty firem, poklesu populace, nedostatku lékařů a sester 
a sociálních problémů. 

 36 % zpráv vyznívá neutrálně. 
 Nejvyšší podíl připadá na zprávy o počasí, nadregionálního tématu 

uprchlické krize, nabídky letního vyžití (koupání, kempy, vodáci, 
tábory), případně zdravotnictví a školství (v kontextu celé ČR). 

 Pouze 19 % zpráv vyznívá pozitivně. 
 Nejvyšší podíl připadá na informace ze společenského života (kultura, 

festivaly, konference, veletrhy, workshopy…), ze sociální oblasti (nové 
programy pro seniory, začleňování bezdomovců do běžného života 
atp.), o dotacích (zejm. do zdravotnictví), v menší míře se jedná 
o zprávy o dopravních stavbách (budování obchvatů, zvyšování 
rychlosti). 

Graf 6: Hodnocení zpráv o MSK v České televizi (01.03.–31.08.2016) 

 
Zdroj: vlastní analýza zpráv získaných z  databáze Newton media  

Moravskoslezský kraj v porovnání s obdobím před pěti lety: 

 Pro zdůraznění výpovědní hodnoty uvedených údajů byly pro porovnání v čase 
testovány také všechny zprávy o Moravskoslezském kraji, které se objevily v ČT1, 
ČT2, ČT24 ve stejném období roku před pěti lety (tj. za období 01.03.2011–
31.08.2011). 
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 V uvedeném období se MSK na jmenovaných stanicích ČT týkalo téměř 480 zpráv, 
z nichž: 

 51 % vyznívá negativně.  
 Nejvyšší podíl mají krimi zprávy (nehody, krádeže, podvody, drogy, 

vraždy, přepadení, násilí, požáry, agresivní řidiči), informace 
o finančních problémech nemocnic a jejich případného slučování, 
o stavu ovzduší a ekologických problémech, nezaměstnanosti, 
plánovaném snižování stavů policistů a snižování jejich platů 
a sociálních problémech v kraji. 

 31 % vyznívá neutrálně.  
 Nejvyšší podíl mají zprávy o počasí, dále pak stávky v dopravě 

(v kontextu celé ČR), školství, v kontextu celé ČR – maturity, přijímací 
zkoušky na střední školu, politika (rozhovory, volby, výsledky 
průzkumů…). 

 Pouze 18 % vyznívá pozitivně.  
 Nejvyšší podíl připadá na zprávy ze společenského života – (kultura, 

festivaly, výstavy, konference, soutěže, přednášky…), informace 
o stavbách a rekonstrukcích (nový most, podjezd, kostel, parkoviště, 
nová kanalizace, cyklostezka, plán obchvatu, rekonstrukce 
nemocnice…) a oživení turistiky (nové pobídky, technické památky, 
karavaning, geocaching…), příp. akčního plánu ke zlepšení kvality 
ovzduší. 

Graf 7: Hodnocení zpráv o MSK v České televizi (01.03.–31.08.2011); relevantní ukazatel změny 
obrazu kraje v médiích 

 

Zdroj: vlastní analýza zpráv získaných z  databáze Newton media  

Z porovnání obou časových úseků v rámci Moravskoslezského kraje vyplývá, že 
vysoký podíl negativně vyznívajících zpráv nemá sezónní charakter, ale jedná se 
o dlouhodobý problém.  

  



 

 

10 

 

1.1.2 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

1.1.2.1 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel MSK, trendy 

Moravskoslezský kraj patří k nejlidnatějším regionům ČR, potýká se však 
s významným úbytkem obyvatelstva. Meziročně zaznamenal MSK v roce 2015 z hlediska 
absolutního srovnání největší pokles v celé ČR, a to o 4 365 lidí, z hlediska přepočtu k počtu 
obyvatel představuje tento pokles -0,36 %, což je po Karlovarském kraji druhá nejvyšší 
hodnota. Na konci roku 2015 v Moravskoslezském kraji žilo 1,213 mil. lidí.  

Zásadně do počtu obyvatel i sociodemografické struktury promluvila v uvedeném 
období úmrtnost, rok 2015 patřil vysokým počtem zemřelých k extrémním. Jak vyplývá ze 
statistických údajů, zesnulo 13 550 lidí, což je o 433 více než v roce 2014. Zároveň se 
narodilo méně dětí, a to o 133. Celkový počet narozených obyvatel v MSK v roce 2015 
odpovídal 11 866 dětem.  

Dalším významným faktorem jsou počty obyvatel, kteří kraj opustili. V loňském roce 
odešlo z regionu více než sedm tisíc lidí. Z nich:  

 28 % zamířilo do zahraničí, 
 17,4 % odešlo do Prahy, 
 11,5 % odešlo do Jihomoravského kraje, 
 11 % odešlo do Olomouckého kraje, 
 9,7 % odešlo do Středočeského kraje, 
 22,4 % odešlo do ostatních regionů. 

Tabulka 1: Vývoj stěhování do a z Moravskoslezského kraje 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ  

Motivace odchodu: 

 Vyšší životní úroveň. 
 Lépe placená práce. 
 Čistší vzduch (přestože se kvalita životního prostředí významnými investicemi do 

environmentální oblasti evidentně zlepšuje, špatná dlouhodobá pověst a setrvačnost 
vnímání regionu jako znečištěné industriální oblasti trvá). 

Ze statistik vyplývá také skutečnost, že vylidňování regionu má dlouhodobý charakter, 
nejedná se o ojedinělý nebo časově omezený úkaz, ale zřejmý trend. Není rovnoměrně 
rozložený po celém území kraje, ale typický pro lokality, historicky spojené s těžkým 
průmyslem a zejména s těžbou uhlí:   



 

 

11 

 

 Výrazně ztrácí Karvinsko a Ostrava, naopak na Frýdecko-Místecku počet obyvatel 
roste, na Opavsku je počet přistěhovalých a vystěhovalých v podstatě vyrovnaný.  

 Řada lidí z Ostravy a Karvinska se stěhuje do podhůří Beskyd či Jeseníků. 

Vývoj počtu obyvatel v okresech:  
 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v okresech 

 Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ  

Porovnání průměrné mzdy v jednotlivých krajích: 

MSK patří v porovnání průměrných hodnot měsíční nominální mzdy v České 
republice pozice v polovině spektra. Zatímco průměrná mzda v ČR v roce 2015 odpovídala 
po meziročním vzestupu o 4,4 % částce 26 480 Kč, v Moravskoslezském kraji byla průměrná 
měsíční nominální mzda 24 770 Kč (o 6 % méně než celostátní průměr). Meziročně přitom 
průměrná mzda v MSK vzrostla o 6,3 %. 

Tabulka 3: Průměrná měsíční nominální mzda v 1. čtvrtletí 2016 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ  

I z hlediska průměrné mzdy technických a odborných pracovníků patří 
Moravskoslezskému kraji pozice v polovině spektra. Ve srovnání s dalšími kraji 
Moravskoslezský kraj mírně zaostává za Jihomoravským krajem, ale má poměrně výrazný 
náskok na Olomoucký a Zlínský kraj. 
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Tabulka 4: Porovnání průměrné mzdy technických a odborných pracovníků v jednotlivých krajích 

 

Zdroj: MPSV ČR, 2015  

1.1.3 Srovnání krajů z pohledu vnímání jejich obyvatel 

Srovnání krajů vychází ze statistických dat, popisujících základní charakteristiky kraje 
(počet obyvatel, migrace, průměrná mzda…) a z názorů obyvatel na podmínky života v kraji 
(jejich hodnocení ekonomické situace, pohled do budoucna). Data, popisující názory 
obyvatel, pocházejí z rozsáhlého výzkumu MML agentury Median, speciálních výběrových 
šetření ČSÚ a projektu Místo pro život. 

1.1.3.1 Vnímání kvality života v krajích 

Moravskoslezský kraj 

Region v žebříčku kritérií, popisujících kvalitu života, stabilně obsazuje nejnižší 
pozice.  

Graf 8: Pořadí krajů v roce 2015 

 

Zdroj: Projekt Místo pro život  
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1.1.3.2 Celkové hodnocení 

Pozitiva: 

K pozitivně hodnoceným aspektům života v Moravskoslezském kraji patří kvalitní 
a propracovaná infrastruktura. MSK obsadila v tabulce, zohledňující dopravní infrastrukturu 
a její kvalitu, druhé místo za Prahou. Změny jsou zřejmé také z tabulky o otázce životního 
prostředí. Přestože je stále značně zatěžováno koncentrovaným průmyslem, zlepšení 
respondenti vnímají a hodnotí pozitivně. Oceňují také skutečnost, že se navzdory trvajícímu 
zatížení průmyslem životní prostředí zlepšuje. Do jeho ochrany investuje region podstatně 
víc, než činí republikový průměr, v přepočtu investic na jednoho obyvatele je to částka 
o 58 % vyšší než celorepublikový průměr. Pozitivním zjištěním je také vnímání vzdělávacího 
systému na úrovni středních a vysokých škol, které jejich studenti považují za atraktivní. 
Plných 60 % z nich uvádí, že jsou své škole věrní.  

Negativa: 

Moravskoslezský kraj vykazuje dlouhodobě vysokou míru registrované 
nezaměstnanosti. Problémovou oblastí stále zůstává zdravotní a sociální sféra (zejména při 
zohlednění vyššího počtu lidí v kraji, trpících chronickými onemocněními nebo nemocemi 
z povolání). Největší negativní stín však vrhá na hodnocení kraje nedostatečné kulturní 
vyžití, omezená vybavenost knihoven a limitované ubytování turistů. V těchto bodech je na 
tom Moravskoslezský kraj nejhůře z celé České republiky. 

1.1.3.3 Spokojenost obyvatel krajů s kvalitou života 

Spokojenost se životem celkem: 

Obyvatelé MSK patří ve srovnání s obyvateli ostatních krajů v ČR k méně 
spokojeným, nikoliv však mezi nejvíce nespokojené. Podmínky pro svůj život vnímají 
pozitivněji, než je region hodnocen pohledem obyvatel ostatních krajů.  

Graf 9: Spokojenost obyvatel krajů v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ,  životní pohoda,  součást  šetření Životní podmínky   
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1.1.3.4 Bezpečnost v okolí bydliště 

Velkým problémem regionu z pohledu vnímání obyvatel kraje je bezpečnost. Přes 
30 % obyvatel se v okolí svého bydliště necítí po setmění bezpečně, což je spolu se 
severozápadními Čechami nejhorší hodnocení. 

Graf 10: Hodnocení pocitu bezpečnosti obyvatel krajů v ČR 

 
*respondenti,  kteří vybrali  jednu z  odpovědí „nepříliš bezpečně“ nebo „vůbec ne bezpečně“  
(tmavě červená barva)  

Zdroj: ČSÚ, životní pohoda, součást  šetření Životní podmínky  

V názorech na problémy, spojené s bydlením, obyvatelé Moravskoslezského kraje 
nadprůměrně často zmiňují znečištěné životní prostředí, vandalství a kriminalitu v okolí. 
Problémy se znečištěným okolím uvádí bezmála 19 % obyvatel Moravskoslezského kraje 
a problémy s vandalstvím a kriminalitou v okolí pak přes 16 % obyvatel Moravskoslezského 
kraje. V obou případech se jedná o druhé nejvyšší hodnoty ve srovnání krajů. Na problémy 
se životním prostředím si více stěžují obyvatelé Středočeského kraje a na problémy 
s kriminalitou obyvatelé Ústeckého kraje. 

Graf 11: Hodnocení problematiky bydlení pohledem obyvatel krajů ČR 

 

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření příjmů a životníc h podmínek domácností  –  2016 
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1.1.4  Ekonomické podmínky, zaměstnanost a podnikání 

Moravskoslezský kraj patří mezi kraje s nejnižším poměrem podnikatelů k počtu 
zaměstnaných lidí. Podnikatelé v Moravskoslezském kraji tvoří jen 14,1 % zaměstnaných 
lidí, což přestavuje o 3,2 procentního bodu méně, než je celorepublikový průměr. 

 

Tabulka 5: Počet podnikatelů podle odvětví v ČR 

 

Zdroj: neuveden 

 

Tabulka 6: Počet podnikatelů podle odvětví v MSK 

 

Zdroj: neuveden 
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Graf 12: Podíl podnikatelů na celkovém počtu zaměstnaných v ČR v roce 2015 

 

Zdroj: ČSÚ –  VŠPS  

Moravskoslezský kraj patří mezi regiony s dlouhodobě nejvyšší mírou registrované 
nezaměstnanosti. K 30.09.2016 byla míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 7,6 %, 
což jej řadí na druhé místo. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je to o 2,4 % 
nezaměstnaných více. 

Tabulka 7: Míra registrované nezaměstnanosti v jednotlivých okresech MSK 

 

Zdroj: MPSV 

Graf 13: Míra nezaměstnanosti 15–64letých osob v krajích ČR v roce 2015 (v %) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ –  VŠPS  
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1.1.4.1 Životní podmínky 

Vysoká nezaměstnanost se negativně projevuje i v hodnocení ekonomické situace 
populace Moravskoslezského kraje. Vysoký podíl obyvatel, plných 38 %, dle subjektivního 
názoru vychází se svým příjmem s obtížemi nebo s velkými obtížemi. Moravskoslezský kraj 
tak patří mezi kraje s vyšší subjektivní mírou nespokojenosti v tomto směru. 

Graf 14: Jak vycházely domácnosti s příjmem (dle krajů) 

 

 

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností – 2016 

Spolu s Ústeckým krajem má Moravskoslezský kraj nejvyšší podíl osob, které 
uvádějí, že si jejich domácnost nemohla dovolit jednou ročně týdenní dovolenou mimo 
domov či zaplatit neočekávaný výdaj 9 700 Kč. 
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Graf 15: Co si domácnosti nemohly dovolit (dle krajů) 

 

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností  –  2016 

1.1.4.2 Spokojenost obyvatel kraje 

Obyvatelé jsou při hodnocení spokojenosti s různými oblastmi života spíše 
pesimističtí. 

Největší rozdíl je ve spokojenosti: 

 Se svým zdravím. 
 Se svou prací/studiem. 
 S tím, čeho dosáhli. 

Spokojenější než průměr populace jsou obyvatelé Moravskoslezského kraje jen 
s politickou situací v ČR. 

Graf 16: Spokojenost obyvatel kraje s vybranými oblastmi života 

 

Zdroj: MEDIAN, Market & Media & Lifestyle –  TGI, rok 2015  
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Při hodnocení toho, čeho dosáhli, jsou obyvatelé krajů velmi skeptičtí, s výjimkou 
Jihočeského a Libereckého kraje. 

Graf 17: Hodnocení vlastní úspěšnosti pohledem obyvatel krajů ČR napojení na matici studentů - 
sebevědomí, globální ambice, možnost realizovat se 

 

Zdroj: MEDIAN, Market & Media & Lifestyle –  TGI, rok 2015  

Průměrné hodnocení spokojenosti se svou prací/studiem je v Moravskoslezském kraji 
velmi nízké, ale významně se však liší optikou jednotlivých sociodemografických skupin. 

Pozitivněji ve srovnání s průměrem kraje, ale i celé České republiky hodnotí svoji 
spokojenost se svou prací nebo studiem například:  

 Mladí lidé do 24 let. 
 Lidé s vysokoškolským vzděláním. 
 Podnikatelé.  

Naopak negativně svoji pozici hodnotí například lidé s nižším vzděláním a vyšších 
věkových skupin. 

Graf 18: Spokojenost obyvatel krajů ČR s prací/studiem 

 

Zdroj: MEDIAN, Market & Media & Lifestyle –  TGI, rok 2015  
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Subjektivní hodnocení vlastní životní úrovně i přes objektivně vysokou míru 
nezaměstnanosti a další nepříznivé ekonomické charakteristiky vyznívá jen mírně 
podprůměrně. 

Graf 19: Spokojenost obyvatel krajů ČR s prací/studiem a životní úrovní 

 

Zdroj: MEDIAN, Market & Me dia & Lifestyle –  TGI, rok 2015  

1.1.5 Absolventi technických oborů škol  

Tato kapitola popisuje pozici Moravskoslezského kraje z hlediska vysokoškolského 
vzdělávání se zaměřením na technické obory. 

Absolventi VŠ v roce 2015 celkem – 82 004. 

Z toho technické fakulty (filtrováno dle fakult, které jsou uvedeny níže) – 18 518. 

Zahrnuty fakulty: Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta informatiky, Fakulta 
stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta informačních technologií, Fakulta 
dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta architektury, Fakulta 
biomedicínského inženýrství, Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany 
prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Fakulta chemicko-inženýrská, 
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií, Fakulta chemická, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Hornicko-geologická fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 
Fakulta technologická, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta informatiky a statistiky, 
Technická fakulta. 

Tyto fakulty nabízející technické vzdělání tvoří tak podíl 22,6 % z absolventů 
vysokých škol v roce 2015. 

 Z toho VŠB TUO – 3 022. 
 Fakulta stavební – 426. 
 Fakulta bezpečnostního inženýrství – 289. 
 Fakulta strojní – 530. 
 Fakulta elektrotechniky a informatiky – 586. 
 Hornicko-geologická fakulta – 726.  
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 Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství – 436. 
 Studenti nezařazeni pod fakultu – 29. 

Podíl VŠB TUO na celkovém počtu absolventů fakult s technickým zaměřením tvoří 
celkem 16,3 %. 

 
V roce 2014 – 3 169 absolventů. 
V roce 2010 – 3 364 absolventů. 
 
Pokles počtu studentů je způsoben postupným poklesem počtu studentů 

nastupujících na vysoké školy, který je popsán níže. 
 
Pro srovnání: VUT Brno (2015) – 4 418. 
V případě středních škol a učilišť v Moravskoslezském kraji tvoří technické obory 

25 % škol. 

Graf 20: Střední školy a učiliště v MSK (dle oborů) 

 

Zdroj: databáze škol  

1.1.5.1 Studenti vysokých škol v ČR podle oborů vzdělávání 

Klasifikace ISCED 2011 rozlišuje osm oborů vzdělávání. Z takto definovaných oborů 
byl mezi studenty v roce 2014 největší zájem o obor Společenské vědy, obchod a právo 
(zahrnoval více než 109 tisíc studentů, tj. asi třetinu všech studujících – viz graf 21). 
Popularita tohoto oboru v průběhu sledovaných let výrazně vzrostla, počet jeho studentů se 
mezi roky 2001 a 2014 zvýšil více než dvojnásobně. Srovnatelně výrazné zvýšení počtu 
studentů zaznamenaly také obory přírodní vědy, matematika a informatika, zdravotnictví 
a sociální péče a služby. Růst počtu studentů přírodních věd s největší pravděpodobností 
souvisí se zvyšujícím se zájmem studentů o IT obory, které jsou řazeny právě do skupiny 
přírodních věd. V roce 2014 tak studenti přírodních věd, matematiky a informatiky tvořili 
14 %, studenti zdravotnických věd 10 % a studenti oboru služeb 6 % z celkového počtu. 
Naopak k nejmenšímu nárůstu počtu studentů (1,9 tisíc) došlo u oborů ve skupině 
technických věd, výroby a stavebnictví. Tyto obory v roce 2014 navštěvovalo 52,1 tisíc osob. 
Na celkovém počtu studentů se podílely 15 %, což je o 10 procentních bodů méně, než 
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v roce 2001. Mezi obory, které dlouhodobě studuje nejnižší počet studentů, patří obory, 
orientované na služby a zemědělství a veterinářství. Jedná se o 21,1, resp. 13,9 tisíc 
studentů v roce 2014, což odpovídá podílům 6 % a 4 % z celkového počtu studentů.  

Graf 21: Studenti vysokých škol podle oborů vzdělávání (v tis.) 

 

Zdroj: MŠMT a vlastní výpočty ČSÚ  

Graf 22: Struktura vysokých škol podle oborů vzdělávání 2014 (v %) 

 

Zdroj: MŠMT a vlastní výpočty ČSÚ  

Podíl studentů technických oborů je 28 % (viz graf 23), což je ve srovnání 
s celostátním průměrem podstatně více, a to téměř dvojnásobně. Tato skutečnost však 
částečně vyplývá z absence některých studijních oborů v Moravskoslezském kraji. 

  



 

 

23 

 

Graf 23: Struktura studentů vysokých škol v MSK 

 

Zdroj: MŠMT, data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol  2015  

1.1.5.2 Technické versus humanitní obory, motivace ke studiu 

Zájem o technické obory je dlouhodobě nižší než o studium humanitních směrů 
(nejčastěji studenti preferují ekonomické, společenskovědní a právnické studium). Důvodem 
je především náročnost technických oborů. Studenti, kteří si technické obory vybírají, 
zohledňují často dobré uplatnění po studiu. Ve skupině technických oborů je nejoblíbenější 
informatika a související IT obory, jež jsou aktuálně považovány za nejperspektivnější. 

Technické obory studuje kolem 35 % středoškoláků. Pokud se však rozhodnou pro 
další vzdělávání, část z nich techniku opouští, zájem o technické obory a informační 
technologie má už jen 22 % z nich.  

Potenciální vysokoškoláky, kteří zvažují další pokračování ve studiu technických 
a přírodovědných oborů, zajímá právě perspektiva. Nejde o krátkodobý ukazatel preference, 
už v roce 2010 byla pro potenciální studenty na prvním místě výše nástupního platu 
a perspektiva růstu budoucích příjmů. Dívky častěji volily jako důvod pro studium technických 
oborů perspektivu celoživotního uplatnění. 

Přestože si řada studentů spojuje technické obory s nižším finančním ohodnocením, 
přetrvávající dogma nízkého platu slábne a v reálné praxi už neplatí. Nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků v technických oborech nutí firmy zvyšovat zaměstnancům platy 
a zlepšovat pracovní podmínky. 

Zdroj: AC JOBS 

V oboru informačních a komunikačních technologií a dalších technických oborech 
výrazně převládají muži nad ženami. Hlavním důvodem pro přežívání tohoto rozložení jsou 
obavy žen a dívek z nezvládnutí učiva, zejména pak matematiky a fyziky. 

Zdroj: projekt ADWICE, Vysokého učení technické v  Brně  

1.1.5.3 Vysokoškolští studenti podle místa výuky, 2014 

Nejvíce studentů českých vysokých škol studovalo v roce 2014 v Praze. Jejich počet 
(130 tisíc) byl téměř dvojnásobný než v Jihomoravském kraji a téměř čtyřnásobný ve 
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srovnání s Moravskoslezským krajem, což jsou regiony s druhým a třetím nejvyšším počtem 
studentů. V Olomouckém, Jihočeském a Plzeňském kraji studovalo v roce 2014 srovnatelné 
množství studentů. Srovnání šesti krajů s nejvyššími počty studentů zobrazuje graf 24. 

Graf 24: Počty studentů vysokých škol podle místa výuky (kraje s nejvyššími počty studentů, v tis.) 

 

Zdroj: MŠMT a vlastní výpočty ČSÚ  

Ve školním roce 2016/2017 ve srovnání se školním rokem 2009/2010 došlo ve všech 
krajích s největším počtem vysokoškolských studentů k poklesu přihlášených i zapsaných 
studentů. V Moravskoslezském kraji došlo k poklesu přihlášených studentů o 46 % a stejným 
tempem poklesl i počet zapsaných studentů. V Jihomoravském kraji poklesl počet 
přihlášených studentů o 35 % a počet zapsaných studentů o 34 %. V Praze poklesl počet 
přihlášených studentů o 22 % a počet zapsaných studentů o 27 %. 

Tabulka 8: Počty přihlášených a zapsaných studentů v letech 2009–2017 

 

Zdroj: Tabulka sestavena na základě dat MŠMT  

Odlišný pohled na skupinu studentů vysokých škol přináší graf 25, zobrazující jejich 
podíly v jednotlivých krajích. Nejvyšší množství vysokoškolských studentů se logicky 
koncentruje v regionech s největšími českými vysokými školami. Proto připadá nejvyšší podíl 
vysokoškolských studentů v roce 2014 na Prahu (37 %), Brno (tj. Jihomoravský kraj, 21 %) 
a Moravskoslezský kraj (10 %). Více než čtyřprocentní podíl studentů absolvuje výuku 
v Olomouckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. V ostatních krajích podíl vysokoškolských 
studentů nepřekročil 3 %, v grafu 25 je proto uveden součet podílů v těchto krajích.  
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Graf 25: Podíl vysokoškolských studentů v krajích (v % podle místa výuky 2014) 

 

Zdroj: MŠMT a vlastní výpočty ČSÚ  

1.1.5.4 Vysokoškolští studenti podle bydliště, 2015 

Nejvíce studentů českých vysokých škol mělo v roce 2015 trvalé bydliště v Praze 
(40,5 tisíce). Vysoké počty vysokoškolských studentů (přes 30 tisíc osob) najdeme i v dalších 
nejlidnatějších českých krajích – Moravskoslezském (35,9 tisíc), Středočeském 
a Jihomoravském. Krajem s nejvyšším podílem vysokoškolských studentů na počtu osob ve 
věku 20–29 let se stal Zlínský kraj, kde studenti vysokých škol tvořili 27 % tamní populace 
daného věku. Naopak, nejnižší podíl studentů na populaci 20–29 let vykazují bývalé těžební 
lokality, Ústecký a Karlovarský kraj (18, resp. 17 %). V Moravskoslezském kraji je tento podíl 
22,7 %. Na vysokých školách v Moravskoslezském kraji studují v 67 % studenti s trvalým 
bydlištěm v tomto kraji, následuje 9 % studentů z Olomouckého kraje, 7 % studentů ze 
Zlínského kraje, 7 % studentů tvoří také cizinci. Zbývající kraje pak dohromady tvoří skupinu 
10 % studentů (jednotlivé hodnoty jsou do 2 %). Podíl studentů na vysokých školách 
v Moravskoslezském kraji, kteří zde mají trvalé bydliště, je dlouhodobě stabilní, ve srovnání 
s rokem 2010 vzrostl jen nepatrně z 66,5 % na 67,3 %. 

1.1.6 Shrnutí analýzy médií a prostředí 

Potřeba přechodu mezi analytickou částí a návrhovou bude vyplněna stručným 
shrnutím, které podtrhuje nejrelevantnější výstupy. Shrnutí zjednodušuje častokrát enormní 
komplexnost reality tím, že identifikuje určité aspekty v dané situaci jako kritické. Z analýzy 
vyplývá celá řada informací, které je potřeba správně vyhodnotit a vyvodit z nich přesné 
závěry, jež pomohou v identifikaci klíčových problémů a oblastí. 

Z analytické části vyplynuly tyto skutečnosti: 

 Počet zpráv, týkajících se Moravskoslezského kraje, v nichž se současně 
vyskytuje alespoň jeden z vybraných výrazů1, odpovídá téměř 4 % všech 

zmínek o Moravskoslezském kraji. 

                                                
 1

 „Inovace“, „patent“, „vynález“, „výzkum a vývoj“, „věda“, „technické novinky“, „unikátní 
technologie“. 
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 I při porovnání absolutních čísel četnosti zpráv obsahující vybrané výrazy je 
MSK druhé hned po Praze, třetí je poté Jihomoravský kraj. 

 Co se týče průměrné mzdy technických a odborných pracovníků, nachází se 
MSK k roku 2015 ve středu mezi ostatními kraji s průměrnou mzdou 28 801 
Kč. Na prvním místě se umístila Praha s průměrnou mzdou 36 095 Kč. 

 Z hodnocení vnímání kvality života v kraji vyplynula tato pozitiva – kvalitní 
a propracovaná infrastruktura – druhé místo za Prahou. Respondenti tohoto 
průzkumu cítí zlepšení v otázce životního prostředí. Vnímání vzdělávacího 
systému na úrovni středních a vysokých škol, které jejich studenti považují za 
atraktivní. Plných 60 % z nich uvádí, že jsou své škole věrní.  

 Oproti tomu největší negativa vyplývající ze stejného průzkumu jsou: 
nedostatečné kulturní vyžití, omezená vybavenost knihoven a limitované 
ubytování turistů. V těchto bodech je na tom Moravskoslezský kraj nejhůře 
z celé České republiky. 

 Podle dat z ČSÚ je MSK třetí nejhorší z pohledu podílu podnikatelů na 
celkovém počtu zaměstnaných v ČR v roce 2015. 

 Průměrné hodnocení spokojenosti se svou prací/studiem je 
v Moravskoslezském kraji velmi nízké, ale významně se však liší optikou 
jednotlivých sociodemografických skupin. Pozitivněji ve srovnání s průměrem 
kraje, ale i celé České republiky, hodnotí svoji spokojenost se svou prací nebo 
studiem mladí lidé do 24 let, lidé s vysokoškolským vzděláním a podnikatelé. 

 Naopak negativně svoji pozici hodnotí například lidé s nižším vzděláním 
a vyšších věkových skupin. 

 Nejvyšší nárůst studentů VŠ zaznamenal mezi roky 2001-2014 obor 
společenských věd, obchodu a práva (třetina všech studentů VŠ). Zvýšení 
počtu studentů zaznamenaly také obory přírodní vědy, matematika 
a informatika, zdravotnictví a sociální péče a služby. Růst počtu studentů 
přírodních věd s největší pravděpodobností souvisí se zvyšujícím se zájmem 
studentů o IT obory, které jsou řazeny právě do skupiny přírodních věd. 
V roce 2014 tak studenti přírodních věd, matematiky a informatiky tvořili 14 %. 

Všechny tyto informace jsou zde prezentovány kvůli jejich relevantnosti, a proto, že 
se nejen s těmito daty bude pracovat napříč celou realizační částí. 

1.2 Analýza strategických dokumentů 

Marketingovou strategii RIS definuje především samotná Regionální inovační 
strategie, ovšem v širším kontextu ji ohraničují některé další strategické dokumenty na 
národní, krajské i municipální úrovni. RIS nelze chápat odděleně a její marketingové cíle 
stavět bez pochopení fungování dalších iniciativ a akcí spolupracujících součástí inovačního 
ekosystému. Je nutné identifikovat oblasti, ve kterých existuje (a) společný průnik a kde 
naopak (b) žádná další iniciativa nemá připraven plán. Jedině takto dojde k synergickému 
vytyčení marketingových cílů, které jsou vzájemně nekonfliktní, případně neefektivně 
intenzivní v jedné specifické oblasti. Mezi dokumenty odhalující vize jednotlivých složek 
systému veřejné správy patří především Strategie rozvoje chytrého regionu MSK 2017–
2023, Komunikační strategie Moravskoslezského kraje 2017–2020, Strategický plán rozvoje 
města Ostravy 2017–2023, Vize 2024 Nová energie: Koaliční program pro MSK, Strategický 
rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 
a analýza Inovační kapacity ČR.  

1.2.1 Regionální inovační strategie 

Hlavním cílem strategie je zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky 
Moravskoslezského kraje na globálních trzích. K dosažení tohoto cíle slouží strategické 
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a specifické cíle ve čtyřech prioritních oblastech: Transfer technologií, Lidské zdroje, 
Internacionalizace, Koordinace a implementace. Doposud byly nositeli projektů v Akčních 
plánech různé subjekty. Naplnění cílů strategie je tedy věcí spolupráce, a to jak zástupců 
veřejné správy, tak i zástupců univerzit, výzkumných ústavů a podniků.  

Marketing a propagace byly doménou prioritní oblasti Koordinace a implementace, 
konkrétně v rámci cíle D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje 
a RIS3 MSK. Popis jeho podstaty je uveden níže. 

 „Podstatou tohoto specifického cíle je posílení image MSK jakožto 
vyspělého inovačního regionu pomocí cílených marketingových aktivit. Tyto 
marketingové aktivity se budou zaměřovat na prezentaci výsledků 
kvalitního aplikovaného výzkumu a vývoje výzkumných pracovišť a také 
významných osobností působících v oblasti VaVaI v MSK v akademickém 
a firemním sektoru. Propagační aktivity se zaměří rovněž na rozšiřování 
informací o možnostech podpory subjektů realizujících své aktivity ve 
výzkumu a vývoji (dotační programy, odborné vzdělávací semináře apod.). 
Zároveň bude součástí marketingových aktivit propagace RIS3 MSK jako 
takové za účelem budování a posilování brandu „RIS MSK“ 
symbolizujícího dynamický region stavějící svou konkurenční výhodu na 
unikátních znalostech koncentrovaných v jednotlivých oblastech výzkumné 
specializace (technologických doménách). Uvedené marketingové aktivity 
povedou ke zvýšení vzájemné sounáležitosti subjektů regionálního 
inovačního systému a motivaci k intenzivnější a efektivnější vzájemné 
spolupráci. Z hlediska územního působení se propagace a medializace 
bude zaměřovat nejen na subjekty z regionu, ale také na subjekty vně 
regionu, kde se bude jednat o aktivity směřující na posílení image MSK.“ 

Z tohoto textu je možné sestavit výčet cílů, které budou formovat marketingové cíle 
definované dále v tomto dokumentu: 

 Posílení image MSK jakožto vyspělého inovačního regionu. 

 Prezentace výsledků kvalitního aplikovaného výzkumu a vývoje. 

 Rozšiřování informací o možnostech podpory. 

 Budování a posilování brandu „RIS MSK“. 

1.2.1.1 Komunikační směry marketingové platformy 

Marketingová platforma na svých zasedáních vytvořila pro účely tvorby marketingové 
strategie komunikační směry. 

 Podpora náborů technických pracovníků. 

 Podpora náborů studentů technických oborů. 

 Zaměřit se na ty, kteří u nás vystudovali. 

 Pracovat s vítězi soutěží – pozitivní příklady. 

 Podpora „technické“ image kraje. 

1.2.2 Strategie rozvoje chytrého regionu MSK 

Strategie Chytřejšího kraje má současně dát impulz pro vznik nového průmyslového 
odvětví, které bude pro chytrá řešení vyvíjet a vyrábět výrobky s vysokou mírou přidané 
hodnoty. Strategie má přispět k tomu, že Moravskoslezský kraj bude lídrem ve využívání 
chytrých řešení v České republice a exportérem těchto řešení mimo samotný kraj.  
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Mezi průřezové principy realizace strategie patří: 

4. INOVACE = Inovativní přístupy a experimentování  

Otevřenost organizací a lidí k učení se nových věcí, k učení se od sebe vzájemně, 
k experimentování s novými přístupy, k využívání nových ekonomických modelů, například 
nástroje PCP (Pre-commercial Public Procurement) pro zajištění vývoje nového řešení, které 
bude vyhovovat poptávce veřejného zadavatele (kraje, měst) a zároveň není v daném čase 
dostupné na trhu (tzv. předobchodní zadávání veřejných zakázek) nebo PPI pro nákup 
inovativních řešení, která ještě nejsou na trhu, nebo jen ve velmi omezeném množství (tzv. 
veřejné zakázky na inovativní řešení – mohou navazovat na PCP). 

Strategický cíl 3.2 – Udržitelnost a obnovitelné zdroje.  

Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu.  

Podpora podnikavosti a inovací – podpora výzkumu, vývoje a inovací pro hledání 
řešení problémů v oblasti životního prostředí nástroji, jako jsou například přístupné 
laboratoře, testovací prostředí, hackatony, networking apod.  

Implementace 

Marketing a propagace 

Nedílnou součástí realizace strategie bude účinná podpora komunikace k cílovým 
skupinám a propagace chytrých řešení v regionu. Mezi příklady projektů můžeme uvést 
kromě využití klasických marketingových nástrojů (web, média, sociální sítě) například formy, 
jako jsou soutěže, networkingové aktivity (např. tzv. brokerage eventy) apod.  

1.2.3 Komunikační strategie Moravskoslezského kraje 

Komunikační strategie kraje je dokument, který definuje vize a klíčové hodnoty, které 
budou dotvářet identitu kraje. Pro účely marketingové strategie RIS je nutné se řídit 
především dokumenty určujícími grafický vizuální styl kraje a dodržet tak snahu o integraci 
komunikace mezi všemi organizacemi zřizovanými krajem. 

Mezi konkrétní výstupy dokumentu patří krajská vize: 

Vizí MSK je stát se moderním a uznávaným místem v rámci České republiky, Evropy. 

Komunikační vize neboli příslib značky: 

Hodnoty značky: 

 otevřenost,  
 reálnost,  
 ambicióznost,  
 dynamika,  
 úspěšnost,  
 atraktivita,  
 změna. 

Klíčový slogan: 

  Hrdé místo pro život, studium, podnikání a volný čas. 

Moravskoslezský kraj je měnícím se, přátelským regionem majícím svou hrdost. 

 Znalostní společnost, 
 příležitosti pro podnikání, 
 příležitosti pro volný čas. 
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Znalostní společnost a příležitost pro podnikání jsou centrální pro inovační strategii, 
stejně tak jsou ale důležité příležitosti pro volný čas. Všeobecně není možné některé 
marketingové aktivity inovační strategie efektivně realizovat bez návaznosti na již proběhlé či 
chystající se změny v zázemí kraje. Důležité je vytipovat lokality a projekty v kraji, které 
nabízí pro obyvatele více než jen prostor pro práci nebo podnikání, případně tyto lokality 
v myslích obyvatel propojit. Výsledkem by pak mělo být, že lidé nebudou vnímat možnosti, 
které jsou jim nabízeny mimo pracovní režim jen v konkrétním městě, ale uvědomí si 
celkovou nabídku kraje se všemi aspekty, které přináší. Z tohoto pohledu je klíčové zajistit 
pohodlnou dostupnost a infrastrukturu pro všechny obyvatele kraje. Následně je možné 
abstraktně propojit v myslích příjemců komunikace kraj jako celek. 

1.2.4 Strategický plán rozvoje města Ostravy 

Ostrava ctí svou průmyslovou tradici a dokáže ji rozvíjet v intenzivním propojení vědy, 
výzkumu a inovací pro uplatnění místních firem na globálních trzích. Ve strategii je tak 
vytyčen Strategický cíl 4: Zlepšit prostředí pro podnikání. 

Jeho obsahem je potřeba více podnikatelů. Ostrava potřebuje funkční systém 
podpory začínajících podnikatelů a úspěšných místních firem s ambicí růst a expandovat na 
mezinárodní trhy. Ostrava nese následky dlouhodobého přerušení tradice podnikání během 
pěti dekád 20. století a orientace na průmyslovou výrobu velkých podniků, která se projevuje 
v zaměstnanecké kultuře obyvatel, nízké míře ochoty nést rizika podnikání, a tedy v malé 
intenzitě zakládání nových firem. V důsledku menší podnikavosti vzniká také málo nových 
atraktivních pracovních míst. Ke změně tohoto stavu je potřebné vytvořit funkční systém 
k rozvoji malého a středního podnikání, který v sobě bude integrovat prvky podpory 
začínajících podnikatelů, úspěšných místních firem, i firem s ambicí a potenciálem růst 
a expandovat na mezinárodní trhy. 

Konkrétní změny, které mají nastat a jednotlivá opatření jsou uvedeny níže: 

 Růst podnikavosti: 
 Cíle: 

 Zvýšíme prestiž podnikání ve společnosti. 
 Zavedeme rozvoj podnikavosti a podnikání na všech typech škol 

v počátečním vzdělávání. 
 Podpoříme rozvoj podnikavosti a podnikání u dospělých v rámci 

celoživotního vzdělávání. 
 Opatření: 

 Modernizace metod a prvků výuky směřujících k rozvoji podnikavosti. 
 Podpora programů a kurzů pro podporu podnikavosti všech generací. 
 Podpora mikrofirem a jejich prezentace (vzory a motivace 

k podnikání). 
 Prezentace úspěšných podnikatelů a zvyšování povědomí 

o úspěšných firmách v regionu. 
 

 Zahájení a rozvoj podnikání: 
 Cíle: 

 Vytvořená základní síť a nabídka programů na podporu zahájení 
a rozvoje podnikání. Kvalitní informace a poradenství pro začínající 
podnikatele a firmy. 

 Místní firmy se propojují se start-upy, lidmi s nápady, vč. studentů, 
vytvářejí vstřícné a přátelské prostředí s charakterem otevřenosti 
a spolupráce. 

 Město nabízí podmínky pro kreativní řešení. 



 

 

30 

 

 Začínající firmy se učí od zkušených podnikatelů a hledají a pracují na 
společných řešeních. 

 Finanční nástroje pro zahájení a rozvoj podnikání jsou dostupné 
a přístupné. 

 Aktéři ze soukromé a veřejné sféry jsou propojováni a pracují na 
zlepšování podnikatelského prostředí. 

 Dobré podmínky pro zahájení a rozvoj sociálního podnikání k tvorbě 
pracovních příležitostí pro zdravotně nebo sociálně hendikepované. 

 Identifikace a odstraňování bariér pro malé a střední firmy. 
 Opatření: 

 Síť poradenských služeb na podporu zahájení a rozvoje podnikání 
malých a středních firem s využitím nejlepších příkladů dobré praxe 
a existujících základních prvků/organizací. 

 Inteligentní specializace na úrovni města – stanovení priorit a směru 
rozvoje – domén ekonomické specializace na úrovni města, příprava 
a implementace vhodných nástrojů podpory, rozvoj znalostní základny 
pro posilování specializace v rámci vzdělávacího systému i mimo něj 
(odborné konference, kulaté stoly, platformy spolupráce). 

 Posilování proklientského chování úřadů města a zaměstnanců ve 
vztahu k podpoře podnikání. 

 Finanční nástroje pro systémovou podporu rozvoje 
podnikání/zajímavých projektů, spolupráce s bankami, crowdfunding, 
tj. způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá 
menším obnosem k cílové částce. Crowdfundingem můžeme 
financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti. 

 Rozvojový fond na podporu výstavby podnikatelských nemovitostí pro 
malé a střední podniky. 

 Příprava rozvojových zón. 
 Podpora sociálního podnikání. 

 
 Propojení výzkumu s aplikací v praxi: 

 Cíle: 
 Vyšší inovační výkonnost místních firem díky rozvinuté dnes už 

existující inovační infrastruktuře doplněné o novou výzkumnou 
infrastrukturu a lidské kapacity. 

 Dostupné finanční nástroje motivující firmy ke spolupráci s veřejným 
sektorem při transferu technologií a prosazování inovačních produktů 
na zahraničních trzích. 

 Rozvinutá partnerství pro transfer technologií. 
 Vyšší ochrana duševního vlastnictví malých a středních podniků. 

 Opatření: 
 Definování společenské poptávky města po inovativním řešení 

klíčových problémů a priorit, včetně adekvátního využití zákona 
o veřejných zakázkách k zajištění efektivních řešení. 

 Využití a rozvoj regionálních center excelence. 
 Opatření k rozvoji smluvního výzkumu univerzit pro firmy a organizace. 
 Předkomerční zadávání veřejných zakázek k řešení klíčových 

problémů a priorit města, (tzv. pre-commercial public procurement). 
 Využití a rozvoj superpočítačového centra excelence IT4Innovations. 

Strategický dokument se výrazně překrývá s RIS i Strategií rozvoje chytrého regionu. 
Nabízí řadu směrů a konkrétních aktivit, ale především rozlišuje podporu podnikání 
a podporu podnikavosti jako způsobu přemýšlení. Právě u těchto aktivit, směřovaným 
především k mladé generaci, je nutné vybrat a postupně měnit pověstný zaměstnanecký 
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způsob přemýšlení. Ten je totiž jednou z hlavních brzd rozvoje inovací v podnicích 
a podnikatelského ducha a přemýšlení, které by měli mít také zaměstnanci. Zda tento přístup 
zužitkují v rámci vlastního podnikání nebo jim umožní realizaci dobrých nápadů 
zaměstnavatel, je čistě otázkou svobodné volby každého občana kraje. 

1.2.4.1 Ostravský místní akční plán 

Akční plán pro Talent Attraction Management obsahuje oblasti a projekty pro posílení 
základních faktorů pro stěhování talentovaných obyvatel do města. Dokud všechna města 
nepoloží základy kvality života pro talenty, minou se kampaně podporující inovace a 
podnikání účinkem. 

1.2.5 Vize 2024 Nová energie 

V koaličním programu je uvedeno, že Moravskoslezský kraj úspěšně dokončí 
hospodářskou transformaci a vrátí se mezi hlavní rozvojové póly České republiky. Má být 
krajem, ve kterém lidé zůstávají nebo kam se lidé vrací, jelikož jsou zde příznivé podmínky 
pro život. 

 Specificky podpoříme rozvoj technického školství a vybudujeme moderní oborová 
centra pro technické vzdělávání. 

 Lépe propojíme podnikání s vědou a výzkumem ke zvýšení úspěšnosti našich firem 
na světových trzích – nabídneme k tomu špičkové Moravskoslezské inovační 
centrum. 

 Vytvoříme přívětivé podmínky k rozvoji podnikání, jak pro již fungující firmy, tak pro 
přicházející investory – rozvineme služby agentury MS Invest. 

1.2.6 Strategický rámec hospodářské restrukturalizace 

Dokument Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje obsahuje hned první pilíř strategického rámce 
úzce spojený s inovační strategií: A. Podnikání a inovace. Cílem pilíře jsou rostoucí 
podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích. Konkrétněji je možné 
tohoto cíle dosáhnout, pokud bude vznikat více nových úspěšných firem a současně budou 
všechny firmy trvale a aktivně nacházet nové zákazníky (velmi často v zahraničí). Díky 
současnému stavu v globální ekonomice je jasné, že úspěch na světových trzích je zcela 
zásadní pro rozvoj inovačních firem, jelikož jsou často jejich produkty natolik technologicky 
specifické, že by jejich přežití pouze na českém trhu nebylo možné. 

Mezi strategické cíle vytyčené v rámci prvního pilíře patří: 

 A1 Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost při změnách na 
trzích. 

 K tomu mimo jiné může dojít pomocí poskytování informací a cíleného 
poradenství, případně pozitivní bonifikací firem. 

 Dále je důležitým prvkem manažerské vzdělávání, vědomosti a znalosti 
nezbytné k úspěchu na zahraničních trzích. 

 Je možné využít na míru šité podpory využívající různých služeb v oblasti 
kvalifikací, poradenství, vytváření sítě spolupráce nebo financování. 

 Veřejná správa – zástupci pro-podnikatelské infrastruktury mohou také 
provádět analýzy zaměřené na odhad potencionálně atraktivních zahraničních 
trhů v návaznosti na vytipované prioritní rozvojové obory v kraji. 
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 A2 Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost 
 Je nutné zvýšené úsilí především ve vyhledávání nových potenciálních 

podnikatelů a silný/propojený systém koučinku a mentoringu pro zahájení 
a první roky podnikání. 

 Maximální motivace k zahájení vlastního podnikání například ve službách pro 
všechny nezaměstnané, čerstvé absolventy nebo nespokojené zaměstnance. 
Kdy na identifikaci nápadu musí navazovat podpora, která podnikatelům 
umožní překonat obtížné počáteční fáze a pomůže jim růst – zvýšení míry 
přežití firem. 

 Pro-podnikatelská infrastruktura: informační místa pro podnikatele, inovační 
centra, podnikatelská poradenská centra, podnikatelské inkubátory a co-
workingy. 
 

 A3 Vyšší inovační výkonnost ekonomiky, více inovativních firem 
 Zvýšením poptávky po inovacích se rozumí jak (i) zvýšení úsilí firem o vyšší 

řády inovací, které jsou obvykle založeny na intenzivním výzkumu a vývoji, tak 
(ii) posun strategického zaměření firem od konkurenční výhody založené na 
nízkých nákladech k výhodě založené na kvalitě a inovacích, byť jde 
o inovace nižších řádů nevyžadující rozsáhlejší vlastní výzkum a vývoj. 

 Zvýšení inovační poptávky vyplyne v první řadě ze zlepšeného strategického 
řízení ve firmách, neboť komerční úspěch inovací závisí na správné 
identifikaci potřeb zákazníků a schopnosti rychlého zavedení inovace na trh. 
Strategie firmy a nastavení klíčových podnikových procesů jsou proto 
nezbytným předpokladem schopnosti realizovat technologické inovace. 

 Zejména pro podniky bez vlastního VaV je nezbytné podpořit vznik partnerství 
pro transfer technologií, tedy vyšší formu spolupráce (tj. nikoliv pouhé 
testování, výpočty a měření) soukromých firem a výzkumných ústavů / 
vysokých škol. 

 Malým inovativním firmám pomáhají sdílené kapacity pro průmyslový výzkum, 
vývoj a inovace, jako jsou například Vědecké a technologické parky (dále jen 
„VTP“). 
 

 Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem 
 Podpora vzniku a rozvoje klastrů, Business calling programme, analýzy 

a předpověď vývoje krajské ekonomiky, pravidelné a trvalé hodnocení stavu 
trendů, foresighting. 

Změny, ke kterým by ve všech krajích mělo dojít, jsou známé už delší dobu a řada 
dokumentů je již pojmenovala včetně cest, jak těchto změn dosáhnout. V první řadě se 
jednalo o celorepublikové dokumenty, které se zabývaly ekonomikou ČR a nehledaly 
specifika strukturálně postižených krajů.  

Například „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012–2020“ definovala 
tyto cíle:  

 Vytvořit příznivé prostředí pro podnikání a obchod  
 Zvýšit schopnost producentů identifikovat koncové trhy, reagovat na ně 

a distribuovat přímo své produkty a služby, aby se velká část přidané hodnoty 
nerozplývala v rukou jiných článků hodnotového řetězce, aby mohli 
s předstihem s dobrou pravděpodobností úspěchu předpovídat a identifikovat 
současné a budoucí koncové trhy.  

 Posílit význam inovací jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a jejich přínosů pro 
dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj 
kvality života v ČR.  

 Rozvoj a diverzifikace exportu jako motoru hospodářského růstu ČR.  
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Dosažení těchto cílů je i cestou k dosažení žádoucích změn v MSK, ÚSK a KVK.  

Následně byla zpracována Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní 
specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“), kde v klíčové oblasti změn 
A: Vyšší inovační výkonnost firem, už jsou uvedeny tři strategické cíle:  

 A.1: Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru);  
 A.2: zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle 

rostoucích firem a  
 A.3: zvýšit internacionalizaci MSP, které jsou v dotčených krajích z důvodů 

popsaných výše ještě více relevantní než ve zbytku ČR. 

1.2.7 Inovační kapacita ČR (INKA): hlavní závěry ověřovacích 
analýz 

Důvodem, proč vnímáme dokument Inovační kapacita ČR, který obsahuje metodicky 
i vzorkově silnou analýzu inovačních kapacit a prostředí ČR, jako nadřazený, je proto, že 
spousta našich závěrů a návrhů v realizační části se bude opírat právě o interpretaci dat 
z této analýzy. Zároveň bychom se neměli ubírat směrem, který nebude odpovídat jejím 
výstupům. 

Cíle projektu:  

 Navrhnout a ověřit metodiku pro pravidelné hodnocení inovační kapacity ČR. 

 Identifikovat a popsat hlavní aktéry, struktury, mechanismy a bariéry růstu inovační 
kapacity ČR. 

Nejdůležitější informace směrem k marketingové strategii RIS: 

Adekvátní propojení globální a místní perspektivy je velmi důležité z řady dalších 
důvodů. Příkladem může být postupný posun těžiště globálního ekonomického růstu 
z rozvinutých do rozvíjejících se ekonomik. 

Ve světové ekonomice jsou zřetelné hlavní 2 trendy přímo zasahující i do inovačního 
prostředí ČR: 

 globální soutěž o talenty, 

 rozvíjející se výzkumné aktivity nadnárodních společností mimo domovské země. 

Jako 2 hlavní faktory formující dnešní stav ekonomiky ČR jsou uvedeny: 

 přímé zahraniční investice, 

 podnikavost, podnikatelské zkušenosti. 

Vzájemné působení těchto 2 faktorů vedlo k zatraktivnění prostředí ČR pro zahraniční 
investory a ti následně táhnou modernizaci celé ekonomiky. 

Dynamika růstu produktivity za období 2000–2014 je nejslabší ze sledovaných států 
V4. Do roku 2007 jsme se přibližovali k průměru zemí OECD, od té doby se ale růst zpomalil. 

Export je poháněn partnerstvím se zahraničními investory, hlavně díky dobré 
strategické geografické poloze a kvalifikované pracovní síle. Způsobuje to vyšší závislost 
českých firem na zahraničních investorech, kteří mají v držení technologie a kapitál. Do 
budoucna bude nutné rozšířit autonomnost firem z pohledu strategického řízení. U závislých 
firem se inovace omezují na procesní a technologické optimalizace ve výrobě hlavně 
z důvodu, že v ČR je zastoupena především ta část hodnotového řetězce s nižší přidanou 
hodnotou – výroba. Spousta ze závislých firem postupně přechází do autonomních projektů, 
které tvoří již většinový podíl na tržbách. Je to způsobeno hlavně rychlým růstem taženým 
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partnerstvím se zahraničním investorem. Rychlý růst znamenal nastřádání kapitálů a rozjezd 
vlastních inovačních iniciativ. Zde je však důležitá vlastní podnikatelská aspirace a vůle 
k realizaci riskantních změn.  

Pro další růst produktivity je důležitá proměna aktivit zahraničních firem směrem 
k jejich investicím do VaV – souvisí s posunem ČR do kvalitativní fáze internacionalizace. 
Pro podporu těchto aktivit je potřeba odstranit bariéry a přichystat podmínky. Jedním 
z takových příkladů je nastavení imigrační politiky a lokálních služeb pro příchozí zahraniční 
experty a členy jejich rodin. 

Výsledky kvalitativního výzkumu (rozhovorů) rozdělily firmy do několika skupin 
z pohledu jejich aspirací – lídr, následovatel, optimalizátor, závislá pobočka zahraniční firmy, 
firma s nejasnou vizí. 

Nejvýznamnější bariéra pro inovace je oblast lidských zdrojů. Je úzce napojené na 
zhoršení kvality absolventů SŠ a VŠ. „Dvě z pěti oslovených firem považují za významnou 
bariéru inovací nedostatek kvalitních lidí na trhu práce.“ Některé firmy dokonce rezignují na 
rozvoj svých VaV kapacit a s tím i rozvoj interních talentů a expertů, kvůli strachu o přetažení 
těchto lidí velkými zahraničními firmami. Vysoká inovační a růstová aspirace zatraktivňuje 
pracovní pozice v dané firmě – úspěch přitahuje talenty. 

Důležité hnací síly v kontextu marketingové strategie RIS3 MSK:  

 Růst počtu globálně úspěšných autonomních firem, které investují do uskutečnění 
ambiciózních inovačních projektů.  

 Rostoucí počet podnikatelů zažívajících osobní zkušenost se selháním strategií 
založených prioritně na nákladové optimalizaci.  

Hlavní bariéry inovační kapacity důležité pro RIS3 MSK: 

 Nedostatek vysoce motivovaných lidí s potřebnými technickými, obchodními a dalšími 
zkušenostmi.  

 Tržní kompetence většiny firem nejsou tak rozvinuté jako kompetence technické. 
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2 Návrhová část 
Návrhovou část otevírá vizualizace zjednodušeného modelu inovačního ekosystému 

v kraji. Jak je patrné z obrázku č. 1, jednotlivé role aktérů se překrývají či vzájemně doplňují 
mnohdy pod jednotnou značkou kraje. Jedná se o Agenturu pro regionální rozvoj (ARR), 
Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), Pakt zaměstnanosti, Centrum podpory inovací 
(CPI). Jádro systému pak tvoří také podniky a výzkum a vývoj. Systém těchto organizací pak 
doplňují cílové skupiny studentů a lidí v externím okolí kraje, kteří průběžně systémem 
prochází v různých rolích. 

Mimo budování povědomí o tomto systému je nutné správně dle cílů organizací 
odpovědných za realizaci RIS identifikovat cílové skupiny. Kdo a jaký typ informace má 
dostat, jakou akci má daná komunikace, aktivita či projekt vyvolat u zvolené skupiny a jak 
tyto komunikační aktivity v konečném důsledku mohou přispět k naplňování cílů RIS 
samotné? Toto jsou otázky, na které mají odpovědět konkrétní kampaně a aktivity 
marketingové strategie. 

Obrázek 1: Inovační ekosystém 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Toto schéma je důležité také pro identifikaci pomyslného toku hodnoty. Hodnota a její 
tvorba je základní předpoklad každé marketingově řízené organizace, jelikož marketing 
znamená doručovat hodnotu při realizaci zisku. Bez tvorby není možné hodnotu 
komunikovat, což platí jak pro firmy, tak pro regiony. Pro realizátory RIS3 je v současné 
situaci a vzniku nových inovačních subjektů a přeskupení systému důležité identifikovat 
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aktivity ve třech rozdílných kategoriích (Obrázek 2). Toto členění je dáno právě konkrétní 
hodnotou2, která je nabízena cílové skupině.  

 Hodnota již v systému existuje a realizátor má na ni vliv. 
o Jedná se o stávající formy komunikace, marketingové aktivity 

a projekty, ve kterých je vhodné pokračovat a mají prokazatelný vliv na 
naplňování cílů RIS. 

 Hodnota ještě v systému neexistuje a bude ji vykonávat realizátor. 
o Jedná se o všechny připravované iniciativy a podporu inovací ze 

strany realizátora, které má sám v kompetenci. 

 Hodnota ještě v systému neexistuje a bude se na ni podílet více subjektů. 
o Tyto aktivity zastřeší připravované spolupráce a jsou závislé na 

konkrétních jednáních partnerů v rámci systému. 

Obrázek 2: Identifikace vztahu tvorby a komunikace hodnot pro cílové skupiny 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

Pro realizaci marketingové strategie do roku 2022 je toto schéma důležité. Obzvláště 
druhá a třetí úroveň nabízí možnosti, které současný dokument nezachytí. Jedná se 
o emergentní část strategie, tedy o tu část strategie, která se bude v čase vyvíjet a není 
možno ji v současném období přesně specifikovat, se kterou je však nutné počítat a flexibilně 
reagovat na vývoj nastavení inovačního ekosystému a tvorby hodnoty pro cílové skupiny 
v něm. 

2.1 Marketingové cíle 

Všechny marketingové cíle vyplývají z rešerše nadřazených dokumentů, které tvoří 
základní mantinely. V těchto mantinelech se lze pohybovat. V rámci rozpočtu na 
marketingové aktivity pro rok 2018 není možné pokrýt všechny oblasti působnosti RIS3, 
proto byla další prioritizace provedena po rozhovorech a debatách s klíčovými aktéry 
marketingu v kraji, jako je Moravskoslezský kraj (Oddělení komunikace a strategického 

                                                
2
 Rozlišujeme pohledy na hodnotu dle toho, kde vzniká, a to na hodnotu ve směně a ve spotřebě. Modernější 

pojetí je pohled na hodnotu ve spotřebě. V inovačním systému by to znamenalo, že hodnota vzniká teprve tam, 
kde z činností ekosystému benefitují jednotliví aktéři a následně také společnost. 
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marketingu), statutární město Ostrava (aktivity řízení lákání talentů) a krajem pověřený 
realizátor RIS. Rovněž byly zapracovány jak výstupy, tak připomínky marketingové 
platformy. Významnou úlohu v procesu prioritizace také hraje samotné logické provázání 
jednotlivých horizontálních prioritních oblastí RIS3. Odůvodnění priorit se nabízí. 
Nejdůležitějším prvkem jsou lidské zdroje, jelikož mohou přímo ovlivňovat jak transfer 
technologií, tak internacionalizaci (Obrázek 3). Navíc nabízí nejširší uplatnění marketingu ve 
snaze o motivaci ke konkrétním požadovaným akcím. Na rozdíl od dvou dalších oblastí, kde 
je nutná podmínka návaznosti na konkrétní organizace a jejich výkon. Například u 
uplatnitelnosti výsledků VaV výzkumných organizací v privátním sektoru nehraje marketing 
RIS takovou roli (jde především o dlouhodobé vztahy firmem a VaV institucí). Sekundárně 
ovšem přilákáním firem k inovacím a žáků k polytechnickému vzdělávání lze vytvořit základ 
pro zvýšenou poptávku ze strany firem i kvalitnější nabídku ze strany výzkumných 
organizací. Účast firem a vědecko-výzkumných organizací v navazování kontaktů a transferu 
know-how na mezinárodní úrovni opět přináší z marketingového pohledu méně příležitostí. 
Spíše se nabízí využít úspěchy na poli internacionalizace k podpoře tvorby identity kraje, 
ovšem její samotná realizace je dominantně záležitostí samotné strategie RIS3 a jejích 
nástrojů a akčních plánů. 

Obrázek 3: Logická posloupnost 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě RIS 3  MSK 

Cíle jsou vyjádřením konkrétního budoucího stavu, ve kterém by se z marketingového 
pohledu mělo inovační prostředí nacházet po konci doby působnosti RIS3 MSK. Stanovení 
správných marketingových cílů je kritické zejména z pohledu rozpočtu a také celkového 
marketingového efektu. Omezené finanční zdroje musí být vynaloženy na prioritní oblasti 
(vytipuje nadřazený výkonný orgán), a také musí zabezpečit provázanost jednotlivých cílů 
tak, aby byla zajištěna komplexnost. Marketingové aktivity by měly pomáhat plnit cíle 
stanovené v RIS3 MSK při její realizaci. 

Marketingová vize RIS strategie MSK: 

 

K naplnění této vize je možné dojít pomocí nástrojů ve třech úrovních. Jedná se 
o budování značky (branding), jednosměrnou propagaci (promotion) a oboustrannou 
komunikaci (marketing communication). Linie značky zastřešuje jak formální informační 
toky týkající se konkrétních událostí inovačního charakteru, tak motivační linii zaměřenou na 

Kraj, který je domovem pro inovativní, globálně ambiciózní firmy, které 
společně s akademickou sférou tvoří atraktivní průmyslová odvětví 
a tím dotváří novou identitu pro stálé i nové obyvatele včetně 
začínajících podnikatelů jako záruky kontinuálního procesu rozvoje. 
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změnu postoje. Značka je vyjádřením jednotné identity pro oblast inovací a pomáhá 
asociovat inovace s konkrétním nástrojem inovační strategie. 

Informační linie propagace je typická pro prezentaci výstupů ekosystému a je vázaná 
především na identifikaci aktivit, které svým významem zasluhují pozornost odborné i laické 
veřejnosti. Motivační linie komunikace se zaměřuje na požadovanou změnu chování, kdy 
příjemce komunikace na základě obdržených sdělení, prožité zkušenosti či předané hodnoty 
změní svůj postoj, což ve výsledku povede ke změně jeho chování. Změna chování je daleko 
složitější proces než změna postojů obzvlášť v situacích, kdy se nejedná o marketing 
produktu ale marketing idejí. V takovém případě je nad změnu postoje důležitá také změna 
přesvědčení. Pozitivní postoj k inovacím ze strany majitelů a manažerů firem ještě nemusí 
znamenat přesvědčení o tom, že jsou inovace strategicky důležité také pro jejich podnik.  

2.1.1 Značka RIS 

Přesto, že je v dokumentu RIS v rámci cíle D3 uveden požadavek na marketingové 
aktivity posilování značky RIS3 MSK jako takové, není zcela jasné, co tato značka přesně 
představuje, jaké má hodnoty, co ji definuje a jak je řízena. Kdo má zodpovědnost za 
budování, případně posilování této značky, a jak zapadá do celkové propagace kraje, není 
ve strategických dokumentech zmiňováno. Na současné webové stránce www.rismsk.cz je 
sice uvedeno, komu je inovační strategie určena, ale nelze se dále prokliknout, pokud je 
uživatel webu zástupce firmy, univerzity nebo výzkumného ústavu. Tato informace 
naznačuje, komu je web určen, ale není jasné, co je cílem webu a co by mělo být 
požadovanou akcí návštěvníka. Některé jeho části obsahují neaktuální informace. Nedá se 
tedy s jistotou hovořit o uchopitelné značce pro inovace v kraji. Plánovaná aktualizace 
současných webových stránek www.rismsk.cz  je primárně zaměřena na propagaci procesů 
a aktivit realizovaných v rámci projektu Smart Akcelerátor, nicméně nenaplňují potřeby širší 
informační platformy pro potřeby budování značky inovačního ekosystému kraje. Z tohoto 
důvodu bude nejefektivnější vytvořit s odborníky na novou marketingovou značku RIS3 MSK 
zastřešující brandově celou oblast inovací v MSK, čímž bude doplňovat současné aktivity 
utvářející se značky Chytrý region. Optimální je proces protkaný workshopy v širším týmu, 
kde budou zastoupeny centrální prvky inovačního ekosystému, které se přímo podílí na 
realizaci aktivit RIS. Takto bude možné definovat hodnoty značky inovací, skloubit její design 
a vybudovat identitu, která stojí také na jasném poselství marketingové vize inovační 
strategie. Takto postavená značka pak svou hmotnou symbolikou i svými nehmotnými prvky 
zaštítí veškeré připravované aktivity a zároveň bude dotvářet celkový obrázek o kraji. 

 

2.1.1.1 Projektové fiše 

Název Vytvoření zastřešující značky inovací MSK 

Specifický cíl RIS D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS3 MSK. 

Komunikační 
strategie MSK 

Inovace jsou příležitost a naše nutnost. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> všechny cílové skupiny. 

Typ marketingové 
komunikace Budování značky. 

Cíle Definování pozice, hodnot a vnímání značky inovačního ekosytému MSK, 
realizace loga a logomanuálu, nastavení politiky a řízení značky mezi partnery, 
systematické budování identity značky. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Sjednocení komunikačních aktivit pod jednu značku inovací v podobě RIS3 
strategie, která není v současnosti efektivně řízena a není naplno využit potenciál 
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této značky. Nejde o budování značky nové, nýbrž o provázání aktivit budování 
značky chytrého regionu na úrovni kraje a aktivit, které zastřešuje pro podporu 
inovací samotná RIS. V současné situaci neexistují marketingově zřetelná pojítka 
mezi podporou inovací na úrovni kraje a v rámci inovační strategie, což limituje 
možnosti koordinace aktivit a specifikaci úloh jednotlivých hráčů v inovačním 
ekosystému směrem k řízení značky. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoká, značka zastřešuje všechny komunikační aktivity a poskytuje jednotný 
feeling pro příjemce komunikace. Je základním kamenem komunikace. 

Odhad doby 
realizace 

3 měsíce 

Rozpočet 300.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Definovány hodnoty značky inovací MSK, stanoveny role v oblasti řízení značky 
(koordinace). 

 

 

Název Realizace informační webové platformy podporující inovační ekosystém 
MSK a značku inovací MSK. 

Specifický cíl RIS D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS3 MSK, 
podpora informačních a řídících procesů na úrovni RIS3 MSK, zvýšení vzájemné 
informovanosti cílových skupin inovačního ekosystému MSK. 

Komunikační 
strategie MSK 

Inovace jsou příležitost a naše nutnost. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> všechny cílové skupiny. 

Typ marketingové 
komunikace 

Budování značky a informační podpora inovačního ekosystému MSK.  

Cíle Komplexní realizace webové prezentace a vnitřního informačního systému 
(interní komunikační platformy) inovačního ekosystému MSK.  

Co by aktivita 
měla přinést 

Společně s definováním úloh v oblasti řízení značky je vhodné realizovat také 
změnu vizuálu, a to i v podobě webových stránek, které budou reprezentovat 
nový brand a současně pomohou informačně zastřešit problematiku inovací 
MSK. Součástí bude také interní komunikační systém, který pomůže ke sdílení 
dat mezi partnery, řízení komunikačních a propagačních aktivit.  

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoká, změna vizuálu značky RIS strategie je nezbytně nutným návazným 
krokem změny přístupu k řízení značky. 

Odhad doby 
realizace 

6 měsíců 

Rozpočet 1.500.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Vytvoření nových webových stránek odpovídajících novému brandu inovací 
v MSK společně s vnitřním informačním systém.  

 

2.1.1.2 Dlouhodobé cíle 2019+ 

 Kontinuální řízení značky RIS3 MSK zainteresovaných stakeholders na 
strategické úrovni. 

 Průběžné vyhodnocování úspěšnosti specifických prvků hodnoty značky 
marketingovým výzkumem v intervalu dvou let. 
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2.1.2 Oblasti požadované změny a strategické marketingové cíle 

Pro informační a motivační linii marketingové strategie RIS byly stanoveny tyto hlavní 
oblasti (E-Experti, F-Firmy, P-Podnikání, V-Veřejnost, T-Technické vzdělávání) a konkrétní 
strategické cíle, které jsou výchozím bodem pro komunikační cíle níže v dokumentu: 

1. Motivace k návratu expertů a talentů do kraje  

Cíl E1: Návrat kvalifikovaných odborníků do kraje 

Každý marketingový cíl by měl spouštět nebo podněcovat určitou vytouženou akci. 
U cíle č. 1 je jasné, že se čelí problému pro MSK typickému, a tím je odchod talentovaných 
jedinců pryč z kraje. Na městské úrovni a v rámci akčního plánu města Ostravy jsou 
připraveny projekty řešící Talent attraction management, které by měly obecně 
zatraktivňovat MSK a Ostravu vybraným cílovým skupinám. Na úrovni RIS se bude jednat 
primárně o návrat talentů a expertů zpátky do MSK, tzn. lidí, kteří se zde původně narodili 
nebo zde strávili větší část života.  

Napojení na nadřazené dokumenty 

Návrat expertů do kraje vychází ze strategického cíle v horizontální prioritní oblasti B 
– Lidské zdroje. Konkrétně se poté týká specifického cíle B3: Zvýšení mobility lidských zdrojů 
ze zahraničních znalostních institucí a firem do MSK. Tento cíl je ještě specifičtější, protože 
se zabývá návratem odborníků ze zahraničí i z ČR. Důvodem je potenciál zvýšit 
marketingovou strategií účinnost tím, že se zdroje alokují na konkrétní oblast. Komunikační 
strategie kraje se v opatření k realizaci chce zaměřit na kampaň pro přilákání talentů. Cíle 
jsou tedy v zarovnání, a pokud se realizační aktivity budou dobře koordinovat, výsledky se 
mohou multiplikovat. Zároveň se skrze tento první marketingový cíl budou komunikovat 
hodnoty kraje – změna, otevřenost a atraktivita. Podle dokumentu INKA se ČR dostává do 
kvalitativní fáze internacionalizace, a proto je potřeba nastavit imigrační politiku a vyvinout 
snahy v přilákání (návratů) expertů do MSK. V ostatních dokumentech tato oblast není přímo 
zmiňována, nicméně nepřímo ovlivňuje většinu strategických cílů nadřazených dokumentů. 

2. Motivace firem inovovat  

Cíl F2: Posun firem v modelu inovační vyspělosti 

Tento cíl se snaží o podporu inovací ve fungujících firmách. Jedním z měřítek je 
právě objem investic vynaložených do VaV kapacit, o kterých právě tento marketingový cíl 
bude. Pomocí rostoucího objemu investic a rozvoje podnikavosti a autonomie ve firmách 
v MSK by se měly posouvat do vyšších úrovní dospělosti v oblasti inovační kapacity 
a naplňovat tak ukazatele RIS. Zároveň je také důležité iniciovat aktivity, které povedou 
k budování pro-inovační atmosféry v kraji. 

Napojení na nadřazené dokumenty 

Růst investic do inovací z pohledu soukromého sektoru – firem je stěžejním tématem 
RIS MSK. Tomuto tématu se věnuje celá horizontální prioritní oblast A – transfer technologií. 
Strategie rozvoje chytrého regionu má také celou čtvrtou část – inovace, která se sice 
zabývá inovativními přístupy a experimentováním, nicméně i to vyžaduje investice, a to 
především do nehmotného kapitálu. Hodnotou z komunikační strategie kraje razící tento cíl 
je změna, jež nejlépe vystihuje celý inovační proces. Zarovnání nastává i se strategickým 
plánem města Ostravy, kde strategický cíl 4: Zlepšit prostředí pro podnikání konkrétně 
zmiňuje podporu úspěšných místních firem s ambicí růst a expandovat na mezinárodní trhy, 
což se neobejde bez investic. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace problematiku 
inovací z pohledu firem specifikuje ve strategickém cíli A3: Vyšší inovační výkonnost 
ekonomiky, více inovativních firem. 
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3. Motivace k podnikání 

Cíl P3: Podpora podnikavosti a podnikání 

Další cíl vychází z problematiky dlouhodobě zaznamenávané, a to je pokles obyvatel 
kraje s podnikatelskými ambicemi. Vytoužená akce zde bude představovat přírůstek 
podnikatelských subjektů z rozličných sfér blíže rozebraných v kapitole cílových skupin. 
Dalším efektem je nárůst podnikavosti i uvnitř zaběhlých firem, kde pozitivně ovlivňuje rozvoj 
inovační kapacity podniku. Tento efekt se již zčásti překrývá s cílem č. 3. Důležitý fakt pro 
uvědomění je vzájemný vztah podnikavosti a podnikání. Podnikavost je stav mysli, ve které 
se míchá inovativní myšlení, ambice a vytrvalost. Oproti tomu podnikání je již soustavná 
samostatná činnost. Dá se tedy říct, že bez podnikavosti není podnikání a že podpora 
podnikavosti by měla předcházet podpoře podnikání jako takové. 

Napojení na nadřazené dokumenty 

Cíl - nárůst podnikatelských subjektů - se objevuje snad ve všech strategických 
dokumentech, protože je to jedna z hlavních priorit celého MSK. V RIS je tento směr přímo 
podložen specifickým cílem A3: Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups. 
Taktéž v Národní inovační strategii je cíl A2 týkající se zvýšení míry podnikání ve 
společnosti. Ve strategii rozvoje chytrého regionu má tento cíl podporu ve strategickém cíli 
3.2: Udržitelnost a obnovitelné zdroje a také ve 4. Inovace. V komunikační strategii MSK je 
podnikání přímo součástí sloganu. Hodnoty kraje budou komunikovány tři – úspěšnost, 
ambicióznost, dynamika. I ve strategickém plánu rozvoje města Ostravy jsou části věnující 
se růstu podnikavosti a zahájení a rozvoji podnikání. Strategický rámec hospodářské 
restrukturalizace má dokonce celý pilíř postaven na podnikání a inovacích. Posledním 
dokumentem silně doporučující podporu vzniku nových podniků je INKA, který dokonce 
vytyčil podnikavost jako klíčový faktor formující stav dnešní ekonomiky. 

4. Propagace inovací široké veřejnosti  

Cíl V4: Budování pozitivní image inovací 

Předposledním cílem je zvýšit vnímanou důležitost investic veřejných prostředků do 
inovací v očích široké veřejnosti. Zde se jedná o přiblížení inovacím a jejich prospěchu pro 
blahobyt veřejnosti a odůvodnění proč a jak se investice do inovací vyplácí. Ukázat příklady 
zajímavých inovací v kraji a podílet se tím na tvorbě nové identity kraje. Tento cíl je 
orientovaný na budování či změnu postoje a nemá motivační charakter k akci jako ostatní 
marketingové cíle. 

Napojení na nadřazené dokumenty 

Předposlední cíl pozitivní image inovací a následná akceptace investic do této oblasti 
ze strany veřejnosti a veřejné správy je specifičtějšího rázu a již ze své podstaty nebude tak 
hojně zastoupen v nadřazených dokumentech. V tomto duchu je žádoucí přistoupit také 
k prezentaci výsledků RIS3 široké veřejnosti. Komunikovat aktivity navenek je nedílnou 
součástí samotné inovační strategie, a to konkrétně ve specifickém cíli D3: Zvýšení 
propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS3 MSK. Tento cíl je však 
v zarovnání s předcházejícími cíli, neboť je dlouhodobě podporuje a ovlivňuje jejich 
úspěšnost. Zde je ovšem opět důležitá koordinace marketingových a propagačních aktivit se 
strategií chytrého regionu, kde je taktéž v implementační části marketing a propagace. To 
stejné platí i u komunikační strategie kraje, kdy je potřeba naprostého sladění a koordinace. 
Komunikace se ponese v duchu otevřenosti, kterou jako svou hodnotu deklaruje kraj. 
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5. Motivace ke studiu technických a přírodovědných oborů  

Cíl T5: Zvýšený zájem o technické vzdělání 

Poslední v pořadí, nikoliv však významem, je marketing technického školství a jeho 
propagace mezi potenciálními studenty. Popularizace technických oborů je nedílnou součástí 
marketingových aktivit RIS. Zde je kladen důraz na to, aby samotné organizace, které 
nabízejí produkt vzdělání, zvýšily svůj výkon v oblasti marketingu a propagace. K tomu by 
v rámci marketingu RIS mělo dojít k dohodám na projektech a propagaci, která pomůže 
oběma stranám v rámci inovačního ekosystému. Na druhé straně je žádoucí pomoci také 
podnikům v nastartování programů, které přitáhnou potenciální zaměstnance z řad studentů 
k technickým odvětvím. 

Napojení na nadřazené dokumenty 

V hlavním nadřazeném dokumentu RIS je tento cíl zastoupen ve specifickém cíli B4: 
Zvýšení počtu absolventů technických a přírodovědných oborů a identifikace technických 
a přírodovědných talentů. Další konkrétní zmínka směrem k tomuto cíli se nachází ve Vizi 
2024 Nová energie, kde se zmiňuje podpora rozvoje technického vzdělávání. V ostatních 
nadřazených dokumentech se přímo podpora či propagace technického vzdělávání 
neobjevuje. Významným motivem pro zařazení tohoto cíle jsou jednání marketingové 
platformy, která poskytla zpětnou vazbu a upozornila na podceňovanou propagaci 
technického vzdělávání. V konečném důsledku by pozitivní změny v této oblasti měly zvýšit 
dostupnost kvalifikované pracovní síly i pro vysoce inovativní podniky. Jak je obecně známo, 
vyšší konkurence na straně nabídky i poptávky znamená mnohem flexibilnější trh práce. Cíl 
je tedy podpůrného charakteru, díky němuž mohou být ostatní cíle RIS efektivněji 
naplňovány v dlouhodobém horizontu. 

2.1.2.1 Vizualizace propojení marketingových cílů s RIS 

Jelikož je podkladovým dokumentem zpracování marketingové strategie RIS samotná 
RIS3 MSK, je možné výše uvedené cílové skupiny přehledně zobrazit ve schématu na 
obrázku č. 4. Cíl D3 stojí bokem a všechny aktivity, které přináší specifické cíle A, B i C by 
měly vyústit v potenciální komunikační aktivity. Čtyři ze stanovených cílů přímo ovlivňují 
specifické cíle RIS. Komunikace inovační image veřejnosti pak pomáhá pouze k naplňování 
cíle D3. 

Obrázek 4: Propojení marketingových cílů a specifických cílů RIS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě RIS 3 MSK 
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2.2 Cílové skupiny a komunikační cíle 

V této části marketingové strategie budou specifikovány cílové skupiny, pro které 
budou stanoveny komunikační cíle a představeny projekty a aktivity, které se mohou podílet 
na naplnění těchto cílů. Směrem ke většině cílových skupin již v kraji probíhají různé aktivity, 
proto je nutné najít bílá místa a stanovit komunikační cíle tak, aby se zbytečně nepřekrývaly 
s ostatními činnostmi na krajské, městské, univerzitní či business úrovni. Tam, kde je to 
žádoucí, je vhodné hledat možnosti propojení a čerpat ze synergie dvou či více organizací. 

2.2.1 Experti – Návrat kvalifikovaných odborníků do kraje (E1) 

Jak je patrné z řady nadřazených dokumentů, je lidský kapitál jedním ze základních 
předpokladů naplnění inovačního potenciálu kraje. Současné globální hospodářské prostředí 
je charakteristické soubojem o chytré, talentované a zkušené lidi, a to nejen mezi firmami, 
ale také mezi regiony či zeměmi. Vzhledem k tomu, že z Moravskoslezského kraje ročně 
odejde za prací či studiem výrazné množství lidí, je nutné na tyto negativní pohyby reagovat. 
V zásadě je to možné dělat třemi způsoby. Prvním je lákat obyvatele z ostatních krajů za 
prací a studiem do kraje, druhým je snaha o udržení lidí v kraji a třetím je návrat těch, kteří 
kraj dříve opustili právě proto, aby našli vysněnou práci či vystudovali vytoužené obory. Mířit 
na všechny tři cílové skupiny by znamenalo tříštit úsilí, a proto je nutné identifikovat ty, kteří 
pro aktuální potřebu naplňování cílů inovační strategie mají největší dopad. Z tohoto úhlu 
pohledu to jsou lidé, kteří mají zkušenosti z inovativních firem v zahraničí nebo v České 
republice a v kraji se narodili či v něm strávili větší část života. Navíc ze svých vazeb 
v zahraničí mohou dále těžit, smyslem není jejich vazby zpřetrhat. U těchto expertů má kraj 
speciální emocionální pouto, a navíc se do kraje většina z nich pravidelně vrací, aby 
navštívili rodinu a přátele. 

Experti a talenti mají velmi podobné požadavky na zázemí kraje, které je ovšem 
výrazně determinováno aktivitami samotných měst. Na této úrovni se lákáním talentů věnuje 
oficiálně pouze moravskoslezská metropole. Ze studie Global Talent Competitiveness Index 
přitom víme, že jsou talentovaní lidé přitahováni právě spíše do měst či regionů než do 
konkrétní země. Pro ty nejlepší jsou atraktivní oblasti, ve kterých se koncentrují další chytří 
a ambiciózní lidé. 

2.2.1.1 Popis cílové skupiny experti 

O této specifické skupině víme jen velmi málo, a proto je součástí harmonogramu 
také výzkum, který by pomohl lépe porozumět potřebám a motivům expertů. Existují výstupy 
z projektu Re-Turn, který mapoval specifické potřeby všech lidí žijících mimo Českou 
republiku. Z výsledků jedné ze studií vyplývá, že hlavními aktivními důvody k návratu obecně 
(včetně expertů) jsou: 

 konec plánované doby strávené v zahraničí, 

 dosažení stanoveného finančního plánu, 

 ukončení studia, 

 založení rodiny, 

 pracovní nabídka nebo rostoucí mzdy doma, 

 založení vlastního podnikání. 

Mezi pasivní pak patří zdravotní důvody, osobní a rodinné problémy vyplývající 
z dlouhého odloučení, nízký plat, nezaměstnanost v zahraničí. Další důležitou informací 
z tohoto výzkumu je, že se 80 % českých respondentů vrátilo do původního regionu. Nejvíce 
se vracejí lidé ve věku 25–45 let. Nad bezdětnými vedou rodiny s dětmi, což indikuje, že děti 
mohou být důležitým katalyzátorem návratu. 
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Návrat expertů bude inovačnímu ekosystému užitečný jen tehdy, pokud již nabyli 
v rámci své zahraniční praxe dostatečně hluboké znalosti a zkušenosti, které by jinak v kraji 
neměli šanci získat. Z výše zmíněné studie vyplývá, že řada z navrátilců měla po návratu 
problém sehnat zaměstnání. Důležitým faktem také je, že ne všichni po návratu mohli 
uplatnit své nabyté zkušenosti a znalosti. Tím se v podstatě neodlišují od těch, kteří v kraji 
zůstali, a proto je důležité, aby navrátilci tyto schopnosti uplatnili. Je proto nutné precizně 
identifikovat cílovou skupinu komunikace a identifikací se zde myslí skutečný dosah na 
konkrétní lidi v podobě kvalitních leadů3. Cílem komunikace není přilákat lidi, kteří rozšíří 
řady nezaměstnaných v kraji, případně pracovat budou, ale využijí jen málo z toho, co se 
v zahraničí naučili. 

Obrázek 5: Lákání expertů navrátilců a talentů a vzájemná synergie deseti faktorů při volbě města 
a regionu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě : Ostravský místní  akční plán: Talent Attraction 
Management 

2.2.1.2 Komunikační cíle 

U této cílové skupiny je vzhledem k situaci nutné nastavit komunikační cíle 
sekvenčně. Výchozím bodem je webová stránka, která je designována pro potřeby 
potenciálních navrátilců. V prvním kroku aktivit směrem k cílové skupině se pak jedná 
o identifikaci osob v zahraničí. K tomu poslouží online nástroje a kampaně zacílené přes 
digitální média a zároveň již fungující organizace a spolky. Technologie zde minimalizuje 
vzdálenost, která mezi krajem a experty je. Cílem je oslovit co největší množství relevantních 
osob. Na webové stránce, kde se tyto osoby budou proklikem dostávat, pak proběhne 
behaviorální segmentace na základě akcí, které na webu vykonají. Oddělí se ti, kteří nemají 
o návrat zájem v žádném případě, a ti, kteří o něm uvažují (podle specifického chování 
a vyhledávání na webu). Následně jednotlivým segmentům, které mohou čítat stovky 
uživatelů webu, bude nabídnut specifický obsah: newsletter o dění v MSK, hypertextové 
odkazy na další stránky, které kraj provozuje. Dalším stupněm je virtuální návrat, který bude 
zajímat opět menší skupinu expertů. Zde je možné nabídnout E-mentoring, dobrovolnictví, 
propojení se stávajícími CSR (Corporate Social Responsibility) programy pro zaměstnané, 

                                                
3
 Lead je v marketingové terminologii kontaktní osoba na straně zákazníka, která je v určité fázi rozhodování 

a marketingové a obchodní oddělení ji vede ke konverzi (např. změna od povědomí o značce po koupi značky). 
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společné projekty se středními4 a vysokými školami. Tyto aktivity ovšem spadají do 
dlouhodobé části strategie, jelikož je nutné je dohodnout s partnery. Posledním cílem 
komunikace je asistence při návratu, která je rozdělena do dvou fází. Příprava návratu 
a přivítání a pomoc bezprostředně po návratu. 

Sekvenčně tedy cíle působí následovně: 

 Identifikace osob v zahraničí 

 Nastavení komunikačního mostu 
o Webová stránka 
o Newsletter o dění v MSK 

 Spolupráce na projektech – virtuální návrat 
o E-Mentoring 
o Dobrovolnictví  
o Podnikatelské projekty 

 Přesvědčení o návratu 

 Asistence při návratu 
o Příprava návratu 

 Hotline, webová stránka 
o Přivítání a pomoc 

 Principy One stop shop v coworcích v kraji 

E-Mentoring je online forma mentorování, která odstraňuje bariéru vzdálenosti. 
Experti tak do doby reálného návratu mohou poskytnout jednotlivcům i skupinám své znalosti 
a zkušenosti formou rozhovorů a konzultací. Mohou získat nové kontakty a v případě 
vysokoškolských studentů i kontakt na zajímavé projekty k investování. E-mentoring není 
vázán na specifickou technologii a je možné jej realizovat běžně dostupnými nástroji. 
Dobrovolnictví přináší pomoc expertů neziskovým či nevládním organizacím, a to opět 
formou komunikace na větší vzdálenost. Řada firem ve vyspělých státech sama tyto aktivity 
svým zaměstnancům umožňuje. Podnikatelské projekty jsou pak nejužší forma spolupráce, 
která může vyplynout z předchozích dvou aktivit. Aktivní účast experta ve fázi rozvoje 
podnikatelského nápadu zajistí, že nebude po návratu teprve hledat své obchodní 
příležitosti. U společných projektů budou hrát roli nejen školy ale také podniky, start-upy 
a centra pro podporu podnikání. 

Obrázek 6: Proces komunikace s experty v zahraničí 

 

Zdroj:  vlastní zpracování  

                                                
4
 K tomuto účelu dopomůže také připravovaný inovační barometr středních škol představený níže v textu. 
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V procesu komunikace na obrázku 6 je možné vidět dvě úrovně identifikace cílové 
skupiny. První je online a obsahuje sociální síť LinkedIn, která nabízí filtrování osob dle jejich 
současného místa působení. Druhou proměnnou, kterou je možné do filtru zadat, je vysoká 
škola, kterou daný člověk vystudoval a zaměřit se tak na absolventy univerzit působících 
v Moravskoslezském kraji. Při kombinaci těchto filtrů je možné pro 25 nejinovativnějších zemí 
(Příloha č. 1) nalézt přibližně tisíc osob. Podobně nejrozšířenější sociální síť Facebook 
nabízí zacílení na expatrianty a v kombinaci s pravidelnými návštěvami kraje lze vytipovat 
dalších několik tisíc osob. Landing page, na kterou by měly tyto aktivity návštěvníky 
směrovat, poskytne informace potřebné k virtuálnímu návratu, tedy zapojení do různých 
aktivit za použití konferenčních hovorů, jako jsou přednášky či společné projekty se středními 
či vysokými školami a dále také informace k návratu skutečnému, tedy co je nutné vyřídit, 
kde najít síť kontaktů (huby a coworky), kde najít bydlení a nabídku volnočasových aktivit. 

Druhá úroveň vyžaduje komunikaci s partnery, a to především s komunitami 
a velvyslanectvím, případně ministerstvem zahraničí, které se společně s výborem pro 
krajánky o návrat schopných a zkušených lidí zajímá. Zde se bude jednat o tvorbu zpětných 
odkazů na web (linkbuilding) a propagaci stránky jako takové. 

2.2.1.3 Projektové fiše 

Název E1.1 Marketingový výzkum cílových skupin zahraniční experti a talenti 

Specifický cíl RIS B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem 
do MSK.  

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Moravskoslezská diaspora žijící ve vyspělých inovativních zemích. 
 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Experti v zahraničí. 

Typ marketingové 
aktivity 

Marketingový výzkum. 

Cíle Provést marketingový výzkum zjišťující motivy odchodu z MSK do zahraničí 
a motivy návratu expertů žijících ve vyspělých inovativních zemích, dále 
zmapovat jejich chování, informační potřeby a motivační faktory. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Tento marketingový výzkum tvoří základ jakékoli další komunikace v rámci 
komunikačního cíle E. Žádný takový výzkum zatím neexistuje, proto je potřeba 
provést primární šetření. Hlavní výzkumné otázky by měly být exploračního 
charakteru. Výzkum by měl tedy hlavně zjistit motivy a příčiny odchodu a návratu 
expertů a talentů z/do kraje a co by se muselo v kraji změnit, aby se množství 
navrátilců zvýšilo. Výzkumná metodika by měla obsahovat smíšené výzkumné 
metody (kvalitativní i kvantitativní) pro dosažení objektivních a validních výstupů. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoce důležité, bez marketingového výzkumu by byla komunikace široce 
rozprostřená, efektivita by klesala a výsledky by se těžko měřily. 

Odhad doby 
realizace 

3–4 měsíců 

Rozpočet 400.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Zpracovaný dokument splňující všechny požadavky zadavatele. Vhodně zvolená 
metodika výzkumu. Výsledky vhodně interpretovány.  
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Název E1.2 Vytvoření webové stránky pro potenciální navrátilce 

Specifický cíl RIS B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem 
do MSK. 

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Moravskoslezská diaspora žijící ve vyspělých inovativních zemích.  

Komunikační 
schéma 

RIS -> Experti v zahraničí. 

Typ marketingové 
komunikace 

Online. 

Cíle Vytvoření komunikačního mostu k cílové skupině experti. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Vytvoření komunikačního mostu, poskytnutí informací a nabídka možnosti 
prvního stupně návratu – virtuální návrat. Vybudování webové stránky je 
podkladem pro další aktivity a komunikaci s konkrétními zájemci o návrat do 
MSK. Záměrem je nejen agregovat veškeré informace, které by mohli zájemci 
o návrat chtít, ale zároveň také poskytnout nástroj pro budování kvalitních leadů 
v rámci identifikace lidí, kteří mají kraji co nabídnout. Tato landing page je 
podkladovým nástrojem pro další návazné aktivity (E2-E4). 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoce důležité, směrem k expertům v zahraničí není vyvíjena dostatečná 
komunikační aktivita, přitom mohou tito lidé kraji výrazně pomoci. 

Odhad doby 
realizace 

4–5 měsíců 

Rozpočet 250.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Funkční webová stránka – responzivita, SEO optimalizace na klíčová slova 
a fráze týkající se návratu do regionu, aktivní Google Analytics pro management 
provozu a měření efektivity kampaní, aktivní Facebook Pixel. 
Design webové stránky respektuje brand manuál kraje. 

 

Název E1.3 Kampaň ke spuštění webové stránky online 

Specifický cíl RIS B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí 
a firem do MSK. 

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Moravskoslezská diaspora žijící ve vyspělých inovativních zemích. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Experti v zahraničí. 

Typ marketingové 
komunikace 

Online. 

Cíle Zajistit webové stránce určené pro experty dostatečný provoz. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Vytvoření další webové stránky bez účinné propagace by znamenalo nechat vše 
náhodě. Záměr je identifikovat pomocí nástrojů zacílení přes sociální sítě 
LinkedIn a Facebook lidi žijící v zahraničí a přinutit je prokliknout se na 
připravenou webovou stránku. Pomocí Facebook Pixel pak využít remarketingu 
v určených časových intervalech.  

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoce důležité, směrem k expertům v zahraničí není vyvíjena dostatečná 
komunikační aktivita, přitom mohou tito lidé kraji výrazně pomoci. 
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Odhad doby 
realizace 

Průběžně po celou dobu realizace marketingové strategie. 

Rozpočet 200.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Počet prokliků na web, bounce rate
5
. 

 

 

Název E1.4 Propagace nového webu u partnerských organizací 

Specifický cíl RIS B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem 
do MSK. 

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Experti v zahraničí. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Partneři -> Experti v zahraničí. 

Typ marketingové 
komunikace 

PR + Linkbuilding. 

Cíle Sdílet informace na všechna místa (touchpointy), kde se experti v zahraničí 
vyskytují. 

Co by aktivita 
měla přinést 

V zahraničí existují organizace, se kterými jsou lidé v zemích žijící v kontaktu. 
Jedná se o: 

 Českou školu bez hranic. 

 International organization for Migration. 

 Velvyslanectví. 

 Ministerstvo zahraničních věcí. 

 Mezirezortní komise pro krajany. 

 Komunity typu: Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Středně důležité, nenáročné na investice do média ovšem náročné na čas 
a lidské zdroje, kdy je nutné vše s partnery dohodnout. 

Odhad doby 
realizace 

1–3 měsíce intenzivně, pak pravidelným intervalovým kontaktem. 

Rozpočet 50.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Odkazy na webových stránkách a v newsletterech organizací, které jsou 
v kontaktu s lidmi žijícími v zahraničí. 

 

Název E1.5 Kampaň ke spuštění webové stránky v médiích 

Specifický cíl RIS B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí 
a firem do MSK. 
D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje RIS3 MSK. 

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Široká veřejnost a Experti v zahraničí. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Široká veřejnost -> Experti v zahraničí. 

                                                
5
 Množství návštěvníků, kteří ihned opustí stránku a nezískají tak na webu žádné informace. 
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Typ marketingové 
komunikace 

Public relations. 

Cíle Zajistit webové stránce pozornost médií. 

Co by aktivita měla 
přinést 

Publicita této aktivity by měla přirozeným způsobem posilovat šíření informace. 
Publicita povede k samovolnému sdílení příjemců informací k rodinným 
příslušníkům, kteří naplňují definici experta žijícího v zahraničí. Experti jsou 
u této aktivity sekundární cílovou skupinou, ke které se informace dostane 
zprostředkovaně. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Středně důležité, má ovšem přesah také do budování identity kraje. 

Odhad doby 
realizace 

1–3 měsíce 

Rozpočet 50.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Počet článků a reportáží v lokálních médiích. 

2.2.1.4 Dlouhodobé cíle 2019+ 

 Medializace významných návratů formou příběhů nástroji PR a reklamy. 

 Udržování provozu na webové stránce pomocí tvorby obsahu a výkonnostních 
kampaní. 

 Nabídka virtuálního návratu pomocí participace expertů na společných 
projektech se středními a vysokými školami. 

 Implementace reálných opatření Talent attraction managementu na úrovni 
měst do online komunikace k potenciálním navrátilcům. 

 Příprava integrovaného systému podpory navrátilců pomocí sítě 
coworkingových center v kraji. 

2.2.2 Firmy – Posun firem v modelu inovační vyspělosti (F2) 

Pro druhý marketingový i komunikační cíl použijeme níže uvedený obrázek 
Innovation Capability Maturity Model (ICMM) jako obdobu marketingového trychtýře6, kdy je 
cílem posouvat členy v rámci skupin trychtýřem dolů. To je samozřejmě cíl na vyšší úrovni 
RIS, avšak tato marketingová strategie slouží především proto, aby podporovala naplňování 
cílů RIS.  

Innovation capability maturity model (ICMM) levels (Essman, Preez, 2009). Rozděluje 
subjekty dle schopnosti inovovat (obrázek 7). Celý model je podpořen silnou metodologií, 
primárním výzkumem (rozhovory) a praktickým ověřením na případových studiích. 

Rozdělení dle fází pro nás má 3 významy: 

 Rozděluje cílové skupiny dle schopnosti inovovat. 

 Znázornění cesty podniků od méně po více inovativně vyzrálé a tím naplňování cíle. 

 Nástroj pro měření úspěchu aktivit RIS – evaluace při posunu firem v ICMM. 

Účelem této marketingové strategie není říkat realizátorovi, jakými nástroji by měl 
měřit inovační kapacity firem v MSK, ale spíše ukázat, jak z tohoto rozdělení může 
benefitovat marketingová komunikace. V realizaci tedy není potřeba nutně se držet tohoto 
konkrétního ICMM, ale je možné využít i jinou metodiku na měření firemních inovačních 

                                                
6
Marketingový trychtýř se častokrát v marketingové komunikaci používá pro znázornění cesty zákazníka 

(customer journey). 
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kapacit, se kterou má již například realizátor zkušenosti. Důležité je, aby hodnověrně 
zachycoval inovační kapacity firmem a byl podložený jasnou metodikou. Rozdělení tedy 
slouží spíše jako ilustrativní, avšak pro potřeby znázornění komunikace a rozložení cílových 
skupin se jej budeme držet. 

Obrázek 7: Trychtýř úrovní dospělosti inovačních schopností firem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě: Essman a Preez, 2009  

Komunikačním cílem je zvýšit povědomí firem o potřebnosti investic do inovací. 
Zvýšení povědomí se dělá s úmyslem docílit změny chování, což je v našem případě zvýšení 
investic do inovací. Podle dokumentu INKA inovační kapacitu firmy v oblasti vyšších řádů 
inovací do značné míry určuje kritická velikost finančních, technických a dalších kapacit 
soustředěných do VaV. Jinými slovy, bez investic do inovací je posun v rámci ICMM krajně 
nereálný. Tento komunikační cíl by tedy měl být spouštěčem a měl by podporovat naplnění 
hlavního marketingového cíle v této oblasti a tím je posun firem vpřed v inovační vyspělosti. 

2.2.2.1 Popis cílové skupiny – jednotlivých úrovní ICMM 

Jak lze vidět na znázornění ICMM, předpokládá se, že firem v sektoru Ad Hoc 
Innovation je nejvíce a čím se posouváme dolů v jednotlivých fázích, tím množství firem 
v nich klesá. Na vrcholu inovační vyspělosti jsou pak špičkové firmy, kterých je nejméně. 
Toto tvrzení je založené na odhadu, pro potvrzení bude potřeba výzkumu mezi firmami 
v MSK. 

Cílové skupiny v ICMM pro potřeby této marketingové strategie se tedy rozdělují 
následovně: 

1. Ad Hoc Innovation: Zahlceni každodenní operativou. Výstupy jsou nekonzistentní 

a nepředvídatelné. 

2. Defined Innovation: Potřeba inovovat je identifikována a definována. Výstupy jsou 

nekonzistentní, ale sledovatelné. 

3. Supported Innovation: Praktiky, procedury a nástroje jsou implementovány. 

Konzistentní výstupy si udržují podíl na trhu. 

4. Aligned Innovation: Existují integrované a zarovnané aktivity a zdroje. Výstupy jsou 

zdrojem konzistentní diferenciace. 

5. Synergised Innovation: Synchronizované aktivity a zdroje. Výstupy poskytují 

udržitelnou konkurenční výhodu. 
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Z pohledu stanovení cílových skupin není toto rozdělení úplně standardní, hlavně 
proto, že nejsou přesně známy subjekty v jednotlivých fázích inovační vyspělosti. Pro 
vyplnění této mezery bude v návrhové fázi představena projektová fiše, která bude definovat 
marketingový výzkum potřebný pro identifikování a zařazení firem do jednotlivých fází. Tím 
se také naplní databáze firem, což bude sloužit pro potřeby marketingové komunikace. 

V každé fázi je potřeba jiných komunikačních směrů, nástrojů i sdělení. Proto se 
jednotlivé komunikační linky budou týkat fází od 1. až po 5. 

2.2.2.2 Komunikační směry: 

 Pro 1 a 2 – Edukace – vzdělávat firmy v oblasti inovací a upozorňovat na jejich 
významnost pro dlouhodobou prosperitu, protože hlavní bariéra může být 
v uvědomění si důležitosti inovací v dnešní turbulentní době a v další fázi 
v nedostatku know-how, jak řízení inovací správně uchopit. Potřeba vytvoření 
obsahové strategie, aby komunikovaný obsah byl v souladu s potřebami firem v této 
skupině. Firmy v 1. a 2. úrovni ICMM potřebují pro posun v inovační vyspělosti 
především rozvoj kompetencí na manažerských a výkonných pozicích. Zároveň si 
potřebují vybudovat důvěru k celému procesu řízení inovací. 

 3 a 4 – Informace – firmy již mají zkušenosti s inovacemi, nyní spíše potřebují zdroje 
a nástroje. Takže informovat je o aktivitách a možnostech nástrojů, které v rámci 
RIS3 existují. 

 5 – Kooperativní inspirace – motivovat v inovacích podniky z MSK v různých 
odvětvích, aby se podílely na tvorbě obsahu pro ostatní firmy v kraji. Jít příkladem 
a inspirovat v kooperaci s MSIC. Propojovat nejinovativnější firmy a nastavit nástroje 
podporující sdílení mezi nimi. 

2.2.2.3 Proces identifikace inovativních škol 

Rozdělení SŠ do fází dle obrázku 8 vychází z dodatků marketingové platformy, kde 
proběhla diskuze ohledně napojení ICMM na obdobný model rozlišující SŠ dle inovativnosti, 
aby mohly být subjekty v obou z nich vzájemně propojeny pro potřeby tvorby platformy pro 
rozvoj spolupráce. Firmy v oblasti Synergised innovation budou propojeny se SŠ na úrovni 
Innovative za účelem tvorby společných projektů a rozvoje spolupráce. Výstupy projektů 
budou monitorovány, zaznamenávány a následně poskytovány ve formě best practice 
příkladů, které budou použity jako základ na propojení firem a SŠ v nižších úrovních modelů.  

Obrázek 8: Inovační dospělost středních škol 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě  studie OECD: Measuring Innovation in Education  
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Inovační oblasti podle OECD, které by mělo hodnocení pokrýt: 

 Produkty a služby nabízené vzdělávací organizací (vzdělávací materiály, studijní 

programy), 

 pedagogické praktiky (nové vzdělávací techniky, existence profesních vzdělávacích 

komunit pro učitele a vybavenost škol), 

 organizační praktiky (organizační procesy a procesy kolem lidských zdrojů, podpora 

a osvojení nových nápadů a praktik, účast na vzdělávacích kurzech), 

 externí vztahy (vztahy s rodiči, zaměstnanci, výzkumnými organizacemi a firmami). 

Stejná studie OECD shrnuje i metodiku výzkumu, která probíhala třístupňovým 
dotazníkovým šetřením mezi řediteli škol, učiteli a studenty. Otázky jsou směřovány ke 
zjištění názorů na dopad úrovně výše zmíněných inovačních oblastí na různé vzdělávací cíle 
(např. výstupy vzdělávacího procesu či nákladová efektivita). 

2.2.2.4 Projektové fiše 

Název F2.1 Marketingový výzkum pro identifikaci firem v ICMM 

Specifický cíl RIS A – Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit 
a současně výsledků VaV výzkumných organizací.  

 

Komunikační 
strategie MSK 

Otevřenost. 

Cílová skupina Podniky v MSK. 

Komunikační 
schéma 

Firmy -> RIS. 

Typ marketingové 
aktivity 

Marketingový výzkum. 

Cíle Rozdělit dostatečný vzorek firem v MSK do jednotlivých fází v ICMM a naplnit 
databázi.  

Co by aktivita 
měla přinést 

Tento marketingový výzkum tvoří základ jakékoli další komunikace v rámci 
komunikačního cíle F. Zatím jsou cílové skupiny teoreticky popsány. Výzkum by 
měl sloužit k reálnému zjištění firem a jejich zařazení do fází ICMM tak, aby 
následně marketingová komunikace mohla být více personifikovaná a celkově 
efektivnější z pohledu naplňování cílů RIS. Tento výzkum je podkladovým 
nástrojem pro další návazné aktivity (F2.2-F2.3). 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoce důležité, bez marketingového výzkumu by byla komunikace široce 
rozprostřená, efektivita by klesala a výsledky by se těžko měřily. 

Odhad doby 
realizace 

3–4 měsíců 

Rozpočet 500.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Zpracovaný dokument splňující všechny požadavky zadavatele. Vhodně zvolená 
metodika výzkumu. Výsledky vhodně interpretovány. Databáze naplněna 
kontakty firem ze vzorku respondentů. Firmy vizuálně zařazeny do ICMM. 
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Název F2.2 Tvorba obsahové strategie pro komunikační směr edukace 

Specifický cíl RIS A – Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit 
a současně výsledků VaV výzkumných organizací.  

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Manažeři a výkonné pozice u firem v 1. a 2. úrovni ICMM. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Firmy. 

Typ marketingové 
komunikace 

Obsahová strategie tvořená převážně pro online komunikaci (obsahový 
marketing). 

Cíle Vytvoření obsahové strategie jako nástroje edukace firem v 1. a 2. úrovni ICMM. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Vytvořit platformu, na které by se potkával expert v oblasti inovací s obsahovým 
týmem, aby byl obsah zajímavý, čtivý a zároveň hodnotný pro cílovou skupinu. 
Tzn. vytvoření podmínek spolupráce pro tvorbu obsahu do budoucna. Detailně 
zpracovaná analýza dosavadního obsahu, včetně obsahu tvořeného jinými 
subjekty v oblasti inovací. Z nalezených prázdných míst v dosavadním obsahu 
a výzkumu vytvořit průniky. Další náměty vzniknou po rozhovorech s expertem 
v oblasti inovací. Vše vytvořit v zarovnání se značkou RIS. Aktivita by tedy měla 
přinést směry, jakými by se obsah tvořený realizátorem RIS měl ubírat, vytvořit 
náměty a celé to podložit výzkumem u cílové skupiny z pohledu hlavních 
problémů, kterým v oblasti inovací čelí. Tato obsahová strategie je podkladovým 
nástrojem pro další návazné aktivity. Obsahový marketing vychází 
z předpokladu, že cílová skupina online vyhledává informace, které jí může 
realizátor RIS dodat skrze vytvořený obsah, tím vznikne první kontakt (např. na 
webu realizátora RIS) a začíná se v budování vztahu. Jedná se o nenásilnou 
formu komunikace, kdy je cílové skupině dodáván obsah, který cílová skupina na 
internetu vyhledává. Tento směr komunikace vznikl jako reakce na změnu 
vnímání a přijímání reklamy ze strany cílových skupin napříč věkovým spektrem. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Důležité, bez strategie bude tvorba obsahu nahodilá a neřízená, tím pádem málo 
efektivní. 

Odhad doby 
realizace 

2 měsíce 

Rozpočet 200.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Zpracovaný dokument splňující všechny požadavky zadavatele: 
analýza stávajícího obsahu, 
specifikace bílých míst v obsahu, 
tvorba námětů a směrů, 
vytvořená platforma, včetně členů obsahového týmu. 

 

Název F2.3 Tvorba a distribuce obsahu vybranými kanály 

Specifický cíl RIS A – Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit 
a současně výsledků VaV výzkumných organizací.  

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Manažeři a výkonné pozice u firem v 1. a 2. úrovni ICMM. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Firmy. 

  



 

 

54 

 

Typ marketingové 
komunikace 

Online. 

Cíle Tvorba a distribuce obsahu v online prostředí. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Obsahová strategie vytvoří podmínky pro tvorbu obsahu, který bude distribuován 
především přes webové stránky a sociální sítě realizátora RIS (Facebook, 
Twitter, LinkedIn). Obsah bude mít formu článků, návodů, případových studií, 
rozhovorů, infografik, e-booků, videí a fotek. Aktivita by měla primárně edukovat 
firmy níže postavené v ICMM, poskytovat jim potřebné know-how a motivaci 
v jejich proinovačních snahách. Druhotným efektem bude dlouhodobé budování 
značky realizátora RIS, coby znalostní autoritu v oblasti inovací a podpoření SEO 
hodnocení pro lepší umístění ve vyhledávačích. Pro uvedení příkladu se může 
jednat o malou nebo střední firmu a jejího majitele, který má v plánu zavést 
inovační opatření ve formě implementace štíhlé výroby. Začne si zjišťovat 
informace na internetu a narazí na článek s případovou studií na webu 
realizátora RIS. Tím, že mu obsah sám o sobě poskytl hodnotu, přesvědčil se 
o kompetentnosti realizátora RIS v oblasti řízení inovací, a proto se zapojí do 
jeho budoucích aktivit.  

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Středně důležité. 

Odhad doby 
realizace 

12 měsíců 

Rozpočet 500.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Angažovanost s obsahem na sociálních sítích. Chování konzumentů obsahu na 
webových stránkách – počet návštěv jednotlivých záložek obsahu, průměrná 
doba strávená na této stránce, míra okamžitého opuštění stránky a proklikovost 
odkazů v obsahu. 

 

Název F2.4 Konference zaměřená na sdílení mezi top inovátory v kraji 

Specifický cíl RIS A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.  

Komunikační 
strategie MSK 

Otevřenost. 

Cílová skupina Manažeři a majitelé firem v 4. a 5. úrovni ICMM. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Firmy. 

Typ marketingové 
komunikace 

Event. 

Cíle Realizace konference pro špičkové inovátory v kraji – 4. a 5. úroveň v ICMM.  

Co by aktivita 
měla přinést 

Aktivita by měla přinést platformu pro sdílení best practices a know how v oblasti 
řízení inovací mezi firmami v 4. a 5. úrovni ICMM z různých odvětví s cílem 
vzájemného obohacování. Akce by probíhala formou konference, kde by řízeně 
vznikaly užší kruhy u debatovacích stolů řízené odbornými facilitátory. Jde o to 
ukázat těmto top inovačním firmám, že v tom nejsou samy a podobné problémy 
a výzvy řeší i ostatní. Vzájemné sdílení pomůže firmám inspirovat se a pomáhat 
si navzájem. Další výhodou je tvorba inspirativních příběhů a zajímavého obsahu 
pro firmy níže postavené v ICMM. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Středně důležité. 
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Odhad doby 
realizace 

4–6 měsíců příprav 

Rozpočet 500.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Realizovaný event s dobrou zpětnou vazbou. Ochota zástupců firem se účastnit 
další takové akce. Dotazníkovým šetřením zjištěna přínosnost pro účastníky. 

 

 

Název F2.5 Využívání nástroje na identifikaci online kontaktů pro plnění databáze 

Specifický cíl RIS A3 – Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit 
a současně výsledků VaV výzkumných organizací.  

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Zástupci podniků v MSK. 

Komunikační 
schéma 

Leady -> RIS. 

Typ marketingové 
komunikace 

Online. 

Cíle Plnění databáze informacemi o zástupcích firem v MSK pomocí leadů. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Tato aktivita slouží především jako podpůrný nástroj na plnění databáze kontakty 
z firem podle jejich interakce s komunikačními aktivitami (např. e-mailové 
kampaně, webové stránky). K tomuto účelu se může použít software na 
identifikaci kontaktů pomocí IP adres nebo jiná obdobná aplikace na dolování 
kontaktů z online prostředí webové aplikace. Výhoda tohoto nástroje je přesné 
identifikování osoby, která web navštívila, zdroj této návštěvy, jeho chování na 
webu a možnost napojení na CRM systém nebo jinou databázi pro zachycení 
těchto informací. Využití takto silné databáze, která v sobě má spoustu 
personifikovaných údajů, je skutečně široké. Může se využít při e-mailových 
kampaních, kde se dá personifikovat obsah, podle preferencí cílové skupiny. 
Další využití je v telemarketingu, kde lze ihned oslovovat konkrétní osoby, které 
přímo navštívily konkrétní webovou stránku a mají obsah tak živě v povědomí. 
Tento způsob komunikace se dá využívat u výkonnostních aktivit typu pozvání na 
událost nebo přihlášení se do určitého programu.  

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Středně důležité. Zefektivní další komunikaci. 

Odhad doby 
realizace 

12 měsíců 

Rozpočet 100.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Počet vydolovaných kontaktů. Nárůst efektivnosti marketingové komunikace po 
zapojení tohoto nástroje. 

 

Název F2.6 Emailové kampaně (newslettery) – edukace, informovanost 

Specifický cíl RIS A3 – Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit 
a současně výsledků VaV výzkumných organizací.  

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Zástupci podniků v MSK. 
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Komunikační 
schéma 

RIS -> Firmy. 

Typ marketingové 
komunikace 

Online. 

Cíle Distribuce obsahu a informací prostřednictvím platformy pro e-mail marketing.  

Co by aktivita 
měla přinést 

Další kanál, prostřednictvím kterého lze distribuovat obsah k cílové skupině, jsou 
e-mailové kampaně. Aktivita by měla přinést personifikované informace 
a vzdělávací obsah k cílové skupině, kterou tvoří všechny firmy v databázi 
realizátora. Tím pádem je potřeba, aby realizátor této fiše dbal na aktivní sběr e-
mailů a plnění databáze (např. CRM). Výstupy z fiše F5 pomohou kampaním 
v efektivnosti cílení. Navrhuje se zde vytvoření pravidelného newsletteru, který 
bude vytvořen kombinací výstupů z obsahové strategie a také aktuálními 
informacemi z dění v rámci inovačních aktivit realizátora.  

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Méně důležité.  

Odhad doby 
realizace 

12 měsíců 

Rozpočet 100.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Procentuální otevření e-mailů (open-rate), proklikovost na odkazy uvedené v e-
mailu (click-through rate).  

 

Název F2.7 Rating středních škol spojený s tvorbou platformy na spolupráci 

Specifický cíl RIS A3 – Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit 
a současně výsledků VaV výzkumných organizací.  

Komunikační 
strategie MSK 

Změna patří k životu. 

Cílová skupina Technicky zaměřené SŠ v kraji a zástupci podniků v MSK. 

Komunikační 
schéma 

SŠ -> RIS -> Firmy. 

Typ marketingové 
komunikace 

Offline + online. 

Cíle Ratingově ohodnotit technicky zaměřené SŠ v kraji a vytvořit platformu pro 
spolupráci top inovativních SŠ a top inovativních firem.  

Co by aktivita 
měla přinést 

Aktivita by měla přinést především rozčlenění technických SŠ v MSK dle 
inovativnosti. Doporučujeme použít existující metodiku od OECD, ale je možné ji 
rozšířit či doplnit podle místních specifik. Takto ohodnocené SŠ poslouží pro 
výběr špičkových škol v oblasti inovačních přístupů, které se následně propojí 
s top inovativními firmami v MSK. Výsledkem by měla být spolupráce na 
společně vytvořených projektech, které budou mít podobu pilotních projektů, 
nebo bude možnost těžit z fungujících programů. Výstupy z těchto aktivit budou 
zaznamenány do formální podoby best practice a budou nasdíleny níže 
ohodnoceným SŠ a firmám. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Středně důležité.  

Odhad doby 
realizace 

6 měsíců 

Rozpočet 200.000 Kč 
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Metriky měření 
úspěšnosti 

Škálovatelná metodika ratingu hotová pro použití. Technické SŠ zařazené do 
inovativních úrovní. Počet projektů mezi top technickými SŠ a top inovativními 
firmami. Množství sdílení případů best practices. 

2.2.2.5 Dlouhodobé cíle 2019+ 

 Kontinuita a pravidelnost konference mezi top inovátory v kraji. Aktivně z ní čerpat 
poznatky a ty poté zakomponovat do distribuovaného obsahu. 

 Po posílení značky realizátora RIS u firem níže postavených v ICMM (prostřednictvím 
obsahu a dalších aktivit) spustit výkonnostní marketingovou komunikaci zaměřenou 
na nabízení produktů a služeb realizátora RIS v oblasti podpory inovací. 

 Pilotně spouštět úzce specializované eventy pro firmy ve třetí a čtvrté úrovni ICMM 
s cílem nastartování a posílení proinovačních strategií a budování důvěry 
s realizátorem RIS. 

 Pokračovat v plnění databáze firmami v MSK, adoptovat automatizované technologie 
zefektivňující práci s databázemi a komunikačními aktivitami (automatizace e-
mailových kampaní). 

 Spolupráci na projektech mezi technickými SŠ a firmami posunout i na nižší úrovně. 
Níže postavené technicky zaměřené SŠ (úroveň uvědomění) s níže postavenými 
firmami v ICMM (Alligned a Supported Innovation) použijí nasdílené best practices 
pro spuštění obdobných projektů. 

2.2.3 Potenciální podnikatel – Podpora podnikavosti a podnikání 
(P3) 

V kraji, ve kterém je nejnižší množství podnikatelů na hlavu, je nutné systematicky 
podporovat podnikatelského ducha. Potenciálními podnikateli jsou absolventi středních, 
vyšších odborných a vysokých škol, stejně tak ale celá řada dalších. Mohou to být 
zaměstnanci vědeckovýzkumných institucí, zaměstnanci v privátním sektoru nebo majitelé, 
kteří rozšiřují své stávající portfolio podniků. Mimo vlastní podnikání je podnikavost důležitou 
vlastností zaměstnanců v inovativních podnicích. Komponenty podnikavosti do organizací 
zaváděl úspěšně již Tomáš Baťa. Zde se cílová skupina překrývá s předchozí skupinou 
podniků a některé informace tak lze komunikovat současně pro obě cílové skupiny. 

2.2.3.1 Popis cílové skupiny studenti 

Z pohledu dlouhodobého vývoje jsou mladí lidé nejdůležitější. Proces transformace 
kraje bude zdlouhavý a rychlá řešení zde nemají příliš význam. Oproti tomu systematická 
práce s podnikavostí vyústí ve zvýšený počet lidí, kteří budou o podnikání uvažovat a již 
během studia se posunou v pomyslném trychtýři blíže prvnímu platícímu zákazníkovi. 
U studentů ZŠ nelze očekávat nastartování vlastních podnikatelských aktivit, proto zde 
aktivity na podporu podnikání význam nemají. Oproti tomu je zde možné dosáhnout 
signifikantního posunu v podnikavosti a rozvoji podnikatelského myšlení. Na SŠ již roste 
potenciál pro podnikání studentů, ale zároveň je potřeba stále pracovat s podnikavostí a 
kreativitou, která vždy musí předcházet. U studentů VŠ se již předpokládá rozvinutá 
podnikavost, a proto zde bude nejefektivnější cílit aktivity pouze na podporu podnikání. Tento 
předpoklad může být platný pouze tehdy, pokud se tento přístup přijme jako dlouhodobá 
strategie. Pouze v případě, že se se studenty bude pracovat již na ZŠ a SŠ z pohledu 
rozvoje podnikavosti, může se očekávat rozvinuté podnikatelské myšlení u studentů VŠ. 
V současné době to zatím platit nemusí. Přehledně jsou efektivní nástroje podpory 
zorbazeny na obrázku 9. 
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Obrázek 9: Podpory podnikavosti a podnikání dle stupně vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Obrázek 10 kombinuje globální ambice se schopností generovat podnikatelské 
nápady a tím tak tvoří čtyři kvadranty. Pro účely marketingových aktivit pro tuto cílovou 
skupinu je nutné popsat hlavní vytouženou cestu, jejíž koncová destinace je zároveň 
marketingovým cílem motivace k podnikání. 

Obrázek 10: Vyhlídky studentů: rozdíly mezi zaměstnaneckým a podnikatelským přemýšlením 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z analytické části vyplývá nízký počet podnikatelských subjektů k celkovému počtu 
obyvatel MSK. Podle toho lze určit, že pro většinu studentů bude výchozí bod kvadrant 
zaměstnanec, ve kterém většina z nich nemá vysoké ambice ani podnikatelské nápady. 
V této fázi se musí vyvíjet aktivity na podporu podnikavosti, které povedou k posunutí do 
kvadrantu stroj na nápady. Pokud se začne přednostně s podporou globálních ambicí, hrozí 
posun do kvadrantu „Fortune 500“ a potencionální odchod do krajů s vysokou koncentrací 
globálních firem. Po aktivitách na podporu podnikavosti následují aktivity na podporu 
podnikání, které by měly mít za cíl zvýšit globální ambice podnikavých. 

2.2.3.2 Ostatní cílové skupiny 

Z analýz inovačních kapacit ČR vychází jeden z hlavních závěrů, kterým je, že 
inovační aktivity v podnicích jsou významně ovlivňovány podnikavostí zaměstnanců. 
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Zaměstnanci v inovačně zaměřených podnicích jsou tedy další cílovou skupinou. Další 
významnou cílovou skupinou, která se často v RIS objevuje, jsou Ph.D. studenti a pracovníci 
vědecko-výzkumných organizací. U této skupiny je podnikavost a podpora podnikání důležitá 
z pohledu aplikovaného a experimentálního výzkumu, z kterého mohou vzniknout spin-offs. 
Pro rozvoj komunikačních aktivit k těmto cílovým skupinám je zapotřebí zmapovat nástroje 
podpory podnikání v kraji a vycházet z něj při specifikaci komunikace a doručování hodnoty, 
a to kontinuálně vzhledem k rychle vznikajícím a zanikajícím nástrojům podpory. Důvodem 
pro zařazení do jedné cílové skupiny jsou nedostatečné informace a aktivity pro rozvoj 
podnikavosti a podnikání mezi těmito cílovými skupinami. Proto se doporučuje iterativně 
přistupovat k rozvoji aktivit v tomto směru a pilotně testovat projekty a podle úspěšnosti 
směřovat alokování dalších zdrojů pro plnění cíle u této cílové skupiny. 

2.2.3.3 Komunikační cíle 

Cílem u studentů je jednoznačně posun v rámci prezentované matice od 
zaměstnaneckého nastavení mysli k start-upovému myšlení, tedy jak svým podnikáním 
nejen uživím sebe a rodinu, ale také jak změním svět. Cesta vede dominantně přes zvýšení 
schopnosti generovat podnikatelské nápady. Z marketingového pohledu nelze tuto vlastnost 
pouze komunikovat, ale je nutné nabídnout také konkrétní produkty, jako jsou: soutěže, 
workshopy, eventy, letní školy, koučovací víkendy nebo program inovační měsíc. 
Výkonnostní a obsahový marketing sice mohou přesvědčit cílovou skupinu o zakoupení 
produktu, využití služby nebo přilákat k eventu, avšak změna myšlení a životního stylu (čímž 
podnikání zajisté je), již není v možnostech tohoto způsobu marketingové komunikace a je 
zde potřeba působit offline, dominantně event marketingem. 

2.2.3.4 Projektové fiše 

Název P3.1 Aktivity na podporu podnikavosti na ZŠ a SŠ 

Specifický cíl RIS A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups.  
B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice.  

Komunikační 
strategie MSK 

Víra v sebe sama 

Cílová skupina Studenti SŠ maturitních oborů a gymnázií. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> SŠ studenti. 

Typ marketingové 
komunikace 

Event. 

Cíle Zlepšit podnikatelské myšlení studentů a zvýšit motivaci k podnikání. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Jedná se o event, který může nabývat různých podob. Workshop ve výuce, 
víkendová akce nebo např. letní škola. Mělo by se jednat o praktickou aktivitu 
zaměřenou na doručení reálného zážitku studentům spojenou s podnikavostí. 
Další význam této aktivity z pohledu marketingové komunikace je tvorba publika 
ze všech účastníků aktivity. Bude toho docíleno skrze směrování účastníků na 
web realizátora RIS, kde bude vložen sledovací kód Facebook Pixel, díky 
kterému každý účastník, který se z mobilu dostane na tento web, bude 
zaznamenán do Facebook publika, pro potřeby další komunikace. Je potřeba tuto 
výzvu k akci udělat tak, aby nenarušila průběh aktivity a spíše vypadala jako její 
součást. Např. na web umístit kvíz ve formě soutěže, který účastníci aktivity 
vyplní. V dnešní době, kdy víceméně každý student má vlastní chytrý telefon, je 
vysoká pravděpodobnost, že student účastnící se aktivity, bude do tohoto publika 
zaznamenán. Vytvořené publikum poté bude sloužit pro potřeby veškeré 
komunikace směřované k této cílové skupině, která již bude propojena 
eventovým zážitkem s realizátorem RIS. 
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Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoce důležité. Offline komunikační přesah, na který se bude navazovat další 
komunikací. Navázané na P3.3. 

Odhad doby 
realizace 

1–2 měsíce (včetně plánování a provedení) – pro dlouhodobý efekt je potřeba 
periodičnosti alespoň 2x za rok (viz Harmonogram). 

Rozpočet 550.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Pozitivní ohlasy na workshop, velikost sesbíraného publika pro remarketing. 

 

Název P3.2 Aktivity na podporu podnikání na SŠ, VOŠ a VŠ 

Specifický cíl RIS A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups.  
B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice.  

Komunikační 
strategie MSK 

Víra v sebe sama. 

Cílová skupina Studenti SŠ maturitních oborů a gymnázií, VOŠ a VŠ. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> SŠ, VOŠ a VŠ studenti. 

Typ marketingové 
komunikace 

Event. 

Cíle Zlepšit podnikatelské kompetence včetně ambicí a stimulovat studenty k rozjezdu 
vlastního podnikání. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Jedná se o event, který může nabývat různých podob. Workshop ve výuce, 
víkendová akce, program innovation month, soutěž nebo např. letní škola.  
Mělo by se jednat o praktickou aktivitu, která by se měla nést v duchu learning by 
doing. Hlavní přínos tkví ve zlepšení podnikatelských kompetencí, motivaci cílové 
skupiny a podpoření ambicí.  
Další význam této aktivity z pohledu marketingové komunikace je tvorba publika 
ze všech účastníků aktivity. Bude toho docíleno skrze směrování účastníků na 
web realizátora RIS, kde bude vložen sledovací kód Facebook Pixel, díky 
kterému každý účastník, který se z mobilu dostane na tento web, bude 
zaznamenán do Facebook publika, pro potřeby další komunikace. Je potřeba tuto 
výzvu k akci udělat tak, aby nenarušila průběh aktivity a spíše vypadala jako její 
součást. Např. na web umístit kvíz ve formě soutěže, který účastníci aktivity 
vyplní. V dnešní době, kdy víceméně každý student má vlastní chytrý telefon, je 
vysoká pravděpodobnost, že student účastnící se aktivity, bude do tohoto publika 
zaznamenán. Vytvořené publikum poté bude sloužit pro potřeby veškeré 
komunikace směřované k této cílové skupině, která již bude propojena 
eventovým zážitkem s realizátorem RIS. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoce důležité. Offline komunikační přesah, na který se bude navazovat další 
komunikací. Navázané na P3.3. 

Odhad doby 
realizace 

1–2 měsíce (včetně plánování a provedení) – pro dlouhodobý efekt je potřeba 
periodičnosti alespoň 2x za rok (viz Harmonogram). 

Rozpočet 300.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Pozitivní ohlasy na workshop, velikost sesbíraného publika pro remarketing. 
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Název P3.3 Aktivity na podporu podnikavosti u ostatních cílových skupin 

Specifický cíl RIS A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups.  
B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice.  

Komunikační 
strategie MSK 

Víra v sebe sama. 

Cílová skupina Zaměstnanci v inovačně zaměřených firmách, Ph.D. studenti a pracovníci 
vědecko-výzkumných organizací. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Potenciální podnikatelé. 

Typ marketingové 
komunikace 

Event. 

Cíle Zlepšit podnikatelské a inovační myšlení ostatních cílových skupin. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Jedná se o event, který může nabývat různých podob. Rozvojové programy, 
workshopy v pracovním prostředí nebo například víkendové eventy spojené 
s teambuildingem. Mělo by se jednat o praktickou aktivitu zaměřenou na 
doručení reálného zážitku cílové skupině spojenou s podnikavostí a inovativním 
způsobem myšlení. Hlavní význam této aktivity z pohledu marketingové 
komunikace je tvorba publika ze všech účastníků aktivity. Bude toho docíleno 
skrze směrování účastníků na web realizátora RIS, kde bude vložen sledovací 
kód Facebook Pixel, díky kterému každý účastník, který se z mobilu dostane na 
tento web, bude zaznamenán do Facebook publika, pro potřeby další 
komunikace.  

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoce důležité. Offline komunikační přesah, na který se bude navazovat další 
komunikací. Navázané na P3. 

Odhad doby 
realizace 

1–2 měsíce 

Rozpočet 300.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Pozitivní ohlasy na workshop, velikost sesbíraného publika pro remarketing. 

 

Název P3.4 Komunikace na sociálních sítích zaměřená na účastníky aktivit na 
podporu podnikavosti a podnikání 

Specifický cíl RIS A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups.  
B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice. 

Komunikační 
strategie MSK 

Víra v sebe sama. 

Cílová skupina Účastníci aktivit na podporu podnikání z P3.1, P3.2 a P3.3. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> účastníci aktivit na podporu podnikání.  

Typ marketingové 
komunikace 

Online. 

Cíle Informování a motivování k zapojení do aktivit a k využívání služeb podpory 
podnikání. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Díky vlastnímu publiku vytvořeného skrze sledovací kód Facebook Pixel, lze cílit 
jakékoli komunikační sdělení přesně na tyto účastníky aktivit, kteří již mají 
konkrétní zážitek a vybudované povědomí o podnikatelsky zaměřených 
aktivitách realizátora RIS. Následovat tedy bude komunikace produktů a služeb 
nabízejících realizátorem RIS, popř. možnost zapojit cílovou skupinu do dalších 
navazujících aktivit na podporu podnikavosti a podnikání (soutěže, workshopy 
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a další eventy). Taktéž může být komunikován obsah, který udrží cílovou skupinu 
v kontaktu s realizátorem RIS a bude napomáhat v budování značky a důvěry.  

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Středně důležité. Díky maximálně specifickému publiku se dá velice efektivně 
cílit reklama. 

Odhad doby 
realizace 

2–4 měsíce 

Rozpočet 150.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Engagement s příspěvky na sociálních sítích. Prokliky na web (skrze UTM 
parametry). Počet studentů, kteří provedli vytouženou akci. 

2.2.3.5 Dlouhodobé cíle 2019+ 

 Udržovat pravidelnost a dlouhodobost aktivit na podporu podnikavosti a podnikání 
u všech cílových skupin z této oblasti. 

 Nastavit mechanismus sběru zpětné vazby a kolektivní debaty mezi odborníky na 
téma rozvoj podnikavosti a podnikání a pedagogy, aby bylo zabezpečeno 
inkrementální vylepšování aktivit na podporu podnikavosti a podnikání – vertikální 
vylepšování aktivit. 

 Pilotně testovat všechny druhy navržených aktivit (eventů) na podporu podnikavosti 
a podnikání. Z výstupů vyhodnocovat úspěšnosti jednotlivých směrů – horizontální 
vylepšování aktivit. 

 Pokračovat v komunikaci na sociálních sítích. Pomocí správné práce s metrikami 
měření tvořit mediální plány, které provedou cílové publikum od stavu účastník aktivity 
až do realizace vytoužené akce. 

2.2.4 Veřejnost – Budování pozitivní image inovací (V4) 

Obecně je kraj v médiích v souvislosti s inovacemi prezentován často. V této 
statistice figuruje pouze ČT, nicméně mimo zcela výjimečné inovace či patenty, nemají 
ostatní televizní stanice o tuto problematiku zájem, stejně jako většinová populace. Co je 
ovšem problematičtější, je pozvolná změna image kraje v očích veřejnosti. I zde platí 
pravidlo prioritizace a soustředit se na změnu obrazu v rámci celé ČR by bylo nad rámec 
tohoto dokumentu, to je spíše v rukou kraje. Z lokálního pohledu je však možné intenzivně 
komunikovat především prostřednictvím komunikačního nástroje vztahů s veřejností 
a podpořit tak krajskou inovační identitu. 

2.2.4.1 Popis cílové skupiny veřejnost 

Veřejnost všeobecně problematika inovací nezajímá, jelikož se jedná o téma příliš 
vzdálené pro drtivou většinu populace. Komunikovat inovace a posilovat tak identitu kraje 
jako inovačního je tak nutné dělat skrze vyprávění příběhů. Tyto příběhy by měly nejen najít 
adresáta účelnou PR strategií, ale také by měly být kvalitním způsobem připraveny tak, aby 
rezonovaly. K tomu je nutné využít specialistů, kteří jsou schopni složitá a problematická 
témata přetlumočit do srozumitelné řeči. Bohužel ne všichni inovátoři a výzkumníci mají dar 
vysvětlit komplexní jevy i běžným občanům. Znalostní společnost, ke které máme směřovat, 
nicméně podporu široké veřejnosti kraje potřebuje. 

2.2.4.2 Komunikační cíle 

Komunikačním cílem je zde dostatečně jednoduše, a přitom atraktivně informovat 
širokou veřejnost o produktech inovačního ekosystému, tedy o konkrétních řešeních, 
produktech, procesech, osobnostech, výhercích různých soutěží či oceněních. Mimo 
výsledky je součástí tohoto cíle také informovat o tom, co se v kraji na poli inovací právě děje 
nebo se do budoucnosti chystá. 



 

 

63 

 

2.2.4.3 Projektové fiše 

Název V4.1 Vytvoření informační a datové báze 

Specifický cíl RIS D3 Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu. 

Komunikační 
strategie MSK 

Být angažovaný a zajímat se o své okolí. 

Cílová skupina Široká veřejnost v kraji i mimo kraj, průřezově i ostatní cílové skupiny. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Veřejnost/průřezově ostatní cílové skupiny (studenti, podnikatelé atd.). 

Typ marketingové 
komunikace 

Public Relations neboli vztahy s veřejností. 

Cíle Podpora budování inovační image kraje v médiích. 

Co by aktivita měla 
přinést 

Tato aktivita zahrnuje zajištění informační a datové báze, tj. informačních 
podkladů pro příběhy, které podporují vnímání úspěšnosti 
osobností/firem/rodáků z MSK atd. formou storytellingu pocházející 
z  Moravskoslezského kraje. Na vytvořenou bázi jak firem, tak osob bude 
navazovat postprodukce. Viz další fiše. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoká důležitost. 

Odhad doby 
realizace 

Průběžně po celou dobu realizace strategie. 

Rozpočet 400.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Celkový dosah PR aktivit. Zvýšení frekvence výskytu témat souvisejících 
s inovacemi v médiích (především regionálních) – analýza médií. 

 

Název V4.2 Public relations 

Specifický cíl RIS D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu. 

Komunikační 
strategie MSK 

Být angažovaný a zajímat se o své okolí. 

Cílová skupina Široká veřejnost v kraji. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Veřejnost. 

Typ marketingové 
komunikace 

Public Relations neboli vztahy s veřejností. 

Cíle Podpora budování inovační image kraje v médiích. 

Co by aktivita 
měla přinést 

Tato aktivita zahrnuje klasické nástroje PR, jako jsou články v médiích, tiskové 
konference. Bude zahrnovat výstupy inovačního ekosystému. Co firmy 
a vědeckovýzkumné instituce v kraji reálně vytvoří nebo na čem konkrétním 
pracují. Zvýšený důraz musí být kladen na zjednodušení a nalezení praktického 
dopadu inovací na běžný život obyvatel v kraji. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoká důležitost. 

Odhad doby 
realizace 

Průběžně po celou dobu realizace strategie. 
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Rozpočet 250.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Celkový dosah PR aktivit. Zvýšení frekvence výskytu témat souvisejících 
s inovacemi v médiích (především regionálních) – analýza médií. 

 

Název V4.3 Tvorba příběhových spotů 

Specifický cíl RIS D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu. 

Komunikační 
strategie MSK 

Být angažovaný a zajímat se o své okolí. 

Cílová skupina Široká veřejnost. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Veřejnost. 

Typ marketingové 
komunikace 

Online Youtube video. 

Cíle Vytvoření až pěti krátkých spotů popisujících příběh inovace. 

Co by aktivita 
měla přinést 

V současnosti je konzumace video obsahu na vzestupu díky zrychlujícímu se 
připojení k internetu a snižování cen za mobilní data. Video je formátem, který je 
atraktivní a příběhy inovací je možné široké veřejnosti převyprávět právě tímto 
způsobem. Důležité je opět vytipovat inovaci, která je pro širokou veřejnost 
atraktivní a dotýká se běžného života občana a tím podporuje identitu chytrého 
kraje. Možné sdílení tohoto typu obsahu jsou organizace ve středu inovačního 
ekosystému, střední školy, coworky, klastry, pakty a odvětvová sdružení. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Vysoce důležité. 

Odhad doby 
realizace 

3–4 měsíce 

Rozpočet 500.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Vytvoření několika spotů. Počty zhlédnutí na Youtube. Prokliky z případných 
sponzorovaných kampaní. Celkový dosah. 

 

Název V4.4 Tvorba whiteboardových spotů 

Specifický cíl RIS D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu. 

Komunikační 
strategie MSK 

Být angažovaný a zajímat se o své okolí. 

Cílová skupina Široká veřejnost. 

Komunikační 
schéma 

RIS -> Veřejnost. 

Typ marketingové 
komunikace 

Online Youtube video. 

Cíle Vytvoření až deseti krátkých spotů vysvětlujících inovační principy.  

Co by aktivita 
měla přinést 

Velmi populární jsou animovaná videa, kde jsou jednoduchým způsobem 
vizualizována a prezentována například i složitější témata 
(https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI&t=410s). Pro veřejnost by 
tak byly inovace přiblíženy zábavnou formou a tento obsah je možné umístit 
nejen na webové stránky ale především sdílet na sociálních sítích případně 

https://www.youtube.com/watch?v=B4ZSGQW0UMI&t=410s
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podpořit přes sponzorované příspěvky na Facebooku s cílením na lidi v MSK se 
zájmem o technologie. 

Priorita v rámci 
celého plánu 
komunikace 

Středně důležité. 

Odhad doby 
realizace 

2 měsíce 

Rozpočet 200.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Vytvoření několika spotů. Počty zhlédnutí na Youtube. Prokliky z případných 
sponzorovaných kampaní. Celkový dosah. 

2.2.4.4 Dlouhodobé cíle 2019+ 

 Budování dlouhodobé image kraje jako místa, kde jsou inovace systematicky 
podporovány a vznikají pravidelně, nikoliv náhodně. 

 Pokračování PR agendy. 

2.2.5 Studenti – Zvýšený zájem o technické vzdělání (T5) 

2.2.5.1 Popis cílové skupiny potenciální studenti technických oborů 

V kraji se potýkáme s nedostatečnou kvalitní nabídkou na trhu práce. Jedná se 
především o absolventy technických a přírodovědných oborů, kteří mají zásadní vliv na 
rozvoj inovativních firem. Nastupující generace se ale díky vlivům rozvoje informačních 
a komunikačních technologií nachází v pasti možností. Jednoduše voleb, co v životě dělat, je 
tolik, že jsou často studenti uvrhnuti do rozhodovací paralýzy. Plat pro generaci Z není jediný 
motivační prvek. Mladí talentovaní lidé dnes hledají seberealizaci a způsob, jak dělat 
zajímavou práci, která jim umožní žít také hodnotný soukromý život. Komunikace přímo ke 
studentům základních a středních škol by se měla odehrávat v online prostředí a přesto, že 
některé aktivity a eventy jsou v reálném světě, jejich propagace musí jednoznačně směřovat 
na sociální sítě, kde je tato generace „jako doma“. V kombinaci s offline komunikací směrem 
k samotným školám je možné dosáhnout výhod integrované marketingové komunikace. Na 
druhé straně ovšem stojí podniky, kdy v mnoha případech nedochází k systematické 
spolupráci a koordinaci aktivit směrem ke středním nebo základním školám. 

Nejrůznější subjekty v uplynulých letech spustily řadu dílčích projektů a aktivit pro 
popularizaci technických a přírodovědných oborů mezi žáky, které však jsou pojaty spíše 
jako jednorázové eventy, nejsou vzájemně koordinovány, neakceptují aktuální potřeby 
zaměstnavatelů a trhu práce a vlivem nedostatku finančních zdrojů jsou bez další kontinuity, 
což ve svém důsledku situaci příliš nezlepšilo. Jediný projekt, který vykazuje známky 
systematické činnosti popularizace techniky je "Zlepši si techniku", který jako jediný 
z projektů vykazuje nejen měřitelné výsledky, ale také kontinuitu. Tato značka je mezi 
cílovou skupinou již zakotvená a při správném nastavení spolupráce by v rámci RIS strategie 
byly prostředky na marketing využity efektivněji než při vytváření nové značky a nástrojů 
propagace technického vzdělávání. Formou marketingové komunikace by byl sponzoring, 
který známe z komerční sféry. 

2.2.5.2 Komunikační cíle 

Cílem je zvýšit zájem o studium technických a přírodovědných oborů. Cílem by 
nemělo být zvyšování prestiže, jelikož ta je již dlouhodobě vysoká. Přehnaná snaha zvyšovat 
prestiž může mít v cílové skupině opačný efekt a zájem o studium snížit. Prestižní obory si 
s sebou totiž nesou stigma náročnosti. Mnohem důležitější je předávat cílovým, případně 
referenčním skupinám relevantní informace a organizovat eventy a aktivity zážitkovou 
formou. 
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2.2.5.3 Projektové fiše 

Název T5.1 Public Relations 

Specifický cíl RIS B4 – Zvýšení počtu absolventů technických a přírodovědných oborů 
a identifikace technických a přírodovědných talentů 

Komunikační strategie 
MSK 

Nečekáme na „Deus ex machina“, nemáme ruce složené v klíně. 

Cílová skupina Decision makeři. 

Komunikační schéma RIS -> Rodiče, prarodiče, učitelé. 

Typ marketingové 
komunikace 

Public relations neboli vztahy s veřejností. 

Cíle Zvýšení povědomí o možnostech a výhodách studia technických 
a přírodovědných oborů  

Co by aktivita měla 
přinést 

Prostřednictvím článků v online, ale také v offline médiích ukázat na 
možnosti pro mladé, informovat jejich rodiče a prarodiče o firmách, které 
jsou technologicky pokročilé. 

Priorita v rámci celého 
plánu komunikace 

Středně důležité, informovanost o možnostech je velmi omezená. 

Odhad doby realizace V návaznosti na nastartované inovační prostředí a úspěšné fungování 
nového seskupení ekosystému. 

Rozpočet 450.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Dosah kampaně v cílové skupině. 
 

 

Název T5.2 Popularizační kampaň 

Specifický cíl RIS B4 – Zvýšení počtu absolventů technických a přírodovědných oborů 
a identifikace technických a přírodovědných talentů. 

Komunikační strategie 
MSK 

Nečekáme na „Deus ex machina“, nemáme ruce složené v klíně. 

Cílová skupina Techničtí a přírodovědní talenti. 

Komunikační schéma RIS -> Talenti, rodiče. 

Typ marketingové 
komunikace 

Reklamní kampaň online + offline místně na školách. 

Cíle Zvýšení motivace studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů. 

Co by aktivita měla 
přinést 

Kampaň, která propojí novou identitu kraje, pracovní příležitosti, zázemí 
kraje (využití nástrojů na přitahování talentů také interně) s motivací ke 
studiu pohledem mladého člověka. Nabídka seberealizace a atraktivního 
work-life balance. Firmy, které jsou zajímavé pro technické pracovníky, musí 
jít vidět, což je obecně problém B2B firem, které oproti B2C nejsou téměř 
vůbec na očích a v pozornosti většiny veřejnosti a tím pádem i talentů. 

Priorita v rámci celého 
plánu komunikace 

Méně důležité. 

Odhad doby realizace V návaznosti na nastartované inovační prostředí a úspěšné fungování 
nového seskupení ekosystému. 

Rozpočet 350.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Dosah kampaně v cílové skupině. 
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Název T5.3 Rozšíření a zkvalitnění soutěže Inovátor junior 

Specifický cíl RIS B4 – Zvýšení počtu absolventů technických a přírodovědných oborů 
a identifikace technických a přírodovědných talentů. 

Komunikační strategie 
MSK 

Nečekáme na „Deus ex machina“, nemáme ruce složené v klíně. 

Cílová skupina Techničtí a přírodovědní talenti. 

Komunikační schéma RIS -> Talenti. 

Typ marketingové 
komunikace 

Event marketing. 

Cíle Identifikace technických a přírodovědných talentů. 

Co by aktivita měla 
přinést 

Intenzivnější propagace již zaběhlé události. Zapojení většího množství 
firem do vytvoření svých kategorií, včetně poskytnutí finanční odměny 
vítězům a možnosti projekty skutečně realizovat. Práce s finalisty a vítězi je 
zásadní změna oproti stávající formě. Soutěž by neměla být nahodilá, ale 
měl by to být marketingový nástroj, jak identifikovat talenty a dále s nimi 
pracovat (stipendia, stáže ve firmách, zahraniční stáže, junior trainee 
programy). K naplnění pomůže také model inovační vyspělosti firem, který 
poskytne seznam firem s největším potenciálem tuto soutěž posunout 
směrem k realizaci podaných návrhů a nápadů. 

Priorita v rámci celého 
plánu komunikace 

Středně důležité. 

Odhad doby realizace Průběžně po celou dobu realizace strategie. 

Rozpočet 100.000 Kč 

Metriky měření 
úspěšnosti 

Počet přihlášek do soutěže, počet projektů realizovaných ve firmách či ve 
veřejném sektoru. 

2.2.5.4 Dlouhodobé cíle 2019+ 

 Sponzoring aktivit projektu Zlepši si techniku. 

 Vytvoření skupiny podniků pod hlavičkou marketingových expertů a příprava 
společné kampaně (viz Příloha č. 2). 

2.3 Harmonogram a rozpočet 

Celkový počet projektových fiší, jejich komplexnost a provázanost klade vyšší nároky 
na organizaci implementace návrhové části. Proto cílem této kapitoly marketingové strategie 
bude zpřehlednit, vizualizovat a navrhnout kompletní realizaci marketingové strategie. Jak 
bylo v některých fiších napsáno, výstupy jednoho projektu navazují na vstupy druhého 
a výsledný efekt tak čerpá z této provázanosti. Na obrázku 12 lze vidět tzv. projektovou 
roadmapu (harmonogram), která slouží jako nástroj pro zanesení komunikačních aktivit na 
časovou osu a zvýšení přehlednosti včetně naznačení oblastí a vzájemných synergií. 

Celý harmonogram je stanoven na období do konce roku 2018 a je rozdělen dvěma 
milníky na tři části. První část je před-realizační, kdy budou probíhat výzkumy potřebné pro 
získání dalších informací a vhledů do problematiky cílových skupin, obsahové strategie 
tvořené u dvou z pěti cílů a vytvoření Brand inovací MSK, což dodá komunikaci další dimenzi 
provázanosti a celistvosti. Následují dva druhy realizační fáze. Tyto se odkazují na kapitolu 
Návrhová část, kde se pojednává o hodnotě v inovačním systému, která již existuje, nebo 
hodnotě, která zatím neexistuje. Tímto kritériem se rozděluje i navrhovaný harmonogram. 
První realizační fáze tedy obsahuje projektové fiše komunikující a nabízející hodnotu cílovým 
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skupinám v podmínkách (situaci), kdy již hodnota v systému funguje. Součástí této fáze jsou 
zároveň aktivity (především eventy), které jsou námi navrhovány a samy o sobě zapříčiní 
vznik hodnoty pro cílovou skupinu. Tato hodnota bude nejdříve komunikována, poté 
doručena (konference) nebo opačný případ, kdy se nejdříve hodnota doručí a poté se díky 
její existenci bude ke stejné cílové skupině komunikovat (aktivity na podporu podnikavosti na 
SŠ). Poslední část harmonogramu tvoří projektové fiše, které komunikují hodnotu, která 
zatím neexistuje. To znamená, že nejsou časově specifikovány a jejich realizace se 
doporučuje až v momentě, kdy v systému hodnota vznikne (komunikace k navrátilcům).  

Aktivity jsou navrženy v plné šíři, nicméně se doporučuje určit prioritní oblasti pro 
realizaci a zaměřit finanční a časové možnosti na vymezený okruh činností.   

 V grafickém schématu harmonogramu níže je znázorněn celý harmonogram se všemi 
aktivitami. Začíná se pruhem (lane) s názvem značka, kde je pouze jedna projektová fiše 
odpovídající části Značka RIS. Tím, že tato aktivita není vázaná na žádnou konkrétní cílovou 
skupinu, ale je chápána globálně, byla vytažena na samostatnou linii. Výstupy z této aktivity 
budou používány ve veškeré marketingové komunikaci, proto se nedoporučuje komunikovat  

 Další samostatně postavenou oblastí jsou výzkumy. Na těchto výzkumech cílových 
skupin je založena efektivita a úspěch celé marketingové strategie. Na jeden z nich navazují 
aktivity v marketingovém cíli E: Návrat kvalifikovaných odborníků do kraje. Již v průběhu 
marketingového výzkumu může probíhat tvorba webových stránek, protože se jedná 
o časově náročný projekt. Tím, že přesahuje samotný výzkum, může v konečné fázi (plnění 
obsahu na web) čerpat z poznatků z výzkumu. Další fiše by měla začínat na přelomu roku 
2017/2018, protože přímo čerpá z marketingového výzkumu. Jakmile jsou obsahová 
strategie a webová stránka hotovy, lze se pustit do marketingové komunikace, která je 
v harmonogramu znázorněna jako souběžná aktivita skládající se ze třech fiší – online 
kampaň, kampaň v médiích a propagace webu mezi partnerskými organizacemi. Po těchto 
dvouměsíčních kampaních spojených se spuštěním webu následuje online propagace webu, 
která již běží do konce roku 2018. 

  Další cíl je F: Posun firem v modelu inovační vyspělosti. Po utvoření podmínek pro 
šíření obsahu skrz vytvořenou obsahovou strategii se lze pustit do jeho distribuce, která 
bude probíhat kontinuálně až do konce plánovaného období. To stejné platí i pro používání 
nástroje na identifikaci kontaktů, který by měl být dlouhodobě implementován ze své 
podstaty. Zde ovšem záleží na realizátorovi RIS, kdy se rozhodne pro jeho implementaci. 
Z naší strany doporučujeme co nejdříve, hlavně pak před spuštěním marketingové 
komunikace, protože čím rychleji bude tento nástroj v provozu, tím bude databáze kontaktů 
obsáhlejší. Následuje konference pro top inovátory, která není nijak navázána na ostatní 
aktivity, proto může být nezávisle realizovatelná. Poslední aktivitou z pohledu prioritizace 
jsou e-mailové kampaně v podobě pravidelných newsletterů rozesílané dlouhodobě všem 
zájemcům z databáze. Jediné navázání je na obsahovou strategii a již vytvořený 
a distribuovaný obsah, na který se v newsletteru bude odkazovat. 

 Třetí komunikační směr je podpora podnikavosti a podnikání. Zde je nejdůležitější 
načasování eventů na podporu podnikavosti a podnikání na ZŠ, SŠ, VŠ a u ostatních 
cílových skupin, od nich se poté odvíjí komunikace na sociálních sítích. Začíná se eventem 
u ostatních cílových skupin (zaměstnanci a vědečtí pracovníci) a od listopadu navazují 
eventy na ZŠ a SŠ. Z těchto akcí budou plněna Facebook publika, na které se po ukončení 
eventů spouští komunikační kampaň na sociálních sítích. Ta může trvat až čtyři měsíce 
v závislosti na potřebě realizátora RIS. Od dubna 2018 probíhá další kolo eventů u ostatních 
cílových skupin a tentokrát na SŠ, VOŠ a VŠ. Po ukončení se opět začíná komunikovat 
s publikem účastníků eventů prostřednictvím sociálních sítí. Tento postup se doporučuje 
následovat i do budoucna. 



 

 

69 

 

 Oblast pozitivní image inovací startuje komunikaci v rámci PR agendy, která je 
průběžná přes celé plánované období. Zde je nutné prvotní vytvoření informační a datové 
báze, která bude obsahovat zdroje pro realizaci výkonových kampaní. Tato informační báze 
bude mít vliv i na další cílové skupiny průřezově. Následuje tvorba příběhových spotů 
a whiteboardových animací, které navazují na online testování. Poslední jsou sponzorované 
posty a PR články. 

 Posledním cílem je zvýšení zájmu o technické vzdělávání, kde nezávisle na sobě 
běží PR agenda do června 2018. Fiše na rozšíření a zkvalitnění soutěže inovátor junior má 
dlouhodobou povahu až do ukončení plánovaného období. Totéž platí pro dlouhodobé cíle 
týkající se využití spolupráce se zavedenou značkou Zlepši si techniku. 

Částky rozpočtu jsou pouze indikativní a mohou se v realizaci lišit od částek 
uvedených v jednotlivých fiších.  

Obrázek 11: Rozpočet jednotlivých aktivit pro rok 2018 

F
iš

e
 

Značka RIS Experti E1 Firmy F2 
Potenciální 

podnikatelé P3 Veřejnost V4 Studenti T5 

1 300 000,00 Kč 400 000,00 Kč 500 000,00 Kč 550 000,00 Kč 400 000,00 Kč 450 000,00 Kč 

2 1 500 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 250 000,00 Kč 350 000,00 Kč 

3 0,00 Kč 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

4 0,00 Kč 50 000,00 Kč 500 000,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 

5 0,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

6 0,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

7 0,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 Su 1 800 000 Kč 950 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč  900 000,00 Kč 

     
Celkem 8 500 000,00 Kč 

     
Rozpočet celkem  8 500 000,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Obrázek 12:  Harmonogram realizace* 

 

Pozn.: *skutečný harmonogram se bude odvíjet od aktivit vybraných pro realizaci a rychlosti jejich samotné realizace.  

Zdroj: vlastní zpracování  

2.4 Způsob evaluace 

Evaluace marketingové strategie je napojena na cíle stanovené v tomto dokumentu. 
Na první úrovni je vyhodnocování komunikačních a dalších aktivit, které jsou součástí každé 
projektové fiše. Přesné vyčíslení tak, aby cíle doznaly podoby SMART, je možné až 
v momentu zadávání zakázky zhotovitelům a jednání s nimi a konkrétní kvantifikace by pak 
měla být také součástí závazku, který vznikne. Vhodné metriky měření efektivity jsou 
uvedeny u každé navrhnuté fiše. Nad úrovní projektových fiší jsou komunikační cíle, které se 
týkají motivace k určitému jednání či propagace.  

U expertů (E) je hlavním cílem návrat, proto je úspěšnost měřitelná počtem lidí, kteří 
(1) navštíví opakovaně webovou stránku, (2) rozhodnou se pro virtuální návrat, (3) 
rozhodnou se pro skutečný návrat. Rozhodování o návratu může být dlouhodobý proces 
a naplnění první a druhé metriky je předpokladem pro naplnění nejdůležitějšího cíle, a tím je 
skutečný návrat. Na konci roku 2018 je nutné vyhodnocení aktivity, kde ve dvou prvních 
metrikách musí existovat požadované výsledky. Třetí z nich je pak nutné sledovat 
v pravidelných intervalech do konce období působení marketingové strategie v roce 2022. 

Marketingová strategie bude úspěšná u cílové skupiny firem (F) v okamžiku, kdy se 
zvýší jejich motivace inovovat. Faktickým měřítkem je posun v inovačním trychtýři směrem 
dolů. Vhodným nástrojem vyhodnocení jsou průběžné výzkumy u vybraného panelu firem 
týkající se jejich inovačních schopností v intervalu dvou let, tedy v letech 2018, 2020 a 2022. 
Aby bylo možné odlišit, zda se na posunu v trychtýři skutečně podílely aktivity RIS3, je nutná 
atribuce, která proběhne pomocí evidence aktivit firem – účast na konferenci (F2.4), 
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engagement s vytvořeným obsahem (Web, newslettery), (F2.3) a poptávka nástrojů podpory 
inovací ze strany firem. 

V oblasti podnikavosti a podnikání (P) je evaluace navázána na eventy a jejich 
úspěšnost při změně přemýšlení. Dvěma kategoriemi jsou podnikavost a podnikání. U první 
z nich by měla evaluace obsahovat počty účastníků, kteří se eventů účastnili, a u druhé 
počty lidí, kteří se prostřednictvím eventů dostali k již fungujícím nástrojům podpory 
podnikání v kraji. 

U cílové skupiny veřejnost (V) je zásadní metrikou dosah sdělení, tedy průměrný 
počet čtenářů a diváků v médiích, kterým budou adresovány aktivity public relations. Čím 
větší dosah v cílové skupině, tím větší podíl bude mít inovační strategie na změně vnímání 
kraje. K vyhodnocování je možné využít také výstupy plánovaného pravidelného monitoringu 
médií na krajské úrovni, případně výzkumy image značky kraje mezi obyvateli. 

Studenti techniky (T) jsou cílová skupina, ve které má dojít k lepšímu toku informací 
o možnostech studia, technických oborech a práce v zajímavých firmách v kraji. U první části 
cílů je možné vyhodnocovat aktivity pomocí mediálního dosahu, tedy kolik lidí z cílové 
skupiny vidělo daný článek nebo kampaň. V případě propojení marketingových aktivit 
s dalšími již fungujícími projekty v kraji bude možné vyhodnotit také úspěšnost z pohledu 
zvýšeného zájmu o studium technických oborů na středních i vysokých školách. 



 

 

72 

 

3 Závěrečné shrnutí 
Marketingová strategie navazuje na RIS strategii a další důležité strategické 

dokumenty. Z nich je pak za podpory analytické části formulována vize: Kraj, který je 
domovem pro inovativní, globálně ambiciózní firmy, které společně s akademickou 
sférou tvoří atraktivní průmyslová odvětví a tím dotváří novou identitu pro stálé i nové 
obyvatele včetně začínajících podnikatelů jako záruky kontinuálního procesu rozvoje. 

K naplnění této vize je možné dojít pomocí nástrojů ve třech úrovních. Jedná se 
o budování značky (branding), jednosměrnou propagaci (promotion) a oboustrannou 
komunikaci (marketing communication). Linie značky zastřešuje jak formální informační 
toky týkající se konkrétních událostí inovačního charakteru, tak motivační linii zaměřenou na 
změnu postoje. Značka je vyjádřením jednotné identity pro oblast inovací a pomáhá 
asociovat inovace s konkrétním nástrojem inovační strategie. K tomuto účelu musí dojít 
k definování hodnoty značky inovací MSK a dále musí být stanoveny role v oblasti řízení 
značky. 

Informační linie propagace je typická pro prezentaci výstupů ekosystému a je vázaná 
především na identifikaci aktivit, které svým významem zasluhují pozornost odborné i laické 
veřejnosti. Motivační linie komunikace se zaměřuje na požadovanou změnu chování, kdy 
příjemce komunikace na základě obdržených sdělení, prožité zkušenosti či předané hodnoty 
změní svůj postoj, což ve výsledku povede ke změně jeho chování. Změna chování je daleko 
složitější proces než změna postojů obzvlášť v situacích, kdy se nejedná o marketing 
produktu ale marketing idejí. V takovém případě je nad změnu postoje důležitá také změna 
přesvědčení. Klasické nástroje jednosměrné komunikace pomocí médií zde nebudou natolik 
účinné jako různé formy event marketingu propojené na výsledky výzkumů přímo v cílových 
skupinách. 

Pro informační a motivační linii marketingové strategie RIS byly stanoveny tyto hlavní 
oblasti (E – Experti, F – Firmy, P – Podnikání, V – Veřejnost, T – Technické vzdělávání) 
a konkrétní strategické cíle, které jsou výchozím bodem pro komunikační cíle: 

 Cíl E: Návrat kvalifikovaných odborníků do kraje 
o Provést marketingový výzkum zjišťující motivy odchodu a návratu 

expertů žijících ve vyspělých inovativních zemích. 
o Vytvoření komunikačního mostu k cílové skupině experti. 
o Zajistit webové stránce určené pro experty dostatečný provoz. 
o Zajistit webové stránce určené pro experty pozornost médií. 
o Sdílet informace na všechna místa (touchpointy), kde se experti 

v zahraničí vyskytují. 

 Cíl F: Posun firem v modelu inovační vyspělosti 
o Rozdělit dostatečný vzorek firem v MSK do jednotlivých fází v ICMM. 
o Vytvoření obsahové strategie jako nástroje edukace firem v 1. a 2. 

úrovni ICMM. 
o Tvorba a distribuce obsahu v online prostředí. 
o Realizace konference pro špičkové inovátory v kraji – 4. a 5. úroveň 

v ICMM. 
o Plnění databáze informacemi o zástupcích firem v MSK pomocí leadů. 
o Distribuce obsahu a informací prostřednictvím platformy pro e-mail 

marketing. 
o Ratingově ohodnotit technicky zaměřené SŠ v kraji a vytvořit platformu 

pro spolupráci top inovativní SŠ a top inovativních firem. 

 Cíl P: Podpora podnikavosti a podnikání 
o Zlepšit podnikatelské myšlení studentů a zvýšit motivaci k podnikání. 
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o Zlepšit podnikatelské kompetence včetně ambicí a stimulovat studenty 
k rozjezdu vlastního podnikání. 

o Zlepšit podnikatelské a inovační myšlení ostatních cílových skupin. 
o Informování a motivování k zapojení do aktivit a k využívání služeb 

podpory podnikání. 

 Cíl V: Budování pozitivní image inovací 
o Vytvořit informační a znalostní bázi.  
o Podpora budování inovační image kraje v médiích. 
o Vytvoření spotů popisujících příběh inovace. 
o Vytvoření krátkých spotů vysvětlujících inovační principy. 

 Cíl T: Zvýšený zájem o technické vzdělání 
o Zvýšení povědomí o možnostech a výhodách studia technických 

a přírodovědných oborů. 
o Zvýšení motivace studentů ke studiu technických a přírodovědných 

oborů. 
o Identifikace technických a přírodovědných talentů pomocí soutěže 

Inovátor junior. 

Obrázek 13: Vizualizace cílových skupin a shrnutí vytoužených akcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Pro tyto cíle je nastaveno vyhodnocení skrze metriky přímo u projektových fiší, 
a navíc také v rámci kapitoly Způsob evaluace. Na aktivity v roce 2018 navazují dlouhodobé 
cíle, které musí být průběžně doplňovány tak, jak bude v rámci inovačního prostoru vznikat 
hodnota, ať už na úrovni nositele marketingové strategie, tak na úrovni spolupráce s dalšími 
partnery v celém inovačním ekosystému. Tyto marketingové kroky by pak měly pomoci 
naplnit to nejdůležitější, a tím je hlavní cíl a smysl celé Regionální inovační strategie 
Moravskoslezského kraje: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky kraje na globálních 
trzích. 
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CPI – Centrum podpory inovací 
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MSK – Moravskoslezský kraj 
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4 Přílohy 

4.1.1.1 Příloha č. 1: Global Innovation Index 2017 rankings  

Country/Economy 
Score (0-

100) 
Ran

k 
Incom

e 
Ran

k 
Regio

n 
Ran

k 
Efficiency 

Ratto Rank 

Switzerland 67.69 1 HI 1 EUR 1 0.95 2 

Sweden 63.82 2 HI 2 EUR 2 0.83 12 

Netherlands 63.36 3 HI 3 EUR 3 0.93 4 
United States of 
America 61.40 4 HI 4 NAC 1 0.78 21 

United Kingdom 60.89 5 HI 5 EUR 4 0.78 20 

Denmark 58.70 6 HI 6 EUR 5 0.71 34 

Singapore 58.69 7 HI 7 SEAO 1 0.62 63 

Finland 58.49 8 HI 8 EUR 6 0.70 37 

Germany 58.39 9 HI 9 EUR 7 0.84 7 

Ireland 58.13 10 HI 10 EUR 8 0.85 6 

Korea, Rep. 57.70 11 HI 11 SEAO 2 0.82 14 

Luxembourg 56.40 12 HI 12 EUR 9 0.97 1 

Iceland 55.76 13 HI 13 EUR 10 0.86 5 

Japan 54.72 14 HI 14 SEAO 3 0.67 49 

France 54.18 15 HI 15 EUR 11 0.71 35 

Hong Kong (China) 53.88 16 HI 16 SEAO 4 0.61 73 

Israel 53.88 17 HI 17 NAWA 1 0.77 23 

Canada 53.65 18 HI 18 NAC 2 0.64 59 

Norway 53.14 19 HI 19 EUR 12 0.66 51 

Austria 53.10 20 HI 20 EUR 13 0.69 41 

New Zealand 52.87 21 HI 21 SEAO 5 0.65 56 

China 52.54 22 UM 1 SEAO 6 0.94 3 

Australia 51.83 23 HI 22 SEAO 7 0.60 76 

Czech Republic 50.98 24 HI 23 EUR 14 0.83 13 

Estonia 50.93 25 HI 24 EUR 15 0.79 19 
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4.1.1.2 Příloha č. 2: Společná inzerce podniků 

 


