Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina
Pro propagaci architektury

Středisko

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS

Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1
28. 6. 2012
17 – 20 h
Petr Janda
Markéta Pražanová

Následující termín

Jednání číslo
4/2012

Lukáš Brom, Milena Kubiszová, Markéta Smrčková,
Martin Tomáš
12. 7. 2012 od 17 h

PROGRAM
1. Tisková zpráva – Národní knihovna
idnes.cz vydalo odpoledne zprávu, že ateliér HŠH vyhrál soudní spor týkající se soutěže na
novou budovu Národní knihovny ČR. Soud uznal, že vítěz porušil soutěžní podmínky. Názor
soudu se ztotožňuje se stanoviskem ČKA z roku 2007 a proto bude vydána tisková zpráva.
Členové PS PR doporučují: - znovu připomenout, že soutěže jsou dobré; poslat jako ilustraci
model HŠH – nikoliv Kaplického; zdůraznit, že ČKA měla pravdu; jednoduše shrnout důvody
Kaplického pochybení; připomenout, že protestovali i jiní, než jen HŠH; v nadpise by se
neměl objevovat Kaplický. M. Pražanová pošle v pátek dopoledne tiskovou zprávu členům PS
ke schválení. Vše bude umístěno na www.cka.cc v rubrice tiskové zprávy.
2. Výběrové řízení na vedoucího mediálního a informačního servisu ČKA
Vzhledem k tomu, že M. Pražanová končí počátkem listopadu zaměstnanecký poměr na ČKA,
je nutno vypsat výběrové řízení na její pozici. Nabízí se tak možnost pozici restrukturalizovat
a lépe přizpůsobit nové strategii komunikace ČKA. Výběrové řízení by mělo proběhnout do
září 2012 tak, aby nová osoba mohla nastoupit v říjnu 2012 a mohla se během měsíce zaučit.
Dle názoru PS PR by bylo ideální přijmout osoby dvě, což ale vzhledem k rozpočtu ČKA
nebude možné.
a) Jaké činnosti lze přesunout mimo pozici
Vzhledem k tomu, že pozice zahrnuje značné množství aktivit, je nutno zvážit, které lze
přesunout na jiné pracovníky, které zadat externě apod. Dle názoru M. Pražanová lze externě
zadávat redakční práce (pokud by byl např. Bulletin ČKA sborníkem informací k určitému
tématu, katalogem apod. a nikoliv zpravodajem za uplynulé čtvrtletí). Pokud by se ČKA
rozhodla pro PR kampaně, je rovněž vhodné realizovat je ve spolupráci s agenturou. Dále jsou
součástí agendy činnosti: Pocta ČKA, komise pro ceny v oblasti architektury, GPA/Česká
cena za architekturu, valná hromada, zápisy z akcí, moderování akcí, zástupkyně ředitele
kanceláře – tyto činnosti by mohli zastávat jiní zaměstnanci (nutno vzhledem k jejich
vytíženosti určit, kteří a jak).
Současná pracovní náplň, seznam činností, které lze zadat externě, vhodné požadavky na
zaměstnance atd. viz přílohy zpracované M. Pražanovou.
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b) Požadavky na nového zaměstnance
Cílem je nastavit pozici tak, aby se zaměstnanec mohl intenzivněji věnovat komunikaci
s novináři a PR. M. Pražanová doporučuje přijmout osobu, která se navíc orientuje v arch.
tématech a terminologii. Měla by být schopna informace získané v Kanceláři samostatně
vyhodnocovat a prezentovat (možnost konzultací s odborníky není možná, pouze externě – a
to je časově náročné). Zároveň se na ČKA obrací veřejnost, architekti i média s dotazy týkající
se informací o architektech, autorech staveb, doporučení specialistů, teoretiků, vydavatelství,
galerií, s žádostmi o konzultace témat atd. – zajišťování odpovědí na takové drobnosti by
v případě neznalosti bylo opět časově náročné.
c) Výběrová komise
Členy výběrové komise by měli být kromě předsedy ČKA, ředitelky kanceláře a zástupce PS
PR také specialista na PR, nebo novinář. M. Pražanová bude k dispozici pro případné dotazy.
d) Inzerát
Členové PS PR prošli znění inzerátu navržené ředitelkou kanceláře (které vychází z vnitřních
řádů ČKA). Znění členové i tajemnice upraví a rozešlou si ke schválení nejpozději do 4. 7.
2012, aby mohl být inzerát předložen na zasedání představenstva dne 10. 7. 2012.
3. Vizuální styl ČKA + web
a) Možnosti webu
Na příští schůzku bude pozván L. Zdych (správa webu) a M. Jinoch (správa databáze). Je
nutné s nimi prodiskutovat možnosti webu (rozšiřování, další služby) – zda využívat současný
administrační systém nebo zvolit jiný a dále propojení webu s databází ČKA (případně tvorbu
nové databáze). Otázkou také je, zda nelze sloučit správu databáze a správu webu. Členové PS
upozorňují na to, že na webu není možné v adresáři architektů vyhledávat podle různorodých
kritérií. Požadavky na zobrazování informací na webu členové PS sestaví (nutno schválit
právníky – s ohledem na zákon ochraně osobních údajů) a předají M. Jinochovi, který vše
nastaví v databázi.
b) Struktura webu
Na schůzce PS PR dne 21. 6. 2012 představila M. Smrčková návrh nové struktury webových
stránek (intranet, info pro veřejnou správu, pro architekty, pro laiky atd.). Strukturu je rovněž
nutné diskutovat se zaměstnanci kanceláře (především K. Folprechtovou) a také je nutno si
vyjasnit, zda se bude stávající web překlápět kompletně se všemi daty na web nový, nebo zda
se starý web „uspí“ a nový web bude kompletně nově administrován (vybrané dokumenty a
zprávy ze starého webu vloženy mechanicky znovu).
M. Pražanová pošle členům PS „pavouka“ současného webu, aby bylo možno strukturu
upřesnit.
c) Zadání pro výběrové řízení na vizuální styl webu
Na základě výsledků jednání a návrhů struktury webu bude zpracováno zadání pro výběrové
řízení na novou grafiku webu.

Další jednání PS PR proběhne 12. 7. 2012 od 17 h.

2/2

Zapsala: Markéta Pražanová

28. 6. 2012

