
Strategická komunikace

DENISA HEJLOVÁ, 2020



Magisterský obor Strategická komunikace 
- základní informace o oboru pro uchazeče
- jaká je pozice oboru na UK
- jaká jsou teoretická východiska oboru

- cíle oboru a profil absolventů
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Teoretická východiska strategické komunikace 
komunikační 

studia

bezpečnostní 
studia

ekonomie

politologie, 
veřejná 
politika

mezinárodní 
vztahy

sociologie

psychologie



komunikační studia

bezpečnostní studia

ekonomie

politologie, veřejná 
politika

mezinárodní 
vztahy

sociologie

psychologie

JKM 502
Psychologie a 
behaviorální 
ekonomie v 
komunikaci

JKM 500 Strategická komunikace: základní teorie a přístupy

JKM 507 
Analýza a 
predikce trendů

JKM 509 Kritické myšlení a etika v komunikaci

JKM 508 Specifika digitální komunikace
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datová analýza
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komunikace

JKM 503 Současné 
trendy sociální a 
mediální komunikace



Definování strategické komunikace

„purposeful use of communication by an organization to fulfill its mission“ 

development, implementation, and assessment of communications

management, marketing, public relations, technical communication, 
political communication, information/social marketing campaigns

Hallahan, K., Holtzhausen, D., Van Ruler, B., Verčič, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic
communication. International journal of strategic communication, 1(1), 3-35.
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Naše hlavní výzkumné oblasti 
Strategic Communication (Theory, Practice,  Ethics) 

Government Communication, Public Trust, Public Diplomacy

Political Communication, Political Marketing, Public Affairs, Leadership

Psychology of Communiciation, Behavioral Economics

Health Communication, Science and Education Communication



Klíčové znalosti a kompetence po 
absolvování oboru
ZNALOSTI

Komunikační teorie a historické souvislosti

Aplikovaná psychologie

Metodologie, statistika, analýza

Řízení a rozhodovací procesy 

Aplikovaná sociologie

Současná komunikace 

Legislativní a etický rámec 

KOMPETENCE

Rozumět současné komunikaci

Rozumět společnosti

Analyzovat a predikovat trendy

Schopnost řídit a rozhodovat

Navrhovat komunikační strategie



Profilový absolvent/ka
- vybavený teoretickými znalostmi, které pomohou v plánování 
dlouhodobých strategií a jejich naplňování (jsou schopni formulovat 
vizi a určit prostředky k jejímu naplnění) 

- orientuje se v aktuální praxi 
- je poučený o legislativních a etických pravidlech, ovládá kritické 
myšlení



Cíle katedry 
- vytvořit elitní výzkumné a pedagogické pracoviště na UK

- získávat mezinárodní granty 

- přitáhnout pozornost špičkových profesionálů v oboru, zvát je na semináře, workshopy 

- vytvořit síť úspěšných absolventů, kteří se budou vracet na obor předávat své znalosti 
studentům 

- pomoci vytvořit studentům CV, které je zvýhodní na pracovním trhu (zahraniční stáže, 
extrakurikulární aktivity, specializované kurzy s certifikáty CŽV) 



Třetí role univerzity 
- aktivně působit ve společnosti, vysvětlovat smysl a přínos oboru

- pomáhat vysvětlovat komplexní společenské procesy a děje
- poskytovat platformu pro diskusi: mediovat vztahy mezi veřejností, 
firmami a politiky (příklon k ochraně spotřebitele) 
- aktivně spoluutvářet etická pravidla oboru 
- pomáhat aplikovat strategickou komunikaci v neziskových 
projektech ve spolupráci se studenty
- příklady dosavadního působení katedry: 



Markething.cz, popularizační web studentů MKPR o oboru, od 2008



Férová reklama – projekt za označování influencer marketingu, od 2017



Interdisciplinární spolupráce studentů medicíny a MKPR, od 2018



Potenciál rozvoje oboru
INTERDISCIPLINARITA: potenciál zapojení se do nejrůznějších vědeckých, 
výzkumných a praktických projektů s dalšími fakultami UK, obory, institucemi a 
firmami (příklad: adiktologie, obezitologie, odpovědnost firem, umělá 
inteligence, psychologie, medicína apod.) 

APLIKOVANÝ VÝZKUM: propojení s praxí, jak v aplikovaném výzkumu, tak ve 
výuce

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: vytvořit „MBA“ kurzy pro absolventy, kteří jsou již v 
praxi (kratší, obsahově ucelené kurzy, rozšiřující studium) 


