
                                                                 

                                UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

                                    FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

                                     Katedra studií občanské společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Bc. Klára Kvitová 

 

 

                                         

 

                            

                         Nadace a nadační fondy na sociálních sítích 

 

 

 

                       

 

 

                                                  Diplomová práce 

 

                                                      Praha 2017 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval/a samostatně a s použitím pramenů a 

literatury řádně citovaných a uvedených v seznamu literatury. Práci jsem nevyužil/a 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Souhlasím s tím, že tato diplomová práce může být zveřejněna v elektronické knihovně 

FHS UK a může být využita i jako studijní text. 

 

V Praze 2.1.2017             Klára Kvitová 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucí mé práce, Mgr. Věnceslavě Šlechtové za trpělivost a 

ochotu při vedení práce. 

Dále děkuji Mgr. Kateřině Potyszové za konzultace a MgA. Gabriele Plchotové za 

korekturu. 

V neposlední řadě děkuji své mamince a Jiřímu Frantovi za podporu. 

 

 

 

 



                                                                 

Abstrakt 

Diplomová práce podává obraz o způsobu, jakým české nadace a nadační fondy 

komunikují na sociálních sítích a o tom, které sociální sítě využívají. První část je, na 

základě relevantní literatury,  věnována teoretickému zakotvení sociálních sítí v celkové 

disciplíně public relations. Přiloženy jsou poznatky z nejaktuálnějších světových výzkumů 

na toto téma.  Cílem práce je analyzovat obsah sdělení, které organizace sdílí 

prostřednictvím sociálních sítí a definovat cílové skupiny, ke kterým je komunikace 

namířena. Výzkumná část je věnována detailní obsahové analýze příspěvků šesti nadací a 

čtyř nadačních fondů na sociální sítí Facebook, po dobu šesti měsíců. Komunikace je dána 

do kontextu s ostatními sociálními sítěmi a dalšími online kanály, které organizace 

využívají ke komunikaci. Práce může fungovat jako teoretické zázemí pro hlubší vhled do 

dané problematiky. Přináší také praktické příklady a poznatky využitelné v každodenní 

práci neziskových organizací. 

 

Abstract 

The diploma thesis presents a picture of how the Czech foundations and endowment funds 

communicate on social networks and which social networks they use. The first part which 

is based on the relevant literature is devoted to the theoretical framework of social 

networks in overall public relations discipline. The latest findings from the world's 

research of this topic are included. The aim is to analyze the content of the message that is 

published by the organizations through the social networks and to define the target groups 

to which the communication is directed. The research part is devoted to a detailed content 

analysis of the posts of six foundations and four endowment funds on social networking 

site Facebook during six months. The communication is put into context with other social 

networks and other online channels that are used to communicate. The thesis can work as a 

theoretical background for a deeper insight into the problem. It also gives practical 

examples and insight useful in everyday work of nonprofit organizations. 

 

Klíčová slova: nadace, nadační fondy, sociální sítě, public relations, marketing, Facebook, 

obsahová analýza, kvalitativní výzkum, komunikace 

 

 

 



                                                                 

Obsah 

1.Úvod…………………………………………………………………………………….1 

2.Teoretická část…………………………………………………………………………. 4 

  2.1.Marketing…………………………………………………………………………….4 

  2.1.1.Public relations……………………………………………………………………..6 

  2.1.1.1.Dimenze public relations…………………………………………………………8 

  2.1.1.2.Cíle public relations……………………………………………………………..11 

  2.1.1.3.PR proces………………………………………………………………………..12 

  2.1.1.4.Nástroje public relations………………………………………………………...14 

    2.1.2.Internet…………………………………………………………………………...16 

    2.1.2.1.Komunikační kanály online public relations…………………………………..17 

       2.1.3.Sociální média………………………………………………………………….18 

       2.1.3.1.Historie……………………………………………………………………….18 

       2.1.3.2.Sociální média dnes…………………………………………………………..19 

       2.1.3.3.Hlavní přínosy sociálních sítí………………………………………………...20 

      2.1.3.4.Chování uživatelů sociálních sítí……………………………………………...22 

      2.1.3.5.Rizika sociálních sítí…………………………………………………………..22 

      2.1.3.6.Druhy sociálních sítí…………………………………………………………..25 

      2.1.3.7.Komunikace s uživateli sociálních sítí………………………………………...33 

      2.1.3.8.Sociální média v číslech……………………………………………………….42 

3.Empirická část…………………………………………………………………………...44 

  3.1.Metodologie………………………………………………………………………….44 

  3.2.Oblasti komunikace na sociálních sítích……………………………………………..48 

  3.3.Souhrnné výsledky…………………………………………………………………...86 

  3.4.Diskuze……………………………………………………………………………….88 

4.Závěr……………………………………………………………………………………..94 

5.Zdroje……………………………………………………………………………………96 

   

 



 

                                                                1 

1. Úvod 

  Má diplomová práce pojednává o tom, jak se vybrané neziskové organizace zhostily 

výzvy moderní doby, tedy komunikace na internetu, neboli online komunikace. Ta má 

různé formy, ale já jsem se rozhodla zaměřit výhradně na sociální sítě. 

 

 Během své stáže v oddělení marketingu a public relations v nadaci NROS jsem se 

podílela na organizaci tematických akcí pro neziskové organizace, snídaní pro neziskové 

organizace Prahy 5. Nejvíce mě zaujala snídaně, jejimž tématem bylo public relations. Z 

rozpoutané diskuze jsem nabyla dojmu, že public relations je pro mnoho neziskových   

organizací neprobádané území. Nejčastější argumenty se vztahovaly k nedostatku financí, 

ze kterého pramení nemožnost věnovat prostředky na kontinuální PR činnost. Zazněl i 

takový názor, že neziskové organizace PR nepotřebují, jelikož nenabízejí komerční 

produkty nebo služby. Mnoho lidí argumentovalo tím, že potřebují finanční prostředky 

soustředit jinam než do reklamy. Rozdíl mezi PR a reklamou zde také nebyl naznačen a 

většina účastníků jej nechápala.  

  

 Na základě této zkušenosti jsem se rozhodla zaměřit pozornost na téma public 

relations v prostředí neziskových organizací. Příchod sociálních sítí jsem vnímala jako        

významnou příležitost pro neziskový sektor, který se potýká s trvalým nedostatkem      

financí. Ano, většina organizací nemá prostředky na nákladné kampaně a reklamy. Jen o 

tom však public relations není. Public relations je komplexní disciplína, kterou tvoří více 

dílčích kroků a reklama je jen jedním z nich. Argument, že neziskové organizace public 

relations nepotřebují je, dle mého názoru zcela zcestný, jelikož jádrem public relations je 

oboustranný vztah, který je třeba budovat nezávisle na tom jestli nabízíme například    

asistenční služby nebo kuchyňské spotřebiče.  

   

 V dnešní době jsou sociální sítě vnímány jako samozřejmost a aktivní uživatelé jsou 

zvyklí na to, že lze jejich prostřednictvím s kýmkoli napřímo komunikovat. A na to vše je 

potřeba velmi malé množství nákladů. Především z toho důvodu, že prezentace na         

sociálních sítích je v porovnání s ostatními kanály až směšně levná, jsem se rozhodla 

zpracovat právě toto téma. Na české scéně v současné době není mnoho zdrojů, které by se 

věnovaly výhradně neziskovým organizacím a jejich komunikaci na sociálních sítích. K 

dispozici je však řada zahraničních stránek, které mohou být pro pracovníky organizací 
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významným zdrojem rad a tipů. Za nepřínosnější považuji servery Social Brite 1 a    

NonProfit Tech For Good2, které nabízí nejaktuálnější trendy a výzkumy z oboru. Je k 

dispozici také mnoho kurzů, ze kterých lze čerpat, a přitom nejsou nákladné. Není proto 

nutné zaměstnat na plný úvazek profesionála s vystudovaným oborem, ale v mnoha       

případech stačí jen vědět kam se obrátit s žádosti o konzultaci. Je však důležité, aby se 

zaměstnanec sociálním sítím věnoval naplno  a kontinuálně. Z některých sociálních sítí 

neziskových organizacích je patrné, že jejich komunikace je pouze nárazová a nenavazuje 

na aktuální dění. 

  

 Mluvit o sociálních sítích bez obsáhlejšího kontextu by nedávalo smysl, a proto 

jsem se rozhodla toto téma zasadit do celkového výkladu o marketingu a public relations. 

O tom pojednává úvodní část teoretického zakotvení mé práce. Významnou část jsem se 

rozhodla věnovat internetu a nástrojům online komunikace, ke které se sociální média řadí. 

Nastínila jsem význam a vývoj sociálních médií. Vybrala jsem ty  nejpoužívanější a    

stručně uvedla jejich historii a funkci. Nemalý prostor jsem se rozhodla věnovat také tomu, 

jak budovat a udržovat vztah s cílovými skupinami a tomu, s jakým druhém chování 

(včetně toho rizikového) se můžeme na sociálních sítích setkat. 

 

 Druhou část mé práce tvoří výzkum. Jak jsem již naznačila výše, na sociálních   

sítích je nejdůležitější obsah. Obsah, který zaujme a vybízí k reakci. Na sociálních sítích 

nestačí pouze “být” na sociálních sítích musí organizace žít, komunikovat a vybízet k   

interakci. Proto se ve svém výzkumu budu zabývat právě obsahem komunikace. Bude mě 

zajímat jaký druh informací organizace komunikuje, a hlavně, na koho svými sděleními 

míří. Pokusím se také zmapovat to, jaké odezvy přicházejí z druhé strany, ze strany 

uživatelů, kteří danou stránku organizace sledují.  

 Jako výzkumnou metodu jsem zvolila obsahovou analýzu, která je běžně používána 

pro analýzu mediálních sdělení. V mém případě se jedná o kvalitativní formu analýzy, 

jelikož mě bude zajímat především význam komunikovaného sdělení.  

 

                                                 
1 http://www.socialbrite.org  
2http://www.nptechforgood.com 

http://www.socialbrite.org/
http://www.nptechforgood.com/
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 Co se týče výzkumného vzorku, rozhodla jsem se do něj zařadit nadace a nadační 

fondy, jejichž posláním je podpora psychicky, fyzicky a sociálně znevýhodněných skupin 

dětí a mládeže. K vytvoření analýzy použiji data, která získám kontinuálním                  

zaznamenáváním komunikace v průběhu šesti měsíců. K analýze takto získaných dat 

použiji metodu otevřeného kódování. Každou nadaci a nadační fond uvedu krátkým           

představením a také shrnutím oline komunikačních kanálů, které užívá. Poté se již budu 

zabývat detailně online komunikací na Facebooku. Facebook je totiž jediný kanál, kterým 

disponují opravdu všechny organizace v mém vzorku. Pokusím se podat komplexní     

analýzu toho, jakým způsobem jednotlivé organizace Facebook užívají a pomocí jakého 

obsahu své příznivce oslovují. V závěru bych ráda komunikace jednotlivých organizací 

porovnala a získaná data také uvedla do kontextu s teorií. V případě potřeby také nabídnu 

vhodnější strategii komunikace, opět v návaznosti na poznatky z literatury. 
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2. Teoretická část 

 

 Teoretická část práce obsahuje teoretické podklady vytvořené na základě relevantní 

literatury. Disciplína public relations je zasazena do obecné oblasti marketingu. Je        

vysvětlena její důležitost a souvislost s ostatními marketingovými komunikacemi. 

 

3. 1. Marketing 

 

   V této kapitole je disciplína public relations zasazena do širšího kontextu          

marketingu společnosti. Je nastíněn samotný pojem marketing, jeho zákonitosti a role ve 

firmě či organizaci. Dále je kapitola věnována obecně marketingovým komunikacím a poté 

budu již veškerou pozornost věnovat nejpoužívanější z nich - public relations. Prostor je 

také pro základní informace o tzv. content marketingu a social media marketingu. 

 

 Odborná literatura nabízí řadu definic marketingu. Do své práce zařazuji definici 

marketingového odborníka Prof. P. Kotlera. Marketing je společenský a řídící proces, 

kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, 

nabídky a směny hodnotových produktů s ostatními. (Kotler, 2013:35) 

  

 Předpokladem pro to, aby mohl marketing ve společnosti fungovat, je trh. 

Marketing je nutný tam, kde se střetává nabídka s poptávkou a především tam, kde není v       

rovnovážném poměru. Marketingové aktivity vykonávají všichni účastníci trhu, na straně 

nabídky i poptávky. Mluvíme - li o trhu máme na mysli většinou vztah tržních subjektů a 

domácností, případně státu. O nekomerčních subjektech se často hovoří v takovém       

kontextu, jakoby do tržního prostředí vůbec nezapadaly. Toto tvrzení může vycházet    

pravděpodobně z neznalosti financování neziskových organizací. Neziskové organizace 

však operují na stejném trhu jako subjekty komerční a navíc si vytvářejí i vlastní paralelní 

trhy, na nichž taktéž vládne konkurence. Subjekty si konkurují například v “boji” o dárce, 

granty či veřejné zakázky. (Bačuvčík, 2010:18) Marketing je bez rozdílu uplatňován ve 

sféře podnikání stejně pak i v organizacích netvořících zisk. ( Hesková, 2000:7)  

  



 

                                                                5 

 Ve světě neziskového sektoru někdy panuje domněnka, že neziskové organizace 

marketing nepotřebují. Spoustu produktů a služeb totiž nabízí zdarma. Jenže i přesto, že 

jsou zdarma, musí se o nich veřejnost dozvědět a musí obstát v konkurenci ostatních. Jde 

především o to, aby se produkt či služba dostala správnou cestou ke správnému člověku. V 

mnoha neziskových organizacích je existence marketingu stavěna na fundraisingu, ale 

marketingové strategie se uplatňují především tehdy, kdy se jedná o získávání příjmů z 

“prodeje” produktu či služby. Vždy přitom platí, že v celém řetězci je nejdůležitější 

koncový zákazník/klient. (Šedivý, 2011:75) 

 

 Každá organizace produkuje služby a produkty pro zákazníka, či klienta, který má 

specifický profil. Každý tento jedinec je součástí určité cílové skupiny, kterou tvoří  

potenciální zákazníci či uživatelé služeb dané organizace. Od cílové skupiny se následně 

odvíjí veškerá tvorba marketingového plánu. Cílovou skupinu identifikujeme podle tří 

ukazatelů - demografického, psychografického a geografického ukazatele. Demografické 

kritérium se odvíjí od pohlaví, věku, výše příjmů, úrovně vzdělání, náboženského        

vzdělání, druhu povolání atd. Psychografickými ukazateli jsou například motivace, 

hodnoty a životní styl příslušníků cílové skupiny. Geografická kritéria zahrnují místo 

bydliště, region atd. (Šedivý, 2009:77) 

 

 Marketing, jehož hlavním komunikačním nástrojem jsou sociální sítě, se nazývá 

“social media marketing”. Social media marketing využívá sociální sítě a virtuální       

komunity jako nástroj k přesvědčení potenciálních zákazníků, že produkt nebo služba dané 

firmy či organizace stojí za pozornost. Social media marketing je strategický proces, který 

má jasně danou metodologií s cílem vytvořit a podporovat vliv firmy, pečovat o její 

reputaci a značku. To vše činí pomocí interakce s online komunitami potenciálních       

zákazníků a podporovatelů. (Netti, 2011:1-15)  

 

Marketingová strategie je nezbytná pro celkové působení marketingu ve firmě či 

organizaci. Abychom mohli strategii, vytvořit musíme zjistit potřeby, přání a požadavky 

zákazníků. Je třeba mít informace o tom, jak by měly produkt či služba vypadat, aby     

vyhovovaly co největšímu počtu zákazníků. Proces získávání těchto informací se nazývá 

marketingová komunikace. (Švarcová, 2016:113) 
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Marketingová komunikace je komplex metod komerční, nekomerční a politické 

komunikace se širší veřejností, cílovými skupinami i jednotlivými recipienty. Za          

marketingovou komunikaci považujeme komunikaci masovou a mediální, či tzv. direct 

marketing neboli přímý kontakt se zákazníkem. Kanálem mediální komunikace jsou tisk, 

rozhlas, televize, internet a další elektronická média. Marketingová komunikace může mít 

podobu reklamy i daleko sofistikovanější podobu public relations, tedy budování        

dlouhodobých vztahů s cílovou skupinou. (Halada, 2015:55) 

 

 Integrální součástí marketingu je content marketing. Firma či organizace sdílí    

prostřednictvím sociálních sítí obsah který má přidanou hodnotu. Tím zaktraktivňují svůj 

produkt. Obsah, který je pro tento účel tvořen je diametrálně odlišný od reklamních či  

propagačních textů. Je tvořen obsah, který klienti chtějí číst. Čtenářům zprostředkovává 

zajímavý obsah z oboru, ve kterém se firma či organizace pohybuje a přitom absorbuje 

poslání, které jim firma chce sdělit. Texty jsou tvořeny s ohledem na danou cílovou       

skupinu. (Solis, 2013)  

 

2. 1. 1. Public relations 

 

První definice public relations byla definována již v roce 1976. Popsal ji Rex 

Harlow: „Public relations jsou samostatnou řídící funkcí, jejímž posláním je vytváření a     

udržování komunikačních kanálů, usilování o vztahy důvěry a vzájemného porozumění a 

hledání možnosti spolupráce mezi organizací/firmou a relevantní částí veřejnosti. Public 

relations orientují vedení organizace/firmy ve stavu veřejného mínění a starají se o      

otevřenost organizace/firmy vůči společenským potřebám. Jsou odpovědné za vytváření 

atmosféry odpovědnosti organizace/firmy vůči společnosti.“. (Němec, 1996:21). I přesto, 

že tato definice pochází z roku 1976, lze tvrdit, že nabízí komplexní pohled na to, co   

znamená pojem public relations i v dnešní době. 

 

Public relations je věda a umění jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění, 

přičemž jeho hlavním zdrojem jsou sdělovací prostředky. Public relations v sobě zahrnují 

prvky psychologie, politiky, ekonomiky, společenského pohybu a jiných disciplín. Public 

relations zkoumá podstatu toho, proč a jak budou masy lidí reagovat a jak budou          
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akceptovat své sociální prostředí, kam budou směřovat jejich reakce. Tímto přístupem se 

stává jedinečnou mezi společenskovědními disciplínami. (Lesly, 1995:14) 

 

Cílem dobře vedených vztahů s veřejností je vytvářet dobré jméno a příznivý obraz 

vně organizace, které pak napomáhají k případné spolupráci se zákazníky,investory, dárci, 

podporovateli a příznivci. Dále je důležité předcházet útokům a negativním postojům ze 

strany veřejnosti (jestliže se objeví, tak se s nimi vhodným způsobem vypořádat) a získávat 

podporu ostatních skupin. Cílem public relations není ovládání veřejnosti (o to se snaží 

reklama), ale pomoc firmám, organizacím a institucím v jejich chování tak, aby byly    

příznivě akceptovány veřejností. (Lesly, 1995:15)  

 

Public relations je jednou z marketingových komunikací a lze říci, že je to také   

nejrozšířenější forma těchto komunikací. Je tomu částečně i proto, že v oblasti public   

relations se prolíná marketingová komunikace s uživateli služeb, donátory i veřejností.          

(Bačuvčík, 2010:92) Jinými slovy to, jak organizace vypadá na veřejnosti, jaký má obraz, 

má dopad jak na vztahy s klienty, příznivci, případnými donátory, tak na vztahy s 

veřejností, tedy potencionálními klienty. 

 

 Public relations u organizací občanské společnosti vytvářejí prostředí nakloněné k 

dárcovství a neziskové organizace jej používají jako jakýsi předstupeň fundraisingu.    

(Bačuvčík, 2010:92). Má na něj úzkou návaznost. 

 

 Nelze se nezmínit i o další velmi důležité funkci public relations, která je přínosem 

obzvláště v neziskové sféře. Public relations neslouží pouze firmě či organizaci, ale také 

veřejnosti a zastává roli jakési kontroly. Zvláště v případě neziskových organizací, které 

jsou z velké části financovány z veřejných rozpočtů, umožňuje komunikovat               

transparentnost a napomáhá k větší důvěryhodnosti neziskové organizace. (Bačuvčík, 

2010:92) 

 

 Velmi nápomocným prostředkem pro zvyšování důvěryhodnosti je online          

komunikace. S příchodem internetu je již klasické public relations neoddělitelné od jeho 

online formy. To co je tištěné má i svou online verzi. (Solis, 2013) Online komunikace je 

součást každé strategie public relations. V dnešní době jsou lidé zvyklí na možnost       
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každodenní interakce na sociálních sítích. Mohou cokoli okomentovat či sdílet a přímo tak 

ovlivňovat obraz organizace a ovlivňovat její důvěryhodnost. Dle Global NGO Online 

Technology Report 2016 92% evropských neziskových organizací má založenou svou 

facebookovou stránku, kterou používá ke komunikaci.  

 

2. 1. 1. 1. Dimenze Public Relations 

 

 Disciplína public relations skýtá mnoho dimenzí, které tvoří vztahy firmy či 

organizace s určitou skupinou příjemců. Každá oblast vyžaduje specifický přístup a kanál   

komunikace. Některé oblasti se prolínají. Jednotlivé strategie však nemusí vždy obsahovat 

všechny dimenze public relations. 

 

 Média relations (press relations) představují vztahy s médii. Média jsou 

významným prostředkem, který buduje vztah mezi veřejností a firmou či organizací. Mají 

velkou moc, jelikož vytváří určitý mediální obraz, tedy virtuální realitu, která může obraz 

firmy či organizace značně zkreslovat, v pozitivním i negativním slova smyslu. Většina 

komunikačních aktivit je propojena s médii. Klíčem k úspěchů je kontinuální práce s 

novináři a budování oboustranně důvěryhodného vztahu. Předpokladem ze strany 

organizace je profesionalita (znalost tvorby tiskové zprávy se všemi jejími náležitostmi) a 

znalost mediálního prostředí, například doby uzávěrek periodik. (Jurášková, 2014:95) Je 

přínosné mít na paměti i to, že dnešní novinář velmi často používá sociální sítě jako zdroj 

informací. Platí pravidlo, že i organizace v mém vzorku toho velmi dobře využívají.    

Komunikaci, do které tištěná média patří, nelze oddělit od komunikace online. (Solis, 

2013) 

 

 Community relations jsou vztahy s nejbližším okolím firmy či organizace - obec, 

region, kraj atd. Tato oblast je významná především pro subjekty, které se zabývají      

místními problémy - výstavbou dálnice, developerskými projekty, ekologickou situací v 

kraji a jinými otázkami. Ideálním nástrojem pro budování komunitních vztahů jsou právě 
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sociální média. Jako příklad takové komunikace mohu uvést třeba facebookový profil  

Komunitní zahrady Krejcárek. 3 

 

 Oblast minority relations se zabývá vztahy s menšinami. Menšiny v tomto případě 

mohou být uživateli služeb dané organizace. Velká část neziskových organizací vzniká 

právě za účelem zastupování zájmu menšin, přičemž vliv menšin může být v mnoha     

případech překvapivě velký, právě díky vlivu médií neformálních uskupení.  Jako příklad 

lze uvést facebookový profil sdružení Romea. 4 

 

 Employee relations představuje formu vnitřního neboli interního public relations – 

tedy vztahy s vnitřní veřejností, která je tvořena zaměstnanci, dobrovolníky a členy,       

případně také uživateli služeb (například v případě chráněných dílen). (Svoboda, 2009:88) 

 

 Government relations se zabývá vztahy s veřejnou správou. Tento vztah je v    

případě neziskových organizací často okleštěn jen na oblast fundraisingu, ale není možno 

zanedbávat vztahy i mimo tuto oblast. Pod government relations spadá také lobbing – tedy 

prosazování zájmu při přípravě a schvalování příslušné legislativy. Třetí oblastí této formy 

public relations je kooperace, tedy vytváření společných projektů neziskového sektoru a 

veřejné správy - sociální ekonomika, komunitní plánování. (Bačuvčík, 2010:93) 

 

 V případě industry relations se jedná o vztahy v rámci neziskového sektoru jako 

takového, vztahy mezi organizacemi, které se zabývají podobnou činností, případně i bez 

ohledu na to, zda jde o neziskové organizace, komerční firmy či instituce veřejné správy. V 

tomto případě jde o vytváření a udržování celkové image neziskového sektoru, kterou 

utvářejí všechny neziskové organizace, všemi svými aktivitami a kauzami.                     

(Bačuvčík, 2010:93) Příkladem mohou být různé sdružující asociace, například Asociace 

společenské odpovědnosti.5 

 

                                                 
3 https://www.facebook.com/Komunitn%C3%AD-zahrada-Krejcárek-

174249579393200/?fref=ts 
4 https://www.facebook.com/sdruzeniromea/?fref=ts 
5 vhttps://www.facebook.com/asociacespolecenskeodpovednosti/?fref=ts 

https://www.facebook.com/Komunitn%2525252525252525C3%2525252525252525AD-zahrada-Krejc%2525252525252525C3%2525252525252525A1rek-174249579393200/?fref=ts
https://www.facebook.com/Komunitn%2525252525252525C3%2525252525252525AD-zahrada-Krejc%2525252525252525C3%2525252525252525A1rek-174249579393200/?fref=ts
https://www.facebook.com/sdruzeniromea/?fref=ts
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 Oblast university relations by se dala zobecnit na vztahy s univerzitami a        

vzdělávacími institucemi. Těchto vztahů se dá využít například v případě stáží studentů a 

odborných expertíz a posudků, které by mohla firma či organizace potřebovat. (Bačuvčík, 

2010:94) 

 

 Celebrity relations je specifickou oblastí public relations. Pro firmu či organizaci 

je velmi přínosné, pokud se jí podaří získat pro svou věc známou osobnost, která může 

vystupovat jako její garant či ambasador. Zde se nemusí jednat o celebrity ve smyslu   

známých osobností z oblasti showbusinessu, ale může jít o významné osobnosti tzv. 

opinion leadery, kteří nějakým způsobem souvisí s posláním organizace či náplní činnosti 

firmy – například lékaři, filozofové, ekologové apod. Známá osobnost může pouze činnost 

organizace či firmy zaštítit, může vystupovat pravidelně na různých společenských akcích 

nebo se přímo podílet na chodu organizace formou účasti například v dozorčí radě apod. 

Jako příklad uvádím spolupráci spolku Debra s herečkou Jitkou Čvančarovou. 6 Tato forma   

public relations však skýtá jedno velké riziko. Pokud celebrita nějakým způsobem klesne v 

očích veřejnosti (například kvůli skandálu, zpronevěře, nevhodnému chování), může  

uškodit celkové image organizace či firmy. (Bačuvčík, 2010:94) 

 

  Komplexně pojaté public relations musí vycházet z šířeji založených zdrojů, z   

nadřazených zájmů. Často se hovoří o filozofii firmy, vizi a misi firmy či organizace. Pro 

tento zdroj se používá pojem corporate identity. 

 

 Corporate identity je sumou specifických schopností, vlastností a jevů             

vytvářejících soudržnost firmy či organizace, jež ji odlišují od jiných. Zahrnuje styl vedení, 

politiku a její strategii. Corporate identity je nástrojem umožňujícím vznik, vývoj a        

stabilizaci organizace. Obrací se jak dovnitř organizace či firmy, tak navenek a stará se o 

homogenní prezentaci podniku. ( Němec, 1996:49) 

 

 Corporate design je vizuální způsob, jakým se organizace představuje veřejnosti. 

Vytváří nezaměnitelný vizuální obraz organizace na veřejnosti. (Neměc, 1996:51)         

Zahrnuje logo (obrázkové, slovní, literární, kombinované) firmy či organizace, rastr 

                                                 
6 https://www.facebook.com/debracz/ 

https://www.facebook.com/debracz/
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(jednotná úprava písemností), písmo a typografii, barvu, architekturu a design (budovy, 

kanceláře, sídlo). 

 

 Corporate culture neboli kulturou podniku rozumíme souhrn materiálních hodnot, 

jimiž se společnost ve svém životě řídí. Patří sem tedy způsob, jakým organizace či firma 

jedná se svou vnitřní i vnější veřejností. 

 

 Corporate communication je strategickou střechou všech komunikačních opatření 

organizace či firmy navenek i dovnitř. Jde o dlouhodobou strategii, jejíž cílem je ovlivnění 

postojů relevantní části veřejnosti vůči organizaci. Napomáhá tvorbě image, pečuje o 

image organizace a podle potřeby se jej snaží měnit. (Němec, 1996:53) 

 

2. 1. 1. 2. Cíle public relations  

 

      Cílem public relations v ziskovém i neziskovém sektoru je vytváření a budování      

příznivých vztahů s veřejností, které se mohou projevit jako podpora činnosti firmy či   

organizace. Můžeme také říci, že cílem je vzbudit ve veřejnosti dojem, že daná organizace 

je pro danou činnost nejvhodnějším kandidátem a chrání určité zájmy, vzbuzuje důvěru a 

je tedy vhodná k finanční či nefinanční podpoře.  

  

 Veřejnost přitom zastává v neziskovém sektoru významnou roli. Může do jisté 

míry ovlivnit například podporu z veřejných zdrojů - nátlakem na rozhodovatele, nebo 

svým vlastním zájmem o činnost organizace. Samozřejmě zde také hraje roli téma, kterým 

se organizace zabývá – může se jednat o témata populární, tabuizovaná či kontroverzní.     

Poslední dvě jmenovaná však není třeba z hlediska public relations brát jako překážku. 

Ukazuje se, že právě tato témata vzbuzují velkou pozornost veřejnosti, což může být      

přínosem pro případné jednání s dárci a jinými podporovateli. (Bačuvčík, 2010:95) 

  

Na druhou stranu je také nezanedbatelný význam public relations pro veřejnost  

samotnou. Public relations jsou prostředkem sloužícím k tomu, aby instituce v naší 

společnosti chápaly přání a zájmy veřejnosti. Public relations jsou nástrojem pro dosažení 

vzájemného souladu mezi institucemi a skupinami. Přispívají k bezkonfliktnosti těchto 

vztahů, což je ku prospěchu veřejnosti. Lidé pracující v oblasti public relations pomáhají 
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probouzet sociální vědomí organizací. Působí ve všech oblastech lidského života. Každý 

člen společnosti denně uplatňuje principy public relations při hledání pochopení a          

spolupráce nebo při ovlivňování svého okolí. (Lesly, 1995:20) 

  

Konečným efektem public relations je plánované vytvoření, změna nebo udržení 

pozitivního vztahu a důvěry mezi organizací a veřejností. Naplnění této úlohy závisí na 

více okolnostech – na celkovém image organizace, na kvalitě jejího produktu, ceně a na 

dalších okolnostech. Tyto skutečnosti by měly být v souladu s celkovou komunikací. 

(Svoboda, 2009:23) 

 

Cíle public relations by měly být reálné, dobře definovatelné a aktuální. Cíle se   

obvykle dělí na strategické a taktické. Do strategických cílů řadíme dlouhodobé záměry 

public relations, které jsou realizovatelné ve střednědobém horizontu (dva až tři roky). 

Taktické cíle mají většinou krátkodobou povahu. Tyto cíle jsou lépe formulovatelné,    

jelikož se opírají o běžné situace a krátkodobou praxi. (Kopecký, 2013:140) 

 

2. 1. 1. 3. PR Proces 

 

 Public Relations je součást komplexního marketingového mixu, který dnes 

zahrnuje sedm bodů tzv. 7 P: product, price, place, promotion, people, process a physical         

evidence. Public relations spadá s dalšími oblastmi marketingových komunikací do pole 

promotion. Ze všech zmíněných komunikací má vysokou míru důvěryhodnosti a nízké 

náklady na kontakt, nicméně účinnost strategie je velmi obtížně měřitelná a                   

kontrolovatelná. 

(Kopecký, 2013:159) 

 

Příprava - průzkum 

Průzkum je integrální a nezbytná součást celého PR procesu. Správně provedený 

průzkum napomáhá k přesnému definování cílových skupin a segmentu veřejnosti,      

formulování strategie, testování účinnosti zpráv, zvýšení kontaktu s okolním prostředím, 

předcházení krizovým situacím, monitorování konkurence, ke měření dosažení důvěry 

společnosti, generování publicity,měření úspěchu a efektivnosti kampaní. (Kopecký, 

2013:129) 
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 V přípravné fázi mimo jiné analyzujeme také obsah mediálních výstupů a mediální 

pokrytí. Analýze podrobujeme také brožury a propagační materiály. Zde testujeme čtivost 

a jejich srozumitelnost pro cílovou skupinu. Tato činnost se nazývá copy testing.          

(Kopecký,2013:133) 

 

Plánování 

Plánování je proces, který využívá poznatky, které jsme získali z předcházejícího 

průzkumu. V PR procesu se využívá strategického plánování. Stanovit si cíl je základní 

krok v strategickém procesu. Cíl ukazuje směr, akční plán a kompetence všech, kdo se 

procesu účastní. Nabízí možné prostředky, k zajištění konzistence. Dále také vymezuje 

časový úsek, v jehož rámci se mají aktivity udát. (Kopecký, 2013:155)  

 

 Základní elementy PR plánu jsou následující. Musíme analyzovat situaci a stanovit 

si cíle, kterých chceme dosáhnout a určit, jaká je naše cílová skupina. Stanovíme si       

strategické cíle, priority a určíme si taktiku, pomocí níž zasáhneme cílovou skupinu. Vše 

zasadíme do časového plánu, určíme si rozpočet a na konci provedeme hodnocení celého 

procesu. 

 

Realizace 

Než dojde k realizaci vytvořené strategie, je třeba si vydefinovat skupiny, na které 

je sdělení cíleno. Hlavní okruhy cílových skupin jsou - vnitřní veřejnost (zaměstnanci, 

dobrovolníci, členové), vnější veřejnost (případně její části), donátoři, legislativci a média. 

 

 Je třeba počítat také s existencí názorových vůdců (opinion leaderů), kteří svým 

názorem mohou ovlivňovat veřejné mínění nebo mínění dané skupiny. Komunikací      

zaměřenou na názorové vůdce, je možno dosáhnout podpory mnohem snáze, než vnitřního 

souhlasu všech členů dané komunity. S prozvojem sociálních sítí získalo působení        

názorových vůdců na důležitosti. Mohou ovlivňovat publikum daleko snadněji a v 

mnohem kratším čase. 
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 V oblasti public relations je obecně možno rozlišit prostředky individuálního či 

masového působení. Individuální prostředky jsou například osobní pohovory a dopisy   

působící uvnitř i vně organizace.  

  

 Skupinová komunikace zahrnuje spoustu prostředků lišících se finanční náročností, 

ovlivnitelností různými šumy a potenciálem oslovit zvolenou cílovou skupinu. (Bačuvčík, 

2010:97) 

 

2. 1. 1. 4. Nástroje PR 

 

 Komunikace s veřejností je komplexní systém, který zahrnuje offline i online    

komunikaci. Jejich podíl musí být rovnovážný a navzájem na sebe navazovat. 

 

Nástroje offline komunikace 

 Za offline komunikaci jsou považovány aktivity, které se odehrávají mimo       

prostředí internetu. 

 

Corporate identity 

Neziskové organizace většinou nemají dostatek prostředků na profesionalizaci 

marketingových a komunikačních aktivit, narozdíl od subjektů komerční sféry, které si 

mohou dovolit najmout specializované profesionály nebo agentury. O to více vyvstává 

potřeba dbát na ty projevy, které spoluvytvářejí image organizace spíše "mimochodem" a 

náklady na jejich realizaci jsou téměř nulové. Zde nacházíme velký potenciál v rámci 

corporate identity – především v  organizační kultuře a designu. (Bačuvčík, 2010:97 ) 

 

Osobní kontakty  

Každý rozhovor, který vede placený či dobrovolný pracovník neziskové organizace 

či firmy s někým mimo ni, je třeba vnímat jako součást celkové image. To jak se            

pracovníci vyjadřují o organizaci, může mít velký vliv na důvěru veřejnosti. (Bačuvčík, 

2010:97) 
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Osobní dopisy  

Jsou velmi zajímavým nástrojem především v dnešní době, kdy klasické dopisy 

jsou téměř raritou. Mají význam při komunikaci s významnými dárci, partnery, 

podporovateli apod., při příležitosti poděkování, jako přání k výročí, přání PF atd. 

(Bačuvčík, 2010:98) 

 

 

Tištěné materiály  

Nejčastější formou jsou letáky, brožury nebo plakáty. Tyto materiály upozorňují 

buď na obecnou nabídku organizace, nebo propagují jednorázové aktivity a akce. Další 

skupinou jsou nejrůznější zpravodaje, časopisy, bulletiny. (Bačuvčík, 2010:98) 

 

Výroční zpráva  

Některé právnické formy neziskových organizací musí vydávat výroční zprávu ze 

zákona. (Skovajsa, 2010:207) Klasický účel výročních zpráv, je informovat o činnosti, 

fungování a hospodaření organizace především veřejnou správu a veřejnost. V případě že 

je zpráva adresována jiným subjektům než veřejné správě, je možno ji pojmout v 

neformálním stylu a vynechat podrobnosti například o finančním řízení a zařadit 

atraktivnější informace týkající se organizace. Výroční zprávy jsou zpravidla publikovány 

na internetu, nebo zasílány příslušným subjektům. (Bačuvčík, 2010:98) 

 

Online komunikace 

 Úvod této kapitoly pojednává o základním předpokladu pro fungování všech online 

kanálu - internetu. Zbytek kapitoly je věnován kanálům komunikace, které na internetu 

působí,  přičemž sociálním médiím je věnována celá následující kapitola. 
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2. 1. 2. Internet  

 

Internet dokáže kombinovat dříve neslučitelné vlastnosti – globální dosah s         

vysokou hustotou příjemců a možnost okamžitého masového elektronického nasazení s 

velmi levným přístupem k vysílání. Pod pojmem internet si představujeme pokročilé 

webové služby, které se často souhrnně označují Web 2.0. Patří sem především sociální 

sítě, blogy, platformy, programy na sdílení, které jsou skvělým místem pro spolupráci, 

editaci a sdílení obsahu. (Svoboda, 2009:166) 

 

 Internet je o výměně informací a tím je i samotné public relations. (Phillip, 2009).  

Je médiem, které integruje všechny komunikace s veřejností – reklamu, marketing, public 

relations, žurnalistiku. Na stránkách českých organizací a firem je možné sledovat různě 

zastoupené komunikátory public relations – profily organizace, ročenky, informace pro 

média apod., ale také reklamu ve formě bannerů, odkazů tisku na organizaci či firmu atd.  

 

 Další nezpochybnitelnou výhodou je rychlost, kterou internet nabízí. Na webové 

stránce lze zveřejnit sdělení pro veřejnost, tiskové zprávy pro média, fotografie z 

pořádaných akcí apod. A to vše doslova za pár minut. Administrace stránek se v 

posledních letech stává také velmi zjednodušenou, tudíž není potřeba vynakládat ani příliš 

velkých         finančních prostředků. Tím se urychluje činnost médií a vnímání PR 

komunikace v        cílových skupinách veřejnosti.  

 

 V neposlední řadě je online komunikace doplňujícím prvkem k dalším médiím. 

Podstatou dobrého public relations je postupné získávání porozumění a důvěry v 

organizaci. Klesající důvěryhodnost klasických médií, nutí subjekty public relations, aby 

koncipovaly svá internetová sdělení maximálně důvěryhodně. K tomu je internet velmi 

dobře uzpůsoben. Například když si novinář stahuje z internetových stránek organizace 

jejich vlastní tiskovou zprávu, může se přesvědčit na jiných publikovaných materiálech, 

zda tvrzení v tiskové zprávě je pravdivé či nikoli. Na internetových stránkách je také velmi 

důležité věnovat pozornost image organizace, která je na internetu obzvlášť viditelná a 

reprezentovatelná. (Svoboda, 2009:167) 
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 Internet skýtá jednu nespornou výhodu oproti všem dalším prostředkům public 

relations. Umožňuje rychlý a bezprostřední dialog s veřejností. Internet je interaktivní   

prostředek s okamžitou odezvou. (Halada, 2015:45) Organizace či firma může získat v 

relativně krátkém čase zpětnou vazbu na svou sebeprezentaci. (Svoboda,2009:167). 

 

2. 1. 2. 1. Komunikační kanály online public relations 

 

 Každý kanál online komunikace má svá specifika. Internet slouží pro sdělování 

zajímavých a zábavných obsahů. Uživatel by měl ihned rozeznat užitečnost daného      

sdělení. Internet je také dobrým nástrojem pro získávání a zjišťováním kontaktů. Je tedy 

bezpodmínečně nutné, aby internetová prezentace umožnila rychlý dosah relevantních 

kontaktů. Také by neměl nikdy chybět odkaz na osobu, která je zodpovědná za obsah na 

internetových stránkách - správce, administrátora apod. 

 

Webové stránky  

Jsou základní internetovou formou online komunikace. Profesionálně vedené     

webové stránky jsou dnes neodmyslitelnou součástí komunikačních aktivit organizace či 

firmy, která má ambici uspět v konkurenčním prostředí. Je důležité, aby se uživatelé na 

stránky dostali jednoduše a rychle, již při samotném vyhledávání. Význam webových   

stránek pro uživatele je obrovský a stále roste. Na webu se zpravidla soustředí ty            

nejdůležitější informace, tudíž nesmí být nic vynecháno. Pro mnoho organizací a firem je 

webová prezentace nejdůležitější marketingovou komunikací. (Svoboda, 2009:169). 

Informace, které jsou uváděny je nutné neustále aktualizovat. Nic nemůže dárce tolik 

odradit jako situace, kdy je z webových stránek patrné, že organizace si na aktualizaci 

nedává  záležet a jsou uváděny staré, neaktuální informace a kontakty.   

 

Sociální média 

 Sociální média jsou nástroj pro budování virtuálních komunit pro jedince s        

podobnými zájmy, vzděláním, životním stylem či názory. (Bolotaeva, 2011:1-8) Je to    

volné seskupení osob, které spolu navzájem interagují prostřednictvím internetových    

aplikací. Internet umožňuje neomezenému počtu lidí navazovat neomezené počty vztahů a 

interakcí, bez ohledu na zeměpisnou vzdálenost, která je dělí. (Burke, 2006:25-26) Mnoho 
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sociálních médií navíc zprostředkovává další možnosti online komunikace - posílání zpráv, 

chatování, blogování, diskuzní skupiny a další možnosti propojení. (Bolotaeva, 2011:1-8). 

 

2. 1. 3. Sociální média 

 

  Celou tuto kapitolu věnuji pouze fenomenu sociálních médií. Nastíním historii, 

jejich přínosy, rizika, chování uživatelů sociálních sítí a pravidla komunikace. 

 

2. 1. 3. 1. Historie 

 

Potřeba sdílení událostí, pocitů a aktuálního dění nepřišla s příchodem Internetu. Je 

to integrální součást lidských životů odjakživa. V dějinách lidstva byla tato potřeba      

zprostředkovávána různými způsoby - od mluveného slova přes vynález knihtisku, filmu, 

rádia a televize k internetu a dalším digitálním médiím. Každý z těchto nástrojů má své 

specifické místo, limity a příležitosti v lidském životě. 

 

 Facebook nebyl blesk z čistého nebe. Roli předchůdce mohou zastat například 

někdejší novinové inzeráty a reklamy, které tvořily komunity již od 19. století. Dnešní    

Facebook demonstruje vztahy mezi lidmi digitálním způsobem. 

 

 Sociální sítě, které fungovaly na základě propojování uživatelů s osobními profily, 

existovaly již od roku 1994. Jednalo se například o americkou internetovou seznamku 

kiss.com (1994) nebo o síť, která umožňovala spojení s přáteli SixDegrees.com (1997 - 

2000). Mezi ty novější patří například Friendster 2002, síť profesionálů Linkedin (2003) a 

také velmi známý MySpace (2003). Za sociální síť je také považována dnes již notoricky 

známá Wikipedie (2001).  (Brügger, 2015) 

 

 V České republice se jako první rozšířily sociální sítě založené na veřejných 

diskuzích “chatování”. Mezi první můžeme zařadit ICQ, Xchat, Lidé.cz, seznamku 

Líbímseti.cz a server Spolužáci.cz, jenž fungoval jako diskuzní prostor pro školní 

kolektivy. (Bachman, 2012:33-40) Postupem času, ale ztrácely na svém významu, nebo 

zcela zanikly, jelikož obstát v konkurenci Facebooku, který sdružoval všechny 

funkcionality na stejném místě, bylo nemožné. 
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2. 1. 3. 2. Sociální média dnes 

 

Sociální média zaznamenala v posledních letech obrovský vzestup. Zařazení     

prezentace na sociálních sítích do marketingového mixu firem a organizací je dnes        

naprosto nezbytné. V dnešní době nelze oddělit offline komunikaci od její online formy. 

Online komunikace je součástí každé komunikační strategie. (Solis, 2013) Online        

marketing musí být integrován s dalšími tradičními marketingovými kanály. Sociální sítě 

však nejsou náhradou médií tištěných. (Bolotaeva, 2011:1-8). Komunikovaný obsah na 

sociálních sítích, se ostatně dnes často stává podkladem pro obsah komunikovaný         

tradičními offline médii - noviny, televize, rádio. Děje se tak právě z důvodu snadné     

dostupnosti a bezplatnosti informací sdílených prostřednictvím sociálních médií.  

 

Komunikace na sociálních sítích je vhodná pro všechny typy firem a organizací  

občanské společnosti. Sociální sítě nám, oproti ostatním nástrojům komunikace na 

internetu, nabízejí hned několik výhod - poskytují cennou zpětnou vazbu a to téměř v 

reálném čase, umožňují bezprostřední dialog s příznivci a jejich užití je velmi finančně 

nenáročné. Zpětná vazba získaná pomocí sociálních sítí je považována za stejně kvalitní 

jako zpětná vazba získaná z jiných zdrojů. (Svoboda, 2009:172) 

 

Sociální sítě jsou stále pro řadu neziskových organizací poměrně novou 

problematikou. Některé neziskové organizace se zatím, bohužel, nenaučily sociální média 

naplno využívat, a těžit tak z jejich potenciálu. Důvody mohou vycházet zejména z obav o 

ztrátu soukromí a a z toho, že dění na síti nebudou moci organizace naplno kontrolovat a        

nebudou mít zdroje na udržování vztahu s podporovateli. Děje se tak přesto, že sociální 

sítě poskytují neziskovému sektoru velkou příležitost se zviditelnit a prezentovat své    

aktivity. (Bachman, 2012:33-40). Velký potenciál lze spatřovat především v daleko 

menších nákladech na prezentaci. Náklady jsou signifikantně nižší než jiné online 

prezentace (i v případě placené reklamy na sociálních sítích) , které vyžadují navíc také 

práci rozsáhlého týmu profesionálů. (Skul, 2008). Kampaň na sociálních sítích tak může 

snadno a plně suplovat kampaň v tištěných médiích. V takových případech však tyto 

aktivity vyžadují zkušeného profesionála, který pracuje s uživateli na jejich kontinuálním 
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zapojení a šíření této reklamy. (Javitch, 2008). I v případě reklamy, je důležité stále myslet 

na to, že sociální sítě jsou kanál oboustranný a uživatelé vyžadují  a očekávají interakci.  

 

Sociální sítě posilují důvěryhodnost a transparentnost organizace, protože vzbuzují 

dojem, že příznivec může s organizací “žít” a má přehled o jejích aktivitách organizace. K 

tomu dochází především z toho důvodu, že na sociálních sítích je prostor pro okamžitou 

reakci a případné otázky. (Steiner, 2014) Jsou zde vytvářeny komunity, které pomáhají 

firmě či organizaci budovat povědomí a dobré jméno na veřejnosti a také přizpůsobovat 

služby či produkty aktuálním přáním a potřebám klienta. Komunikace probíhá přímo. 

Dochází zde k neustálému kontaktu s uživateli. Na jedné straně klient reaguje na podněty a 

na druhé straně je také sam vytváří. Jde o to získávat co nejvíce názorů a těm své produkty 

přizpůsobovat. 

 

 Sociální média jsou online média, jejichž obsah je spoluvytvářen uživateli daného 

média. Na sítích se ze čtenářů informací stávají jejich autoři. (Neti, 2011:2). Sociální    

média se nepřetržitě mění tak, jak se mění jejich obsah. Sociální sítě pomáhají firmám   

zjišťovat, co zákazníci požadují, jaké zaujímají postoje vůči značce, firmě či organizaci.  

  

Sociální sítě také nabízejí nový prostor pro placenou propagaci. Díky informacím, 

které uživatelé na sociálních sítích sdílí a s ohledem na to, jakých interakcí jsou součástí, 

poskytují sociální sítě cenné informace o cílové skupině. Placená reklama nebo           

sponzorované příspěvky na sociálních sítích umožňují přesné zacílení sdělení na cílovou 

skupinu produktu či služby. Firma či organizace pak má větší jistotu, že se její sdělení 

dostane přesně k uživatelům, kteří by se mohli stát jejich zákazníky. (Weston, 2008) 

 

2. 1. 3. 3. Hlavní přínosy sociálních sítí 

 

 Sociální síť je dynamický kanál komunikace. Na sociálních sítích lze sdílet jak  

samotný text, tak přidávat fotografie nebo videa, a příběh tak představit poutavější,       

interaktivní formou. A to vše ve velmi krátkém čase s poměrně velkým zásahem. Lze    

reagovat na aktuální trendy a přilákat tak větší pozornost. 

 



 

                                                                21 

 Facebook a další média dostávají uživatele do centra pozornosti. Pro mnohé jsou 

sociální média součástí jejich pravidelného denního rytmu a berou je jako rovnocenný 

zdroj informací. Je-li organizace aktivní, může se lehce udržet v centru pozornosti svých 

příznivců. Proto, je velmi důležité být aktivní stále a v pravidelných intervalech, ne jen při 

určitých příležitostech. 

  

 Sociální sítě jsou snadno přizpůsobitelný nástroj. Pomocí příběhů ve správném 

formátu se příznivci mohou začíst rychle a odkudkoli. Umožňují také rychlou reakci na 

nepředvídatelné události a případné chyby ve sdělení. Ty se například v tištěných médiích 

napravují poměrně obtížně.  

 

 Možnost získat okamžitou zpětnou vazbu a reakci příznivců pravděpodobně patří 

mezi nejvíce ceněnné charakteristiky sociálních sítí. Oproti jiným komunikačním kanálům 

jsou sociální média uzpůsobena k interakci v reálném čase. Sítě nabízí možnost sledovat, 

co se příznivcům líbí a poskytnout jim širokou škálu různých příběhů a formátů.Na ty   

mohou příznivci ihned reagovat a organizacím se tak vytváří zpětná vazba, kterou pak  

mohou využít při svých dalších akcích. Uživatelé jsou navíc dnes zvyklí reagovat a žádají, 

aby jejich hlas byl vyslyšen. 

  

 Možnost sdílení je dnes součástí každé sociální sítě a je jednou z jejich základních 

charakteristik a “kouzel úspěchu”. Sociální média slouží k interakci. Organizace může  

sdílet příběhy, fotky, videa i od spřízněných organizací, příznivců a dalších lidí, kteří se 

pohybují ve stejném odvětví. Fanoušci mohou udělat totéž a sdílený obsah je šířen dál, bez 

dalšího vlivu firmy či organizace. (Janouch, 2010:219) 

  

 Na sociálních sítích nelze vytvářet cílený marketing, jde především o vytváření 

povědomí o produktu či službě. Komunikace na sociálních médiích je důležitá u firem a  

organizací všech velikostí, zcela zásadní je ale u menších firem a organizací, které jsou 

závislé na příjmech od koncových zákazníků. (Janouch, 2010:220) 

 

 

 

 



 

                                                                22 

2. 1. 3. 4. Chování uživatelů sociálních sítí 

 

 Uživatelé se na sociálních sítích chovají podobně jako v reálném světě. Na        

sociálních sítích hledají zábavu a chtějí se naučit něco nového. Důležitou součástí publika 

jsou tzv. opinion leaders neboli názoroví vůdci. (Janouch, 2010:218) Názoroví vůdci jsou v 

dnešní době hojně využívání pro marketing na sociálních sítích. Jedná se většinou o    

osobnosti s mnoha fanoušky na sociálních sítích, blogery, celebrity apod. 

  

 Obsah prezentovaný na sociálních sítích by měl reflektovat to, co uživatele nejvíce 

přitahuje a zajímá. Těmito aspekty jsou vášeň, emoce, nadhled a sebekritika. Toto         

uživatelé na sociálních sítích hledají a mělo by jim to být dopřáno. (Janouch, 2010:218) 

Důležité je pochopit chování cílové skupiny a jazyk, jakým komunikuje. Tomuto jazyku 

pak přizpůsobit prezentaci na sítích. 

 

 V tradičních médiích bylo možno více méně sledovat, co se kde píše. Vše, co se 

objeví v externí komunikaci společnosti či organizace je možno si takřka ihned ověřit   

pomocí sociálních médií a tato možnost je také hojně využívána. (Janouch, 2010:216)  

Tento fakt je důležité reflektovat především v období, ve kterém se může organizace či 

firma ocitnout v krizi. 

 

2. 1. 3. 5. Rizika sociálních sítí 

 

 Jak již bylo řečeno výše, jednou z hlavních předností sociálních sítí je aktuálnost a 

rychlá zpětná vazba. Tyto výhody se však mohou snadno obrátit proti firmě či organizaci. 

Práci firmy či organizace může kdokoli, kdekoli a v reálném čase komentovat, buď 

pozitivně nebo negativně. Je třeba to mít na paměti obzvláště v době případné krize. Je 

nutné, aby komunikace k zákazníkům, vedl vždy pouze zkušený profesionál, který má s 

prací se sociálními sítěmi zkušenosti. V opačném případě by tato komunikace mohla 

způsobit více problémů než užitku. Jakékoli neférové či nekoncepční jednání se může stát 

okamžitě   terčem kritiky a bude všem rázem na očích. Tok informací a reakcí na krizi se 

velmi     obtížně koriguje a může se zcela vymknout kontrole. (Chalupa, 2010:28) V dnešní 

době se lidé opravdu neostýchají sdílet svůj zážitek s produktem či službou na sociálních 
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sítích a vyžadují okamžitou reakci od dotčené organizace nebo firmy. Je třeba s tím 

počítat. 

 

 Je nezbytné pečlivě monitorovat tok informací. V případě krize je tento krok 

naprosto klíčový a umožní na podněty adekvátně reagovat. Na získaná zjištění je třeba 

reagovat rychle, na negativní sdělení navíc s vysvětlujícím komentářem. To vše lze však 

podnikat jen za předpokladu, že lidé o firmě či organizaci vědí, a tudíž je nutné vést 

kvalitní komunikaci i mimo období krize. 

 

  Následující body přináší cenné charakteristiky, kterými se lze řídit při online 

krizové komunikaci. Reflektují charakteristiky postojů firmy či organizace a subjektu, 

který může stát proti nim a snažit se jej poškodit: 

 

■ Snadnost 

 Protistrana: Nikdy nebylo tak snadné způsobit firmám či organizacím hodně 

problémů. V případě sociálních sítí na to stačí i minuty. 

 Firma/organizace: Současné moderní technologie umožňují bojovat za dobrou 

pověst i mimo kancelář, a v podstatě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Toho je třeba využít a 

mít pracovníka, který je schopen tuto “stráž” vykonávat. 

■ Rychlost 

 Protistrana: Nelze vyloučit, že se klíčové momenty krize ve velmi rychlém čase 

objeví na internetu - nezávisle na firmě či organizaci a často proti její vůli. Opět se jedná o 

minutovou záležitost. 

 Firma/organizace: Komunikace na sociálních sítích probíhá v podstatě v reálném 

čase, proto, je třeba reagovat rychle a obzvláště v krizových situacích. Je dobré předvídat 

reakce a mít připraven krizový plán, který poskytne určitý náskok před konkurencí. 

■ Lehkost 

 Protistrana: Protistrana se většinou sdružuje tam, kde jsou její přívrženci. Lidé 

komunikují to, co považují za důležité - na základě sdílených zájmů či společných 

vlastností a používají k tomu specifickou formu komunikace, charakteristickou pouze pro 

danou skupinu. 
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 Firma/organizace: Ke komunikace je třeba přistupovat s lehkostí a větší 

neformálností, zároveň je třeba zachovat důvěryhodnost a serióznost. Je důležité užívat 

způsob komunikace skupiny, ke které zprávy směřují. 

■ Všudypřítomnost 

 Protistrana: Na rozdíl od tradičních médií, jsou sociální média všudypřítomná a 

nemají uzávěrku. S přesunem sociálních sítí na mobilní zařízení, mají lidé možnost 

komunikovat doslova neustále. 

 Firma/organizace: Je důležité mít stále na paměti tuto charakteristiku sociálních 

médií. Důležitý je také neustálý monitoring toho, co se v prostoru sociálních médií děje a 

připravenost kdykoli zahájit dialog. 

■ Důvěryhodnost 

 Protistrana: V případě krize, bývá většinou pro lidi protistrana, tedy v mnoha 

případech veřejnost, důvěryhodným zdrojem informací. Toto může významně ovlivnit 

pohled příznivců, či klientů. Tato komunikace ze strany protistrany není v období krize 

vnímána jako podjatá nebo zavádějící. 

 Firma/organizace: Je dobré být připraven na nedůvěru ve vetší či menší míře. 

Jedinou možností jak tlak zmírnit, je být aktivně přítomen na sociálních sítích ještě 

předtím, než ke krizi došlo. V případě krize nezahálet a ihned začít komunikovat.  

■ Decentralizace autorit 

Protistrana: Na sociálních sítích vystupuje každý sám za sebe, případně ve shodě s 

ostatními. O tom kdy, kde a jak zveřejní jedinec příspěvek, většinou rozhoduje sám, rychle 

a impulzivně.  

Firma/organizace: Pracovník, který je zodpovědný za komunikaci na sociálních 

sítích musí mít volnou ruku při rozhodování o způsobu reakce a momentu jejího 

uveřejnění. V tomto odvětví, především v období krize, je třeba jednat rychle, zjednodušit 

rozhodovací procesy a vyhnout se konformním sdělením. 

■ Crowdsourcing 

 Protistrana: Může často využít bezplatné pomoci a podpory celé řady uživatelů 

internetu. Této podpory lze dosáhnout velmi rychle a s velkou efektivitou, obzvláště pokud 

se jedná o dobrou věc. 

 Firma/organizace: V případě předem schváleného rozpočtu, pravděpodobně není 

pro případné nepředpokládané situace prostor. Na rozdíl od protistrany nelze s touto 

možnosti moc počítat. 
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■ Synchronicita 

 Protistrana: V prostředí sociálních sítí se často stává, že se k určitému tématu, které 

je ve středu dění, vyjadřuje najednou větší množství lidí. Množství lidí, kteří se vyjadřují, 

může nabýt obrovských rozměrů a proměnit se v nekontrolovatelnou lavinu. 

 Firma/organizace: Názor na krizi může ze strany firmy či organizace v množství 

příspěvků protistrany zapadnout. Je dobré zvážit zda do komunikace nezapojit i další 

zaměstnance, aby tvrzení podpořili. V případě tohoto kroku je nutné stanovit jasná pravidla 

jak tuto komunikaci vést, aby bylo dosáhnuto jednoty tvrzení. V opačném případě může 

tento krok způsobit více škody než užitku. (Chalupa, 2010:58) 

 

2. 1. 3. 6. Druhy sociálních médií 

 

 Dělení sociálních sítí je několik. Já jsem si vybrala rozdělení podle marketingových 

aktivit dle Janoucha.  

 

 Sociální sítě - jejich záměr je především sdružování a propojování lidí. Je to 

virtuální prostor, který je buď založen primárně na propojování, nebo je také 

charakterisován určitým zaměřením. Světově nejznámější sítí je Facebook7. Významným 

prostorem pro propojování a networking je síť LinkedIn 8 , sdružující profesionály a 

umožňující sdílet nabídky práce. 

 

 Blogy, mikroblogy, videoblogy - nejznámější prostor, jehož existence je postavena 

na prezentaci microblogů a krátkých sdělení, je Twitter9. Další alternativou může být 

Tumblr10. 

 

 Diskuzní fóra - prostor, kde lidé cíleně sdílejí názory na produkty či služby. 

Světově proslulou sítí je například portál Answers 11 . V České republice nabral na 

                                                 
7 https://www.facebook.com 
8 https://www.linkedin.com 
9 https://twitter.com 
10 https://www.tumblr.com 
11 http://www.answers.com 

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://www.tumblr.com/
http://www.answers.com/
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oblíbenosti například portál Heureka.cz, který umožňuje sdílet recenze na širokou škálu 

výrobků. 12 

 

 Do této kategorie by mohlý být zařazeny i sítě, které jsou postaveny na recenzích 

gastro podniků a turistických míst - mezi ně můžeme zařadit například síť Foursquare13, 

Tripadvisor14, Zomato15, Yelp16 a další. 

 

 Sdílená multimédia jsou sítě, které slouží ke sdílení a šíření multimediálního 

obsahu jako jsou fotografie, videa nebo krátké spoty. Mezi nejznámější takovou síť patří 

Youtube17 . Populární sít pro sdílení fotografií je  Instagram18 ,  dále Snapchat19  nebo 

Pinterest20. 

  

 Další kategorií jsou virtuální světy - sítě, ve kterých mohou uživatelé vystupovat 

pod smyšlenými jmény a virtuálně tvořit komunity, například Second Life21. 

  

 Mezi sociální média můžeme zařadit i celosvětově známou otevřenou encyklopedii 

Wikipedia 22 , jelikož příspěvky, které obsahuje, jsou tvořeny samotnými uživateli. 

(Janouch, 2010:220) 

 

Blog  

  

 Jedná se o pravidelné zveřejňování příspěvků na určité stránce. Příspěvky jsou 

řazeny chronologicky. Na internetu se můžeme setkat s více druhy blogů. Osobní blogy 

mohou být v podstatě jednoduchými deníčky blogerů. Mohou být primárně zaměřené na 

                                                 
12 http://www.heureka.cz 
13 https://foursquare.com 
14https://www.tripadvisor.cz 
15 https://www.zomato.com/cs/praha 
16 https://www.yelp.com/praha 
17 https://www.youtube.com 
18 https://www.instagram.com 
19https://www.snapchat.com 
20 https://cz.pinterest.com 
21 http://secondlife.com 
22https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana 

http://www.heureka.cz/
https://foursquare.com/
https://www.tripadvisor.cz/
https://www.zomato.com/cs/praha
https://www.yelp.com/praha
https://www.youtube.com/
https://www.instagram.com/
https://www.snapchat.com/
https://cz.pinterest.com/
http://secondlife.com/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%2525252525252525C3%2525252525252525AD_strana
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určitou oblast jako je vaření, móda, kosmetika apod. Dále jsou blogy, které jsou sice psány 

jedním člověkem, ale jsou zaměřené na určitou oblast zájmu či vědy - marketing, public 

relations, ekologie apod. Mají vědečtější charakter, schraňují poznatky z dané oblasti i 

vlastní komentáře a glosy. Firemní blogy jsou pak integrální součástí public relations firem 

či organizací a zpravidla je odkaz na blog zařazen přímo na webové stránce firmy či 

organizace. Jsou dalším komunikačním kanálem, který umožňuje publikovat materiály 

delšího rozsahu - sloupky, názory, glosy, reporty z aktuálního dění společnosti či 

organizace apod. Na blogu firmy či organizace můžeme dát průchod neformálnímu stylu 

komunikace, který se může stát charakteristickým pro firmu či organizaci.  

 

 

Blogy firmy či organizace také touto cestou prezentují postoje dané společnosti k 

aktuálním významným událostem v oblasti, ve které působí. Například blog mezinárodní 

organizace Lékaři bez hranic23 se zaměřuje na problematiku zdravotnictví v rozvojových 

zemích v obecné rovině. Svým obsahem pokrývá tak nejen své aktivity, ale i situaci a dění 

z daného oboru. Tento přístup je velmi vhodný při budování přízně a důvěry. Vytváří 

dojem dobré orientace v oboru i nad rámec samotných aktivit subjektu. 

  

Psát blog není dnes považováno za něco obtížného a v současné době existují 

miliony blogů. Vzhledem k tomu, že blog může psát opravdu každý, je třeba se odlišit, 

například kvalitou příspěvků a fotografií. Rozšířená je i forma blogů, které jsou tvořeny 

pouze videi, v tomto případě se jedná o vlogy. Většinou se, ale můžeme setkat s 

kombinacemi těchto dvou forem. (Janouch, 2010:225) 

 

 Hlavní přínosy blogování lze spatřovat ve zvyšování popularity webových stránek, 

na které blog odkazuje. Lze v něm vidět další kanál komunikace, který prezentuje firmu či 

organizaci v internetovém vyhledávači. Blog je dalším kanálem, který vyzývá k interakci. 

Je to také zdroj informací, které lze získat z reakcí čtenářů. Dle čtenosti a času stráveného 

na blogu, je možno vypozorovat oblast, kam směřuje většinový zájem čtenářů. Z výsledků 

pak může firma či organizace čerpat při úpravách svých služeb nebo produktů. 

 

                                                 
23 http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/blogy 

http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/blogy
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 Aby byl blog úspěšný a splnil účel, je třeba se řídit pár instrukcemi. Kvalitní blog 

informuje. Čtenář chce neustále čerpat nové informace, novinky, poznatky z oboru nebo 

drby. Organizace či firma by měla vystupovat jako prostředník, který ví, “co se kde 

šustne”. Informace, které blog sdílí, by měly být užitečné. To znamená, že by je měl čtenář 

vyhledávat proto, aby se něco nového naučil nebo získal jiný úhel pohybu. Blog musí 

bavit. I přes to, že může být blog navázán na různá témata, musí být bráno v úvahu, že 

čtenář vyhledává blog proto, aby se bavil, nebo dozvěděl něco nového. Obsah na blogu by 

měl být koncipován tak, aby povzbuzoval k účasti na tématu a vznášel podněty k diskuzi.  

(Janouch, 2010:228) 

 

 Blog je dnes hojně využívaným nástrojem content marketingu, o kterém jsem se 

zmiňovala v kapitole,  pojednávající o marketingu. 

 

Sociální sítě 

 

 Zde jsou stručně popsány nejpoužívanější světové sociální sítě. Je rozebrán jejich 

vznik, vývoj a zákonitosti fungování.  

 

Facebook 

Sociální síť Facebook byla založena devatenáctiletým studentem Markem 

Zuckerbergem a jeho čtyřmi spolužáky v roce 2004.  Původně fungovala jako sociální síť 

pro studenty harvardské univerzity. Umožňovala vytvořit profil s osobními informacemi a 

navazovat spojení s dalšími uživateli z řad studentů. Jedinou podmínkou bylo dovršení 18 

let věku a statut studenta harvardské univerzity. Sociální síť byla otevřená pouze pro 

fyzické osoby spojené s univerzitou, nebyla přístupná právnickým osobám, jak je tomu 

dnes. 

 

Netrvalo dlouho a k sociální síti se připojily i další americké univerzity a 

vzdělávací instituce a studenti se tak mohli propojovat i mimo Harvard. Počet uživatelů 

Facebooku rapidně narostl - po téměř roce fungování Facebook používalo již milión 

uživatelů. O rok později to bylo šest miliónů. Významným konektivním elementem byla 

možnost vidět uživatele napojené na jednotlivce, tedy přátelé přátel. Součástí profilů byly 
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osobní informace, seznam přátel, spolužáků a fotografie. Vše záleželo na soukromí profilu, 

které bylo, a je dodnes,  nastavitelné.  

 

Již šest měsíců po vzniku Facebooku byla nastavena nová funkcionalita a to 

“Wall”- stěna, která byla umístěna na profilu uživatele a přátelé na ni mohli psát vzkazy. 

Uživatelé si již také mohli psát soukromé zprávy a sdílet fotografie. Od samotného začátku 

existence měla na Facebooku své místo také reklama. I když neměly business subjekty 

přístup do sítě, existovala možnost umístění bannerů na soukromé profily uživatelů. 

Většinou se jednalo o vzdělávací subjekty. 

 

Klíčovým pro vývoj Facebooku se stal rok 2006. V tomto roce se síť otevřela 

veřejnosti a přibylo mnoho funkcionalit. Podmínkou pro užití již nebyla věková hranice 

osmnácti let, ale snížila se na třináct. V roce 2008 začal Facebook fungovat i v jiných 

jazycích než v angličtině a dosáhl stomilionové hranice uživatelů. Rozrůstal se také tým 

samotného Facebooku do mezinárodního formátu.  

 

V roce 2006 přibyla aplikace “Notes”, která umožňovala psát blog přidružený k 

profilu jednotlivce. V roce 2007 přibyla funkce přidávání videí na profil. V roce 2008 byla 

představen chat, který umožňoval komunikovat v reálném čase. V tomto roce bylo poprvé 

možno také založit stránku jinak než jako fyzická osoba. U příležitosti amerických voleb 

byla spuštěna možnost vytváření stránek právnických subjektů - zpočátku to byly politické 

strany, které soupeřily o přízeň voličů ve volbách. V roce 2007 již mohl založit 

facebookovou stránku kdokoli, včetně komerčních subjektů jako jsou hudebníci, neziskové 

organizace, restaurace, filmové společnosti a další. Tyto stránky mohl vidět kdokoli, byly 

veřejné.  

 

S růstem Facebooku rostl také počet možností sdílení obsahu. Přibyla funkce 

změny statutu, ve kterém mohli uživatelé sdílet své aktuální pocity, co dělají, na čem právě 

pracují apod. Tato funkce sehrála zásadní roli například v mobilizaci aktivismu. Jednalo se 

o krátké novinky, které byly dobře viditelné a zasáhly všechny přátelé najednou. Dalším 

významným mezníkem byl moment, kdy přibyla funkce “My Shares”, prostřednictvím 

které mohli uživatelé sdílet odkazy přímo na zeď a ostatní tak mohli navštívit avizovanou 

stránku pomocí jednoho kliknutí. Následovalo spuštění “taggování” - označování uživatelů 



 

                                                                30 

na fotkách, ve videu či statusu. Příležitosti se otevíraly také neziskovým organizacím. Na 

Facebooku se totiž objevilo tlačítko “Gifts”, která výrazně zjednodušovala online 

dárcovství. 

 

Facebook ve své historii reagoval také na technický pokrok a ten přišel s rozšířením 

chytrých telefonů. Postupně se přidávaly funkce také na mobilní zařízení včetně posílání 

textových zpráv a sdílení fotografií. V roce 2009 se také poprvé představil přímý přenos 

videí, které mohl natáčet kdokoli z uživatelů. Prvním takovým videem byla inaugurace 

amerického prezidenta Baracka Obamy v roce 2009. 

 

Rok 2009 byl zlomový také tím, že se poprvé objevila funkcionalita “Shares”, která 

umožňovala sdílet stránky a posty, počet sdílení byl přímo viditelný. Přibyla také notoricky 

známá funkce “Like”, kterou mohl uživatel dát najevo, že se mu líbí stránka, fotka, či 

status. Počet “liků” byl rovněž viditelný. Obě tyto funkce přispěly k ještě větší možnosti 

propojení a prezentace na Facebooku získávala na větší váze. 

 

S příchodem chytrých telefonů zařadil Facebook také funkci “Places”, která 

umožňovala lokalizovat polohu uživatele. Bylo možné zjistit také kdo s ním je a zda se 

jeho přátelé nacházejí poblíž. 

 

V roce 2012 překročil počet uživatelů Facebooku hranici jedné miliardy. Facebook 

byl dostupný v 70 zemích světa, na všech kontinentech.  

 

Facebook sám o sobě nepřinesl téměř nic světoborného, ani nic, co by předtím 

nevymyslel někdo jiný a neobjevilo se to na jiných sociálních sítích či aplikacích. Kouzlo 

Facebooku je rafinovaná kombinace těch nejpopulárnějších funkcí. Hlavní devízou je, že 

jsou všechny funkce a aplikace na jednom místě a jsou spolu úzce propojeny.  

 

Hlavní čím se Facebook odlišuje od ostatních je to , že se jedná v podstatě o 

prázdný prostor. Ten se plní pouze tím co uživatelé sdílejí. Tento fakt z něj učinil fenomén. 

(Brugger, 2015) 
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“Vždy jsem to považoval za důležité - dát lidem možnost propojovat se, sdílet své 

zážitky, vytvářet si vlastní komunity. Ve chvíli, kdy někteří pochybovali o tom, zda je to 

důležité, my jsme budovali toto propojení. Zatímco někteří pochybovali o tom, že svět bude 

udržitelný, vy jste se propojovali s více a více lidmi. My jsme se jen zamysleli nad tím, jak  

propojovat svět a  pokračujeme v tom dodnes. (Zuckerberg, zakladatel Facebooku,  2014) 

 

Youtube 

 Youtube je internetový kanál určený pro sdílení a sledování videí. Na tento kanál 

má přístup kdokoli a odkudkoli. Stačí se pouze zaregistrovat a během chvíle je možné 

nahrávat jakákoli videa. Zakázán je pouze explicitně erotický nebo násilný obsah. Doména 

byla zaregistrována 14. února 2005. Na založení Youtube se podíleli tři bývalí zaměstnanci 

společnosti PayPal. Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karin natočili video, které chtěli 

sdílet se svými přáteli a v té době neměli žádný online prostor, kam by jej mohli nahrát. 

 

 První video bylo nahráno téhož roku 23.dubna a bylo to legendární “Me at the 

Zoo”. Z počátku se jednalo o velmi primitivní nástroj, který neposkytoval uživateli výběr 

videí a ostatní, dnes již běžné, funkcionality. Původně byl Youtube zamýšlen jako 

seznamovací kanál pro malou uzavřenou skupinu přátel, kteří by si navzájem sdíleli videa. 

Jeho významné přednosti, se však mezi lidmi rychle rozšířily. 

 

 Uběhl pouhý rok a o kanál projevila zájem společnost Google a koupila jej za 1,6 

miliardy dolarů. Společnost Google je jediným vlastníkem Youtube dodnes. (Wassserman, 

2015) 

 

 V roce 2008 bylo uživatelům umožněno sledovat videa v HD kvalitě. Již v roce 

2009 napočítal Youtube jednu miliardu zhlédnutí videí denně. V roce 2012 dosáhlo první 

video jedné miliardy zhlédnutí, byl to klip Gangnam Style od asijského zpěváka PSY. 

(Dočekal, 2013) 

 

 V roce 2016 se Youtube stal třetí nejnavštěvovanější webovou stránkou na světě. 

Celkový počet lidí, kteří používají Youtube, je 1,3 miliardy napříč věkovým spektrem. 

Každou minutu nahrají uživatelé celkem 300 hodin videí. Youtube je dostupný v 76 

jazycích. (Dočekal, 2013) 
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 Kanál se brzy stal významným reklamním prostorem a zdroje z reklam jsou také 

hlavním příjmem Youtube. V dnešní době je Youtube hojně využíván k marketingu mnoha 

firem, buď na placené bázi, nebo prostřednictvím virálních videí, či video blogů. 

 

Instagram 

 Instagram je sociální síť sloužící pro prezentaci fotografií čtvercového formátu. 

Jeho funkčnost je návazná především na technologie chytrých telefonů. K dispozici jsou 

předem nastavené filtry pro úpravu fotografií. 

 

 Instagram založil Kevin Systrom, který měl zálibu v historických fotografiích. 

Aplikace se poprvé objevila 6.října 2010 v Apple Store (aplikace pro telefony iPhone), 

později byl vyvinut i ve formátu vhodném pro ostatní operační systémy Android a 

Windows Phone. Krátce po založení dosáhl počet uživatelů Instagramu jednoho miliónu. 

 

 Významným milníkem byl vznik tzv.hashtagu #. Jedná se o slovo začínající 

symbolem #. Takto označené slovo je pak celosvětové klíčové heslo určitého jevu a mohou 

si ho propůjčit i další uživatelé. Toto označení tak usnadňuje propojování jednotlivých 

uživatelů. Hashtagem se může stát jakékoli slovo, které si uživatel vymyslí. Přidáním 

symbolu # se z obyčejného popisku fotky stává magický vyhledávací nástroj. Jeho 

přidanou hodnotu můžeme spatřit například při zveřejňování fotek z přírodních katastrof a 

válek, kdy díky hashtagu můžeme sledovat situaci na více místech na světě a to z jednoho 

telefonu. Hashtag se stal mocným komunikačním a marketingovým nástrojem, který si 

oblíbili nejen řadoví uživatelé, ale i velké firmy  nebo politické strany. 

 

 Dnes má Instagram již více než 10 miliónů uživatelů. Celkově je nyní na 

Instagramu k dispozici okolo 16 miliard fotografií. Postupně se začaly objevovat i videa a 

jejich obliba stále stoupá. 

 

 V dubnu 2012 síť Instagram koupil zakladatel nejznámější sociální sítě Facebook, 

Mark Zuckerberg. Instragram a Facebook jsou od té doby “pod jednou střechou”. 

Facebook nejdříve upravil pravidla zveřejňování fotografií na Instagramu a ztratil tím 25 

tisíc uživatelů. I přes to je to dnes v řadě zemí světa druhá nejpoužívanější sociální síť. 



 

                                                                33 

 

 Twitter 

 Twitter (původní název Twttr) lze považovat za nejznámější mikroblog na světě. Je 

to sociální síť, která umožňuje komukoli založit profil a zveřejňovat příspěvky v 

maximální délce 140 znaků. Tyto příspěvky jsou dnes známé jako “tweety”. Tweety může 

vidět kdokoli, komentovat a sdílet jej ovšem mohou pouze registrovaní uživatelé. 

 Twitter byl založen v roce 2006 bývalými zaměstnanci Googlu Jackem Dorsey a 

Noahem Glass. Jack Dorsey je autorem historicky prvního tweetu. V roce 2007 uživatelé 

začali používat hashtagy k lepšímu propojení mezi uživateli. Již dva roky od založení bylo 

na Twitteru registrováno více než milión uživatelů z celého světa. 

 

 Twitter je v dnešní době využíván především pro textová sdělení, i když sdílení 

vizuálního obsahu umožňuje také. Na Twitteru čile komunikují i političtí činitelé, celebrity 

a dokonce i papež. Twitter se mnohokrát v historii stal prvním zdrojem informací o 

významných událostech ještě předtím, než obletěly všechna světová média. 

 

 Nejvíce sdíleným příspěvkem byl tweet Baracka Obamy oznamující jeho další čtyři 

roky ve funkci. (Rey, 2013) V roce 2016 dosáhl počet aktivních uživatelů Twitteru na 317 

miliónů. (Smith, 2016) 

 

2. 1. 3. 7. Komunikace s uživateli sociálních sítí 

 

Budování důvěry  

 

Fungující virtuální vztah je postaven na tažné síle, která spočívá v poskytování 

užitečných a relevantních informací a schopnosti interagovat. (Phillips, 2009) Tak jako v 

klasické marketingové strategii, i zde je nezbytné si stanovit cílové skupiny pro každý 

kanál prostřednictvím něhož komunikujeme. (Solis, 2013) Je důležité se naučit rozlišovat 

mezi jednotlivými sociálními sítěmi a dle toho s nimi pracovat - něco jiného je blog a něco 

jiného Facebook. (Janouch, 2010:209) Každá sociální síť poskytuje jiné možnosti. Je nutné 

pozorovat a odhalit chování naší cílové skupiny na Internetu - které sociální sítě nejraději 

používá, jaké informace nejčastěji vyhledává a jakou formu obsahu preferuje (fotky, videa, 

atd.) (Solis, 2013) 
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Neziskové organizace mají vždy za sebou nějaký příběh - ten, který vedl k založení 

organizace, ke změně, k vývoji apod. Příběh, je to, co příznivce nejvíce zajímá, příběh je to 

co potřebují vidět. Nejlepším nástrojem k šíření poutavých příběhů jsou právě sociální sítě. 

 

Aby mohla nezisková organizace či firma budovat důvěryhodný vztah se svými 

příznivci a potenciálními zákazníky, musí se virtuálnímu publiku představit. To znamená 

například představit členy pracovního týmu. Součástí pracovního týmu neziskových 

organizací jsou i dobrovolníci. Je více než vhodné prezentovat i je. Tento krok navíc 

funguje i pro nábor případných dalších dobrovolnických sil. Členy týmu je dobré 

představit osobně a myslet na to, co by uživatel rád četl.  

 

Sociální sítě jsou skvělým prostředkem, jak pustit fanoušky a tedy potenciální 

zákazníky do zákulisí. Jde o to, aby měli pocit, že díky tomu, že sledují sociální sítě, se 

dostanou k informacím, které by jinak nevěděli. Zajímavým spestřením může být ukázka 

toho, jaký je běžný pracovní den v organizaci, či firmě, v jakém prostředí tým pracuje. Lze 

uživatele vtáhnout do centra dění a poskytout jim unikátní informace v reálném čase. - 

fotografie, videa, online výstupy atd. 

 

Výhodou sociálních sítí je také možnost odvedení fanoušků na webové stránky 

organizace či firmy. Cest, jak to udělat, je několik - zveřejněním úryvku z newsletteru, 

galerie fotografií umístěné na webových stránkách nebo třeba úryvku z rozhovoru.  

 

Nelze opomenout roli sociálních sítí v propagaci dárců, klientů a spolupracovníků 

dané organizace či firmy. Lidé chtějí na sítích vidět vývoj a příběh. Toho skvěle docílíme 

tím, že budeme věnovat pozornost těm, ke kterým směřují služby organizace. Zveřejňujme 

příběhy lidí, pro které je činnost organizace prospěšná. Je přínosné myslet na to,  že každý 

je rád, když se o něm mluví a každý, o kom se mluví, má přátele, rodinné příslušníky a 

známé, kteří mohou příspěvek šířit dál a zvyšovat šanci, že se dostane k relevantnímu 

publiku. 

 

Sociální sítě jsou oboustranný kanál. Pokud uživatelé reagují na příspěvky 

organizace či firmy, musí i ona reagovat na aktivitu svých fanoušků. Opět je několik cest a 
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způsobů jak to udělat. Je důležité si všímat toho, co fanoušcí o organizaci píší, do jakých 

příspěvků nás ji zahrnují, kde o ni mluví. Fanouškům je dulěžité dát vědět, že o jejich 

aktivitě organizace ví a váží si jí. Je možné například vyhlásit fanouška měsíce a vhodným 

způsobem ho ocenit. Nebo vytvořit na sociálních sítích galerii s fotkami od fanoušků, na 

kterých se objevuje organizace či firma. Je důlěžité vycházet z toho, že všichni kdo jsou na 

sociálních sítích aktivní, zároveň chtějí, aby jejich aktivita byla vidět. 

 

Lidé milují příběhy, které se skrývají i za zdánlivě banálními událostmi. Příběhy je 

možné prezentovat po částech a vytvářet tak napětí postupným odhalováním detailů. 

(Stein, 2013) 

      

Pravidla “Social Media Optimalization “ (Rohit Barghava)  

 

 5 základních pravidel pro Optimalizaci sociálních médií, která byla rozšířeny až na 

17, vytvořil Rohit Barghava a postupně je doplnili Jeremiah Owyang, Cameron Olthuis, 

Loren Baker, Lee Odden. Výčet těchto pravidel ve své práci zmiňuje Janouch (2010:219). 

 

 Tato pravidla fungují jako návod pro tvorbu komunikační strategii na sociálních 

sítích. Zároveň mohou fungovat i jako kontrolní mechanismus v průběhu komunikace.  

 

 Na každé sociální sítí je potřeba být především vidět. Je možno toho docílit pomocí 

několika nástrojů, které jsou k dispozici. Sociální sítě jsou založeny na propojenosti a toho 

je třeba využít. Příspěvek získává na atraktivitě, pokud jej navážeme na jiné události, 

akce,organizace, které jsou na sociální sítí vidět. Jako příklad lze uvést příspěvek na 

Facebooku, jehož záměr je zviditelnit partnera nebo sponzora firmy či organizace - v 

příspěvku se objevuje odkaz na stránky sponzora na Facebooku a odkaz na událost, kterou 

pořádá (obrázek1).   

  

 Přínosné může být také vkládání značek a zařazení příspěvků do záložek. Toho lze 

docílit zveřejněním odkazu na nejznámější služby sociálního záložkování nebo uložení 

příspěvků. České neziskové organizace však toto pravidlo příliš nevyužívají. 
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 Jak již bylo několikrát řečeno sociální sítě jsou oboustranný kanál, proto je 

nesmírně důležité, aby firma či organizace také vnímala ty, kdo je na sociálních sítích 

sledují a podporují. Dobrou taktikou, jak dát najevo, že organizace nebo firma ví, kdo se o 

ně zajímá, je odměňování a poděkování. Pokud příspěvky organizace či firmy sdílí a 

podporuje jiný uživatel, je dobré jej na oplátku také prezentovat a případně mu i veřejně 

poděkovat. 

  

 Vyššího dosahu a kolování obsahu lze ve spoustě případů docílit pouhou změnou 

umístění příspěvku. Každá sociální síť je jiná a vyžaduje jiný přístup. Například Instagram 

je vhodný nástroj ke zveřejňování vizuálního obsahu. Pokud potřebujeme zdůraznit 

vizuální kvalitu fotografie je vhodnější ji umístit na profil na Instagramu, kde se dostane k 

cílové skupině, která o něj projeví relevantní zájem.  

 

 Spontánní reakce fanoušků na prezentovaný obsah jsou nejúčinnější, ale tak jako v 

běžné osobní komunikaci, i na sociálních sítích můžeme klást otázky a pobízet k interakci. 

Pokud organizace či firma dá možnost svým fanouškům rozšiřovat prezentovaný obsah 

zvyšuje to pak celkový zájem o příspěvek. Dobře fungují otázky, které vybízejí k reakci. 

Vhodným příkladem může být příspěvek nadace Kapka Naděje (obrázek 2). 

  

 Jak již bylo zmíněno v odstavci o content marketingu, dnešní fanoušci chtějí 

přidanou hodnotu. V případě neziskových organizací to, dle mého názoru, platí dvojnásob 

a mnohokrát se to i v praxi potvrzuje. Ke zvýšení důvěryhodnosti významně napomáhá 

obsah, který organizaci či firmu staví do role významného zdroje dění z dané oblasti. Tyto 

kroky vedou následně k tomu, že fanoušci nebudou profil na sociálních sítích vyhledávat 

pouze kvůli produktu či službě, ale také kvůli informacím o aktuálním dění. Tento přístup 

se častokrát vyplatí daleko více než drahé kampaně. Vhodným příkladem mohou být 

například odkazy na zpravodajství o aktuální situaci v oblasti, kde působí Člověk v tísni 

(obrázek 3). 

  

 Organizace či firma může také projevit vděk svým podporovatelům tím, že pro 

změnu bude sdílet obsah jejich profilů. 
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 Pravidlo, že sociální sítě nikdy nespí, musí mít každý manažer neustále na paměti. 

Jak bylo zmíněno výše v části, kterou jsem věnovala krizové komunikaci, na sociálních 

sítích se očekává, že ten, kdo obsah prezentuje, se také aktivně zapojuje do diskuzí, které 

obsah vyvolá. Organizace či firma ale musí komunikovat adresně a reagovat na komentáře 

přímo a vyvarovat se frázovitých, nic neříkajících vyjádření. Dle mého názoru v České 

republice v tomto ohledu odvádí skvělou práci vládní projekt Hate Free Culture. Pod jeho 

příspěvky se, vzhledem k citlivému tématu, odehrávají doslova slovní přestřelky a tým 

Hate Free Culture důsledně odpovídá na 90% reakcí, které se pod příspěvkem objeví 

(obrázek 4). 

  

 Forma prezentovaného obsahu se musí blížit formě komunikace, kterou používá 

cílová skupina organizace či firmy. Ta nemůže předpokládat, že svou službou či 

produktem zaujme všechny. Komunikaci je třeba cílit, sledovat jak se cílová skupina mění 

a tomu připůsobovat taktiku. 

  

 Nelze donekonečna opakovat to samé. Navíc, je-li k dispozici úzká škála služeb či 

produktů,  je třeba neustále přemýšlet a vidět za nimi příběh a další zajímavé informace. Je 

potřeba donekonečna experimentovat a ukazovat produkty a služby v jiném světle a  jiných 

souvislostech. 

  

 Sociální sítě přenáší interpersonální komunikaci do virtuální roviny. To co se 

vyplácí mezi lidmi v realitě, vyplácí se i na internetu - otevřenost a snaha nemanipulovat. 

Toto pravidlo je důležité mít na mysli obzvláště v době krize.  

  

 K předchozímu bodu se také váže pravidlo skromnosti. Na sociálních sítích se chce 

organizace či firma ukázat v nejlepším světle, ale to, co živatelé opravdu nechtějí vidět, je 

chvástání a přehnané vychvalování. Skromnost se vyplácí a přiblíží tak organizaci či firmu 

jejim zákazníkům nebo klientům. 

  

 Internet a sociální sítě se vyvíjí neuvěřitelným tempem. To, co bylo na vrcholu 

popularity před dvěma lety, dnes již nemusí fungovat. Každým rokem se objevují nové a 

nové kanály, které nabízejí novinky. V takto rychle se vyvíjejícím prostředí se vyplatí 

riskovat a zkoušet nové věci.  
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 Mnohokrát se stane, že je na sociálních sítích zveřejněný příspěvek, který si 

následně doslova žije vlastním životem a nakonec má úplně jiný účinek, než původně 

organizace či firma zamýšlela. Tento jev, je ale právě to, co dělá sociální sítě unikátními. 

Je to však velmi vrtkavá záležitost a proto, se vždy vyplatí mít někoho, kdo onen “virtuální 

život” příspěvku bude sledovat a umírňovat případné negativní dopady. 

  

 Poslední tři pravidla se týkají toho, jak SMO využít v každodenní práci. Klíčová je 

strategie SMO, která ihned na začátku pomůže definovat základní cíle komunikace. 

Následně je nezbytné určit taktiku, pomocí níž lze těchto cílů dosáhnout. Správně zvolená 

strategie a taktika se však musí prolínat každodenními procesy ve firmě či organizaci. 

Nelze si ji pouze na začátku stanovit pro pořádek a pak se k ní v průběhu práce nevracet a 

nepřipomínat si ji. (Janouch, 2010:21938) 

 

Zobrazování příspěvků na sociálních sítích 

 

 Nejpoužívanější sociální síť, Facebook nefunguje na takovém principu, který by 

uživatelům umožňoval ve svém kanálu (news feedu) vidět příspěvky od všech přátel, se 

kterými se přátelí, nebo od všech stránek, kterých jsou fanoušky. Toto opravdu není reálné. 

Já mám osobně na svém facebookovém účtu 603 přátel a 624 stránek, kterým fandím. Dá 

se předpokládat, že většina z tohoto množství přispívá denně. Musela bych tedy denně 

přečíst více než tisíc příspěvků.  

 

 Facebook se však snaží chovat jako nejlepší kamarád a sleduje, jaký typ obsahu se 

uživatelům líbí a chtějí sledovat (fotky, videa, události apod.), jakým způsobem na něj 

reagují (liky, komentáře, sdílení), v jakých hodinách a v jaké míře. V kanále příspěvků 

tedy mají místo především příspěvky, které Facebook vyhodnotí jako nejvhodnější. Toto 

vše závisí na algoritmu, který je vygenerován na základě výše uvedených kritérií. Tento 

algoritmus nelze nikde zjistit a řídit se tak podle něj. Pravidelně se mění na základě 

preferencí uživatelů z celého světa. Uživatel, který se však na Facebooku pohybuje denně, 

ho může vysledovat a při tvorbě vlastní strategie se inspirovat.  
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 Během poslední, Facebookem pořádané, konference F8 zazněla přednáška Adama 

Mosseriho, víceprezidenta Facebooku pro news feed. 24. Mosseri se zaměřil na to, jakým 

způsobem funguje “news feed”, tedy hlavní kanál na Facebooku,ve kterém se uživateli 

zobrazují příspěvky od přátel a stránek. Upozornil na ukazatele, kterými se Facebook při 

tvorbě algoritmu řídí. (Hutchinson, 2016) 

 

 Facebook je sociální síť, ale také komerční nástroj a proto, je důležité, aby na ni 

uživatelé trávili co nejvíce času. Toho lze dosáhnout tak, že jim nabídne “obsah na míru”. 

Kolem každého uživatele se tak vytváří jeho vlastní systém řazení a výběru příspěvků.  

„Když se poprvé přihlásíte na Facebook, váš news feed je jako čistý list papíru. Až 

postupem času se na něm pomalu začnou objevovat příspěvky od lidí, s nimiž navážete 

přátelství, nebo od stránek, které se rozhodnete sledovat,” vysvětluje Adam Mosseri. U 

každého příspěvku se Facebook snaží odhadnout, jak na něj budeme reagovat. Tento odhad 

neboli “skóre relevance” tvoří na základě několika kritérií. Zajímá ho, kdo příspěvek přidal 

a to, jak často na daného uživatele/danou stránku reagujeme. Dále je relevantní to, jaký typ 

obsahu, který stránka nebo uživatel sdílí, se uživateli libí nejvíce (fotky, videa, odkazy 

atd.). Množství interakcí, které u příspěvku vznikají, také zvyšují jeho důležitost a 

relevanci pro další uživatele. Významný je také čas, kdy je příspěvek přidán. Ačkoli se 

může zdát, že uživatelé chtějí vidět vždy pouze nejaktuálnější informace, pokud Facebook 

vyhodnotí určitý příspěvek jako velmi relevantní, může se nám objevovat i týden po jeho 

zveřejnění.  

  

 Při zavření Facebooku a opětovném otevření začne celý proces znovu. K vidění 

budou pouze příspěvky zveřejněné v době od poslední návštěvy. Z pohledu Facebooku je 

zásadní vybudit uživatele k reakci na příspěvek. Jakákoli reakce pak zvyšuje skóre 

relevance.  

 

 Na podobném principu fungují i ostatní sociální sítě. Například Instagram namixuje 

výběr fotek, které by se mohly uživateli líbit, na základě jeho reakcí na fotky uživatelů, 

které již sleduje. Pokud má uživatel rád například sport a sleduje na Instagramu profily 

                                                 
24 (https://www.linkedin.com/in/mosseri) 

https://www.linkedin.com/in/mosseri
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sportovců, v nabídce fotek, které by se mu mohly líbit se objeví především fotografie se 

sportovní tématikou.  

 

Reklama na sociálních sítích 

 

 V kanále příspěvku se však objevuje i placený komerční obsah - reklama. Reklama 

na Facebooku nefungovala odjakživa. Začala se objevovat až poté, co počet uživatelů 

Facebooku narostl a otevřel se i právnickým osobám.  

  

 Jak již bylo řečeno výše, Facebook nám zobrazuje pouze ty příspěvky, které by nás 

mohly zajímat a mohli bychom na ně adekvátně reagovat. V případě, že by to nedělal a 

nechal nám v kanále příspěvků úplně vše, stejně bychom všechny příspěvky nestačili 

vnímat, proto naši pozornost soustředí jen na to relevantní. Stejně tak tomu je i v případě 

facebookové reklamy. 

  

 Díky aktivitě uživatelů, má Facebook širokou databázi kritérii, podle kterých se 

rozhodujeme, jakému příspěvku budeme věnovat pozornost. Tuto databázi využívá k tomu, 

aby se reklama na Facebooku dostala k té správné cílové skupině. Reklama se tedy 

nezobrazuje všem uživatelům, ale jen těm, pro které je nejvíce relevantní. 25  

  

 Facebook reklama také nabízí škálu reakcí, jakou může na profilu organizace 

podpořit.  Reklamy jsou navržené tak, aby u uživatelů, kterým se reklama zobrazí vyvolaly 

tu nejvhodnější reakci. 26  

  

 Tak, jako v klasické offline marketingové strategii, i ve strategii propagace na 

Facebooku musí být stanoveny jasné marketingové cíle. Na výběr jsou tři - povědomí, 

zvažování a konverze. Organizace či firma může například chtít pomocí příspěvků na 

Facebooku zvýšit povědomí o značce, zviditelnit své příspěvky a stránku na Facebooku, 

nebo oslovit lidi v geografickém okolí firmy. Pod cílem “zvažování” Facebook nabízí tyto 

cíle - nasměrování lidí na web, získávání instalací aplikace, zvýšení návštěvnosti události, 

                                                 
25 https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-basics 
26 https://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=10200841217693854&pid=p1  

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-basics
https://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=10200841217693854&pid=p1
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zvýšení počtu zhlédnutí videa nebo sběr dat od potenciálních zákazníků. Facebook 

umožňuje i konverzi - zvýšení počtu konverzí na webu, zvýšení míry zájmu o aplikaci, 

vyšší míra využití nabídky organizace či firmy, propagaci katalogu produktů a zvýšení 

počtu návštěvníků v obchodě.  

  

 Po zvolení cíle, kterého chce organizace či firma dosáhnout, si musí také zvolit 

okruh uživatelů, ke kterým chce své sdělení dostat. Reklamu lze šířit na území České 

republiky i v zahraničí. Lze zvolit věk členů cílové skupiny, pohlaví i jazyk, kterým mluví. 

To, co se dá považovat za nejcennější kritérium, je kritérium zájmu. Zde lze nejlépe zúročit 

množství informací, které je schopen Facebook nashromáždit díky aktivitě uživatelů. 

Například já osobně fandím mnoha profilům gastronomických podniků a blogů. Proto se 

mi v mém kanálu příspěvků zobrazují hlavně reklamy na jídlo, delikatesy, kuchyňské 

vybavení, kurzy vaření a podobně.27 

  

 Organizace či firma si také může zvolit z několika formátů, v jakých chce reklamu 

zobrazovat a dle rozpočtu si vybere množství lidí, kterým chce podle zvolených kritérií 

svou reklamu zobrazovat. 

  

 Formátů nabízí Facebook opět několik. Lze přidávat fotografie, videa, náhledy na 

webovou stránku nebo eshop, k reklamě lze přidávat i hudbu.28 Velkou výhodou reklam na 

Facebooku je možnost sledování a vytvoření statistik o úspěchu reklamy. Díky 

jednoduchým nástrojům je možné sledovat počet lidí, kteří na základě reklamy provedli 

žádoucí akci a kolik každá jednotlivá akce stála. 

  

 Facebook ostatně nabízí velmi podrobného průvodce na svých stránkách Facebook 

business, kde jsou rozebrány a vysvětleny všechny kroky, které vedou k vytvoření 

reklamy. 29Facebook vlastní i další sociální síť Instagram a proto, je možné zabít dvě 

mouchy jednou ranou a nastavit rovnou parametry i pro účet na Instagramu. 

 

                                                 
27 https://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=10200841217693854&pid=p1  
28 https://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=10200841217693854&pid=p1  
29 https://www.facebook.com/business/   

https://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=10200841217693854&pid=p1
https://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=10200841217693854&pid=p1


 

                                                                42 

2. 1. 3. 8. Sociální sítě v číslech 

 

 V této kapitole jsou rozebrány výsledky dvou nejobsáhlejších světových aktuálních 

výzkumů na téma užití sociálních sítí neziskovými organizacemi. 

 

We are Social 

 

 Z dostupných globálních výstupů byl zvolen detailní přehled  “Digital in 2016”  a 

“2016 Digital Yearbook” agentury We Are Social, která má zastoupení na všech 

kontinentech. Tento report mapuje užívání sociálních sítí po celém světě.  

 

 Dle výzkumů agentury We Are Social se v Evropě na internetu pohybuje 616 

miliónů uživatelů. Co se týče uživatelů sociálních médií, počet se dostává na 392 miliónů, 

z toho 191 miliónů ve východní Evropě. V České republice je 8,41 miliónů aktivních 

uživatelů internetu, z toho 4,5 miliónů aktivních uživatelů sociálních sítí. 

 

 We are Social sestavili take škálu nejpoužívanějších sociálních sítí. Škála obsahuje 

sociální sítě, kde si uživatelé vytvářejí své profily a sítě, které fungují jako chatovací 

nástroje (Facebook Messenger, Viber, WhatsUp apod.) a sociální sítě, které fungují v 

totalitních zemích jako je Rusko a Čína (například QZone). Pokud tyto dva druhy 

sociálních sítí vynecháme, na nejvyšší příčce se umístil Facebook, následuje 

mikroblogovací síť Tumblr, síť pro sdílení forografií a videí Instagram, síť Twitter a další.  

 

2016 Global NGO Online Technology report  

 

Přínosný základ pro pochopení současných trendů v chování neziskových 

organizací v Evropě přináší každoroční Global NGO Online Technology Report. Na 

vytvoření reportu spolupracoval web Nonprofit Tech For Good a registr Public Interest 

Registry. Cílem výzkumu byl vhled do užívání online technologií neziskovými 

organizacemi.  

 

Výzkumu se účastnilo 45 neziskových organizací z 38 zemí světa. Ve vzorku bylo 

zastoupeno nejvíce organizací z Velké Británie, Německa a Nizozemí. 
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V oblasti používání online komunikačních kanálů se ukázalo, že 95% dotázaných 

organizací má webové stránky. 73% organizací zasílá pravidelný newsletter s aktualitami 

svým podporovatelům a sponzorům. 

 

Druhá část výzkumu se zaměřila na užívání sociálních sítí ke komunikaci s 

příznivci. 92% organizací má svou stránku na Facebooku. 85% používá Twitter. 60% 

organizací spravuje svůj kanál na Youtube a sdílí videa. 56% je aktivních na sociální sítí 

Linkedin. Na Instagramu se prezentuje 30% dotázaných neziskových organizací. 

 

Výzkum se soustředil i na personální kapacity v oblasti managementu komunikace 

na sociálních sítích. 39% dotázaných svěřuje odpovědnost za komunikaci na sociálních 

sítích osobě, která má odpovědnost za public relations celé organizace. 12% organizací 

zaměstnává správce sociálních sítí na plný úvazek. 19% využívá pro tento účel síly 

dobrovolníků. 30% předává tuto činnost na někoho z výkonných pracovníků organizace. 

 

Nadpoloviční většina, tedy 76%, si myslí, že komunikace prostřednictvím 

sociálních sítí je klíčová aktivita pro úspěšný online fundraising. 
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3.  Empirická část 

 

 Úvod empirické části tvoří popis metodologie. Druhá část je věnována rozboru 

komunikace jednotlivých organizací výzkumného vzorku. Rozbor je organizován do 

medailonků, které shrnují veškerou online aktivitu organizací. Závěrem jsou přiloženy 

souhrnné výsledky a diskuze, ve které jsou poznatky z výzkumu konfrontovány s 

teoretickým podkladem a jsou také podrobeny komparaci.  

 

3. 1. Metodologie 

 

Příprava výzkumu 

 

 V přípravné části výzkumu byla stanovena jedna úvodní výzkumná otázka: Jaké 

sociální sítě české nadace a nadační fondy využívají?   

 

 Dle webových stránek nadací a nadačních fondů jsem se postupně dostávala na 

sociální sítě, na které na svých stránkách odkazují. Následně jsem také pomocí spojení 

klíčových slov - název nadace a název sociální sítě (například “kapka naděje instagram”), 

postupně nalézala i profily na sítích, na které organizace na svých stránkách primárně 

neodkazuje, ale jsou k dohledání na internetu. 

 

 Při vyhledávání jsem se snažila nalézt jednu síť, kterou využívají shodně všechny 

organizace. Takovou sítí je Facebook. Vzhledem k tomuto zjištění, jsem se rozhodla ve 

svém výzkumu zabývat tím, jak české nadace a nadační fondy síť využívají, jaký obsah na 

ni sdílejí a jakou roli hraje v kontextu s ostatními kanály online komunikace. Ostatní 

kanály jsem se rozhodla pozorovat pouze z hlediska jejich existence - zda je organizace na 

této síti zaregistrována a aktivně komunikuje či ne.  

 

 Můj výzkumný vzorek tedy tvoří facebookové profily deseti neziskových 

organizací - šesti nadací a čtyř nadačních fondů. Jejich komunikaci jsem sledovala po dobu 

šesti měsíců. 
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Výzkumný problém 

 Hlavním výzkumným problémem bude způsob komunikace vybraných českých 

nadací a nadačních fondů na sociálních sítích. Aby bylo docíleno detailní analýzy, 

výzkumné otázky se budou vztahovat pouze na jednu sociální síť, prostřednictvím níž 

komunikují všechny organizace ve výzkumném vzorku (zjištěno v přípravné fázi 

výzkumu), tedy Facebook.  

 

Výzkumné otázky: 

   

1. Jaký obsah tvoří příspěvky (posty) vybraných nadací a nadačních fondů na sociální 

 sítí Facebook? 

 

2. Jakou formu obsahu organizace sdílejí (fotky, videa, online videa, události atd.)? 

• K jaké cílové skupině je sdělení namířeno (dárci, partnerské organizace, 

klienti, podporovatelé atd.)? 

 

3. Jak organizace a publikum/uživatelé mezi sebou interagují? (“like”, sdílení obsahu, 

 komentáře atd.)? 

 

 V úvodní části výzkumu bylo stanoveno několik hypotéz. Na základě studované 

literatury lze předpokládat, že budou nadace a nadační fondy komunikovat především 

příběhy, které jsou vázány s naplňováním jejich poslání - tedy příběhy organizace samotné 

či jejich klientů. Pokud je brán v potaz charakter výzkumného vzorku, tedy organizace, 

jejíž hlavním posláním je pomoc a podpora dětí, určité místo v komunikaci budou mít také 

emoce. Dle průvodce od Stein je bod pojednávající o prezentaci pracovního týmu 

organizace a dalších spolupracovníků, lze tedy předpokládat, že organizace budou 

prezentovat veřejnosti své zaměstnance, tedy ty, kteří se například starají o to, aby se 

darované peníze využily tam kde se využít mají. S ohledem na charakter vzorku lze 

předpokládat, že organizace využijí Facebook k prezentaci dárců, sponzorů a partnerů, 

kteří je podporují.  
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Strategie výběru vzorku 

 Výzkumný vzorek mé práce budou tvořit nadace a nadační fondy, které svou 

činností směřují k podpoře dětí a mladistvých, kteří jsou znevýhodněni díky svému 

fyzickému, psychickému či sociálnímu hendikepu. Mezi jejich hlavní aktivity patří 

podpora vzdělávání dětí, podpora rozvoje dětí z ústavní péče, podpora zrakově 

postižených, nemocných leukémií, podpora dětí ze sociálně slabých rodin apod. Výběr 

tohoto vzorku byl zcela účelový. Bylo mým zájmem zmapovat komunikaci práv těchto 

organizací, jelikož jejich oblast skýtá mnoho možností prezentace. Po internetové rešerši 

jsem zjistila, že převážná většina organizací, která se touto oblastí zabývá, jsou zřizovány 

jako nadace nebo nadační fondy. 

  

 Na internetu není k dohledání žádná aktualizovaná databáze nadací a nadačních 

fondů v České republice. V počátku hledání byl využit Portál veřejné správy 

(http://www.isnno.cz). Databáze je zde však velmi okleštěna a některé nadace a nadační 

fondy, které jsou dnes aktivní, jsem v databázi vůbec nenašla. Ke dni 15.11.2016 zde bylo 

evidováno 44 nadací a 41 nadačních fondů. 

  

 Obrátila jsem se tedy na server nadace neziskovky.cz (http://www.neziskovky.cz). 

Na tomto místě jsem také našla neaktuální seznam. Spojila jsem se tedy se zaměstnankyní 

nadace, která mě odkázala na paní Jindřišku Palečkovou ze sdružení Fórum Dárců. Toto 

sdružení však na svých stránkách sdružuje pouze členské nadace a nadační fondy. Spojila 

jsem se s paní Palečkovou i telefonicky. Bylo mi řečeno, že aktualizovaná databáze nadací 

a nadačních fondů v České Republice neexistuje. Odkázala mě však na poslední šanci, 

oficiální server českého soudnictví justice.cz (http://portal.justice.cz). Na portálu justice.cz 

jsem po zadání slova nadace do vyhledávače zjistila, že ke dni 15.11.2016 je ve veřejném 

rejstříku zapsáno 445 nadací a 500 nadačních fondů. K dispozici však není informace o 

tom, zda subjekty stále aktivně vyvíjí činnost. Nelze tedy z rejstříku vyčíst, zda nadace či 

nadační fond stále funguje a naplňuje své poslání.  

  

 Pro účely mé práce jsem však potřebovala zjistit ještě další kritérium, a to cílovou 

skupinu a poslání nadace a nadačních fondů. Ani tuto informaci nebylo možné zjistit. 

Možnosti jsem konzultovala i s paní Palečkovou z Fóra Dárců, která mi rovněž nebyla 

schopna poradit a vyslovila názor, že sama osobně o žádné, takto vedené, databázi neví. 
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 Do svého vzorku jsem záměrně nezařadila právnické osoby jejichž zřizovatelem je 

je komerční subjekt - například Nadace Vodafone, Nadace ČEZ, Nadace O2 a další. Tyto 

nadace finančně spravuje jejich zřizovatel a tudíž u nich odpadá “boj” o dárce. Tyto 

subjekty nejsou v takové míře závislé na vícezdrojovém financování. Takové organizace 

jsem tedy z výběru vyřadila, především z důvodu, že ze svého postavení by mohly mít 

výhodnější podmínky než ostatní nadace. Tyto podmínky jsou vázány především na 

možnosti výše finančních prostředků, které by mohly být vynaloženy na marketingové 

aktivity nadace nebo nadačního fondu. Navíc pokud přihlédneme k tomu, že existence 

nadace či nadačního fondu, jehož hlavním zřizovatelem je komerční firma, je sám o sobě 

součástí marketingového mixu oné firmy. 

 

Právní hledisko a etika 

 Příspěvky, které jsou v mé práci analyzovány, jsem získala z veřejně dostupných 

facebookových profilů organizací, jejichž plné odkazy přikládám v příloze. Obsah profilů 

je dostupný všem jedincům, kteří užívají Facebook, tedy mají založen svůj vlastní profil. 

 

Metoda sběru dat 

 Můj výzkum je založen na kontinuálním sledování aktivity vybraných nadací a 

nadačních fondů na svém profilu na sociální síti Facebook. Datové fragmenty neboli 

indikátory výzkumu budou tvořit příspěvky (obrázek 5) na facebookových profilech 

jednotlivých nadací a nadačních fondů. (Švaříček, 2014:211) Všechny tyto fragmenty 

neboli kódovací jednotky, spolu s poznámkami, byly po šesti měsících sledování 

zkompletovány do souborného cyklu, který vytvořil kódovací knihu. (Hendl, 2012:247) 

 

Metoda analýzy dat 

 K analýze dat jsem se rozhodla použít obsahovou analýzu, která je běžně používána 

k analýze mediálních sdělení, v mém případě virtuální mediální komunikace. (Schulz, 

2011:29) Metodu obsahové analýzy poprvé popsal Bernard Berelson jako “výzkumnou 

techniku k objektivnímu, systematickému a kvantitativnímu popisu zjevného obsahu 

komunikace.” (Berelson, 1952). K doslovnosti této definice se dnes již mnoho výzkumníků 

nehlásí, stále ale platí, že obsahová analýza by měla být objektivní systematická a 

vztahovat se k obsahu komunikace nezávisle na její formě. (Hájek, 2014:57)  
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 Obsahovou analýzu (někdy také analýzu textovou) použiji v kvalitativním designu. 

Kvalitativní forma analýzy si, narozdíl od formy kvantitativní, pokládá otázku “Jak?”. 

Kvalitativní forma také není přísně standardizovaná jak tomu je u kvantitativních metod. 

(Trampota, 2010:18) Mým cílem je podat komplexní, detailní analýzu obsahu sdělení a 

proto volím kvalitativní formu, která mi umožní se hlouběji ponořit do studovaného jevu. 

(Švaříček, 2014:24)  

  

 K analýze jednotlivých textových úseků (sdělení) použiji metodu otevřeného 

kódování. (Švaříček, 2016:211) Kódování je uznávaným nástrojem k transformaci textu v 

kvalitativních verzích obsahové analýzy. (Hájek, 2014:62) 

 Kvalitativní analýza je ve velké míře vázána na osobu výzkumníka a jeho 

interpretaci textu. (Trampota, 2010:19) Lze tvrdit, že pokud by můj výzkum zpracovával 

někdo jiný, možná by došel k jiným výsledkům a celková analýza by vyzněla jinak.  

 

3. 2. Oblasti komunikace na sociální sítí Facebook 

 

 V této kapitole je popsán obsah prostřednictvím něhož nadace a nadační fondy 

komunikují s veřejností na Facebooku. Jsou popsány vždy tři nejpočetnější kategorie, které 

vznikly v průběhu kódování příspěvků. Pozornost bude také věnována formě obsahu, který 

organizace nejčastěji zveřejňují a pozornost budu věnovat také tomu, jak na jejich 

příspěvky reagují uživatele Facebooku. Reakce jsou definovány počtem “liků”, sdílení a 

komentářů. 

 

Počet fanoušků a “liků” jednotlivých profilů je definován k datu 6.11.2016. 

 

Nadace Terezy Maxové dětem 

 

Vznik: 1996 

 

Poslání: 

Posláním nadace je umožnit každému dítěti, aby vyrůstalo v rodině. Pomoc je rozdělena do 

tří pilířů - prevence, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní 
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výchovy. Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným 

dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadaci založila 

česká topmodelka Tereza Maxová. 

 

Online aktivita:  

 Webové stránky má nadace zřízeny. Z webových stránek 

www.nadaceterezymaxove.cz  je možno se pomocí ikon přímo překliknout na 

facebookový profil a také na profil na Twitteru. Nadace komunikuje i na Instagramu, na 

nějž ale na svých stránkách nijak neodkazuje. To samé platí i pro Youtube, na kterém 

nadace aktivně funguje. 

 

Aktivita na Facebooku: 

 Nadace Terezy Maxové má na Facebooku 7674 fanoušků. Za šest měsíců 

zveřejnila 97 příspěvků. V žádném případě nebyly publikovány dva příspěvky za den. Ve 

všech případech je textové sdělení doplněno vizuálním prvkem - fotografií, odkazem, nebo 

videem. Celkově působí komunikace kompaktním dojmem a cílí na široké spektrum 

publika. Uživatel nemusí dohledávat další informace, vše je stručně, ale dostatečně 

vysvětleno v samotném obsahu příspěvku. Příspěvky jsou zároveň přiměřeně dlouhé, tudíž 

uživatel nemusí příspěvek rozklikávat dál. V komunikaci, ani v jejím obsahu nejsou žádné 

výkyvy - přílišné odmlčování nebo nadměrný počet příspěvků během jednoho dne. 

Z profilu je zřejmé, že jeden ze samostatných projektů nadace “Teribear” má vlastní profil 

na Facebooku. Nadace často sdílí aktivity tohoto projektu a odkazuje na něj (obrázek 6). V 

některých případech přidávají krátký úvod, v jiných případech přikládají pouze odkaz. 

 

 Největší prostor věnuje svým partnerům z řad sponzorů, partnerských neziskových 

organizací a jiných právnických osob, které výrazně propaguje ve svých příspěvcích. Ve 

všech případech odkazuje buď na webové stránky partnerů, nebo přímo na jejich 

facebookové profily pomocí přímého odkazu. Všechny tyto příspěvky doprovází 

fotografie, fotoreport z předávání daru nebo akce, na které s partnery nadace 

spolupracovala. V příspěvcích vždy uvádí, v čem konkrétně subjekt nadaci pomáhá a v 

čem spočívá jejich spolupráce. Pokud se jedná o jednorázový finanční příspěvek, nadace 

zveřejňuje výši částky, která byla předána. 
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 Děkujeme Hilton Hotels in Prague za dlouhodobou spolupráci a podporu! V rámci 

večera inspirovaného filmem Alenka v říši divů, převzala nadace šek na částku 50 000 Kč, 

která podpoří mladé lidi z dětských domovů a pěstounské péče ve vzdělání. Zároveň 

děkujeme za umožnění stáží pro tyto mladé studenty. 

 

Pomoc, která baví a spojuje! Zaměstnanci ING Bank Česká republika vlastnoručně napekli 

a připravili dobroty na tradiční charitativní snídani - a díky ní si 7 dětí z pěstounské péče 

užije letní tábor anebo na podzim bude chodit do kroužků. Snídaně přinesla přes 20 000 

Kč, částku banka ještě zdvojnásobila na konečných 42 000 Kč. Díky spolupráci ING Bank 

a NTMd jsme podpořili již více než 900 žádostí. Děkujeme! Více: bit.ly/INGsnidane 

 

 Nadace nezapomíná ani na prezentaci dárců, kteří se rozhodli darovat finance při 

příležitosti různých akcí, na kterých nadace spolupracuje nebo je přímo organizuje. V 

případě tohoto obsahu, nadace vždy prezentuje akci, při které byly finance vybrány, výši 

celkového příspěvku a poděkování dárcům. Pokud nadace komunikuje dar, který poskytuje 

své cílové skupině, vždy k tomu přidává i informace o subjektu, který také na konkrétní 

dar přispěl svými financemi. 

 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do včerejší charitativní akce v kadeřnictvích Bomton! Den 

pro lepší dětství přinesl 111. 841 Kč pro projekt Teribear a my - ale samozřejmě nejen my 

- jsme byli u toho. Tady je malá ochutnávka, podívejte se na fotografie. 

 

 Druhou nejpočetnější kategorií příspěvků jsou odkazy na mediální výstupy. Je 

vidět, že nadace klade důraz na monitoring médií a sdílí všechny výstupy, které se týkají 

buď nadace samotné, nebo oblasti, ve které se nadace pohybuje. Na profilu se také objevují 

výstupy týkající se samotné patronky Terezy Maxové v návaznosti na aktivity nadace 

(obrázek 7). V žádném případě však neprezentuje články pocházející z bulvárních nebo 

lifestylových periodik. Každý výstup médií nadace představí nebo přiloží krátký úvod 

toho, co se čtenáři v obsahu článku dozví. V některých případech citují úryvek z článku 

nebo dodávají doplňující informace. Neprezentuje články bez vlastního vyjádření. 
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"Je skvělé, že tolik mladých lidí dostane šanci," říká Tereza Maxová o charitativní dražbě 

magazínu proč ne?!, díky níž můžeme podpořit skoro tři desítky mladých studentů z 

dětských domovů. 

 

 Třetí největší prostor věnují běžným aktivitám nadace, které mají přímou návaznost 

na poslání nadace - účast na benefičních, společenských a vzdělávacích akcích. 

 

 To, co je na sdíleném obsahu nadace Terezy Maxové unikátní, je stylizace textů 

příspěvků. Texty působí velmi propracovaným dojmem, mají za úkol nejen informovat, ale 

obsahují také určitou přidanou hodnotu. Jde vidět, že autor příspěvků nad textem přemýšlí 

jako nad samostatným celkem. Nabízí jiné úhly pohledu, vyvolává emoce a podněty k 

zamyšlení (obrázek 8). Některý obsah příspěvků je sdílen především za tímto účelem. 

 

Představte si, že každé dítě najde milující náruč. Představte si, že každý z nás pomůže. 

❤️❤️  

 

 Z dětského domova na univerzitu: Markéta je jednou ze studentek a studentů, které 

nadace podporuje v rámci aktivit pro znevýhodněné vysokoškoláky. Teď se připravuje na 

obhajobu magisterského titulu. Držíme palce! Markétin příběh vyšel v magazínu City Life. 

 

 Uživatelé reagují na příspěvky pomocí “liků” jejichž průměrný počet se pohybuje 

okolo sta. Lze pozorovat mírné zvýšení “liků” u příspěvků, ve kterých se objevuje 

fotografie Terezy Maxové. V některých případech uživatelé příspěvky sdílí, ale počet 

tohoto sdílení se pohybuje okolo desítky. Uživatelé obecně příspěvky nadace Terezy 

Maxové příliš nekomentují. Své reakce vyjadřují především pomocí označení “like”. 

Pokud se komentáře vyskytnou, obvykle nevyvolávají následnou diskuzi s ostatními 

uživateli. Uživatelé vyjadřují podporu, svůj pohled na věc nebo se dožadují dalších 

informací k dané věci. Pokud se nějaký komentář objeví, nadace na něj reaguje 

vyčerpávajícím způsobem. Odpovídá na případné otázky a podává bližší informace a 

vysvětlení (obrázek 9).  

 

 Nadaci Terezy Maxové jsem kontaktovala ohledně používání placené reklamy a 

podpory na Facebooku. Bylo mi řečeno, že placenou podporu příspěvků omezeně 
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využívají, především u příležitosti propagace velké akce pro veřejnost, na kterou potřebují 

přilákat co největší počet lidí. 

 

 Nadace je také aktivní na Instagramu a nepravidelně sdílí fotografie ze svého 

Instagramu na svém facebookovém profilu, což napomáhá k větší aktivitě na obou 

kanálech (obrázek 10). Nadace komunikuje také na Twitteru. Komunikace z Facebooku se 

v některých případech dvojí s příspěvky na ostatních kanálech. To znamená, že je ve stejný 

čas zveřejněn stejný příspěvek na Facebooku a například na Instagramu.  

  

 Na Twitteru nadace hojně sdílí zmínky o nadaci z jiných Twitter účtů či speciálních 

účtů svých projektů. Obsah příspěvků na Twitteru je jednodušší a heslovitější tak, jak je na 

Twitteru zvykem (obrázek 11, 12). Komunikace na všech kanálech je přiměřeně aktivní a 

působí identickým dojmem. 

 

Nadace Rozvoje Občanské Společnosti (NROS) 

 

Vznik: 1993 

 

Poslání:  

Posláním nadace je především podpora neziskových organizací, které poskytují pomoc 

ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Nadace také veškerou svou činností 

podporuje dodržování lidských práv a demokratických hodnot. Převládající cílovou 

skupinou nadace jsou děti a mladiství, kterou NROS podporuje pomocí specifických 

programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti 

neziskového sektoru. Je organizátorem sbírky Pomozte dětem, projektu Neziskovka roku a 

koordinátorem Fondu pro nestátní neziskové organizace.  

 

Online aktivita:  

NROS má zřízené webové stránky www.nros.cz, na nichž odkazuje na Facebook. Má 

zřízeny ještě další webové stránky speciálně věnované svým projektům 

www.pomoztedetem.cz, www.neziskovkaroku.cz a www.fnno.cz . Další sociální sítě 

nadace ke komunikaci aktivně nevyužívá. Na Twitteru má zřízen neaktivní účet. Na 



 

                                                                53 

Youtube je zřízen kanál nadace, na němž jsou však poslední příspěvky z roku 2015. Dá se 

tudíž také považovat za neaktivní. 

 

Aktivita na Facebooku: 

 Nadace NROS zveřejnila v průběhu 6 měsíců 51 příspěvků. Z dlouhodobějšího 

sledování profilu nadace je zřejmé, že svou komunikaci cílí především na ostatní neziskové 

organizace. To také odkazuje na její hlavní poslání - rozvoj občanské společnosti.  

 

 Největší množství obsahu sděluje informace o probíhajících aktivitách nadace. 

NROS využívá Facebook pro zvaní na školení, diskuze, konference a další akce, které 

pořádá. Tyto příspěvky se týkají především neziskových organizací, které by mohly být 

zapojeny do aktivit nadace, nebo by se mohly stát účastníkem školení a vzdělávacích akcí. 

Tyto příspěvky většinou spojuje s odkazem na své webové stránky, kde uživatelé najdou 

podrobné informace o dané akci. Facebook využívají také k propagaci různých výzev pro 

neziskové organizace. 

 

Učit se, učit se, učit se... A už zase to vzdělávání! :) 

Víte, jaké jsou novinky v oblasti účetnictví neziskových organizací pro letošní rok? Na 

semináři „Účetnictví, daně a související problematika v NNO v roce 2016“ v úterý 24. 

března 2016 ve Vzdělávacím středisku Václavka v Praze 5 Vám vše potřebné objasní 

Miroslava Nebuželská, specialistka na daně a účetnictví v neziskovém sektoru. 

Přihlášku a další informace najdete na webu NROS: http://www.nros.cz/cs/vzdelavani/46/ 

 

Víte, že NROS už osmým rokem nabízí možnost překlenovací finanční pomoci neziskovým a 

příspěvkovým organizacím, které čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných 

zdrojů na realizaci svých projektů? Právě je otevřeno další kolo výběrového řízení, žádat 

můžete do 27. dubna. 

 

 Příspěvky nejsou vždy doplněny vizuálním prvkem. Pokud ano, tak se ve většině 

případů jedná o odkaz na webové stránky nadace, odkazy na facebookové profily, plakáty 

akcí apod. Fotografie a fotoreporty nejsou příliš využívány. Některé příspěvky proto 

vypadají jako souhrn dlouhých textů, které nepoutají oko uživatele (obrázek 13). 
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 Prostor je také věnován prezentaci partnerů z řad komerčních subjektů i ostatních 

neziskových organizací či vládních programů. NROS většinou neposkytuje konkrétní 

finanční dary, tudíž prezentace partnerů nemá stejnou podobu jako u ostatních organizací 

ve vzorku. V tomto případě se většinou jedná o prezentace projektů, na kterých nadace 

společně s partnery spolupracuje. K některým postům jsou přiloženy i hashtagy, pro větší 

možnost propojení s příspěvky jiných uživatelů Facebooku, které se týkají dané věci. Není 

tomu tak u všech příspěvků, u některých hashtag chybí, i když obsah k nim vybízí. 

Vzhledem k tomuto faktu používání hashtagů trochu ztrácí smysl. 

 

Divadlo Archa, které dlouhodobě spolupracuje s naším projektem Neziskovka roku, uvede 

1. června 2016 derniéru inscenace "vadí-nevadí.cz“. 

Projekt, jenž zrcadlí na půdorysu malého města na východě Čech problémy našeho světa i 

dramata každodenního života. Vadí–nevadí je nevinná dětská hra, kterou jsme snad všichni 

někdy hráli, trochu jinak. Kdy jsme hrdiny a kdy poraženými v očích našeho okolí? Kdo je 

silný a kdo je na konci řady? Kdo je srab a kdo je hrdina? 

Více informací najdete pod tímto odkazem: 

http://www.divadloarcha.cz/cz/projects/show/vadi-nevadi/6 

#nros #neziskovkaroku2016 #divadloarcha #divadlo 

 

V některých případech nadace odkazuje na samostatné stránky svých projektů 

“Pomozte dětem”, “Neziskovka roku” a “Fond NNO”. Bohužel se tak často děje bez 

bližšího popisu a uživatel tak nemá možnost zjistit, jaké existuje propojení mezi NROS a 

projektem. V takovém případě je Facebook používán jako vývěsní tabule a ne oboustranný 

kanál, jehož úkolem je vyvolávat interakci (obrázek 14). Čerstvý fanoušek nadace tak 

vůbec netuší, oč se jedná. U některých příspěvků také není jasné, proč je nadace sdílí a kdo 

v příspěvku vystupuje. V některých případech je však vše dokonale vysvětleno. Tato 

nekompaktnost působí zmateně. 

 

Včera proběhla vernisáž výstavy "Můj svět bez domova", na kterou upozorňoval už před 

pár dny náš program Fond pro NNO. Díky Petře z Fondu informaci o zajímavé výstavě 

dostáváte i Vy. :) 

https://www.facebook.com/fondnno/
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Fotografie jsou od tří žen bez domova, které během tří let v unikátních momentkách 

zachytily, jak vidí svůj svět 

Výstava fotografií Můj svět bez domova je umístěna v Národní technické knihovně v Praze 

a potrvá do 8. dubna 2016. 

 

Nadaci jsem oslovila s dotazem, zda používají placenou reklamu či sponzorované 

příspěvky. Bylo mi řečeno, že možnosti sponzorovaných příspěvků využívají. Přesto jsem 

však na profilu nezaznamenala zvýšenou odezvu uživatelů. Pouze u šesti z jednapadesáti 

příspěvků se objevil jeden komentář, který ovšem nevzbuzoval reakce dalších uživatelů. V 

případě jednoho příspěvku z šesti se objevily komentáře dva. Tento příspěvek prezentoval 

člena týmu nadace při zpracovávání grantových žádostí.  

 

 Počet označení “like” v případě žádného příspěvku nepřesáhl desítku, u některých 

příspěvků nebyla reakce vůbec žádná. Bylo tomu tak i v případě příspěvků, které pokládaly 

přímé otázky a vybízely k interakci. 

 

Máte na starost účetnictví neziskové organizace? 

Chcete se dozvědět vše o dani z příjmů právnických a fyzických osob za rok 2015 pro 

NNO? 

Tak přijďte na seminář s daňovým poradcem Tomášem Doleželem, který proběhne v úterý 

1. března 2016 ve Vzdělávacím středisku Václavka na Praze 5. Zbývají poslední volná 

místa, tak neváhejte. :) 

Podrobnosti a možnost přihlášení najdete na našich internetových stránkách. 

 Nadace také prezentuje své pracovníky a sdílí příspěvky tzv. přímo z akce. Sdílí 

reporty z veletrhů, z každodenních pracovních aktivit atd. V některých případech jdou však 

až příliš do detailů a sdílí soukromé události členů svého pracovního týmu (obrázek 15). 

Tento příspěvěk působí až bizarně, jelikož se objevuje mezi příspěvky, které jsou 

povětšinou zaměřeny na profesionální informace z oboru. Pokud by nadace sdílela více 

příspěvků tohoto typu, možná by příspěvek působil méně nepatřičně. 

 

https://www.facebook.com/mujsvetbezdomova/
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 Celkově působí komunikace nadace NROS na Facebooku nekompaktně. Příspěvky 

nemají jasnou strukturu, některé jsou příliš stručné a neposkytují dostatek informací, jiné 

jsou až příliš dlouhé a některé postrádají text úplně a pouze zveřejňují odkazy na příspěvky 

jiných profilů bez udání důvodu. 

 

Nadace Naše dítě 

 

Vznik: 1993 

 

Poslání:  

Posláním nadace je pomoc týraným, zneužívaným, fyzicky i mentálně postiženým 

a opuštěným dětem a dětem, které se ocitnou ve složité životní situaci. Nadace své cílové 

skupině poskytuje finanční podporu, podporuje partnerské organizace, organizuje osvětové 

kampaně a zasazuje se o legislativní změny týkající se právní ochrany dětí.  

 

Online aktivita:  

Nadace se prezentuje na svých webových stránkách www.nasedite.cz, na kterých 

odkazuje i na své kanály na sociálních sítích - Facebook, Twitter, Google+ a Instagram. Na 

všech těchto sítích aktivně zveřejňuje příspěvky. Youtube kanál nadace je také aktivní. 

S přihlédnutím k faktu, že originální videa nadace jsou zveřejňována s ročním odstupem. 

Lze vysledovat návaznost na aktuální kampaně nadace. 

 

 

Aktivita na Facebooku: 

 Nadace má na svém profilu 2820 fanoušků. Za dobu 6 měsíců zveřejnila 59 

příspěvků. V přidávání příspěvků není možné vysledovat pravidelnost, v některých 

případech jsou přidány i tři příspěvky denně. 

 

 Nadace svůj profil plní především obsahem, pomocí kterého s uživateli sdílí 

informace z oboru, ve kterém nadace působí. Sdílejí mediální výstupy, které se týkají 

daného tématu, komentují legislativní změny a aktuální dění v oboru (obrázek 16). Tento 

druh obsahu vybízí k zamyšlení, ke sdílení názoru nebo diskuzi. Nadace se vyjadřuje i k 

http://www.nasedite.cz/
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velmi kontroverzním tématům, které ve své době hýbaly mediálním prostorem. Pokládají 

otázky vztahující se k tématu v článku a vyzývají k reakci. 

 

Souhlasíte? Myslíte, že demonstrace proti úřadu Barnevernet mohou něco změnit? My v to 

doufáme. 

 

 Sdělení týkající se aktuálního dění v oboru, do kterého svou činností nadace také 

zasahuje, tvoří nejpočetnější kategorií sdělení. Ke zprostředkování takových informací 

používá nadace články z médií nebo odborné komentáře. Tyto výstupy vždy sdílí spolu s 

originálními komentáři, které navazují na obsah daného článku. I přesto, že je příspěvek 

zpracován tímto způsobem, nemá příliš velkou odezvu u uživatelů. Počet označení “like” 

nepřesáhne desítku a komentáře se vyskytují jen zřídka. Navzdory tomu nadace pokračuje 

ve sdílení tohoto typu obsahu se stejnou intenzitou. Aktuální dění a informace z oboru 

nadace reflektuje i v článcích na svém blogu na serveru idnes.cz, který také propaguje na 

svém profilu (obrázek 17).  

 

 Nadace Naše dítě využívá Facebook také k propagaci svých aktuálních aktivit 

a kampaní. V době sledování probíhala kampaň “Myslete na děti”. Nadace svou kampaň 

oficiálně odstartovala příspěvkem, ke kterému byl přiložen odkaz na webové stránky a 

oficiální plakát ke kampani. 

 

Nadace Naše dítě právě odstartovala kampaň „Myslete na děti“. Rozchod rodičů nesmí 

být památkou na celý život. Více na mysletenadeti.cz! 

 

 U tohoto příspěvku se markantně zvýšila odezva uživatelů - počet označení “like” 

se vyšplhal až na 262, příspěvek byl komentován 15 uživateli a 706 jich příspěvek sdílelo 

dále (obrázek 18). Příspěvek, týkající se kampaně, který bezprostředně následoval, měl 87 

označení “like” a 348 uživatelů jej sdílelo. Pouze tyto dva příspěvky uživatelé 

komentovali. V komentářích sdíleli své zkušenosti s daným problémem, vyjadřovali své 

pohledy a názory na danou věc (obrázek 19).  
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 Následující příspěvky odkazující na kampaň již nemají tak vysokou odezvu, i když 

je stále vyšší než u ostatních příspěvků. Obsah těchto příspěvků tvoří příběhy nebo citáty 

dětí z rozvádějících se rodin. 

 

"Neptejte se mě, koho z vás mám raději. Mám vás oba stejně rád. Neočerňujte přede mnou 

toho druhého, protože mě to bolí." 

Tak zní jedna z 20 proseb dětí. 

#myseletenadeti #nerozvadejtesesnami 

 

 V případě těchto příspěvků nadace poprvé využívá hashtagů, které byly vytvořeny 

speciálně pro tuto kampaň. K příspěvku také přikládá odkaz na webové stránky nadace, 

kde uživatel nalezne více informací o kampani. Další příspěvky tohoto typu jsou 

obohaceny o tvrzení odborníků, kteří pracují s danou cílovou skupinou (obrázek 20). Ne 

všechny příspěvky již však obsahují hashtag kampaně.  

 

Ema - milá usměvavá dívka. Chodí do šesté třídy. Přišla do poradny spolu s tátou. Oba 

trochu nápadně veselí. Před dvěma měsíci máma odešla s milencem a ona zůstala s tátou. 

Rozchod rodičů zvládá, jak sama říká - „v pohodě!“. Jen tátovi se to jaksi nezdá. Jakmile 

se ocitneme v poradně samy, jakoby se celá schoulila do maličké kuličky. „Jsem totálně na 

sračky. Ale nechci, aby to taťka věděl. Sám to nedává.“ Za chvíli se vymění. Přijde táta. 

Ještě před chvilkou chlap jak hora, sršící energií. Teď? Jakmile se za Emou zavřou dveře, 

zasune se do křesla a chvíli mlčí. Stěží zakrývá pláč. „Jsem na dně. Odešla s mým 

nejlepším kámošem. Myslel jsem si, že to dám, ale už nemůžu. Zhroutil se mi svět. Jen 

nechci, aby to na mně Ema viděla.“ A tak si každý žije svůj smutek za hradbou 

posešívanou z předstírané pohody a z lásky k druhému si nedovolí své prožívání pravdivě 

zveřejnit. 

Více příběhů zde: http://www.mysletenadeti.cz/#!odbornici/chwp 

 

 Zájem o příspěvky však s pokračováním kampaně klesá. Obsah je i nadále 

zajímavý a reflektuje danou problematiku z různých úhlů pohledu. K příspěvkům je vždy 

přiložen odkaz na webové stránky. Přiložení odkazu však zapřičiňuje i to, že příspěvky 

působí vizuálně stejně. I když příspěvek obsahuje zajímavé informace, nepoutá uživatele 

https://www.facebook.com/hashtag/myseletenadeti?source=feed_text&story_id=1054153461297407
https://www.facebook.com/hashtag/myseletenadeti?source=feed_text&story_id=1054153461297407
https://www.facebook.com/hashtag/nerozvadejtesesnami?source=feed_text&story_id=1054153461297407
https://www.facebook.com/hashtag/nerozvadejtesesnami?source=feed_text&story_id=1054153461297407
http://www.mysletenadeti.cz/%25252523!odbornici/chwp
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pohledem. Příčinou může být i to, že ne vždy je použit hashtag, které by propojoval 

jednotlivé příspěvky i od jiných uživatelů. 

 Kromě plakátu sdílí nadace v rámci kampaně také obrázky a ručně psané dopisy 

jednotlivých dětí, kterých se daný problém týká (obrázek 21). 

 

Jak to vidí děti? Další zpověď přímo ze školní lavice! www.mysletenadeti.cz 

#mysletenadeti #nerozvadejtesesnami 

 

 I přesto, že nadace po nějaké době trvání kampaně, začala vizuální podobu 

příspěvků měnit, odezva uživatelů nestoupá. Počet označení “like” se pohybuje kolem 

deseti, zřídka se objevuje sdílení příspěvků a komentáře. 

 

 Významnou kategorii tvoří příspěvky, které odkazují na poskytnuté dary a pomoc 

cílové skupině nadace. Tyto příspěvky však nemají stálou strukturu. V některých případech 

je uvedena výše daru, v některých se tento údaj neobjevuje. Na tyto příspěvky uživatelé 

reaguji většinou pomocí označení “like”. Minimálně se objevují komentáře uživatelů, ve 

kterých většinou vyjadřují podporu a poděkování nadaci. 

 

 I v tomto případě jsem prostřednictvím Facebooku kontaktovala nadaci, jejíž 

pracovník mi odpověděl ve velmi krátkém čase. Sdělil mi, že placenou propagaci na 

Facebooku využili pouze jednou. Výsledek je uspokojil, ale bohužel je pro ně tato cesta 

finančně náročná, proto ji nevyužívají tak často, jak by si přáli. Z reakcí uživatelů lze 

předpokládat, že oním jedním příkladem byl právě příspěvek, který odkazoval na start 

kampaně “Myslete na děti”. 

 

 Nadace komunikuje také na Instagramu. Zde je však komunikace velmi nahodílá a 

mezi jednotlivými příspěvky je až roční pauza. Obsah příspěvků koresponduje s 

komunikací na Facebooku - nadace prezentuje především své aktivity. Na Twitteru nadace 

komunikuje stejným způsobem. Mezi jednotlivými příspěvky je i půlroční pauza. Na síti 

Google+ nemá nadace žádné příspěvky. 

 

 

http://www.mysletenadeti.cz/
https://www.facebook.com/hashtag/mysletenadeti?source=feed_text&story_id=1088719874507432
https://www.facebook.com/hashtag/mysletenadeti?source=feed_text&story_id=1088719874507432
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Nadace Leontinka 

Vznik: 2005 

 

Poslání:  

 Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím 

posláním je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a zapojení do 

společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace rozděluje finanční prostředky 

a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc 

konkrétním institucím a dětem.  

 

Online aktivita:  

 Nadace Leontinka má zřízené webové stránky www.nadaceleontinka.cz. Zde má 

přímý link na svou stránku na Facebooku. Na jinou sociální síť neodkazuje. Nadace 

fungovala i na Instagramu, kde se prezentovala pod názvem svého projektu “Mýmaočima”. 

Ten je však již od roku 2014 neaktivní. Profil nadace na Twitteru je také dohledatelný, 

avšak neaktivní.  

 

Aktivita na Facebooku: 

 Nadace Leontinka má na svém facebookovém profilu 1223 fanoušků. Po dobu šesti 

měsíců zveřejnila na Facebooku 49 příspěvků. 

 

 Největší prostor věnuje Leontinka prezentaci partnerů, se kterými navazuje různé 

druhy spolupráce za účelem naplňování poslání nadačního fondu.  

 

 Pomocí mnoha fotoreportů nebo přímých živých reportů nadace také hojně 

prezentuje své klienty, které nejčastěji zachycuje právě v akci (obrázek 22). Nadace se 

spolu s klienty účastní velkého množství sportovních benefičních akcí. Z akcí poskytuje 

celou řadu reportů přímo z místa. Fotoreporty jsou v případě nadace Leontinka využívány 

velmi často a obsahují desítky fotografií. 

 

“Aspoň přese mě líp uvidí”, komentuje svou závodní dvojici trasér. Honza s Honzou si 

zaběhnou 10 km. Dva zrakově postižené závodníky Evku a Ivoše už máme na 25. km právě 

teď. 
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Tento druh příspěvků vyvolává reakce uživatelů, kteří pomocí komentářů pod 

příspěvkem povzbuzují a podporují nadaci v dané aktivitě. 

 

 Nadace ve své komunikaci často používá přímou řeč a otázky, které vybízejí k 

reakci. Bohužel se jim tato metoda příliš nedaří, jelikož uživatelé tyto příspěvky 

nekomentují. Vyjadřují reakci pouze pomocí označení “like”, to navíc ne v hojném počtu. 

Příspěvky jsou adresné, uživatele přímo oslovují a umocňují autentičnost aktivit nadace. 

Můžeme pozorovat, že autor příspěvků hledá neotřelá větná spojení, návaznosti a dává si 

záležet na tom, aby byl příspěvek pro čtenáře atraktivní a zaujal i svou stylistickou 

podobou, nejen informací, kterou obsahuje. 

 

 

Ženy, neuschly jste? :) Nevidomému Ondrovi Zmeškalovi pomáhal v plnění velikonoční 

povinnosti jeho vodicí pejsek :) 

Ondru můžete vídat na našich sportovních akcích, nebo si zatím pročítat jeho skvělý blog 

www.blindman.cz! 

 

Naši nevidomí běžci potřebují nové boty…Pomůžeme jim v tom uběhnutými kilometry? 

 

Snad nám vydrží alespoň trocha sněhu, abychom se mohli pod vedením zkušených 

instruktorů opět přiučit něco nového ze správné techniky běžeckého lyžování, prověřit, jak 

jsme na tom s nezbytnou rovnováhou a vyškolit několik nových trasérů. Držte nám palce, a 

pokud se budete zítra pohybovat v Harrachově, přijďte se podívat, jak nám to půjde  

 

 Poslední největší součást tvoří právě příspěvky, které obsahují výzvy k zapojení či 

dárcovství. Nadace přímo oslovuje potenciální dárce z řad svých fanoušků a vyzývá je 

k zapojení buď pomocí určité aktivity, nebo prostřednictvím finančních příspěvků (obrázek 

23).  

 

 Z celkového hlediska působí profil integrovaně a kompaktně. Příspěvky vždy do 

detailů vysvětlují veškeré dění. Je vidno, že stránku spravuje někdo, kdo nad obsahem 

http://www.blindman.cz/
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jednotlivých příspěvků přemýšlí a zasazuje je do kontextu. Nadace se snaží sdělení 

podávat různými formami. V stylu komunikace nejsou žádné výkyvy. Je vedena velmi 

pozitivním a srdečným dojmem.  

  

 Většina příspěvků má však příliš dlouhý rozsah a je třeba příspěvek ještě rozbalit, 

což by mohlo některé uživatele odradit (obrázek 24). Je to pravděpodobně zapříčiněno tím, 

že se nadace snaží uvést detailní informace o svých aktivitách nebo akcích. Některé 

příspěvky navíc obsahují více druhů sdělení (informace o aktivitách, klientech, 

partnerech), které by bylo vhodnější rozvrstvit do několika příspěvků a udržovat tak 

kontakt s uživateli. 

 

Osmnáctka statečných se zúčastnila 3. ročníku závodu Hostivice RUN 

Tak početnou „žlutou armádu“ běžecký závod nepamatuje. Hned osmnáctka našich 

handicapovaných běžců vyrazila v sobotu 21. května na malebnou trať Hostivice RUN 

podél místních rybníků. Po celou dobu se o ně starali traséři z řad společnosti Office 

Depot a místních běžců, pro které to byla v drtivé většině první zkušenost s trasérstvím. A 

zvládli to skvěle, do cíle pětikilometrového závodu se dostali všichni bez větších problémů, 

a to i přesto že na trati bylo pár záludnějších míst s úzkou lávkou nebo kořeny. Mezi běžci 

vyčníval nejvíce Honza Bošek, a to nejen svou vysokou postavou. Na účasti našich běžců 

měl totiž největší zásluhu, dovezl je na Hostivice RUN z goalballového soustředění. „Moc 

dlouho jsem nad nabídkou běžet tady nepřemýšlel, a jsem za to rád, bylo to v rámci 

soustředění skvělé zpestření. Všichni se tady o nás skvěle starali a lidé z Office Depot nás 

dokonce vyzvedli na metru Zličín a po závodě dopravili zpět.“ 

Zdá se, že v naší Nadaci vzniká nová tradice. Hostivice RUN vyběhl letos do svého třetího 

ročníku, uvidíme, zda i ty další budou zabarveny do žluta. Pořadateli a společnosti Office 

Depot moc děkujeme za možnost startovat na závodě zcela zdarma a za poskytnutí trasérů. 

Stálo to za to! 

 

Výše uvedený příspěvek obsahuje kvalitně vystavěný příběh, který ilustruje 

atmosféru na akci. Další informace ohledně partnerů mohly tvořit obsah jiného příspěvku. 

Navíc nejsou využity přímé odkazy na webovou stránku partnera nebo proklik na jeho 

facebookový profil.  
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Bylo by jistě přínosnější nalézt v délce textů určitý kompromis, jelikož některé 

příspěvky jsou zase omezeny pouze na několik vět. 

 

14 běžců ve žlutých vestičkách už je přihlášeno do charitativního závodu "Od nevidim do 

nevidim", pořádaného nevidomým horolezcem Honzou Říhou. Už za týden, přidáte se?   

 

Průměrný počet označení “like” u jednotlivých příspěvků je 30. Některé příspěvky 

neobsahují reakci žádnou. Nelze vysledovat souvislost mezi použitím přímé řeči a 

zvýšením odezvy u uživatelů. Lze tvrdit, že komentáře se objevují pouze u příspěvků, 

které sdílejí informace “přímo z akce”. Jiný druh příspěvků uživatelé nekomentují. 

Komentáře se neobjevují ani pod příspěvky, které zpětně odkazují na danou akci pomocí 

rozsáhlých fotoreportů. 

 

 Nadaci Leontinka jsem také kontaktovala s dotazem ohledně placené podpory na 

Faceboku. V jejím případě byla za celou dobu fungování nadace použita pouze jednou za 

účelem propagace koncertu při příležitosti výročí nadace. 

 

 

Nadační fond La Vida Loca 

 

Vznik: 2015 

 

Poslání:  

Nadační fond pomocí svého projektu “Život v kufříku” podporuje zdravý rozvoj 

dětí, které nemají možnost vyrůstat se svými biologickými rodiči. Hlavní aktivitou nadace 

je distribuce originálních kufříků s novorozeneckým vybavením do nemocničních oddělení 

po celé České republice. Součástí projektu je i proškolování zdravotnického personálu 

v komunikaci s adoptivními rodiči, která má zajistit vhodnou adaptaci novorozence do 

adoptivní rodiny.  
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Online aktivita:  

Nadační fond disponuje webovými stránkami www.nflavida.org. Na hlavní stránce 

pomocí tlačítka “Share” odkazuje na svůj profil na Facebooku. V dolní části hlavní stránky 

jsou aktivní ikony Twitteru, Youtube a Facebooku. Bohužel, po kliknutí na tyto ikony vede 

cesta pouze na neznámé stránky komerční firmy, nikoli na profily nadačního fondu. 

 

Aktivita na Facebooku: 

  

 Nadační fond La Vida Loca představuje unikátní článek mého výzkumného vzorku. 

Ve stejné době jako byl založen nadační fond, byl založen také profil na Facebooku. 

Naskytl se tudíž unikátní pohled na to, jak se komunikace vyvíjela v souladu s vývojem 

aktivit fondu. Na Facebooku má nadační fond 167 fanoušků. V období šesti měsíců 

zveřejnil fond 40 příspěvků. Zveřejňování je nepravidelné, v některých případech je 

zveřejněno až 9 příspěvků za den.  

 

 Komunikace fondu byla zahájena příspěvkem s fotografií sdělující založení fondu 

a představením zakladatelek. Bohužel však chybí informace o tom, čím se bude nadační 

fond především zabývat. Tato informace je zveřejněna na webových stránkách, které 

nadační fond přikládá k příspěvku. Pro uživatele to však znamená klik navíc a zrovna první 

příspěvek na Facebooku k tomuto sdělení přímo vybízí.  

 

Srpen 2015: Iva Říhová a Martina Opava se rozhodly něco změnit 

- pomáhat je součástí našeho života 

- s vděkem za naše šťastné osudy máme touhu dělat více 

- ... tak jdeme s kůží na trh 

Začínáme! 

21.12.2015 - oficiální zápis Nadačního Fondu LA VIDA LOCA 

s cílem pomoci projektu ŽIVOT V KUFŘÍKU 

Děkujeme Lukáši Táborskému a Míši Říhové za jejich skvělou práci a nafocení kalendáře 

2016, který nám pomáhá získávat finanční prostředky pro pomoc novorozencům mířícím 

do kojeneckých ústavů. 

http://www.nflavida.org/
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Sledujte naše stránky: www.nflavida.org 

Děkujeme všem, 

I+M 

 

 Facebook využívají především jako nástroj k vyjádření díků partnerům za 

spolupráci a dary, které jim byly poskytnuty. Poděkování však sdílí vždy jednoduchou až 

vágní formou a málokdy ve svých příspěvcích vysvětlují, v čem daná pomoc spočívala. 

Příspěvky s vyjádřením díků navíc prezentují až příliš často. Dobrým příkladem může být 

benefiční akce, kterou nadační fond pořádal. Na organizaci se podílela řada sponzorů. 

Fond věnoval poděkování každému z nich jeden příspěvek na svém profilu, až se konečný 

počet příspěvků vyšplhal na devět. V některých případech fond děkuje a zároveň 

oznamuje, v čem podpora spočívala, v jiných příspěvcích, které bezprostředně následují, to 

nezmiňuje. 

 

Mnohé díky panu řediteli Galerie Miro za poskytnutí úžasného prostoru galerie: 

www.galeriemiro.cz 

 

Celý večer rozlévala lahodné víno přímo paní Michlovská z Vinselekt Michlovský 

www.michlovsky.com DĚKUJEME! 

 

Profesionální catering zajišťovala Restaurace Etnosvět www.etnosvet.czobrovské díky! 

 

Fotografie ve formátu 1x1m skvěle vytisklo studio Aquarel - děkujeme! www.aqaurelcz.cz 

 

Děkujeme také ateliéru Malování a kreslení za zapůjčení foto-stojanů 

www.malovanikresleni.cz 

 

Velká pomoc přišla také od Hotelu Savoy, díky! 

www.hotelsavoyprague.com 

 

Děkujeme našim partnerům, bez kterých by se vernisáž nemohla konat. Těšíme se na další 

spolupráci a přejeme jen samé úspěchy. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%252525253A%252525252F%252525252Fwww.nflavida.org%252525252F&h=JAQEsjMk_AQG5meqxBT9l596dAja_ISSx7ZtGpBJcw6pJ8g&enc=AZNBi5zaS04I0hLMpAldTU2QrlLvxnNFd00-C2k_6IIqumknsNBq5Vdxr38KfNBh8eMF_H_K2R1ZAs3jVvjYW8dwkEo5b1IJ0Inkzi20gzH7lIH-WA-VRn-hWlcmaOAkjqA4Irsm7fND2Xki22nwNyKvqOMJiJSKXOx2AW-ukRK1mChzdKdVdD4Oej-wjM5UoqFfEXyi6kxXH5kxJdW77lpr&s=1
http://www.galeriemiro.cz/
http://www.michlovsky.com/
http://www.etnosvet.cz/
http://www.aqaurelcz.cz/
http://www.malovanikresleni.cz/
http://www.hotelsavoyprague.com/
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A samozřejmě obrovské díky naší patronce MONICE SOMMEROVÉ a jejímu pěveckému 

partnerovi TOMÁŠI VAŇKOVI 

Byla to nádhera a všichni jsme měli husí kůži po celém těle! 

 

Všechny příspěvky jsou uvedeny v průběhu jednoho dne. Toto sdělení je velmi 

vágní a nepodněcuje k jakékoli reakci. Navíc se jedná o totožné sdělení, které je 

prezentováno vícekrát v průběhu jednoho dne. Nadační fond mohl využít tohoto obsahu 

lépe, zveřejňovat příspěvky postupně každý den a takto se připomínat uživatelům po 

troškách. Navíc se v příspěvcích neobjevuje proklik na facebookové stránky jednotlivých 

subjektů, čímž by mohly příspěvky přitáhnout větší pozornost. 

 

 Velkou část příspěvků tvoří také prezentace aktivit a předávání darů cílové skupině 

nadačního fondu. Všechny tyto aktivity jsou organizovány v rámci pilotního projektu Život 

v kufříku. V rámci facebookové komunikace však není nikde vysvětleno, čemu se projekt 

přesně věnuje. Ani v informacích o nadačním fondu není vysvětlen účel projektu. Absence 

bližších informací o nejdůležitější aktivitě nadačního fondu je výrazným handicapem v 

celkové komunikaci.  

 

 Komunikace na Facebooku vyžaduje taktéž kontrolu reakcí uživatelů. V případě 

jednoho příspěvku došlo ze strany uživatelky k osočení nadačního fondu z podvodu 

a parazitování na cizím nápadu (obrázek 25). Uživatelka svůj názor zveřejnila v komentáři 

pod příspěvkem. Na její komentář reagovali i jiní uživatelé. Na tuto výměnu názorů ale 

nereagoval sám nadační fond. Je možné, že autorku komentáře fond kontaktoval 

prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, ale jednou ze zásad krizové komunikace 

je bezprostředně reagovat na jakýkoli komentář či otázku. O tomto incidentu na profilu 

nepadla zmínka ani v žádném z následujících příspěvků. Nadační fond mohl například 

danou situaci vysvětlit a uvést vše na pravou míru v následujícím příspěvku. 

 

 Z celkového hlediska působí profil nekompaktním dojmem. Jednotlivé příspěvky 

nemají jednotnou strukturu. Lze vidět, že správci profilu nemají tolik zkušeností s prací s 

Facebookem a příspěvky prezentují spíše nahodile, dle aktuální nálady. U některých 

příspěvků chybí vizuální část, tedy fotka nebo video, která by zajistila větší dosah na zdech 
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uživatelů. Obsahu někdy chybí kontext - nadační fond například děkuje celebritě, ale není 

jasné proč a jakou návaznost má toto sdělení na aktivity nadačního fondu (obrázek 26).  

 

 V komunikaci nelze vysledovat tendenci oslovovat konkrétnější cílovou skupinu. 

Obsah příspěvků nevybízí k reakci. Nadační fond neužívá přímá oslovení, otázky, ani 

přímou řeč. Primárně svými příspěvky neprobouzí emoce. Neuvádí příběhy členů cílové 

skupiny, ke které směřují aktivity nadačního fondu. Příspěvky působí stále stejně, nadační 

fond buď říká, co dělá, nebo někomu děkuje. Dá se říci, že zde není využit potenciál, který 

jistě za posláním nadačního fondu existuje. 

 

 Odezva uživatelů, kterou vyjadřují pomocí označení “like”, se průměrně pohybuje 

okolo desítky. Jen u čtyř ze všech příspěvků se objevují komentáře. Celkový počet 

komentářů je vyšší, ale v několika případech příspěvek komentují samy zakladatelky. V 

jednom případě je pod příspěvkem rozsáhlejší diskuze, kterou popisuji výše. V případě 

jednoho příspěvku se objevuje komentář, který explicitně nabízí nadačnímu fondu 

spolupráci. Nadační fond však na tento komentář nijak nereaguje. Je možné, že byl 

uživatel na základě tohoto komentáře kontaktován pomocí soukromé zprávy, ale to 

bohužel běžný uživatel nevidí. Pro běžného uživatele zůstává tento komentář bez odezvy.  

 

 Nadační fond jsem rovněž kontaktovala s dotazem na placenou podporu na 

Facebooku. Bylo mi sděleno, že využili možnosti sponzorovaného příspěvku pouze 

jedenkrát za šest měsíců. 

 

Nadační fond Kolečko 

 

Vznik: 2004 

 

Poslání: 

Nadační Fond finančně podporuje Centra české traumatologie a realizuje programy 

prevence úrazu dětí, zejména v silničním provozu. Zároveň zajišťuje pomoc dětem 

postiženým následky dopravních nehod nebo jiným úrazem. Soustředí se také na zmírnění 

fyzických, psychických a sociálních dopadů souvisejících s nehodami a úrazy. 
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Online aktivita:  

Nadační fond má své webové stránky www.kolecko.cz. Na nich neodkazuje na své 

profily na sociálních sítích. K prezentaci na sociálních sítích využívá pouze Facebook. 

Profil je zřízen také na Youtube, na něm ale nadace vůbec nekomunikuje. Na Youtube je 

nahráno pouze jedno video, které je více než rok staré, tudíž lze kanál považovat za 

neaktivní. 

 

Aktivita na Facebooku:  

Nadační fond má 669 fanoušků. Za dobu šesti měsíců fond zveřejnil 15 příspěvků. 

Po dobu čtyř měsíců nezveřejnil na svém profilu žádný příspěvek. Tato pauza v 

komunikaci nebyla nadačním fondem nijak zdůvodněna. Takto dlouhé odmlčení je velmi 

nežádoucí, jelikož je trvale narušena pozornost publika a nadační fond může začít svůj 

profil budovat takřka od začátku.  

 

Komunikace nadačního fondu není kompaktní. V některých případech jsou 

příspěvky dlouhé a podávají detailní informace. Některé příspěvky pouze sdílí odkaz a v 

některých případech vůbec není jasné proč. Nadační fond například sdílí odkaz na 

facebookový profil “ČEZ lidem”. Lze předpokládat, že tak činí proto, že spolupracuje s 

Nadací ČEZ, ale nikde není řečeno, v čem daná spolupráce spočívá (obrázek 27). Takový 

příspěvek má daleko menší potenciál oslovit příznivce. Nadační fond sdílí mediální 

výstupy, ve kterých figuruje, nebo které komunikují informace z oboru. Tento obsah 

komentuje, nebo sdílí pouze jako odkaz (obrázek 28). 

 

Nadační fond na Facebooku prezentuje především své aktivity a komunikace je 

cílena na široké spektrum publika. Některé z příspěvků jsou publikovány pouze jako odkaz 

nebo vizuál, který není nijak uveden, a tudíž má daleko menší potenciál oslovit příznivce. 

V jiných případech nadační fond přikládá plakát, který zve na benefiční koncert kapely ve 

prospěch fondu. Tento plakát zveřejňuje bez jakéhokoli delšího úvodu a nevysvětluje, 

čemu přesně koncert prospěje. Bližší informace jsou sice uvedeny na plakátě, který si ale 

uživatel musí rozkliknout, což je krok navíc a není důvod, proč tyto informace neuvést v 

samotném příspěvku. Nadační fond takto významnou událost prezentuje jen jednou větou. 

 

http://www.kolecko.cz/


 

                                                                69 

Tata/Bojs pro Kolečko ve vile Tugendhat!!!! ..přijďte všichni!!!!  

 

V jiných případech jsou příspěvky neúměrně dlouhé. Dalo by se říci, že jejich délka 

nekoresponduje se sdělením, které komunikuje. Nadační fond například komunikuje dar - 

konkrétně nákup dvou brýlí pro operatéry. Tento dar komentuje příliš dlouhým odstavcem, 

který sice obsahuje přímou řeč jednoho z operatérů, ale sdělení je dlouhé a má příliš 

vědecký charakter. Navíc součástí příspěvku není poděkování partnerovi, ani odkaz na 

jeho webové stránky nebo facebookový profil. Uživatelé na toto sdělení reagovali pomocí 

deseti označení “like”. 

 

Kolečko díky daru společnosti Astellas Pharma koupilo lupové brýle 

Společnost Astellas Pharma věnovala nadačnímu fondu Kolečko sponzorský dar ve výši 

60.230,- Kč. Rozhodli jsme se použít celou částku k nákupu dvojích speciálních brýlí 

v celkové hodnotě 60.500,- Kč pro operatéry v Centru dětské traumatologie Thomayerovy 

nemocnice v Krči. Přednosta centra Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. vysvětlil, proč jsou 

pro něj a jeho kolegy větším pokladem než pohádkové růžové brýle: "Lupové brýle se 

v lékařství používají tam, kde rozlišovací schopnost lidského, chirurgova oka nestačí 

k rozeznání detailů operovaných tkání, kde je třeba zvětšení. Lupové brýle používané 

v medicíně obvykle zvětšují 2,5x až 5x a platí, že čím větší je zvětšení, tím menší je 

pracovní pole, tedy zvětšená plocha těla operovaného pacienta. Chirurgické lupové brýle 

musí splňovat řadu specifických parametrů, především dokonalou kvalitu zvětšeného 

obrazu, musí být přizpůsobitelné jak ve sklonu osy pohledu na operační pole, tak v 

individuálních rozměrech různých operujících chirurgů. Zvětšovací optiku musí být možné 

odklopit bez snímání celých brýlí, aby se chirurg mohl orientovat v okolí operačního pole, 

nebo viděl na nástroje na instrumentačním stolku. Centrum dětské traumatologie v Praze 

Krči bude využívat lupové brýle především u operací poraněných dětí při poškození nervů, 

rekonstrukci šlach i jiných malých struktur především na ruce, při krytí úrazových defektů 

kůže a měkkých tkání a u popálenin. Klinika v Krči má samozřejmě moderní operační 

mikroskop, potřebný k mikrochirurgickým výkonům například v neurochirurgii, ale funkční 

lupové brýle v současné době již neměla. Nákup lupových brýlí je tedy dalším pokrokem v 

materiálním vybavení našeho pracoviště a ve zlepšení péče o poraněné děti", dodává pan 

profesor Havránek. Tak vidíte...  
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 Významným článkem komunikace je pozvánka na opakované akce nadačního 

fondu v různých městech. Tato akce je komunikována pomocí vizuálně podobných 

plakátů. Nadační fond v některých případech sdílí pouze tento plakát, jindy ho doprovodí 

velmi jednoduchou větou. 

 

Tuto neděli se na vás budeme těšit v Ústí nad Orlicí.  

 

Z celkového pohledu komunikace nadačního fondu Kolečko nevybízí k jakékoli 

reakci. Fond nepokládá otázky, nevybízí k zapojení. Facebookový profil je v podstatě 

pouze nástěnka pro oznamování faktů. Aktivita navíc nemá žádnou kontinuitu. Někdy 

nadační fond sdílí například tři příspěvky denně, v jiných případech se odmlčí až na dobu 

jednoho měsíce. U více než poloviny příspěvků můžeme sledovat nulovou odezvu 

uživatelů - žádné označení “like” ani komentáře, či sdílení. Celkově profil působí 

neprofesionálně a prezentaci chybí kompaktnost. Příspěvky jsou zveřejňovány čistě 

nahodile a nelze vypozorovat jakoukoli strategii nebo interakci. Nadační fond naprosto 

nevyužívá potenciál facebookové komunikace. 

 

Nadaci jsem taktéž kontaktovala ohledně placené podpory na profilu. Odpovědi se 

mi dostalo do deseti minut. Placenou reklamu za dobu trvání facebookového profilu 

nadace nevyužila. 

 

Nadační fond Kapka Naděje 

 

Vznik: Nadační fond byl založen Vendulou Pizingerovou, manželkou známého hudebního 

skladatele Petra Svobody, v roce 2000. 

 

Poslání:  

Založení fondu je spojeno se smrtí dcery Venduly Pizingerové, Kláry, která 

podlehla leukémii. Postiženým touto nemocí jsou také věnovány aktivity této nadace. 

Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat Kliniku 

dětské hematologie a onkologie FN Motol v několika oblastech, souvisejících se zlepšením 
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péče o dětské pacienty - nákup přístrojů, vybavení, zajištění aktivit pro pacienty atd. V 

současné době fond podporuje nemocniční zařízení v celé České republice. 

 

Online aktivita:  

Webové stránky nadačního fondu www.kapkanadeje.cz jsou dostupné. Fond také 

využívá hned několik sociálních sítí. Je aktivní na Facebooku, Instagramu, a LinkedInu. 

Má založen také kanál na síti Youtube, na kterém pravidelně zveřejňuje příspěvky. Na 

webových stránkách mají přímé prolinky na Facebook, Instagram a LinkedIn. 

 

Aktivita na Facebooku: 

Počet fanoušků nadačního fondu je 10663 uživatelů. Za šest měsíců zveřejnil fond 

59 příspěvků. Příspěvky mají nepravidelnou frekvenci zveřejňování. Někdy se objevují v 

rozmezí jednoho dne, jindy je mezi nimi i týdenní pauza.  

 

 Nejpočetnější kategorií je ta, kterou tvoří sdělení týkající se poskytování darů 

cílové skupině. Jedná se většinou o rozsáhlejší report čítající více fotografií a přesný popis 

situace -  komu je dar předáván, k čemu budou předané finance využity a v neposlední řadě 

je vždy zveřejněna i výše daru. Na většině fotografií je zachycena zakladatelka fondu 

Vendula Pizingerová při předávání daru či šeku s darovanou částkou. Fotografie jsou 

zároveň vždy zasazeny do autentického prostředí klientů, tedy nemocničního zařízení 

(obrázek 29). V textech je vždy detailně popsána daná situace a všichni aktéři jsou řádně 

označeni - buď pomocí označení na Facebooku, nebo je přiložen odkaz na jejich webové 

stránky. Nadační fond poskytuje uživateli všechny potřebné informace a ten tak nemusí 

bádat a dohledávat informace na jiných kanálech, pokud jej k tomu nadační fond ve sdělení 

explicitně nevybízí (například odkazem na webové stránky). Texty jsou přiměřeně dlouhé. 

 

 V příspěvcích o předávání darů je ve většině případů uveden také partner, dar 

poskytnul. Prezentaci partnerů je věnován na profilu nadačního fondu velký prostor. 

Nadační fond vždy důsledně vyjmenovává všechny partnery, se kterými spolupracuje a 

děkuje jim. Do sdělení zařazuje i odkaz na profily partnerů na Facebooku. Objevuje se také 

poděkování klientů, kteří dar přijímají. 

 

http://www.kapkanadeje.cz/
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Díky společnosti HyperMedia, a.s. jsme mohli opět pomáhat ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady. Minulý týden jsme zde předali nové přístroje za 280 189,- Kč 

„Veliké poděkování patří Kapce naděje, která věcným darem opět posunula kvalitu péče 

na naší klinice. V dnešní době, kdy zdravotnictví bojuje o každou korunu, se tyto aktivity 

v některých ohledech stávají klíčovými ve zkvalitňování péče o pacienty na našem 

neonatologickém oddělení.“ doc. Kučera, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 

FNKV. 

http://kapkanadeje.cz/HyperMedia-opet-pomaha-spolecne-s-Ka…/ 

 

Nadace Kapka naděje prezentuje nejen nemocniční zařízení, které přijímají dary, 

ale také konečné příjemce pomoci, tedy nemocné děti. Sdělení je prezentováno formou 

příběhu, který vypráví o vzniku a průběhu nemoci u daného pacienta. Tento příběh je 

většinou spojen s komunikací dalších aktivit nadace. Takový příspěvek obsahuje hned 

několik sdělení - informuje o cílové skupině, prezentuje obecné informace o nemoci a 

sdělení zakončuje popisem pomoci a osoby, která k ní přispěla. 

 

,,Bydlím s rodiči v Litovli v malém městě blízko Olomouce. Byly mi tři roky, když jsem 

onemocněla. Nemoc se mi projevila v podobě velkých modřin po celém těle, zrovna v době 

vánoc. Paní doktorka mi nabrala krev a poslala na vyšetření. Zjistili mi těžkou aplastickou 

anemii a ihned po Novém roce nás z nemocnice v Olomouci poslali do Motola. Mám dva 

bratry, kterým v té době bylo 16 a 18 let. Akutně jsem potřebovala transplantaci kostní 

dřeně a velkým štěstím bylo, že mladší z bratrů byl vhodným dárcem. Nikdy mu 

nezapomenu, že mi zachránil život. Díky němu můžu dnes dělat to, co mám ráda. 

Sportovat, dovádět s kamarády a trošku zlobit rodiče. Dnes je to už 8 let od transplantace. 

Jsem zdravá, šťastná a moc děkuji lékařům, sestřičkám a všem, kteří mi v těžkých chvílích 

pomohli." Tonička (11) 

Na fotografii je Tonička s Eva Samkova při společném focení na náš charitativní kalendář. 

Eva jí následně po focení darovala svůj longboard.  

 

 

 Velkou měrou jsou na profilu prezentovány české celebrity. Je vidět, že nadační 

fond vede žena, která je součástí českého showbusinessu a ke spolupráci zve mnoho 

https://www.facebook.com/HyperMedia.cz/
http://kapkanadeje.cz/HyperMedia-opet-pomaha-spolecne-s-Kapkou/
https://www.facebook.com/Eva-Samkova-323562281003618/
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osobností, které pomáhají ke zviditelnění práce fondu a získání finančních prostředků. 

Příspěvky, ve kterých se jakýmkoli způsobem objevuje celebrita, mají mírně vyšší odezvu 

u uživatelů než ostatní příspěvky (dle počtu “liků” a sdílení příspěvku dalšími uživateli). V 

těchto příspěvcích explicitně jmenuje celebrity, se kterými spolupracuje. Celebrity zde 

hrají roli poutače pozornosti jak partnerů, tak klientů. Nadační fond často nevysvětluje 

jakým způsobem, kromě své přítomnosti, celebrity pomáhají.  

 

Včera jsme pro hospitalizované děti ve Fakultní nemocnice v Motole připravili tradiční 

oslavu blížících se Velikonoc. Na děti čekalo vystoupení kouzelníka Pan Kravata - 

kouzelník pro děti, na které se s nimi podívala zakladatelka našeho nadačního fondu 

Vendula Pizingerová a známá česká moderátorka Lucie Borhyová. 

 

 Jako celebrita může fungovat také zakladatelka fondu, Vendula Pizingerová, která 

je vždy přítomna na všech akcích nadačního fondu, které jsou prezentovány na 

facebookovém profilu. Zakladatelka zde nevystupuje jako samostatná osoba, ale jako 

součást týmu nadace a její tvář.  

 

 Co se týče odezvy uživatelů, počet označení “like” u příspěvků se pohybuje okolo 

200, přičemž lze vypozorovat velký nárůst až na 1000 “liků” u příspěvků, ve kterých 

figuruje celebrita.. Pod řadou příspěvků se vyskytují komentáře, ve kterých uživatelé 

vyjadřují podporu a chválu nadačnímu fondů a poděkování za poskytnutou pomoc. V 

některých případech se objevují i komentáře, které zpochybňují některé aktivity nadace 

nebo způsob financování aktivit (obrázek 30). Nadační fond na tyto komentáře 

bezprostředně reaguje, odpovídá na dotazy a objasňuje nesrovnalosti. 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, nadační fond aktivně komunikuje hned na několika 

sociálních sítích. Obsah, který je prezentován na Instagramu je komunikován ve stejném 

duchu jako na Facebooku - jsou prezentovány běžné aktivity nadace, dary, výše darů, 

partneři atd. Příspěvky se ale nedvojí, tzn. že není publikován stejný obsah na Facebooku a 

Instagramu ve stejnou dobu. Kapka naděje sdílí také řadu autorských videí na Youtube, 

kde má založen svůj vlastní kanál. Jsou zde sdílena krátká dokumentární videa o nadaci a 

jejich aktivitách, videopozvánky na benefiční akce nadace, videa vztahující se k aktuálním 

https://www.facebook.com/FakultninemocnicevMotole/
https://www.facebook.com/Pan.Kravata.kouzelnik/
https://www.facebook.com/Pan.Kravata.kouzelnik/
https://www.facebook.com/Borhyova/
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kampaním apod. Na ostatní sociální sítě nadační fond na svém Facebooku nijak 

neodkazuje. 

 

Dle vyjádření zástupců nadačního fondu nevyužívá Kapka naděje na Facebooku 

placené reklamy, ani sponzorované příspěvky. Veškerý dosah profilu je generován pouze 

na základě organického, tedy originálního obsahu. Tento fakt jsem zjistila od pracovníka 

fondu, kterého jsem kontaktovala prostřednictvím Facebooku.  

 

Nadační fond Šťasná hvězda 

 

Vznik: 2014 

 

Poslání:  

placené reklamy, ani sponzorované příspěvky. Veškerý dosah profilu je generován pouze 

na základě organického, tedy originálního obsahu. Tento fakt jsem zjistila od pracovníka 

fondu, kterého jsem kontaktovala prostřednictvím Facebooku.  

 

 Posláním nadačního fondu je především materiální pomoc dětským pacientům, 

jejich rodinám a zdravotně handicapovaným mladistvým. Finanční podpora je cílena na 

konkrétní potřeby rodin v nouzi s nemocným pacientem nehmotného charakteru. Nadační 

fond působí ve všech regionech České republiky, nejširší záběr má však v kraji Vysočina. 

 

 

Online aktivita:  

 Nadační fond má zřízeny webové stránky www.stastna-hvezda.cz. Zde odkazuje na 

svůj profil na Facebooku. Odkaz je však umístěn až v dolní části stránky a není příliš 

výrazný. Fond vedle odkazu na Facebook zve své příznivce také na svůj profil na Flickru - 

sociální síti určené pro sdílení fotografií. 

 

Aktivita na Facebooku: 

 Nadační fond má na svém profilu 1006 fanoušků. Za dobu šesti měsíců publikoval 

79 příspěvků. V komunikaci fondu nelze vysledovat jakoukoli pravidelnost. V některých 

případech jsou publikovány i tři příspěvky denně, v jiných případech se vyskytuje až 
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desetidenní pauza. Vzhledem k tomu, že komunikace není kontinuální, velmi těžko udržuje 

pozornost uživatele. Tím se navíc snižuje šance konkurovat ostatním příspěvkům ve 

facebookovém vláknu uživatele.  

 

Obsah, který je komunikován, nemá jasnou strukturu a každý příspěvek je jiný. 

U některých příspěvků text zcela chybí. Komunikovaný obsah má především informativní 

charakter. Nadační fond nepokládá otázky, neužívá přímou řeč a nevybízí k interakci. 

Sdělení nemá oslovující charakter. Některé příspěvky jsou komunikovány textem v 

rozsahu kratšího odstavce, v některých případech jsou okomentovány pouze jednou větou, 

která navíc není dostatečně konkrétní a neřekne uživateli, oč se jedná. Lze tvrdit, že obsah 

sdílený nadačním fondem Štastná hvězda celkově nemá žádnou přidanou hodnotu. 

  

 Nadační fond Štastná hvězda využívá svůj profil na Facebooku především pro 

prezentaci partnerů, se kterými navazuje různé druhy spolupráce. Prezentace partnerů tvoří 

nejvýznamnější podíl obsahu sdělení. Jejich prezentace však nemá jasnou strukturu. 

Nadační fond sdílí buď vyjádření díků za spolupráci, nebo obsahuje oznámení o navázání 

spolupráce. Příspěvky neobsahují srozumitelné informace o tom, v čem daná spolupráce 

spočívá. V případech, kdy se jedná o sdílený marketing, v rámci něhož má dárce možnost 

koupit produkt a přispět určitým dílem ceny na činnost fondu, není přímo komunikována 

částka, kterou skutečně dárci přispívají nadačnímu fondu (obrázek 31). V jiných případech 

jsou příspěvky opravdu nic neříkající. Informace které jsou sdíleny, absolutně nemají 

žádnou vypovídající hodnotu a uživatel musí dohledávat doplňující údaje. (obrázek 32).  

 

Již tuto sobotu a neděli 5.-6.března 2016 se můžete těšit v OC Park Hostivař na super 

rychlá auta DIAMOND RACE 2016, přijďte se svézt. 

 

 Co se týče prezentace partnerů a sponzorů, je komunikace nadačního fondu Štastná 

hvězda vysoce nesrozumitelná. Partnery prezentuje v různých formách, hned v několika za 

sebou jdoucích příspěvcích. Tento druh příspěvků působí až reklamním dojmem. V 

některých případech zmiňuje aktivity komerčních subjektů, které nemají přímou souvislost 

s aktivitami nadace a pokud ano, nejsou na Facebooku dostatečně vysvětleny (obrázek 33).  

 

CASTING 
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Nákupní centrum CityPark Jihlava vyhlásilo soutěž o nejsympatičtější maminku s dětmi, 

s názvem “Maminka CityParku”. V neděli probíhal casting, kde bylo vybráno 12 finalistek. 

Odpolednem provázel Jan Čenský. 

 

 Nadační fond neuvádí žádnou souvislost prezentované akce s aktivitami nadačního 

fondu. Vypadá to, jako by nadační fond využíval profil k prezentaci komerčních akcí svým 

fanouškům. Tato cesta by mohla ohrozit důvěryhodnost celé organizace. V jednom případě 

nadační fond sdílel příspěvek z facebookového profilu ministra financí Andreje Babiše. 

Jedná se o fotoreport z jeho návštěvy v Moravských kovárnách, a.s. V příspěvku se 

objevuje věta, že “nadační fond Štastná hvězda byl při tom” (obrázek 34). Není 

vysvětleno, z jakého důvodu byl fond na návštěvě přítomen, ani jakou má samotná 

návštěva ministra vliv na aktivity fondu. Není jasné, proč je tento obsah na Facebooku 

komunikován. Příspěvek působí jako spontánní počin příznivců strany ministra financí z 

řad týmu nadačního fondu. 

 

 Nadační fond organizuje také řadu vlastních akcí, na kterých vybírá finance od 

přímých dárců (například Kabelkový veletrh). Tyto akce hojně propaguje na svém profilu 

pomocí vlastních vytvořených událostí. Uživatele také přímo oslovuje a vyzývá k 

dárcovství, například formou prezentace věcí, které si bude moci zakoupit na benefiční 

akci - kabelky. (obrázek 35). 

  

 Prezentuje však také akce neznámých lidí a subjektů, jež opět nemají jakoukoli 

návaznost na aktivity nadace, a pokud ano, není tato návaznost nijak komunikována 

uživatelům Facebooku. Nejpodivněji může působit příspěvek, který je tvořen sdílením 

příspěvku neznámého uživatele Mártyho Martina, který navíc tento příspěvek sdílel v 

rámci profilu Tattoo boat fan club (obrázek 36). Nadační fond tuto událost na svém profilu 

komunikuje těmito slovy a přidává odkaz. 

 

Připrav koště, poletíme, ať ten svátek oslavíme. Pěknou oslavu a dobrý let, přeje 

čarodějnický slet. 

 

 Dalo by se říci, že tento příspěvek působí až poněkud bizarně. Označením “like” na 

něj reagují jen dva uživatelé. 
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Jako příklad nedůslednosti a netransparentního “chování” na Facebooku lze uvést 

fotoreport z akce pořádané nadačním fondem, který byl sdílen od neznámého uživatele 

Míry Kolaříka. Nadační fond v něm píše: 

 

Těšíme se na video s Maxíky v Jihlavě Míra Kolařík 

Děkujeme 

 

Příspěvek tedy propaguje videoreport z akce (obrázek 37), který má v budoucnu 

vzniknout. Bohužel ani o dva měsíce později nebyl videoreport nikde prezentován. 

 

 Další významnou oblast komunikace tvoří prezentace darů, které nadační fond 

poskytuje svým klientům. Ke sdělení je vždy přiložen fotoreport zobrazující klienta a 

případné poděkování za poskytnutý dar. 

 

 Profil je také plněn odkazy na mediální výstupy, v kterých buď vystupují partneři 

nadace, nebo se jedná o důležitou informaci z oblasti, ve které organizace působí. Tyto 

příspěvky nejsou nijak okomentovány, neprezentují stanovisko organizace k dané věci 

a nevybízí k diskuzi (obrázek 38). Není tomu tak vždy a některé příspěvky okomentovány 

ze strany organizace jsou. Tento fakt opět nahrává celkovému odbytému a nesehranému 

dojmu celé komunikace. Mediální výstupy často pochází z bulvárních médií, především ze 

serveru ahaonline.cz (obrázek 39). Na konci článku je výzva k příspěvku, odkaz na nadaci 

Štastná hvězda a číslo účtu. Je tedy evidentní, že má nadace se serverem ahaonline.cz 

sjednanou určitou podobu mediálního partnerství. Tento fakt však nijak na Facebooku 

nekomunikuje. Sdílení výstupů téměř výhradně bulvárních médií může navíc na uživatele 

působit nedůvěryhodně. 

 

 Tomu, jak působí profil nesourodě, odpovídají i reakce uživatelů. Míra odezvy 

(počet označení “like”) je značně kolísavá, ale lze vypozorovat zvýšení odezvy u 

příspěvků, které obsahují fotografii a bližší informace o klientech nadačního fondu. 

Komentáře se u příspěvků téměř nevyskytují. 
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 Nadační fond Štastná hvězda jsem rovněž prostřednictvím Facebooku kontaktovala 

s dotazem na placenou podporu na Facebooku. Bylo mi sděleno, že reklamu, ani jinou 

podporu nevyužívají. 

 

Nadace Dobrý Anděl 

Vznik: 2011 

 

Poslání:  

 Cílovou skupinou nadace jsou onkologicky nemocné, či jinak vážně nemocné děti 

a jejich rodiny. Pomocí systému přispívání od soukromých dárců a partnerů zajišťuje 

pravidelné měsíční příspěvky rodinám nemocných dětí.  

 

Online aktivita:  

 Webové stránky nadace www.dobryandel.cz jsou funkční. Na webové stránce jsou 

ikony sociálních sítí, které vedou přímo na kanály nadace. Nadace aktivně komunikuje 

hned na pěti sociálních sítích - na Facebooku, Instagramu, Youtube, Twitteru a Google+. 

 

Aktivita na Facebooku: 

 Nadace Dobrý Anděl má na Facebooku širokou základnu fanoušků, celkový počet 

se vyšplhal až na 72 317. V rozsahu šesti měsíců nadace zveřejnila 87 příspěvků. 

  

 Lze vypozorovat jistou pravidelnost příspěvků a především jejich kontinuitu. 

Nadace se neodmlčuje, ale zároveň nepřehlcuje své fanoušky přílišným množstvím 

příspěvků. Vždy zveřejňuje pouze jeden příspěvek za den a nikdy se neomezuje pouze na 

text. Znatelná je i práce na spojení textu s vizuálem a hledání nových způsobů sdělení. 

Například ke zveřejnění částky, kterou podporuje své klienty, využívá vizuální infografiky. 

Komunikace je přehledná a kompaktní, neobjevují se v ní žádné výkyvy, které by uživatele 

mohly zmást. Obsah je různorodý a nadace se neomezuje pouze na jednotvárná sdělení a 

svému podporovateli nabízí mnoho informací o nadaci v rozmanitých formách - 

infografiky, mediální výstupy, videa, fotografie nebo obrázky (obrázek 40-43). 

 

 Největší kategorii jsou sdělení, která prezentují klienty nadace. Velký důraz je 

kladen na prezentaci individuálního přístupu ke klientům. Jde především o příběhy 
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jednotlivých dětí, kterým nadace prostřednictvím dárců přispívá. Příběh vždy tvoří 

samostatný příspěvek. Příspěvek obsahuje jméno dítěte, fotografii a popis problému, 

kterým dítě trpí. 

 

Osmiletá Maruška absolvovala už v batolecím věku transplantaci jater. Následné 

komplikace se u ní vyvinuly až v onemocnění krve podobné leukémii. Nyní stále prochází 

intenzivní onkologickou léčbou, má velmi oslabenou imunitu a do školy chodit nemůže. V 

rámci domácí výuky jí tedy paní učitelku “supluje” maminka Kateřina, která píše: 

“Posíláme pozdrav od Marušky - něco se povede a někde to skřípe…” Přejeme Marušce, 

aby vše skřípalo co nejméně! 

 

Místo fotografie je mnohdy přiložena kresba dítěte nebo video. Některé příběhy jsou navíc 

doplněny i o poděkování dárcům. 

 

Obrázek Dobrým Andělům posílá Karolínka z Brna, která se od září minulého roku potýká 

s nádorem jater. Aktuálně je hospitalizována po další operaci a probíhá u ní intenzivní 

chemoterapie. Její maminka Andrea Dobrým Andělům vzkazuje: “Chtěla bych Vám všem 

moc a moc poděkovat za to, co pro nás všechny děláte, bez Vás by to bylo o hodně 

složitější. Opravdu moc děkujeme.” 

 

 Ve většině případů příspěvek působí jako ukázka, pod níž je odkaz na webové 

stránky nadace, kde je příběh dál rozveden. Tento krok funguje jako šikovný způsob, jak 

propojit facebookový profil s webovými stránkami a zvýšit tak šanci na finanční podporu 

klientů (obrázek 44). 

  

Takový druh sdělení prezentuje jedince, kterým dárci pomocí příspěvku pomáhají, 

ale zároveň také zprostředkovává informace o dané chorobě. Navíc v mnohých případech 

tyto informace umisťuje na svých webových stránkách a využívá i jiných forem sdělení 

(například rozhovoru), které opět fungují jako poutač na webové stránky nadace. 

 

Sedmiletá Terezka se potýká již téměř dva roky s nádorem mozku. V rozhovoru s její 

maminkou Annou se dotýkáme nejen psychické náročností, ale i celého procesu diagnózy a 

léčby takto závažného onemocnění.  
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Příspěvky s takovým druhem obsahu mají u uživatelů větší odezvu než ostatní. 

Stoupá počet označení “like” a je pod nimi větší množství komentářů, ve kterých uživatelé 

vyjadřují podporu nebo se svěřují se svými zkušenostmi s nemocí. Každý takový druh 

obsahu má stovky sdílení od uživatelů, tudíž je organicky šířen dál bez jakéhokoli dalšího 

zásahu nadace. Nadace Dobrý Anděl má pod svými příspěvky nejvíce komentářů z celého 

výzkumného vzorku. Příběhy probouzejí emoce a vzbuzují reakce uživatelů. Navozují také 

pocit, že nadace skutečně zná svou cílovou skupinu a ví, co její členové potřebují. Pro 

ilustraci uvádím příklad komentáře pod příspěvkem. Je na něm vidět i to, jakým způsobem 

příspěvek vybízí k interakci i mezi uživateli samotnými (obrázek 45). Nadace do této 

interakce také často vstupuje a reaguje na jednotlivé komentáře. Lidé projevují podporu 

nadaci a sdílejí vlastní příběhy. Takový druh sdělení má velký rozsah, jelikož cílí na 

několik cílových skupin najednou - na veřejnost, klienty a potenciální dárce.  

  

Vzhledem k tomu, že tento typ obsahu ve velké míře převažuje ostatní, lze 

předpokládat, že také stojí za úspěchem celé komunikační strategie na Facebooku, jelikož 

počet fanoušků nadace je až desetkrát vyšší než počet fanoušků jiných organizací ve 

vzorku. Trvale mají větší odezvu (podle označení “like”) na příspěvky, které se zmiňují o 

jednotlivých příbězích klientů. Jejich počet je okolo 1300. U některých téměř totožných 

příspěvků je však na druhou stranu možno vypozorovat pokles o více než polovinu. Lze 

tedy usoudit, že obsah, který v jednom případě měl obrovskou odezvu, ji nemusí mít vždy. 

Může záležet na více faktorech - například na době, kdy byl příspěvek zveřejněn. Ve stejné 

době mohlo být zveřejněno více příspěvků, které pro dané uživatele byly relevantnější, a 

tím pádem se jim zobrazovaly především tyto příspěvky.   

 

 Druhou nejvýraznější kategorií sdělení tvoří prezentace darů, které nadace 

poskytuje svým klientům. Toto sdělení komunikuje zajímavou formou pomocí 

inforgrafiky. Změna vizuálního vzhledu příspěvku přitáhne pozornost a sdělení je o to 

zajímavější a viditelnější pro uživatele (obrázek 46). Navíc má stejný design jako logo a 

celý vizuál nadace, tudíž je snadno rozpoznatelný ve vláknu příspěvků, které se zobrazují 

uživateli na jeho zdi. 
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 Nadace se neomezuje pouze na komunikaci ze strany nadace a zveřejňuje také 

poděkování klientů za poskytnuté dary a pomoc. Většinou je toto sdělení publikováno 

formou citace konkrétního příjemce a je spojeno s celkovým příběhem jedince, viz výše. 

Reakce příjemců tvoří třetí nejvýraznější kategorii příspěvků celého profilu. 

 

Milí dobří andělé, chtěla bych vám všem moc moc poděkovat za finanční pomoc. Moc si 

vážíme toho, že pomáháte cizím lidem, dětem. Je to od vás hezké. Ještě jednou děkujeme 

moc. 

 

 Nadace využívá placenou podporu na Facebooku. Kontaktovala jsem pracovníky, 

kteří mi sdělili, že využívají sponzorované příspěvky maximálně jednou za měsíc. Lze tedy 

tuto podporu považovat za nárazovou. Je třeba dodat, že jsem nadaci kontaktovala 

prostřednictvím Facebooku a odpovědi se mi dostalo již do dvou hodin. 

 

 Nadace Dobrý Anděl funguje hned na několika sociálních sítích. Na žádnou z nich 

ale ve svých příspěvcích na Facebooku, bohužel, neodkazuje. Na Instagramu nadace 

komunikuje se stejnou intenzitou jako na Facebooku. Fanoušků zde má podstatně méně, 

jen něco přes 1500. Příspěvky na Facebooku a Instagramu se nedvojí, ale lze vysledovat 

tendenci tvořit stejný druh obsahu na obou sítích. Některé příspěvky pojednávají o stejné 

věci nebo v něm vystupuje stejná osoba jako na Facebooku, ale příspěvky nejsou 

zveřejňovány ve stejný čas. Opět se jedná o fotografie klientů nadace, poděkování klientů, 

obrázky dětí a fotodokumentaci běžných aktivit nadace, které směřují k naplňování jejího 

poslání (obrázek 47-49). Na Instagramu se neomezuje pouze na fotografie a sdílí také 

krátká autorská videa. 

 Stejné tendence v komunikaci používá i v případě Twitteru, Google+ a Youtube. 

Opět je třeba podotknout, že se informace nedvojí. 

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

 

Vznik: Nadace byla založena v roce 1990 tehdejší první dámou Olgou Havlovou. 

 

Poslání:  
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Posláním nadace je pomoc a podpora jedinců s fyzickým nebo sociálním 

handicapem. Nadace organizuje řadu projektu, například Sport pro charitu. Pomocí 

stipendií podporuje řadu studentů a vyhlašuje grantové výzvy. Své poslání naplňuje 

pomocí několika programů - například Fond vzdělání, Fond pomoci dětem s DSM, 

Stipendium Nikoly Tesly a další. 

 

 

Online aktivita:  

Nadace spravuje webové stránky www.vdv.cz . Na stránkách odkazuje prolinkem 

na profil na Facebooku. Odkaz je však umístěn až v dolní části stránky a uživatel jej těžko 

hledá, jelikož svou úpravou a malým písmem zapadá mezi ostatní informace. Facebook je 

jediná sociální síť, kterou nadace využívá. 

 

Aktivita na Facebooku: 

Nadace má na svém profilu 2563 fanoušků. Za šest měsíců sledování publikovala 

147 příspěvků. Příspěvky jsou zveřejňovány téměř každý den nebo s maximálně 

dvoudenním odstupem. V některých případech je zveřejňováno více příspěvků za den. Ke 

každému příspěvku je přiložen vizuální prvek - fotografie, video, odkaz na jinou stránku 

atd. Zajímavým zpestřením jsou kresby, které jsou speciálně pro nadaci vytvořeny 

výtvarnicí Kateřinou Kynclovou. Kresby jsou všechny vytvořeny ve stejném stylu a jsou 

součástí celkového vizuálního stylu nadace - jsou například součástí výroční zprávy, 

doprovázejí kampaně nadace apod. 

 

Nadace má na Facebooku zřízen i speciální profil svého projektu/kampaně “Sport 

pro charitu”. Příspěvky z tohoto profilu pravidelně sdílí na profilu nadace (obrázek 50). V 

příspěvku uvádí, oč se jedná a jakou má nadace s projektem souvislost. 

 

Příští sobotu se v Liberci uskuteční charitativní běh pod záštitou naší nadace. Doražte 

také! 

Více informací o závodu http://bit.ly/1WwqJ6L 

 

http://www.vdv.cz/
http://bit.ly/1WwqJ6L
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Nadace na Facebooku sdílí širokou škálu informací pro mnoho cílových skupin. 

Největší prostor je věnován aktivitám nadace. Vytváří své vlastní události na vzdělávací 

akce, které pořádá a prezentuje je na svém profilu (obrázek 51). Zveřejňuje také 

fotoreporty a reporty z konferencí (obrázek 52), kterých se účastní. Facebook využívá také 

pro zveřejňování výzev k podávání grantů. 

 

Do 31. března 2016 mohou neziskové organizace podávat žádosti o příspěvek z programu 

Obyčejný život. Program podporuje zejména projekty sociální práce v azylových domech 

pro muže a pro matky s dětmi, v domech na půli cesty a projekty sociální práce na ulici. 

Více informací http://bit.ly/1Ejqj5i 

 

Přednáška pro veřejnost o paliativní péči s primářkou Cesty domů Irenou Závadovou již 

dnes v 17 hod. v Městské knihovně v Praze 

„Máme dost důkazů, že paliativní péče, která se poskytuje paralelně s tradiční lékařskou 

péčí, zlepšuje kvalitu života, snižuje bolest a další symptomy, prodlužuje život, zlepšuje 

pohodu i spokojenost rodiny. Dokonce když poskytujete podporu navíc, snižujete náklady 

ve zdravotnictví, protože předcházíte redundantní hospitalizaci. Mnohé případy se totiž 

vyřeší doma.“  

Prof. Sean Morrison 

 

 Mezi významné aktivity nadace patří také organizace každoročního ocenění “Cena 

Olgy Havlové”. Tuto událost komunikují dlouhou dobu před samotným konáním a 

umožňují uživatelům sledovat, jak se celá událost připravuje. Nadace sdílí příspěvky z 

příprav, prezentuje zaměstnance, kteří se na ocenění podílí, autora samotné ceny, prostor, 

ve kterém bude akce probíhat, moderátora, výherce, apod. (obrázek 53). Speciální profil 

ocenění není na Facebooku zřízen. 

 

Cenu Olgy Havlové získal nevidomý fotograf Václav Fanta. Porota Ceny Olgy Havlové 

v letošním dvaadvacátém roce udílení Ceny Olgy Havlové stála před nelehkým úkolem – 

vybrat držitele Ceny z celkem 22 kandidátů. Letos se rozhodla udělit dvě zvláštní ocenění 

in memoriam - nominovaným Lucii Bittalové a Jitce Štambachové. 

http://bit.ly/1Ejqj5i
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 Fotoreport z předávání cen zveřejňuje nadace hned třikrát od různých autorů. 

Fotoreport vždy uvádí stejným textem (uveden výše), mění se pouze autor fotografií. Na 

míru odezvy uživatelů to však nemá vliv (dle počtu označení “like”). Spolu s ostatním 

obsahem jsou sdíleny i mediální výstupy, které se zmiňují o ocenění. 

 

Téměř stejnou měrou prezentuje nadace samotnou osobnost své patronky Olgy 

Havlové. Informace o patronce jsou významnou součástí celé komunikace na Facebooku 

a šíření jejího odkazu patří mezi hlavní aktivity nadace. Nadace se podílí na organizaci 

řady vzpomínkových akcí. Příspěvky, které se týkají její osoby, jsou zveřejňovány různou 

formou a při rozmanitých příležitostech. Často se jedná o vzpomínky u příležitosti výročí 

úmrtí nebo narození. Nadace připomíná aktivity Olgy Havlové i mimo její působení v 

nadaci. V mnoha případech sdílí příspěvky ze speciálního profilu Olgy Havlové, který 

však nadace nespravuje. 

 

Olga Havlová v roce 1992 předala Psychiatrické nemocnici Bohnice prvního koně 

vhodného pro hippotherapii. 

Od března do května tuto a další fotografie mapující činnost Olgy Havlové ve prospěch 

Výboru dobré vůle můžete shlédnout v kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické 

nemocnice Bohnice. 

 

Plakáty kampaně „Olga je tu s námi“ můžete spatřit ve vlacích ČD a spot je nově 

promítán v Kině Art v Brně. Děkujeme! 

Spot kampaně ► http://bit.ly/1PitD8U 

 

Úkolem takového druhu sdělení je vyvolat emoce a podpořit naplňování poslání 

nadace. Integrální součástí komunikace o samostatné osobnosti Olgy Havlové jsou 

informace o jejím muži Václavu Havlovi. Nadace se zmiňuje i o dalších příznivcích 

a spolupracovnících nadace (obrázek 54).  

 

http://bit.ly/1PitD8U
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Třetí významnou oblastí komunikace je prezentace darů, které nadace poskytují 

svým klientům. Toto sdělení je spojeno s fotografií klientů, kterým je dar směřován, v 

mnoha případech je zveřejněna i výše daru. V některých případech je uvedeno také 

poděkování klienta formou přímé řeči. Nadace neklade příliš důraz na prezentaci svých 

partnerů nebo sponzorů, díky kterým byl příspěvek případně poskytnut. Nadace pravidelně 

sdílí souhrn prostředků, které rozdělila za určité časové období. Tyto příspěvky jsou vždy 

doplněny kresbou od Kateřiny Kynclové.  

 

Správní rada Nadace Olgy Havlové v únoru udělila nadační příspěvky 31 jednotlivcům 

a organizacím v celkové výši 268 tisíc korun. Přispěli jsme převážně na financování 

invalidních vozíků, sluchadel a dalších zdravotnických pomůcek. 

 

 K informaci o poskytnutí daru nadace často přidává i krátký příběh a doplňující 

informace o klientovi. 

 

"Ve škole mě nejvíc baví matematika a ekonomika, asi budu jednou účetním. Kvůli své 

nemoci bych nemohl být automechanik jako táta. To bych fyzicky nezvládl. V kanceláři to 

pro mě bude mnohem snazší". 

Příběh našeho stipendisty Honzy v časopisu Chvilka pro tebe 

Více o Fondu vzdělání, společném projektu Nadace Olgy Havlové a ČSOB ► 

http://bit.ly/1OPLkuZ 

 

 Facebooková komunikace Nadace Olgy Havlové je kontinuální s velkým 

množstvím příspěvků, některé se objevují i vícekrát za den. Příspěvky nadace mají 

průměrně okolo 80 “liků” a uživatelé její příspěvky v některých případech i sdílí. Nelze 

vysledovat pravidelnou souvislost mezi obsahem a odezvou. Dalo se předpokládat, že větší 

odezvu budou mít příspěvky odkazující na Olgu Havlovou. Toto tvrzení se však 

nepotvrdilo. Příspěvky nadace jsou kontinuálně zajímavé a každý den přináší něco jiného. 

Uživatelé na příspěvky reagují převážně pomocí označení “like”. V některých případech se 

vyskytují komentáře. V komentářích uživatelé vyjadřují poděkování a podporu nadaci. 

Nadace však reaguje pouze na některé komentáře. Mlčí i v případech, kdy uživatel v 

komentářích přímo pokládá otázky (obrázek 55).  

http://bit.ly/1OPLkuZ
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 Dle vyjádření nadace, nebylo využito placené podpory na Facebooku. Dosah 

příspěvků je tedy organický, pouze na základě obsahu příspěvků. 

 

 

3. 3. Souhrnné výsledky  

  

 V této kapitole jsou popsány celkové výsledky výzkumu, tedy kategorie nejčastěji 

sdíleného obsahu a forma, ve které byly příspěvky prezentovány. 

 

Kategorie nejčastěji sdíleného obsahu 

 

 Pomocí metody otevřeného kódování bylo na základě četnosti výskytu definováno 

pět kategorií obsahu, které dominují komunikaci vybraných nadací a nadačních fondů na 

Facebooku. U čtyř z deseti neziskových organizací z výzkumného vzorku se nejčastěji 

vyskytovaly příspěvky, které svým obsahem odkazovaly na běžné aktivity nadace. 

Poskytovaly tedy průběžné určité informace o chodu nadace - účast na akcích partnerů, 

příprava vlastních akcí, prezentace vlastních projektů, vzdělávacích přednášek, atd. K 

těmto sdělením byly vždy přiloženy fotografie, video, či rozsáhlejší fotoreport. Některé z 

organizací využily i možnosti živého vysílání přímo z akce.  

 

 K těmto sdělením neodmyslitelně patří také prezentace partnerů a poděkování za 

spolupráci při naplňování poslání nadace. Prezentace partnerů, sponzorů a dalších 

podporovatelů tvoří druhou nejpočetnější kategorii sdělení u tří z deseti neziskových 

organizací ve vzorku. Organizace ve svých příspěvcích buď zveřejňuje webové stránky 

partnerů, nebo do sdělení zahrnuje přímý link na jejich facebookový profil.  

 

 U zbylých tří organizací se objevují tyto kategorie sdělení - příběhy klientů, 

prezentace darů a sdílení informací z oboru. První kategorie sdělení převažuje v 

příspěvcích nadace Dobrý Anděl. Tvoří převážnou většinu obsahu profilu této nadace. K 

uvedení uživatele do tématu užívá fotografie a videa. V tak velké míře se tento typ sdělení 

nevyskytuje u žádné jiné neziskové organizace ve vzorku.  
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 K prezentaci darů využívá Facebook v největší míře hlavně nadační fond Kapka 

Naděje. Vždy prezentuje příjemce daru, výši daru a účel, ke kterému bude finanční částka 

využita. V těchto příspěvcích nikdy nechybí fotografie nebo rozsáhlejší fotoreport z 

předávání daru, ve kterém jsou prezentováni všichni partneři za jejichž přispění mohl být 

dar věnován. U poslední organizace z mého vzorku, nadace Naše Dítě, převažují sdělení, 

které reflektují aktuální dění a informace z oboru, ve kterém působí.  

  

 Všechny výše uvedené kategorie jsou obsaženy v komunikaci všech organizací 

mého vzorku, ale ne v tak výrazné míře, aby převažovaly nad ostatními. 

 

Vizuální stránka obsahu 

 

 Pokud se budeme věnovat vizuální stránce, většina organizací pochopila, že 

Facebook upřednostňuje zobrazování příspěvků, které mají vizuální hodnotu - fotografii 

nebo video. U osmi organizací mého vzorku se za dobu pozorování neobjevil jediný 

příspěvek bez vizuální podoby. U nadačního fondu Štastná hvězda a La Vida Loca se tyto 

příspěvky ojediněle objevovaly. Byla u nich zřetelně nižší odezva uživatelů, než u ostatní 

ch příspěvků. 

  

 Drtivou většinu vizuálních příspěvků tvoří fotografie a souhrnné fotoreporty. V 

ojedinělých případech se objevily živé online přenosy. Zatím však organizace využívají 

spíše videa jiných autorů , než by natáčely vlastní video příspěvky.  
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3. 4. Diskuze 

 

 V této části bych se ráda věnovala shrnutí poznatků z mého výzkumu a komparaci 

komunikace jednotlivých nadací a nadačních fondů. Údaje z výzkumu také konfrontuji s 

teoretickými informacemi z nastudované literatury. 

 

 Z celkového hlediska lze konstatovat, že všechny uvedené organizace jsou na 

Facebooku dlouhodobě aktivní a čile komunikují s ostatními uživateli a fanoušky. Nelze 

určit jednu specifickou cílovou skupinu, na kterou je mířena komunikace. Komunikace 

vybraných organizací cílí na široké spektrum publika z řad veřejnosti, potenciálních dárců, 

partnerů, podporovatelů, spolupracovníků a příznivců. Obsah, který zveřejňují na 

sociálních sítích, může fungovat jako nástroj fundraisingu, výzva k zapojení do aktivit 

organizace, výzva k podávání grantů, propagace aktivit směrem k médiím, nebo jako 

nástroj ke zviditelnění jejich služeb. Cílí tedy jak na dárce, sponzory a partnery, tak na 

potenciální klienty. 

 

Práce s mediálními výstupy 

 Jednotlivé organizace téměř naplno využívají potenciálu, který sociální sítě nabízí. 

Podle Solis (2013) nelze oddělit offline komunikaci od komunikace, která probíhá mimo 

sociální sítě. Organizace z mého výzkumného vzorku aktivně sdílí výstupy z internetových 

i tištěných médií. Nejvýrazněji v tomto ohledu vystupuje Nadace Terezy Maxové, která 

velmi často prezentuje mediální výstupy, ve kterých figuruje. To, že se ve větší míře 

vyskytuje v médiích, je dáno pravděpodobně také tím, že zakladatelka nadace je známou 

modelkou, která využívá pozornosti upřenou na svou osobu k prezentaci aktivit nadace. S 

ostatními médií nadace na profilu čile interaguje a odkazy na mediální výstupy jsou 

pravidelnou součástí facebookového profilu nadace.  

 

 Organizace v mém vzorku sdílí mediální výstupy, ve kterých vystupují, ale i  

výstupy týkající se problematiky jejich oboru. Některé organizace však nešikovně sdílí 

mediální výstupy bez jakéhokoli komentáře. Uživatel tak nemá možnost zjistit důvod 

sdílení tohoto příspěvku hned na první úrovni - jako příklad lze uvést příspěvek nadačního 

fondu Štastná hvězda (obrázek 56). 
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Prezentace partnerů 

 Jednim z nejcharakterističtějších rysů Facebooku je možnost propojování a toho 

organizace v mém vzorku velmi dobře využívají. Platí to zejména v případech, ve kterých 

prezentují své partnery či sponzory. V drtivé většině případů příspěvek obsahuje přímý 

proklik na facebookový profil partnera. Důležitost propojování na Facebooku zmiňuje také 

Rohit Barghava (Janouch, 2010) ve svých 17 pravidlech SMO. Pravidlo “prolinku” se 

nevztahuje pouze na podporovatele organizace, ale například i na samostatné profily 

projektů nadace. Dobrým příkladem může být Nadace Terezy Maxové, která na svém 

profilu sdílí příspěvky a přímo odkazuje na speciální stránky svých projektů (obrázek 57). 

Na druhé straně stojí nadace NROS která, ač má dva profily svých projektů, na ně 

neodkazuje a pokud ano, tak velmi nešikovně a nevysvětluje souvislosti (obrázek 58). 

Tímto postupem okrádá o další fanoušky oba profily. 

 

 V komunikaci jednotlivých organizací lze najít podobnosti, ale některé se 

vymykají. Většina organizací se drží pravidla “jeden dar, jeden příspěvek”. To znamená, 

že organizace komunikuje dar nebo navázání spolupráce a poděkování  na Facebooku 

pouze jednou. Opakem je například nadační fond Šťastná hvězda, který komunikuje 

jednotlivé spolupráce opakovaně a často bez vysvětlení, v čem daná spolupráce spočívá 

(obrázek 59). Tento prvek se vyskytuje u fondu Štastná hvězda a La Vida Loca. 

 

 To v čem je komunikace Štastné hvězdy odlišná, je v prezentace darů, které získává 

od sponzorů nebo které předává klientům. Některé příspěvky sice komunikují spolupráci, 

ale bohužel ji nepopisují dostatečně detailně - neuvádí výši daru, nebo částku která je 

přímo věnována na konkrétní projekt. V případě sdíleného marketingu, ve kterém je určitá 

částka z ceny zakoupeného cd věnována nadačnímu fondu, není přímo specifikována výše 

částky. V tomto případě může tato komunikace ovlivnit transparentnost organizace, i když 

žádné nebyly zaznamenány žádné reakce ze strany uživatelů. 
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Propojení s ostatními kanály komunikace 

 Možnost propojování se vztahuje také na další online komunikační kanály (Steiner. 

2014). Neziskové organizace z mého vzorku využívají Facebook pro propagaci svých 

webových stránek. Nejvýrazněji je prezentuje nadace Naše dítě, která zároveň touto cestou 

propaguje i svůj autorský blog.  Velmi aktivní je v tomto ohledu i nadace Dobrý Anděl. 

 

 Co se týče propojování s dalšími sociálními sítěmi, jedinou organizací, která 

propojuje sítě na kterých působí je Nadace Terezy Maxové. Minimálně jednou měsíčně 

sdílí příspěvky ze svého profilu na Instagramu (obrázek 60). Jiné organizace z mého 

vzorku na Instagramu a jiných sítích sice působí, ale žádným způsobem na ně neodkazují, 

čímž se opět okrádají o větší pozornost ze strany uživatelů. 

 

Zpětná vazba na sociálních sítích 

 Sociální sítě poskytují také možnost velmi rychlé zpětné vazby (Svoboda, 2009). I 

toho organizace využívají. Pomocí uživatelů na Facebooku, získávají zpětnou vazbu 

například na své webové stránky, newsletter či výroční zprávu (obrázek 61).  

 K tomu, aby organizace zpětnou reakci získaly, využívají přímé otázky - například 

“Co říkáte na náš nový web?”, “Odebíráte náš newsletter?”. 

 

Užití příběhů 

 Steiner ve svém průvodci zdůrazňuje důležitost příběhů v komunikaci na sociálních 

sítích. Příběh zaujme a probouzí emoce. Z výzkumného vzorku využívají příběhy nejvíce 

nadace Naše dítě a Dobrý anděl. U druhé jmenované jsou příběhy dokonce nejvíce 

frekventovaným fragmentem v obsahu jejich příspěvků a profil je na příbězích v podstatě 

postaven. Každý příspěvek má podobnou strukturu a velmi detailně uvádí čtenáře do 

individuálních příběhů klientů. Pravděpodobně je to také jedna z nejlepších cest, jelikož 

zaznamenává velkou odezvu publika a velké množství sdílení, ze strany uživatelů (obrázek  

62). Nadace Dobrý Anděl má z mého vzorku největší počet fanoušků na Facebooku, 

výrazně také převyšuje odezvou publika u jednotlivých příspěvků. Početné jsou i 

komentáře pod článkem. Lze vypozorovat, že díky sdílení příběhu, mají i ostatní uživatelé 

tendenci zveřejňovat zkušenosti a informace ze svého soukromí. Příběhy klientů ve velké 

míře zdůrazňuje i nadace Naše dítě. Příspěvky však nemají jasnou strukturu, nejdou tolik 
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do detailů a příběhy tudíž nejsou tak předvídatelné.  Počet fanoušků profilu je menší a 

odezva u příspěvků také.  

 

 

Placená propagace na Facebooku 

 V teoretické části práce jsem zmiňovala finanční nenáročnost spravování 

facebookových profilů neziskových organizací. Všechny organizace z mého výzkumného 

vzorku jsem kontaktovala s dotazem na užívání placené propagace na Facebooku. Šest z 

nich odpovědělo, že sice placenou podporu svých příspěvků používají, ale pouze 

příležitostně, například pro propagaci akcí pro veřejnost (Nadace Terezy Maxové). Nadace 

Dobrý Anděl zaplatí podporu průměrně jednoho příspěvku za měsíc. Ostatní organizace 

použily za dobu komunikace na Facebooku placenou podporu příspěvků pouze jednou. 

Vzhledem k množství obsahu, který na Facebooku komunikují je tato podpora 

zanedbatelná a není pravděpodobné, že by se ve větší míře podílela na dosahu celkové 

komunikace nebo počtu fanoušků nadace. Zbylé čtyři organizace odpověděly, že placenou 

propagaci na Facebooku nevyužívají. Díky těmto faktům, můžeme tvrdit, že zařazení 

komunikace pomocí sociálních sítí, do celkové PR strategie organizací se nákladově 

omezuje pouze na odměnu člověku, který komunikaci zajišťuje.  

 

Vzbuzování emocí 

 Dle Janoucha (2010) jsou v komunikaci na sociálních sítích nejdůležitější emoce. 

Dá se říci, že práce v neziskovém sektoru je emocemi přímo nabitá a člověk je nemusí 

příliš uměle vytvářet. Neziskové organizace v mém vzorku s emocemi také pracují, buď 

přímo, nebo podprahově. Přímou cestu volí Nadace Terezy Maxové, jejíž některé 

příspěvky přímo vybízí k probuzení emocí a je to jejich jediný cíl. Pokládá přímé otázky a 

podněty k zamyšlení (obrázek 63). Jiné organizace volí nepřímou cestu pomocí příběhů 

svých klientů. 

 

Sdílení informací z oboru 

 Nadace a nadační fondy vystupují také jako zdroje informací z oboru, ve kterém 

působí. Nejvýrazněji je to vidět u nadace Naše dítě, která pravidelně na Facebooku 

prezentuje články ze svého blogu, který pravidelně aktualizuje a vyjadřuje se především k 



 

                                                                92 

legislativním změnám týkající se péče o dítě. Toto, je zářný příklad toho, jak může 

fungovat v neziskovém sektoru content marketing. 

 

Práce s fanoušky 

 Jen sdílení informací však někdy nestačí. Steiner ve svém průvodci naznačuje 

důležitost práce s fanoušky. Nabízí různé alternativy, jak udržovat interakci a zároveň 

dosáhnout větší viditelnosti organizace na sociálních sítích. Navrhuje například zapojit 

fanoušky formou ankety, nebo odměňováním. Organizace v mém vzorku těchto cest příliš 

nevyužívají. Je pravda, že k interakci fanoušky vybízejí, ale pouze v souvislosti s podporou 

samotných aktivit organizace. K tomu, aby jejich sdělení mělo větší dosah na Facebooku, 

jejich pomoci příliš nevyužívají. Možná by se dalo namítnout, že se jedná o neziskové 

organizace, které na rozdíl od komerčních subjektů nemají tolik možností jak své fanoušky 

odměnit. Z mého pohledu by se jistě dal najít způsob jak fanoušky zaujmout a navíc lze 

předpokládat, že fanoušci neziskových organizací nebudou očekávat žádné nákladné 

odměny. 

 

Krizová komunikace na Facebooku 

 Chalupa (2010:56) ve své práci o krizové komunikaci zmiňuje sociální sítě jako 

velmi jednoduchý nástroj jak organizaci poškodit. Za půl roku sledování deseti 

neziskových organizací jsem nezaznamenala žádnou takovou aktivitu, ani v komentářích 

pod jednotlivými příspěvky. Pouze v jednom případě byla zaznamenána aktivita ze strany 

fanoušků nadačního fondu La Vida Loca, která mohla poškodit důvěryhodnost 

komunikace (detailněji je tento případ popsán v medailonku nadace). Žádný negativní 

dopad na celkovou komunikaci nadačního fondu však tato aktivita neměla. Na druhou 

stranu samotné organizace (konkrétně Dobrý Anděl a Šťastná hvězda) použily sociální síť 

jako rychlý nástroj ke komunikaci aktuálně vzniklých krizí - například nefunkčnost 

webových stránek apod. 

 

Prezentace celebrit 

 V mém vzorku se sešly tři organizace, jejichž vznik je svázán s veřejně známou 

osobností - Terezou Maxovou (Nadace Terezy Maxové), Vendulou Pizingerovou (Kapka 

naděje) a  Olgou Havlovou (Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové). Naskytl se mi 

tudíž zajímavý pohled na to, jakým způsobem komunikuje organizace, která je spojena s 
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tolik známou osobností, celebritou. Zakladatelka Kapky Naděje se na profilu nadace 

objevuje často - při každé příležitosti předávání daru je vyfocena spolu s partnery, kteří dar 

nadaci poskytují. Její osoba však není komunikována samostatně, ale vždy ve spojení s 

nadačními aktivitami (obrázek 64). Zakladatelka je sice tváří nadace, ale na Facebooku je 

převážně prezentována jako člen týmu. Podobný model najdeme u Nadace Terezy 

Maxové. Jméno zakladatelky je obsaženo již v názvu a tak nikdo nemá pochyb, kdo je 

tváří organizace. V případě tohoto profilu je zakladatelka o něco více vidět a 

prostřednictvím profilu mluví i sama za sebe (obrázek 65). Jiný případ je však Nadace 

Olgy Havlové, jejíž prezentace na Facebooku stojí na samotné osobnosti její zakladatelky. 

Součástí komunikace nejsou pouze příspěvky související s posláním nadace, ale i 

propagace akcí a kampaní související s osobou Olgy Havlové, Václava Havla a jejich 

životem (obrázek 66). 
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4. Závěr 

 

 Práce si kladla za cíl popsat obsah komunikace vybraných organizací na sociálních 

sítích. K bližší analýze byla vybrána sociální sít Facebook, kterou používají shodně 

všechny organizace výzkumného vzorku. V rámci výzkumné části práce je definováno pět 

kategorií obsahu, který organizace nejčastěji sdílejí na sociálních sítích. Nadace a nadační 

fondy ve výzkumném vzorku používají Facebook pro prezentaci svých aktivit, partnerů, a 

darů, které poskytují svým klientům. Na svých profilech také sdílejí příběhy svých klientů 

a informace z oboru, ve kterém působí. Těchto pět kategorií se, v různém poměru, objevuje 

u všech z deseti organizací výzkumného vzorku. 

 

 Na základě delšího sledování profilů lze poměrně dobře vypozorovat, zda 

organizace nad obsahem komunikace přemýšlí, snaží se jej podávat zajímavou formou a 

nebo komunikujíepouze nahodile, bez většího zaměření na to, zda má dané sdělení 

přidanou hodnotu pro uživatele. Jsem si však vědoma toho, že vzhledem ke zvolené 

metodě analýzy dat, mohou být výsledky výzkumu subjektivní. Pokud by stejná data 

analyzoval jiný výzkumník, je možné, že by se výsledky mírně lišily. Vzhledem k tomuto 

faktu, by bylo zajímavé pozorovat další pokračování výzkumu. Výzkumný vzorek by mohl 

být například rozšířen o další právnické formy a zaměření organizací. 

 

 Dle stanovených hypotéz a na základě studia teoretických poznatku, se dalo 

předpokládat, že největší odezvu u publika vyvolává sdílení emocí a zařazení příběhů. To 

se také potvrdilo. Nejvýraznější publikum na Facebooku má nadace Dobrý Anděl. Má 

nejpočetnější základnu fanoušků, ale především se těší největšímu množství reakcí. To je 

potřeba zdůraznit, jelikož velké množství fanoušků, nemusí automaticky znamenat velkou 

odezvu. Nadace Dobrý Anděl takto úspěšně interaguje s fanoušky bez jakékoli placené 

propagace na Facebooku.  Profil nadace je totiž v podstatě postaven na příbězích klientů, 

které samy o sobě uživatele zaujmou, nutí k zamyšlení a budí emoce. Nadace Dobrý Anděl 

by mohla představovat dobrý příklad fungující facebookové komunikace. Její strategie je 

přitom aplikovatelná na většinu organizací mého vzorku, ale bohužel se jí ne všechny z 

nich drží. Například nadační fond La Vida Loca by do své prezentace mohl zařazovat více 

příběhů odkazujících na osudy jejich klientů, nebo členů její cílové skupiny. Zaměření 
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nadačního fondu k tvorbě takového obsahu přímo vybízí. Zatím se bohužel omezuje na 

obsah spíše informativního charakteru. 

 

 Slýchávám od známých, pracujících v neziskovém sektoru, že díky množství 

byrokratických úkonů, kterými se musí zabývat, nemají čas vymýšlet kvalitní obsah pro 

sociální sítě. V souvislosti s tímto tvrzením mne napadá například otázka - proč se 

pracovníci snaží o získání grantu na projekt, který se pak nedostane do povědomí 

veřejnosti, protože nemají čas na jeho zviditelnění? Z mého pohledu jsou sociální sítě stále 

nejlevnější variantou propagace a neziskové organizace by jim měly věnovat větší 

pozornost. Stačí opravdu málo. Navíc, pokud k tomu připočteme i největší výhodu 

sociálních sítí, kterou je interakce, nemůžeme sociální sítě v marketingovém mixu 

vynechat. 

 

 Teoretické poznatky a výsledky výzkumu mé diplomové práce mohou sloužit jako 

příklad a inspirace ostatním neziskovým organizacím, které zatím v prostředí sociálních 

sítí tápou. Teoretické informace mohou posloužit jako stručný přehled zákonitostí, které na 

sociálních sítích panují a na které je třeba myslet při tvorbě obsahu.  
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