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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce Komunikační strategie neziskové organizace UNICEF 

na sociálních sítích se věnuje tématu využívání sociálních sítí v neziskovém sektoru. 

Konkrétně se jedná o komunikační strategii neziskové organizace UNICEF na sociální síti 

Facebook. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. 

Teoretická část práce se věnuje pojmům z marketingového prostředí, novým médiím 

a sociálním sítím. V práci jsou dále stručně popsány principy tvorby komunikační 

strategie, technologie Webu 2.0 a charakteristika komunikačního modelu many-to-many. 

V této části práce jsou obecně charakterizovány neziskové organizace, jejich vybrané 

právní formy a zájmové skupiny. 

Analytická část je vlastním výzkumem dané sociální sítě ve vybraném období. 

V rámci analýzy jednotlivých příspěvků je sledováno používání moderních nástrojů, a to 

především hypertextových odkazů a hashtagů. Cílem práce je mimo jiné zjistit, jak jsou 

tyto nástroje v rámci komunikační strategie organizace používány. Pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy jsou sledovány i další proměnné doplňující celkovou charakteristiku 

komunikační strategie organizace. 

 

  



  

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis Communication Strategy of nonprofit organisation UNICEF 

on social network focuses on the topic of social networks in the nonprofit sector. 

Specifically, the communication strategy of nonprofit organization UNICEF on the social 

network Facebook. The work is divided into theoretical and analytical part. 

The theoretical part deals with the concepts of marketing environment, new media 

and social networks. The paper also briefly describes the principles of creating 

communication strategies, Web 2.0 technologies and the characteristics 

of the communication model many-to-many. In this part are generally characterized types 

of non-profit organizations, their selection of legal forms and interest groups. 

The analytical part is my own research of the social network in the selected period. 

Within the analysis are analysed posts and using modern tools, especially hyperlinks 

and hashtags in them. The aim is to determine, among other things, how are these tools 

within the organization's communication strategy used. Using content analysis are 

observed other  additional overall characteristics of the communication strategy of the 

organization.  
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1 Úvod 

Neziskové organizace zastávají ve společnosti nezpochybnitelnou roli. Zabezpečují 

takové statky a služby, které jsou pro podnikatelský sektor nezajímavé nebo nepřinášejí 

požadovaný zisk, a které stát nedokáže zabezpečit. Díky neziskovým organizacím jsou 

tedy naplňovány aktuální potřeby společnosti. K tomu aby byla nezisková organizace 

úspěšná, musí mít jasně definované poslání a cíle. Dále je nutné mít dobře vytvořenou 

komunikační strategii, díky které budou získávány potřebné zdroje pro naplnění těchto 

cílů. Komunikace s veřejností a dárci, ale také interní komunikace je neoddělitelnou 

součástí fungování neziskové organizace. Od založení mezivládní organizace UNICEF již 

uplynulo více než 65 let a za dobu své existence se jí podařilo zlepšit postavení dětí a jejich 

přístup k jídlu či oblečení. Svou činnost organizace realizuje na základě spolupráce jak 

s vládními tak i nevládními organizacemi. Od doby vzniku organizace se mnohé změnilo 

i na poli informačních technologií a v oblasti marketingu. Ačkoli některé neziskové 

organizace nevyužívají marketingových a komunikačních nástrojů, pro úspěšnost 

organizace je to nezbytné. Neziskový marketing záměrně oslovuje cílové skupiny tak, aby 

pomohl k získání potřebných prostředků a zdrojů. Organizace UNICEF k propagaci svých 

činností a poskytování informací používá oficiální webové stránky. Nadto organizace 

aktivně využívá moderní sociální sítě a tím oslovuje mnohem více lidí. Propojení 

neziskového sektoru a internetového prostředí je tedy nezbytné k úspěšnému sdílení 

informací, získávání nových a udržování stálých dárců. 

Tato práce je rozdělena do dvou častí. První teoretická část se zabývá především 

neziskovým prostředím, obecnými znaky vybraných neziskových organizací a konkrétní 

charakteristikou neziskové organizace UNICEF, dále marketingovými a komunikačními 

nástroji či zájmovými skupinami. Poté se teoretická část věnuje prostředí nových médií, 

sociálním sítím, komunikačnímu modelu many-to-many, Webu 2.0 a jeho technologiím 

nebo tématu produsage. V druhé analytické části je provedena kvantitativní obsahová 

analýza s důrazem na používání konkrétních prvků (např. hypertextových odkazů, 

hashtagů, videí a obrázků) v příspěvcích mezinárodní organizace UNICEF na sociální síti 

Facebook. V rámci obsahové analýzy byly sledovány příspěvky na Facebooku v termínu 

od 14. října 2014 do 14. listopadu 2014 a to ke dni 16. listopad 2014. Některé sledované 

proměnné jakými jsou například počet like nebo počet komentářů se tedy mohou v čase 
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dále měnit. Za toto období bylo posláno na profil mezinárodní organizace UNICEF celkem 

56 příspěvků. 

Tato bakalářská práce měla být původně zaměřena na komunikační strategii české 

pobočky organizace na sociálních sítích, avšak kvůli malé aktivitě na českých profilech 

bylo rozhodnuto o změně. Práce se tedy věnuje profilu celé mezinárodní organizace. 

Obecný přehled o užívání sociálních sítí je v analytické části sestaven jak pro mezinárodní, 

tak i pro českou pobočku. Dopodrobna byl poté na základě konzultace s vedoucí práce 

analyzován profil mezinárodní pobočky a to jen na sociální síti Facebook. Dále došlo 

ke změně v názvu kapitoly Nová média a Web 2.0, který byl zkrácen na název Nová média. 

Dále byly navíc zařazeny dvě samostatné kapitoly s názvy Tvorba komunikační strategie 

a Facebook. Všechny cizojazyčné prameny, které byly použity pro sepsání práce, byly 

autorkou volně překládány. 
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2 Cíl a metodologie 

Bakalářská práce se bude věnovat tématu nových médií a jejich využití v neziskovém 

sektoru. Konkrétně se bude jednat o neziskovou organizaci UNICEF a jejího využívání 

sociální sítě Facebook. Cílem práce je definovat základní pojmy související 

s daným tématem (marketingová komunikace, neziskový sektor, marketingové 

a komunikační možnosti neziskového sektoru, Web 2.0 a jeho propojení s neziskovým 

sektorem apod.) a ukázat, jak lze využít nových technologií a především platforem 

na Webech 2.0 i v propagaci a zvyšování povědomí o neziskové organizaci a problémech, 

kterými se zabývá. K definování pojmů bude využito studia odborné literatury, vědeckých 

článků a odpovídajících internetových zdrojů. Využívání sociální sítě Facebook 

mezinárodní organizací UNICEF bude hodnoceno na základě výsledků kvantitativní 

obsahové analýzy. 

Kvantitativní obsahová analýza zkoumá především témata, kterým se média 

věnují. Na základě jejího provedení je možné říci, jak velký prostor je konkrétním tématům 

v médiím věnován. Dále lze na základě provedení kvantitativní obsahové analýzy 

odhadnout témata, která budou v dalším vývoji významná pro veřejnost. Pomocí této 

analýzy je možné zmapovat proměnu mediálního obsahu v čase (Trampota 

a Vojtěchovská, 2010, s. 99 - 100). Metodu lze však využít i pro další kvantifikování 

mediálních obsahů. Schulz (2004, s. 29) konstatuje, že „se mediované obsahy zkoumají 

s ohledem na několik vybraných znaků“. 

Kvantitativní charakter metody dává možnost vzniknout objektivním, vysoce 

strukturovaným a ověřitelným výsledkům. Ty mohou být přehledně zaneseny do grafů či 

tabulek. Vzniklé výsledky jsou v podstatě statistickými daty. Výhodou metody 

kvantitativní obsahové analýzy je možnost analyzovat větší počet textů. Obecně je metoda 

založena na několika krocích, jejichž posloupnost může být výzkumníkem měněna. Může 

také docházet ke slučování některých kroků v úvodní fázi výzkumu. Vždy je však nutné 

stanovit jasný cíl zkoumání, například pomocí výzkumné otázky či hypotéz. Z výzkumné 

otázky musí být jasné, jaká média, obsahy a znaky, budou zkoumány. Poté je nutné určit 

zkoumaný vzorek (tzv. výběrový soubor). Tento soubor lze vymezit například na základě 

časového ohraničení či z hlediska vybraného média. Výběrový vzorek by neměl být 

zasažen sezónními vlivy.  Po určení vzorku je nutné zvolit jednotku měření. Jednotka 
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měření představuje část mediálního obsahu, na které jsou zkoumány vybrané proměnné. 

Proměnné jsou dále složené z různých kategorií, kterým odpovídají konkrétní číselné kódy. 

Společně jsou zaneseny v tzv. kódovací knize. Kategorie proměnných musí pokrýt všechny 

možnosti a zároveň se vzájemně vylučovat. Kategorie mohou být určeny před sběrem dat 

(tzv. a priori kódování) nebo na základě předběžného prozkoumání vzorku (tzv. emergent 

kódování). Kódování samotné je pak časově náročnou činností, při které jsou jednotky 

měření podrobeny výzkumu. Kódovač zapisuje do kódovací knihy kategorie, kterých 

proměnné v jednotkách nabývají. Na závěr je nutné data statisticky zpracovat a vyhodnotit. 

Nevýhodou této metody je, že nedokáže odůvodnit získaná čísla. Metoda se nesnaží zjistit, 

proč tomu tak je. Slabinou může být i fakt, že samotné kategorie proměnných jsou tvořeny 

výzkumníkem a tudíž podléhají částečně jeho vlivu. Navíc, čím méně kategorií je pro 

danou proměnnou zvoleno, tím více se prohlubuje konstruování namísto analyzování. 

Obecně však metoda nabízí užitečný popis a indexaci mediálních obsahů (Trampota 

a Vojtěchovská, 2010, s. 103 - 110).  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3 Neziskový sektor 

Neziskový sektor zaujímá významnou pozici v našem politickém, sociálním 

a ekonomickém životě. Je složen z různorodých organizací lišících se svou velikostí, 

konkrétním posláním i strukturou. Jejich seskupení do jedné oblasti a následné určení 

hranic celého neziskového sektoru může být značně problematické, i díky faktu, že některé 

aktivity neziskových organizací se do jisté míry překrývají se sektorem soukromým 

a vládním (Frumkin, 2005, s. 1 - 2). Hlavním cílem subjektu v neziskovém sektoru není 

dosahování zisku, ale naplňování potřeb jednotlivců nebo skupin. Nemusí vždy platit, 

že neziskové organizace zisku nedosahují. Pokud je zisk vytvořen, nenastává však jeho 

přerozdělování mezi vlastníky a vedení organizace, nýbrž je celý vložen do dalších 

neziskových aktivit organizace (Vaštíková, 2014, s. 210). 

Neziskový sektor je možno dále členit na tři oblasti: neziskový soukromý sektor, 

neziskový veřejný sektor a sektor domácností. První zmíněná oblast je někdy též 

označována jako tzv. třetí sektor. Představuje především organizace zakládané 

soukromými subjekty (fyzickými či právnickými osobami), které usilují o dosažení 

přímého užitku. Vzhledem k povaze zakládajících subjektů se o nich mluví jako 

o nestátních neziskových organizacích (NNO). Druhou oblast tvoří organizace zakládané 

veřejnými subjekty, kterými jsou například města, obce nebo státní orgány. Organizace 

veřejného (tzv. druhého) sektoru jsou financovány především z rozpočtu svého zřizovatele. 

Jedná se tedy o příspěvkové organizace, které se však také musí chovat ekonomicky 

efektivně a využívat i jiných možností financování (Boukal, 2013, s. 16). Neziskové 

organizace jsou typické především tím, že jsou zakládány k uspokojování potřeb občanů 

a komunit, nejsou zakládány k vytváření zisku ani podnikání, často jsou financovány 

z veřejných rozpočtů a mimo organizační složky státu vystupují jako právnické osoby. 

Soukromý neziskový sektor pak navíc disponuje svou autonomií, tudíž není řízen 

z vnějšího okolí a členství v takovýchto organizacích je ryze dobrovolné (Šimková, 2012, 

s. 10). 
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3.1 Druhy neziskových organizací 

Dle Dvořákové (2007, s. 452) lze neziskový sektor dále členit na neziskové 

soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, vzájemně prospěšné, organizace 

rozpočtové a příspěvkové, a ostatní neziskové organizace. Mezi vzájemně prospěšné 

organizace jsou řazena občanská sdružení (Novým občanským zákoníkem definovaná jako 

„spolky“), odborové organizace, zájmová sdružení právnických osob a profesní komory. 

Pod veřejně prospěšné organizace spadají například obecně prospěšné společnosti, nadace 

či nadační fondy, církve a politické strany. Vzájemně prospěšné organizace mají na rozdíl 

od těchto za cíl uspokojovat zájmy svých členů a nikoli široké veřejnosti (Malach, 2004, 

s. 101). Šimková (2012, s. 13) uvádí i příklady ostatních veřejnoprávních organizací mající 

globální poslání. Jsou mezi ně řazeny například veřejné vysoké školy, státní podniky, 

Český rozhlas, Česká televize, Česká národní banka nebo Státní fond kultury. 

3.2 Založení a řízení neziskových organizací 

Před samotným založením organizace je nutné jasně a přesně definovat poslání, které 

vznikne na základě aktivního a kreativního přístupu jeho tvůrců. Poslání musí být takové, 

aby mu rozuměla široká veřejnost, a zároveň se s ním vnitřně ztotožnili pracovníci 

neziskové organizace. Základními znaky dobře zvoleného poslání jsou například stručnost, 

srozumitelnost či jednoduchost. Dále by mělo poslání být motivující a vyjadřovat činnost 

a jedinečnost organizace. Poté je vhodné uvažovat o právní formě organizace tak, aby co 

nejúčelněji naplnila zvolené poslání. K tomuto kroku bývá často využíváno služeb 

právníků a daňových poradců, kteří zvažují všechny možné varianty a navrhují nejlepší 

výběr právní formy. Je přihlíženo především na způsob řízení organizace, účetní systém, 

daňová zvýhodnění, transparentnost, přístup k veřejným či soukromým zdrojům 

financování apod. Další řízení organizace a jednání jejím jménem připadá na statutární 

orgán, jehož vlastnosti se liší s různými formami neziskových organizací. Je však nutné 

přesně vymezit jednotlivé pravomoci a strukturu organizace. Na rozvoji organizace se dále 

podílí správní rada, která odpovídá i za finanční zajištění aktivit neziskové organizace 

(Šedivý a Medlíková, 2011, s. 22 - 25).  

Vybrané právní formy neziskových organizací jsou popsány níže. 
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3.2.1 Spolky 

S novým občanským zákoníkem byla občanská sdružení změněna na spolky 

a od 1. ledna 2014 byla tehdejší sdružení transformována do spolků. Nedošlo tedy k jejich 

zrušení, ale nastává povinnost formálních úprav stanov a jiných vnitřních dokumentů 

v souladu s NOZ (Novotný, 2014, s. 59 - 60). Členy spolků mohou být fyzické i právnické 

osoby a stanovy musí obsahovat název spolku, jeho sídlo, cíl a orgány. Ty jsou poté 

na návrh minimálně tříčlenného přípravného výboru, kde alespoň jedna osoba dosáhla 

věku 18 let, registrovány u Ministerstva vnitra. Příklady spolků jsou různé sportovní kluby, 

kulturní soubory a jiné zájmové organizace (Bačuvčík, 2011, s. 50).   

3.2.2 Obecně prospěšné společnosti 

Další právnickou formou neziskové organizace může být obecně prospěšná 

společnost. Jedná se o organizaci poskytující veřejně prospěšné služby všem za stejných 

podmínek. Hlavními oblastmi, kde takovéto společnosti působí, jsou školství, 

zdravotnictví, kultura a sociální péče. Oproti spolkům jsou obecně prospěšné společnosti 

více transparentní a méně závislé na svém zřizovateli (Boukal, 2013, s. 19). Od 1. ledna 

2014 se obecně prospěšné společnosti mohly transformovat na právnickou formu ústav, 

nadaci či nadační fond. Pokud k této přeměně nedošlo, řídí se organizace dále zrušeným 

zákonem o obecně prospěšných společnostech. Ústavy provozují hospodářsky 

či společensky užitečnou činnost a jsou zakládány právnickou osobou, fyzickou osobou 

nebo státem na základě zakládací listiny. Statutárním orgánem ústavu je ředitel (Novotný, 

2014, s. 91 - 92). 

3.2.3 Nadační fondy a nadace 

Nadace jsou zakládány k naplnění společenského nebo hospodářského účelu, 

podporují blaho veřejnosti nebo jednotlivých osob. Nadace nesmí podporovat politické 

strany a hnutí, podnikat může pouze za předpokladu, že se jedná o vedlejší činnost. 

NOZ rozšířil účel založení nadace, který již nemusí být pouze obecně prospěšný, ale 

i soukromý (Bezouška a Piechowiczová, 2013, s. 60). Nadace představují účelová sdružení 

majetku, která se zřizují zakládací listinou a zapisují se u příslušného soudu do nadačního 

rejstříku. Nadační jmění, z jehož výnosů je dosahován účel nadace, musí činit alespoň 

500 000 korun. Nadační fond toto jmění nevytváří a k naplnění poslání používá svůj 
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veškerý majetek. Hlavními orgány nadace jsou správní a dozorčí rada (Bačuvčík, 2011, 

s. 51). 

3.3 Postavení neziskových organizací v České republice 

Při pohledu na nestátní neziskové organizace lze říci, že oblast působnosti 

neziskových organizací v České republice je dostatečně široká a existují různé právní 

formy, kterými je možné odlišné požadavky společnosti zabezpečovat. Od roku 1989 

zaznamenal neziskový sektor v ČR dynamický vývoj, který je však v posledních letech 

narušen a to především nedostatečným a nejistým financováním z veřejných zdrojů. 

Organizace se proto budou muset více zaměřovat na získávání financí i od jiných nejen 

českých dárců. Samotné dárcovství může sloužit jako nezastupitelná komunikační 

příležitost, avšak mnoho českých podniků a firem stále nemá propracované své dárcovské 

strategie. Dalším problémem českých neziskových organizací může být nedostatek 

dobrovolníků. Tato forma pomoci není v ČR stále dostatečně rozvinuta, i když lze 

očekávat její další vývoj. Po vstupu do Evropské unie navíc dochází k odlivu zahraničních 

finančních zdrojů. Na druhé straně mají české neziskové organizace lepší přístup 

a možnosti jak čerpat finanční zdroje i ze strukturálních a dalších fondů EU. Pro získání 

těchto prostředků je však nutné zpracovat náročné projekty, jež čerpání umožňují 

(Kislingerová, 2005, s. 274 - 280).  

3.4 Mezinárodní nevládní organizace 

Organizace nevládního charakteru fungující na mezinárodní bázi je taková 

organizace, která nevznikla na základě mezivládní dohody. Tím se odlišuje od vládních 

mezinárodních organizací. Existují hlavní dva modely fungování nevládních 

mezinárodních organizací: prvním způsobem je vytvoření mezinárodní sítě nevládních 

organizací účastnících se totožné kampaně, druhým způsobem spolupráce je utvoření 

mezinárodní federace jednotlivých národních poboček. Tyto pobočky obvykle sledují 

společné cíle, ale specifické činnosti a finanční zdroje jsou řízeny každou pobočkou zvlášť. 

Mnoho nevládních organizací se účastní jak krátkodobých humanitárních akcí, tak 

i dlouhodobější rozvojové pomoci v sociální a ekonomické sféře rozvojových zemích. 

Počet mezinárodních nevládních organizací v jednotlivých zemích je různý a dle výzkumů 
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je vázán na demokratické státní zřízení
1
 (Makariusová, 2008, s. 5 - 13). Na druhé straně 

neziskové organizace v nedemokratických a autoritářských režimech mohou být novým 

zdrojem tlaku na stávající systém, který může vyústit i v jeho destabilizaci (Smith 

a McQuarrie, 2012, s. 106). Rozsah i zaměření činností nevládních organizací jsou odlišné, 

avšak základními funkcemi mezinárodních nevládních organizací je shromažďování 

a zveřejňování informací, získávání nových zdrojů, posilování efektivních norem, 

sledování dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí, dále vlastní účast 

na globálních konferencích a podněcování účasti veřejnosti, distribuce humanitární pomoci 

a implementace dalších rozvojových projektů (Makariusová, 2008, s. 5 - 13). 

4 Nezisková organizace UNICEF 

Dětský fond UNICEF je světovou mezivládní organizací usilující o pomoc dětem 

a působí ve více než 190 zemích. Cíle organizace jsou dosahovány spoluprací jak 

s nevládními organizacemi, tak i vládami jednotlivých zemí. Pomoc organizace UNICEF 

je směřována především do oblastí světa, ve kterých je situace dětí kritická. Příkladem jsou 

chudé země, země postižené přírodní katastrofou nebo oblasti, ve kterých probíhají válečné 

konflikty (Český výbor pro UNICEF, 2014c). 

4.1 Základní charakter organizace 

Organizace UNICEF je svým charakterem nezisková a mimo profesionálních 

pracovníků v ní působí a značně se podílí na práci i velké procento dobrovolníků. Globální 

strategie a priority organizace jsou stanovovány hlavním ústředím, které sídlí 

v New Yorku. Na činnost dohlíží Výkonná rada tvořena 36 zástupci, kteří jsou voleni 

na tříleté období. Organizační struktura je dále tvořena 36 Národními výbory pro UNICEF, 

které provozují osvětové a vzdělávací aktivity, snaží se shromažďovat finanční prostředky 

na činnost organizace a prosazují Úmluvu o právech dítěte, jež byla přijata roku 1989 

Valným shromážděním OSN. UNICEF České republiky je jedním z Národních výborů 

od roku 1991. Programy jsou poté v jednotlivých zemích uskutečňovány a řízeny pomocí 

tzv. field offices neboli stálých zastoupení, jejichž činnost je koordinována sedmi 

                                                 
1
 Například v Číně se nevládní organizace začínají prosazovat jen pomalu a v Barmě jsou nevládní 

organizace zcela zakázané. Naopak v Thajsku a Bangladéši je prostor pro působení těchto organizací výrazně 

rozvinutý (Makariusová, 2008, s. 9). 
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regionálními ústředími. Ta se nacházejí v Ammanu, Bangkoku, Dakaru, Kathmandu, 

Nairobi, Panama City a Ženevě. Prosazováním dětských práv a podporou fundraisingových 

aktivit se zabývají specializovaná oddělení, která sídlí v Bruselu a Tokiu (Český výbor 

pro UNICEF, 2014c). 

4.2 Historie a poslání organizace 

Po druhé světové válce byly děti v Evropě vystaveny hladomoru a mnoha nemocem. 

UNICEF je založen Organizací spojených národů v prosinci 1946, aby byla dětem 

zajištěna zdravotní péče, jídlo a oblečení. Původní zkratka organizace vyplývající z názvu 

United Nations International Children’s Emergency Fund je zachována i po roce 1953, kdy 

se fond stává trvalou součástí OSN a je přejmenován na United Nations Children’s Fund. 

V témže roce začíná UNICEF propagovat úspěšnou kampaň na pomoc milionům dětem, 

které trpí tropickou infekční nemocí, kterou je možné léčit penicilinem. Dalším důležitým 

milníkem je rok 1959, kdy je Valným shromážděním OSN přijata Deklarace práv dítěte. 

Roku 1965 poté organizace získala Nobelovu cenu za mír pro podporování bratrství mezi 

národy. V dalších letech se uskutečnilo mnoho jednání, jedním z nich byl i Světový 

summit pro děti konaný v roce 1990 v New Yorku. Sešli se zde hlavní představitelé států 

a vlád z OSN a byly přijaty desetileté cíle pro zdraví, vzdělávání a výživu dětí. V roce 

2002 bylo svoláno zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN k přezkoumání pokroků, 

ke kterým došlo od výše zmíněného summitu a k oživení závazků týkajících se práv dětí. 

Tento summit se stal prvním zasedáním věnovaným výhradně dětem a také prvním 

zařazením dětí jako oficiálních delegátů (UNICEF, 2003). 

Činnost organizace je založena na přesvědčení, že zdravý vývoj a péče o děti je 

základním předpokladem pro rozvoj lidstva. Hlavním posláním organizace je tedy 

odstraňování překážek, které jsou způsobovány nemocemi, chudobou, násilím, 

diskriminací apod. a šíření lidskosti. Mezi konkrétnější příklady cílů UNICEF patří 

například poskytování rovného vzdělávání pro dívky i chlapce, očkování proti základním 

dětským nemocem, prevence proti šíření HIV/AIDS mezi mladistvými, zajištění 

bezpečného prostředí pro děti nebo zabraňování zneužívání a násilí na dětech. Dále se 

UNICEF a jeho sedm tisíc pracovníků snaží zajistit rovnost pro všechny diskriminované 

tak, jak je deklarováno v Úmluvě o právech dítěte (Český výbor pro UNICEF, 2014b). 
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Příkladem plnění poslání může být kampaň Believe in Zero, která se snaží zabránit 

umírání dětí na běžné nemoci a podvýživu. UNICEF poukazuje na cifru 18 tisíc. 

Ta představuje počet dětí, které umírají každý den právě takovým způsobem. Celá kampaň 

je vedena „vírou v nula dětí“, které hladoví, jsou zneužívány, je jim odepírán přístup 

ke vzdělání nebo postrádá dostatek pitné vody. Cílem kampaně je přidat ke stávajícím 

Přátelům dětí UNICEF dalších 8888 nových přispívajících „přátel“
2
 Výše měsíčního 

příspěvku je dobrovolná, ale UNICEF uvádí příklady částek a jejich možné využití 

při pravidelném zasílání po jeden rok
3
 (Český výbor pro UNICEF, 2013). 

5 Marketing 

Existuje mnoho definicí marketingu a s každou další nově vydanou knihou se 

pomyslný seznam vymezení tohoto pojmu rozšiřuje. Obecněji lze marketing popsat jako 

řídící proces, který je odpovědný za identifikování, předvídání a uspokojování požadavků 

zákazníka výnosným a užitečným způsobem. Marketing dále vystupuje na jedné straně 

jako filosofie či konkrétní postoj k řízení organizace, který dává do středu pozornosti 

zákazníka, na straně druhé lze marketing považovat za soubor procesů zahrnujících 

výzkum, vývoj nových produktů, jejich následné oceňování, distribuci apod. Marketing 

by neměl mít významnou pozici jen pro zaměstnance marketingového oddělení, ale spíše 

by měl být přijat jako přístup k firemním aktivitám všemi pracovníky bez ohledu na jejich 

pozici (Sargeant, 2009, s. 33). 

Marketing je dle Jakubíkové (2008, s. 40) opřen o dobré vztahy se zákazníky 

a představuje tržně orientované vedení podniku, které vnímá zákazníka
4
 jako nejdůležitější 

prvek tohoto uvědomělého procesu. Marketing je někdy považován i za umění a schopnost 

získávat a udržovat takové zákazníky, kteří pro firmu znamenají zisk. Organizace proto 

                                                 
2
 Ke dni 23. 9. 2014 je počet nově získaných Přátel dětí UNICEF 3466. 

3
 Za 220 Kč je zabezpečeno očkování proti spalničkám 463 dětem, za 365 Kč je možné vyléčit terapeutickou 

výživou tři děti, 415 Kč měsíčně umožní jedné dívce vzdělávat se v Malawi, částkou 570 Kč za měsíc lze 

přispět na nákup 84 moskytiér pro rodiny a z příspěvků ve výši 600 Kč je zajištěno kompletní očkování proti 

dětským nemocem pro dvanáct dětí (Český výbor pro UNICEF, 2013). 

4
 Zákazníkem je rozuměn konkrétní jedinec, domácnost či celá organizace, jež nákupem a následnou 

spotřebou nabízených produktů nebo služeb získá očekávaný užitek (Jakubíková, 2008, s. 40). 
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neusiluje o upoutání pozornosti co největšího počtu potenciálních zákazníků, ale svou 

pozornost soustředí na oslovování perspektivních zákazníků. 

Zásadním prvkem marketingu je směna. Pro její naplnění je nutné, aby nejméně dvě 

strany nabízely něco určitého, co má pro druhého participujícího odpovídající hodnotu. 

Nadto je zapotřebí schopnosti obou stran vzájemně komunikovat. Bez splnění těchto 

podmínek nelze předpokládat úspěšnou směnu (Hesková a Štarchoň, 2009, s. 12). Kotler 

(2007, s. 40 - 41) dodává, že marketing je manažerským a společenským procesem, 

pomocí kterého jsou uspokojovány potřeby a přání
5
 jednotlivců a skupin ve výrobním 

procesu. S vývojem společnosti tak dochází ke zvětšování počtu přání a lidé se dostávají 

do kontaktu se zvětšujícím se počtem předmětů podněcujících touhu a zájem po nich.  

5.1 Marketingový mix 

Marketingovým mixem se rozumí souhrn taktických marketingových nástrojů, díky 

kterým firma upravuje svou nabídku tak, aby odpovídala přáním zákazníků na zvoleném 

cílovém trhu. Mezi tyto nástroje patří výrobková, cenová, distribuční a komunikační 

politika. Marketingové aktivity, které firma provádí, mají za cíl zvýšit poptávku 

po nabízeném produktu. Proměnné, které tuto poptávku ovlivňují, jsou výrobek, cena, 

distribuce a komunikační politika. Anglické názvy nástrojů product, price, place 

a promotion dávají vznik používané zkratce „4P“
6
 (Kotler, 2004, s. 105 - 106). 

Produkt je tvořen třemi prvky: jádrem, které představuje primární užitek, ten je poté 

převed do hmotné formy, která tvoří druhou vrstvu produktu a je spojena s vlastnostmi 

produktu (kvalita, design, balení apod.), třetí úrovní je tzv. rozšířený produkt. Ten 

                                                 
5
 Potřeby jsou definovány jako pocit nedostatku v určité oblasti lidského života a při jejich neuspokojení 

dojde buď k omezení dané potřeby či vyhledání dostupného předmětu, jež nedostatek eliminuje a zajistí 

danou potřebu. Přání jsou poté odvozována z vnitřní osobnosti člověka, ale i vnější kultury, která ho 

obklopuje. Přání, jež jsou podložená kupní silou, znamenají poptávku (Kotler, 2007, s. 40 - 41). 

6
 Od koncepce „4P“, která dosáhla svého vrcholu v osmdesátých letech, byl zaznamenán posun k nástrojům 

zaměřených na spotřebitele. Tyto novější koncepce lze nalézt pod označeními „4C“ a „4S“. První z nich řeší 

především potřeby zákazníka, jeho výdaje na produkt v porovnání s konkurenčními cenami, komunikaci se 

spotřebitelem a dále volbu vhodné marketingové strategie vzhledem ke konkurentům. Koncepce „4S“ je poté 

zaměřena především na segmentaci zákazníků, výhody a užitek plynoucí z daného výrobku, spokojenost 

spotřebitele a pěstování vztahu s ním (Hesková a Štarchoň, 2009, s. 15 - 16). 
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k základnímu jádru produktu dodává určitou nadhodnotu pro zákazníka nejčastěji v podobě 

poskytovaných služeb a servisu. Cenové nástroje by v úspěšném marketingu měly být 

používány co nejméně. Přílišné snižování cen sice přiláká kupující, ale zároveň sníží zisk. 

Navíc časté slevy mohou dovést zákazníka k postoji, kdy není důležitá značka, ale právě 

cena. Takové chování zákazníků poté není v souladu s úsilím vybudovat silnou značku. 

Pohyb výrobků směrem k zákazníkům je dále zabezpečen pomocí nástrojů distribučních. 

Tyto zahrnují skladování výrobků, rozhodování o skladbě sortimentu, dopravu, spolupráci 

s distributory či nalézání nových distribučních cest. Posledním, ale nejvíce viditelným 

nástrojem je marketingová komunikace reprezentující veškerou komunikaci firmy 

na podporu produktů firmy či samotné image organizace (De Pelsmacker, 2010, s. 2 - 3). 

5.2 Marketingová komunikace a její nástroje 

Komunikace se od pouhé výměny informací vyvinula v moderní víceúčelovou 

disciplínu sloužící k přesvědčování zákazníků, prodeji výrobků a vytváření nových hodnot 

(Horáková, 2000, s. 11). Obecně firemní komunikace či komunikační politika vyjadřuje 

vztah podniku ke komunikačním aktivitám a postoj k poskytování informací. 

Komponentem firemní komunikace je pak marketingová komunikace podněcující prodej. 

Základními prvky marketingové komunikace je „5M“, které představují poslání, sdělení, 

média, peníze a měření výsledků
7
. Dělit marketingovou komunikaci lze více způsoby, 

například na komunikaci tematickou, která se snaží sdělit příjemcům informace o produktu 

nebo značce a dále na komunikaci zaměřenou na image usilující o posílení vědomí 

o značce a zkvalitnění vztahů s cílovou skupinou (Jakubíková, 2008, s. 240 - 241). 

Při tvorbě marketingové komunikace je nutné znát principy základní komunikace. 

Nejvíce rozšířeným modelem komunikace je tzv. Lasswellův model z roku 1948, který 

popisuje komunikaci pomocí následující teorie: „Kdo, říká co, jakým kanálem, komu 

a s jakým efektem?“. Na Lasswellovu teorii roku 1995 navazuje Scharmammův model 

komunikačního procesu. Ten je zaměřen na skutečnost, kdo a komu informace sděluje, 

co touto komunikací sděluje, jakým způsobem, a jaký má celá komunikace účinek. 

Základními prvky komunikace jsou odesílatel a příjemce, komunikačními prvky zpráva 

                                                 
7
 Zkratka vznikla podle jejich anglických ekvivalentů milion, message, media, money a measurement 

(Jakubíková, 2008, s. 240 - 241). 
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a médium, komunikačními procesy kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba 

zajišťující komunikační funkci. Faktory negativně ovlivňující proces komunikace jsou 

nazývány interference neboli šumy (Hesková a Štarchoň, 2009, s. 50 - 55). Tento model 

(tzv. přenosový) je jedním ze dvou základních typů komunikačních modelů, tím druhým je 

model kulturální. Ten hledá vazby mezi sociální komunikací a formováním sdílené 

kultury. Přijímáním a nabízením sdělení tvoříme a zároveň se stáváme součástí společné 

kultury a komunikace je poté jakýmsi odkazem k tomuto sdílenému prostředí, nikoli 

přenosem samotným (Jirák a Köpplová, 2007, s. 49). 

Karlíček a Král (2011, s. 24) uvádějí model marketingové komunikace skládající se 

ze tří celků: marketingového sdělení, cílové skupiny a šíření ústním podáním 

(word-of-moouth či zkráceně WOM). Marketingové sdělení je složeno ze tří vzájemně 

propojených prvků. Prvním je konkrétní sdělení, druhým médium, kterým je sdělení 

předáváno a třetím kontext
8
. Pokud je marketingové sdělení dobře sestaveno 

a komunikováno může cílovou skupinu zaujmout. Jestliže je skupinou správně pochopeno, 

vede k přesvědčení a následné změně chování a postojů v cílové skupině. WOM poukazuje 

k neformální lidské komunikaci, která může vést k diskusím a stávat se zdrojem informací, 

které jsou považovány za nezávislé a důvěryhodné. Vliv ústního podání by se tedy 

v marketingové komunikaci neměl opomíjet. 

Mezi nástroje marketingové komunikace, jak uvádí například Přikrylová a Jahodová 

(2010, s. 42), jsou řazeny reklama, podpora prodeje, sponzoring, public relations, přímý 

marketing a osobní prodej
9
. Tyto možnosti komunikace společně tvoří komunikační mix, 

jenž je podsystémem marketingového mixu. Manažer se pomocí vhodně zvolené 

kombinace nástrojů snaží dosáhnout marketingových cílů. Jakubíková (2008, s. 242) 

dodává, že tyto cíle by měly být měřitelné, spojené s aktuální a žádoucí pozicí značky 

i jednotlivých produktů a měly by ladit s firemními cíli. 

Pomocí výše uvedených nástrojů poté firma oslovuje své zákazníky a volí 

marketingové cesty a strategie tak, aby byla komunikace účinná. K formě osobní 

                                                 
8
 Kontextem se rozumí taková situace, za které je cílová skupina sdělení vystavena (Karlíček a Král, 2011, 

s. 24). 

9
 Schnettler a Wendt (2003, s. 24) rozšiřují nástroje standardního komunikačního mixu o události a veletrhy, 

product placement či řízení značek a jejich právní úpravu například v podobě ochranných známek. 
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komunikace je řazen přímý prodej, mezi neosobní komunikaci reklama a na rozhraní obou 

forem stojí public relations a podpora prodeje. Komunikace zaměřená přímo 

na spotřebitele poté volí mezi strategií tahu a tlaku (tzv. pull and push strategy). Strategie 

tahu stimuluje a motivuje spotřebitele například reklamou či podporou prodeje a očekává, 

že zákazník bude konkrétní produkt požadovat po maloobchodech a ti poté u svých 

dodavatelů. Naopak u strategie tlaku je výrobek tlačen směrem od výrobní firmy 

ke spotřebiteli. Vyšší článek distribuční cesty (např. velkoobchod) stimuluje k nákupu 

článek pod ním (např. maloobchod). Další komunikace může být zaměřená na dodavatele 

či zprostředkovatele nebo na institucionální zákazníky nakupující produkty k jejich využití 

v dalších procesech (Jakubíková, 2008, s. 244 - 245). 

5.3 Tvorba komunikační strategie 

Jednou ze strategií podle marketingového mixu je i komunikační strategie. Tato 

strategie podporuje dobrou informovanost spotřebitele a prodej produktů (Blažková, 2007, 

s. 127).  Při tvorbě komunikační strategie jsou využívány nástroje komunikačního mixu 

(viz kapitola 5.2) ke sdělování informací uvnitř organizace i v jejím vnějším prostředí. 

Pro efektivní vytvoření komunikační strategie je nutné se zabývat následujícími úkoly. 

Nejdříve se určí cíle komunikační strategie v souladu s posláním a vizí společnosti. Dále se 

definují cílové skupiny a předměty sdělení, které mají být těmto cílovým skupinám 

komunikovány. Na základě charakteristik cílové skupiny jsou zvoleny vhodné nástroje 

pro komunikaci a jsou načasovány přenosy sdělní v konkrétních časových intervalech. 

Na závěr je detailně určen finanční rozpočet na plánovanou komunikační strategii a její 

součásti, a jsou stanoveny metody, kterými se bude měřit úspěšnost celé komunikační 

strategie (Palatková, 2013, s. 160 - 161). Jednotlivé složky komunikačního mixu 

(s výjimkou osobního prodeje) mohou být realizovány i skrze internet (Blažková, 2007, 

s. 131). Za cíle komunikační strategie lze například označit zvyšování o povědomí značky, 

budování pozitivní image organizace a dobrých asociací s jejím jménem, celkovou změnu 

ve vnímání organizace nebo připomenutí nákupních možností (Mediaguru, 2015). Karlíček 

a Král (2011, s. 11) dodávají, že komunikační kampaň není možné projektovat izolovaně 

od celkového marketingového plánu, protože je mu podřízena a musí z něj vycházet. 
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5.4 Cílové skupiny 

Pro úspěšnou komunikaci je nutné přesně definovat cílový segment, kterému je 

sdělení určeno. Na základě takto vybrané skupiny je poté rozhodováno, co bude sdělováno, 

jakým způsobem, v jakém čase, kde a také kdo bude pověřen tímto sdělováním. V cílovém 

segmentu mohou být zastoupeni jak potenciální, tak i stávající uživatelé a kupující daného 

produktu či služeb (Hesková a Štarchoň, 2009, s. 62). Mezi základní charakteristiky cílové 

skupiny jsou řazeny demografické, geografické a psychografické znaky. První dvě 

zmíněné skupiny znaků jsou tradičními kritérii pro popisování cílových skupiny, příkladem 

znaků mohou být následující charakteristiky: pohlaví, věk, rodinný stav, povolání, příjem 

nebo region, místo bydliště, nákupní oblast apod. Tyto údaje jsou vcelku snadno přístupné 

a po jejich získání lze například popsat, jací lidé, z jakého regionu, s jak velkým příjmem 

a jakého věku jsou uživateli služeb. Na druhé straně nelze na základě těchto statistických 

údajů vypovědět, proč právě tato skupina užívá konkrétní služby. K tomu slouží 

psychografické ukazatele zaměřující se na osobnost, postoje, motivy a životní styl lidí 

(Vysekalová a Mikeš, 2010, s. 47 - 48). Čím lépe je cílová skupina zanalyzována, tím lépe 

lze připravit nabídku organizace, která poté vede i k většímu úspěchu. Je tedy potřeba se 

zabývat otázkami, jaké jsou potřeby skupiny, a co skutečně chtějí (Šedivý a Medlíková, 

2011, s. 35). 

S cílovými skupinami souvisí také výraz  stakeholders, do češtiny často 

nepřekládaný pojem. Stakeholders neboli stakeholdeři představují v podstatě zájmové 

skupiny a zainteresované jedince, kteří jsou ovlivňováni nebo sami ovlivňují činnost 

organizace. Zájmy těchto subjektů působí v konkrétním prostoru a dostávají se 

do vzájemných vztahů, komplementárních i konkurenčních (Kunz, 2012, s. 28). 

Stakeholdery lze rozdělit na dvě základní skupiny: interní a externí. Interní stakeholdeři 

mají specifické požadavky a jsou sem řazeni například zaměstnanci, vlastníci 

či management. Mezi externí stakeholdery lze řadit veřejnost, média, zákazníky a další 

externí subjekty (Veber a Srpová, 2012, s. 52). Stakeholdeři neziskové organizace se poté 

na základě výroční zprávy, která představuje zpětnou vazbu v komunikačním procesu 

organizace, rozhodují, zda finančně či jiným způsobem konkrétní neziskovou organizaci 

podpoří. Stakeholdeři tak přímo ovlivňují další aktivity organizace (Boukal, 2013, s. 59). 
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Ke komunikaci s cílovými skupinami je využíváno dvou hlavních typů 

komunikačních kanálů: nemedializovaných a medializovaných. Nemedializované 

komunikační kanály představují přímou (osobní) formu komunikace mezi společností 

a jejími zákazníky. Na druhé straně medializované komunikační kanály jsou 

reprezentovány klasickými sdělovacími prostředky, kterými jsou například tisk, rozhlas, 

nebo televize. S touto nepřímou komunikací je spojována tzv. dvoustupňová komunikace, 

kdy média nejprve působí na opinion leaders (tzv. názorové vůdce), kteří poté sdělení i se 

subjektivním názorem předávají dalším členům společnosti. Klasická média využívají 

neobvyklé a intenzivní podněty k emocionalizaci komunikačního procesu (Vysekalová, 

2014, s. 70).  

5.5 Marketingové a komunikační možnosti neziskového sektoru 

Obecně lze marketing v neziskovém sektoru definovat jako marketingové aktivity 

jedinců či organizací směřující k dosažení neziskových cílů. Neziskový marketing je 

orientován na vytváření, udržování nebo ovlivňování vztahů s cílovými skupinami 

organizace a jejich chování (Vaštíková, 2008, s. 208 - 210). Burnett (2007, s. 14) dodává, 

že ovlivnit chování a postoje je cílem hlavním a v neziskovém prostředí o mnoho 

složitějším než ve sféře soukromé, neboť jsou kladeny vysoké požadavky na změnu 

v chování. Příkladem může být snaha přesvědčit a změnit názor drogově závislé osoby 

na nutnost výměny injekčních stříkaček. 

Marketing je mnoha pracovníky neziskových organizací vnímán jako komerční 

aktivita, která v tomto sektoru nemá své místo. O to více jsou poté patrné rozdíly 

mezi neziskovými organizacemi zabývající se marketingovými a propagačními aktivitami 

a těmi, které marketingových principů nevyužívají. Takové organizace zůstávají 

pro veřejnost méně transparentní a tím je ovlivněna i jejich pozice a úspěšnost obdobně 

jako u soukromého sektoru. Marketingové aktivity v neziskovém sektoru jsou zaměřeny 

nejen na uživatele služeb, ale i na ty, kteří služby financují. Dále je skrze tuto činnost 

udržován vztah se současnými zájemci a jsou oslovováni zájemci potenciální, kteří vědí, že 

užitím služby přispívají organizaci, přestože individuální hodnota nedosahuje ceny 

produktu. V neposlední řadě dobrý marketing představuje konkurenční výhodu v „souboji“ 

o stejné zdroje financování (např. z veřejných rozpočtů, od firem nebo veřejnosti). 

Produktem neziskového sektoru jsou převážně služby, které jsou variabilní a nemateriální 
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povahy. Poskytovány jsou převážně přímo, čímž je vyloučena pozice distributora. Služby 

nelze nijak skladovat a tím vzniká nebezpečí při jejich náhlém odmítnutí (Bačuvčík, 2011, 

s. 16 - 23). 

5.5.1 Komunikace s veřejností 

V rámci neziskového sektoru je významnou částí marketingových aktivit 

komunikace s veřejností a především pak s dárci nebo sponzory přinášejícími finanční 

jistotu a společenské zázemí. Dárci pomáhají přetvářet neziskové organizace 

ve společenské instituce a jejich přízeň tak nestačí opětovat například nápisem na budově. 

Dárci se stávají součástí historie organizace a je nezbytné dbát na dostatečnou komunikaci 

s nimi, která je pro neziskovou organizaci další investicí do budoucích vztahů.  Nelze tedy 

spoléhat jen na občasné zasílání novinek a naléhavých žádostí, nýbrž je nezbytné nechat 

dárce participovat na chodu organizace. Dárci by měli být součástí připravovaných aktivit, 

měla by s nimi být vytvořena spolupráce na projektech, které jim jsou blízké a komunikace 

s nimi by měla probíhat především osobní formou. Z podporovaných aktivit mohou 

vznikat různé filmy a videa, které jsou schopny dárcům osvětlit, na jaké účely prostředky 

plynou, a jak pomohly zlepšit konkrétní situaci (Lauer, 1997, s. 101 - 110). 

Bačuvčík (2011, s. 102 - 103) poukazuje i na podstatný vliv bezplatné publicity 

v médiích, která je veřejností vnímána jako důvěryhodnější než placené články. Ze strany 

médií jsou neziskové organizace vhodnými kandidáty, kteří se mohou vyjádřit k aktuálním 

otázkám ve společnosti jako protipól k názoru politiků. Komunikaci lze dále zajistit 

i pomocí tiskových zpráv zasílaných do médií a konferencích při speciálních příležitostech. 

5.5.2 Reklama 

Nezisková reklama je reklama provedená jménem klienta, které se účastní neziskové 

kampaně. Používá se k informování, přesvědčování a připomínaní dané oblasti, stejně jako 

u komerční reklamy. Nezisková reklama však není používána ke zvýšení tržeb, ale 

k propagování a zvýšení přízně k organizaci a komunikování jejích aktivit (Ogden, 1992, 

s. 11 - 12). Ve snaze zvyšovat povědomí o konkrétní problematice je v reklamách 

využíváno skutečných příběhů souvisejících s veřejně prospěšnými činnostmi. Nezisková 

reklama využívá všechna média, jakými jsou například televize, internet či tištěná média 

(Adkins, 1999, s. 116). 
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5.5.3 Public Relations 

Vztahy s veřejností neboli Public Relations (PR) jsou reprezentovány v podstatě 

jakoukoli činností organizace, na základě které se o organizaci dobře mluví. 

PR v neziskovém sektoru cílí především na budování dobrého jména, silné značky 

a pozitivní image v souladu s posláním a hodnotami organizace. Naplnění cílů vede 

k vyvolání vzpomínek, myšlenek a pocitů, díky kterým může organizace úspěšně žádat 

o finanční i jinou podporu. PR se dále zaměřuje na vytváření nových vztahů a pečování 

o ně. Hlavními nástroji PR v neziskovém sektoru jsou komunikační strategie, tištěné 

materiály, firemní kultura, sociální sítě a další webové stránky, pořádání akcí a vztahy 

s médii. Komunikační strategii je nutné sladit s celkovou organizační strategií. Cíle 

strategie jsou zaměřeny nejen na externí, ale i na interní vztahy, tedy mezi zaměstnanci, 

managementem, dobrovolníky apod. Při vytváření dobrých interních vztahů dochází 

k prohlubování loajality pracovníků, zvyšování úrovně komunikace a celkově se zlepšuje 

atmosféra a prostředí v organizaci. Společně s udržováním zvyklostí a systémem odměn 

a trestů tak vzniká firemní kultura. Jedním z dalších zmiňovaných nástrojů je vztah s médii 

(media relations), od kterého se ve velké míře odvíjí budoucí vývoj organizace. Několik 

článků dokáže posílit či zcela rozbít dobrou pověst organizace (Šedivý a Medlíková, 2011, 

s. 30 - 39). Cíli PR pro neziskové organizace jsou tedy budování značky společnosti, 

zvyšování její důvěryhodnosti a transparentnosti (Šedivý a Medlíková, 2011, s. 50). 

5.5.4 Fundraising 

Fundraising popisuje Boukal (2013, s. 34) jako systematickou činnost vedoucí 

k získání zdrojů (finančních i nefinančních
10

), bez kterých nezisková organizace není 

schopna realizovat své projekty a dosáhnout tak svého poslání. Cílem fundraisingu je tedy 

zajištění potřebných zdrojů v dané výši a vhodné struktuře na základě průběžného 

plánování a naplňování ekonomické strategie organizace. Boukal (2013, s. 67 - 68) dále 

poukazuje na možnosti využívání internetu k fundraisingovým aktivitám. Pro neziskovou 

organizaci je důležité nejen vlastnit webové stránky, ale také mít jasně dané, jaký obsah 

chce komunikovat a komu ho chce sdělovat. Na webových stránkách by tak potenciální 

                                                 
10

 Jednostranné zaměření organizace na získávání finančních zdrojů by nebylo vhodnou alternativou. 

Organizace může dále získávat například následující typy zdrojů: hmotné zdroje, práva, informace, práci 

nebo služby (Boukal, 2013, s. 34). 
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dárce měl najít portfolio aktivit organizace, varianty dárcovství a sponzorství, a kontakty 

na organizaci. Snadno pochopitelné a intuitivně ovladatelné webové stránky mohou 

neziskové organizace přinést konkurenční výhodu. Jurášková a Horňák (2012, s. 78) 

uvádějí nástroje, které lze použít v rámci fundraisingu. Jedná se o tiskové zprávy a výroční 

zprávy, tiskové konference, pořádání eventů a diskusních fór, posílání newsletterů, 

poskytování prezentačních materiálů apod. Úspěšný fundraising poté tkví v efektivním 

komunikování s dárci, umění požádat, osobním nadšení fundraisera pro věc a využívání 

vztahů s médii. 

5.5.5 Sociální marketing a Cause related marketing 

Kotler a Lee (2008, s. 7) definují sociální marketing jako úsilí ovlivnit chování, jež 

zlepšuje zdraví, předchází zraněním, chrání životní prostředí a celkově přispívá 

společnosti. Obecně je sociální marketing procesem, ve kterém jsou využívány 

marketingové techniky k vytvoření a komunikování konkrétních hodnot tak, aby byla 

ovlivněna cílová skupina a její chování. Tyto aktivity nepřináší zadávajícímu žádný 

finanční zisk. Andreasen (1995, s. 7) dodává, že sociální marketing je snahou o zlepšení 

blahobytu celé společnosti skrze dobrovolnou změnu v chování jedince. 

„4P“ jsou zachována i u sociálního marketingu. Produkt
11

 odkazuje k výhodám 

spojených s očekávaným žádoucím chováním a cenou jsou myšleny náklady
12

 na změnu 

v chování.  Pro osvojení konkrétního chování a vysvětlení jednotlivých postupů jsou 

vytvářeny komunity naplňující poslání „místa“
13

.  Marketingová komunikace představuje 

v sociálním marketingu různé kanály, kterými jsou sdělení doručována příjemcům. 

Patří mezi ně reklamy, tištěné materiály, webové stránky, pořádané události, analýzy 

či mezilidská komunikace (Coombs a Holladay, 2010, s. 153). 

Nejen v sociálním marketingu je podstatně složitější změnit chování skupiny 

než jednotlivce. Proto je pro sestavení komunikační strategie důležité znát rozdíly 

                                                 
11

 Jako příklad „produktu“ lze uvést například snížení podílu tučných potravin v jídelníčku obézního člověka 

nebo zapínaní bezpečnostních pásů v autě (Coombs a Holladay, 2010, s. 153). 

12
 Pokud jsou náklady vyšší než plynoucí výhod je osvojení žádoucího chování velmi nepravděpodobné 

(Coombs a Holladay, 2010, s. 153). 

13
 Ty pořádají například semináře a setkání, kde je možné vyzkoušet a naučit se danému chování (Sargeant, 

2009, s. 223 - 224). 
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mezi tzv. názorovými vůdci, tvůrci a následovníky. Názoroví vůdci jsou osoby schopné 

ovlivnit chování jiných v důsledku jejich postavení uvnitř skupiny. Často bývají více 

společenští, sebevědomí a jsou více vystavováni vlivu masových médií. Pokud má být 

ovlivněno chování skupiny, je to právě názorový vůdce na koho musí být především 

cíleno. Daleko snáze lze identifikovat názorové tvůrce, kteří na základě své 

kvalifikovanosti ovlivňují a radí ostatním
14

. Zbylá většina skupiny je tvořena názorovými 

následovníky. Ti sami neprosazují nové trendy v chování a přejímají je od názorových 

vůdců či tvůrců (Sargeant, 2009, s. 223 - 224). 

Pod pojmem Cause related marketing lze najít spolupráci mezi neziskovým sektorem 

a soukromou firmou. Program propojuje marketingovou strategii podniku a konkrétní 

charitativní projekt a snaží se zvýšit důvěru veřejnosti ve firmu a zlepšit její celkovou 

image. Soukromá firma využívá loga a jména neziskových organizací a tím se snaží odlišit 

od konkurence a zvýšit své zisky, na druhé straně nezisková organizace získává finanční 

prostředky pro svou další činnost a navazuje strategické vztahy s podniky ze soukromého 

sektoru. V době vyšší konkurence o dary a příspěvky je Cause related marketing jednou 

z dalších možností, jak zvýšit celkové příjmy neziskové organizace. Při tvorbě těchto 

dohod je nutné dbát na vhodně zvolené téma, které dává veřejnosti smysl a působí 

věrohodně a přirozeně. (Clow a Baack, 2008, s. 357 - 359). Při vhodně zvolené spolupráci 

dochází k tzv. win:win:win situaci, ve které profituje firma, nezisková organizace 

i veřejnost (Adkins, 1999, s. 12). 

Jako jeden z příkladů dohody v rámci Cause related marketingu lze uvést spolupráci 

mezi organizací UNICEF a hotely Starwood s názvem Check Out for Children. Lidé 

přicházející do hotelu mohli ke svému účtu za ubytování jednoduše přidat jeden dolar 

navíc, který byl odeslán na účet UNICEFu jako dar. Celkově bylo díky kampani vybráno 

přes deset milionů dolarů, navíc bylo rozšířeno povědomí o činnostech organizace 

UNICEF na pomoc dětem, zlepšila se image zapojených hotelů a jejich zaměstnanci byli 

více motivování nejen ke své práci, ale i pomoci celého projektu (Daw, 2006, s. 23). 

  

                                                 
14

 Za názorové tvůrce lze považovat například ministry nebo redaktory novin (Sargeant, 2009, s. 223 - 224). 
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6 Nová média 

Od těch „starých“ se nová média liší především způsobem zpracování dat. 

„Stará“ média byla založena na analogovém systému, ve kterém byly hlavní objekty 

(např. slova, obrázky nebo hudba) překládány do rádiových vln a ty poté dekódovány 

radiovými či televizními přijímači. U nových médií jsou objekty převáděny do binárních 

kódů pomocí znaků, a to jedniček a nul. Dochází tedy k jejich digitalizaci. Kódy jsou poté 

skladovány a čteny pomocí počítačů, čímž jsou objekty snáze přenosné a zpracovatelné. 

Je však nutná větší podpora v oblasti výzkumu a rozvoje (Hesmondhalgh, 2007, s. 241). 

Nová média jsou charakteristická především svou interaktivností a reagováním na podněty 

uživatelů, dále využíváním procesorů a digitálních platforem a podporováním komunikace 

a přímé zpětné vazby. I „stará“ média však mohou být přeformována a nabývat znaků 

nových médií. Jedná se například o digitalizaci televize nebo vznik on-line média 

na základě jeho tištěné podoby. Vzniklá média lze označit jako recreated, revised, 

re-engineered či re-mediated media (Pavlíček, 2010, s. 11). 

Manovich (2001, s. 27 - 48) dále vidí jako základní principy nových médií jejich 

reprezentování čísly, modularitu, proměnlivost, automatizaci a transkódování. Tedy 

objekty nových médií jsou založeny na digitálních kódech, mohou být spojovány 

do komplexnějších systémů, aniž by ztrácely svou individuální povahu, neustále se mění 

a mohou existovat v nekonečně mnoha podobách. Dále jsou automatizované a to ve dvou 

stupních: na nižším lze nalézt jednoduché počítačové algoritmy a operace, na vyšším 

do určité úrovně již počítač „rozumí“ operacím, jedná se například o roboty v chatovacích 

místnostech. V rámci transkódování poté dochází k převodu jednoho formátu do jiného 

a k ovlivňování kulturní a počítačové vrstvy nových médií, jejich uspořádání, obsah 

či témata. 

S novými médii jsou spjaty pojmy Web 2.0 a sdílení (sharing). Termín Web 2.0 

začal být používán v roce 2003 a první konference se zaměřením na něj se konala 

roku 2004 prostřednictvím společnosti O’Reilly Media. Tim O’Reilly ho definoval jako 

obchodní revoluci v počítačovém průmyslu, která byla zapříčiněna používáním internetu 

jako platformy a pokusy o uspění na této nové platformě (Flew, 2008, s. 16 - 17). 

Web 2.0 je obecně generací webových služeb využívající platforem, na kterých uživatel 

produkuje vlastní obsahy. Tato činnost uživatele může být využívána v rámci zefektivnění 
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marketingových a komerčních aktivit a k posílení zpětné vazby se spotřebiteli, 

marketingové kampaně však stále zůstávají dominantní formou marketingové komunikace. 

Vlastník webové stránky zastává roli moderátora. Dalšími vlastnostmi Webu 2.0 jsou 

vzájemná interakce, která může probíhat formou chatů, diskusí nebo sociálních sítí, dále 

začlenění návštěvníka do pomyslné rozsáhlé komunity a personalizace sociálních profilů 

uživatelů (Frey, 2011, s. 69 - 70). Jak dále uvádí Jakubowicz (2013, s. 20 - 21) kromě 

mediálního obsahu zaslaného uživatelem, pro který lze užívat anglický ekvivalent 

user-generated content, je dalším pojmem spojeným s Weby 2.0 také crowdsourcing 

představující spolupráci mezi tvůrci (například televizního seriálu) a webovými uživateli. 

Ti jsou požádáni například o vymyšlení konce seriálu, navrhnutí kostýmů či doporučení 

vhodného hudebního doprovodu. Nápady jsou poté posuzovány ostatními členy komunity. 

Mezi nejznámější Weby 2.0 lze zařadit Youtube, Facebook, Flickr, Twitter, blogy 

a různé typy wiki serverů. Aktivita uživatelů na takovýchto webech je poté skryta 

pod pojmem sdílení, který byl použit bez objektu poprvé v roce 2005. Na Flickru, největší 

webové stránce pro sdílení fotografií, jsou návštěvníci k činnosti vyzíváni heslem „Share 

your photos“, Facebook podněcuje ke komunikaci s dalšími přáteli sloganem „Connect and 

share with the people in your life“. Některé aktivity (např. nahrávání fotek nebo psaní si 

s ostatními lidmi) byly dříve definovány jinak a dnes jsou právě „sdílením“. Pojem byl 

použit z několika důvodů. Za prvé byl od minulosti provázán s počítači (např. file-sharing) 

a vývojářům sociálních sítí tak byl blízký a dostupný, za druhé je „sdílení“ universálním 

slovem a může zahrnovat jak distribuci, tak komunikaci („Sharing is telling“), důležitou 

roli hrají i pozitivní konotace spojené se „sdílením“, kterými jsou například „rovnost“ 

nebo „obětavost“ a vnímání dobrých společenských vztahů („Sharing is caring“) (John, 

2013, s. 172 - 176). 

6.1 Nástup komunikačního modelu many-to-many 

Komunikační model many-to-many je specifický pro Web 2.0 a skrze něj je 

zvyšována otevřenost a demokracie společnosti. Dává možnost změnit rozložení vlivu 

ve sféře komunikace a propojuje uživatele do nově vznikajících komunit. Na základě 

takovéto komunikace vznikl fenomén masová individualizace, v rámci níž je masové 

publikum oslovováno najednou avšak se zachováním individuálního vztahu (Pavlíček, 

2010, s. 94). Tento model dále umožňuje uživatelům komunikovat zároveň s více lidmi 
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a stává se tak základem pro sociální sítě. Uživatele jako pasivního příjemce sdělení mění 

v aktivního tvůrce obsahu (Turunen, 2005, s. 125). Příkladem jsou tedy například on-line 

diskusní fóra, chatovací místnosti nebo blogy. Dalšími komunikační modely jsou například 

one-to-many, typický pro klasickou masmediální komunikaci nebo one-to-one, jehož 

klasickým příkladem je komunikování přes e-mail či osobní chat (Doyle, 2011, s. 88). 

V tradičním modelu jsou média „výrobkem pro spotřebitele“, avšak s vývojem 

dochází ke změně a ze spotřebitele se stává aktivní uživatel, který média stále více 

ovlivňuje a dává jim určitý tvar. Role tvůrce, uživatele a distributora se stírají a namísto 

nich lze nalézt tzv. produsers, tedy jedince střídající roli uživatele hledajícího informaci 

a tvůrce přinášejícího ke stávajícím obsahům nové hodnoty. Odvozený termín produsage 

lze tedy definovat jako souvislou spolupráci na výstavbě a rozšiřování existujícího obsahu 

s cílem jeho dalšího rozvoje. Tato „výroba“ však není nikdy dokončena, stále se rozvíjí a je 

jakýmsi nepřetržitým a neustálým procesem, který není podřízen předem schváleným 

plánům, ale spíše se vyvíjí dle nápadů, zájmů a potřeb „produživatelů“. Výtvory produsage 

jsou například Wikipedia, open source softwary, příspěvky na ccMixter a Youtube, kde lze 

remixovat již nahranou hudbu nebo videa (Bruns, 2008, s. 15 - 21). 

6.2 Technologie Webu 2.0 

Díky platformám Webu 2.0 je možné vytvářet prostor pro sdílení a diskutování 

různých věcí a skutečností, a to vše zadarmo. Web 2.0 však svůj obsah nepřináší sám 

a stává se cenným a někdy i ziskovým především na základě aktivit svých uživatelů. 

Dalším důležitým faktorem financování konkrétních webů je umisťování reklam, které 

mohou být uživateli vnímány jako jakási daň za poskytování služeb na webových 

stránkách bez poplatků (Gauntlett, 2011, s. 186 - 187). 

6.2.1 Wiki 

Weby přinášející možnost vkládat, ale zároveň i měnit stávající obsah webové 

stránky, jsou nazývány Wiki. Tyto systémy byly koncem 20. století využívány pro tvorbu 

veřejných i privátních znalostních databází. Wiki může napomáhat týmové spolupráci tím, 

že ji uživatelé mohou využívat najednou, ale zároveň není vyloučena možnost provádění 

změn individuálně. Dokumenty pomocí Wiki lze vytvářet i bez hlubšího porozumění 

programovacím jazykům. Výhodou Wiki je, že veškeré změny jsou ukládány a je možné 
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zobrazit dřívější podobu konkrétní stránky. Díky Wiki je možné vytvořit situačně 

a kontextově propojený prostor, neboť jsou využívány křížové odkazy k propojení 

jednotlivých vytvořených stránek. Největším příkladem využití tohoto systému je 

internetová encyklopedie Wikipedia, která je vytvářena a editována online (Slavík, 2012, 

s. 183). 

6.2.2 Podcasting 

Podcasting představuje digitální hudební a video soubory, které jsou spouštěny 

pomocí programů, jsou volně ke stažení a objevují se epizodicky. Uživatelův software 

v počítači automaticky kontroluje, zda se na webových stránkách neobjevil nějaký nový 

obsah, k jehož odběru se uživatel dříve přihlásil. Soubor lze poté přehrát přímo z webové 

stránky, stáhnout jej do počítače nebo přenosného zařízení a spustit ho poté offline. 

V rámci podcastingu se obvykle nejedná o kontinuální přenos obsahu (tzv. streaming), 

(Barker, 2013, s. 104). 

6.2.3 Webcasting 

Pod pojmem webcasting je možné si představit jakékoli vysílání přes internet, skrze 

které se šíří mediální obsah a další digitální informace například v podobě audio či video 

souborů, textu nebo obrázku. Příkladem webcastingu může být vysílání internetového 

rádia. Výhodou jsou nízké náklady a možnost doručit obsah masovému publiku 

nebo vybrané cílové skupině (Bidgoli, 2004, s. 674). Kopecký (2013, s. 171) dodává, že 

takováto audiovizuální komunikace bývá často využívána pro vysílání tiskových 

konferencí a živých přenosů určených žurnalistům a veřejnosti. 
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7 Sociální sítě 

Sociální sítě a komunikace skrze ně se staly trendem posledních let. Díky jejich 

masovosti je lze považovat za nový komunikační kanál. Základním cílem sociální sítě je 

sdílení různých obsahů. Podle vzorců kombinatoriky je jeden uživatel spojen s jiným 

maximálně přes sedm dalších uživatelů a právě tato blízkost dává prostor marketingovým 

aktivitám. Největší potenciál lze pozorovat u tzv. virálního marketingu (Štědroň, Budiš 

a Štědroň jr., 2009, s. 71). Tento druh marketingu lze definovat jako metodu, která slouží 

k rozšíření povědomí o značce či produktu. Informace se po prvotním impulsu firmy dále 

šíří pomocí neřízeného předávání mezi lidmi. Tato metoda je nízkonákladová 

a při kreativním nápadu a originálním zpracování lze oslovit velké publikum, často složené 

především z mladých lidí (Vaštíková, 2008, s. 152). 

Sociální sítě propojují nejen rodinné příbuzné, ale i ostatní lidi na základě společných 

zájmů, politických myšlenek, ekonomických důvodů apod. V rámci sociálních sítí jsou 

základní vazby z reálného světa přenášeny do digitálního prostředí. Každý uživatel sociální 

sítě zadává své údaje a charakteristiky, díky kterým je možné jednotlivé profily uživatelů 

vyhledat a vytvářet seznamy přátel (popř. celých virtuálních komunit). Jeden uživatel má 

možnost nahlížet do seznamů přátel svého přítele, a tím získávat informace a známých 

z dalších úrovní. Při sdílení obsahů a údajů je nutné dbát na zabezpečení a přístupnost. 

Právě v autenticitě uživatelů a jejich bezpečnosti je skryto největší riziko sociálních sítí. 

Sociální sítě jako Facebook, MySpace či LinkedIn jsou dále zaměřeny na služby 

poskytující prostor pro publikování fotografií, zveřejňování seznamu navštívených míst 

či vyjadřování podpory sportovnímu klubu (Pavlíček, 2010, s. 125 - 127). 

7.1 Facebook 

The Facebook byl nejdříve přístupný pouze studentům Univerzity Hardvard, avšak 

v březnu 2004 (jen měsíc po spuštění) se jeho zakladatel Zuckerberg rozhodl k jeho 

rozšíření a umožnil přístup studentům ze Stanfordu, Yale a Kolumbie. Tímto způsobem se 

The Facebook rozšiřoval dál. V roce 2005 bylo rozhodnuto, že z oficiálního názvu bude 

odebrán člen the. V září 2006 byl Facebook zpřístupněn všem osobám starším třinácti let 

s platnou e-mailovou adresou. K expanzi Facebooku na mezinárodní trhy bylo využito 

spolupráce s Microsoftem a v roce 2007 Facebook začal používat tzv. Facebook Ads 
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neboli reklamy na Facebooku. Během dalších let rostl počet uživatelů a v lednu 2010 se 

celkový počet dostal přes 400 milionů uživatelů
15

. Tento enormní nárůst dal Facebooku 

možnost vybudovat silný prostor pro marketingové aktivity (Carter a Levy, 2012, 

s. 8 - 13). Počátkem roku 2015 měl Facebook již 1 366 milionů uživatelů a je největší 

sociální sítí na světě (Statista, 2015). Obecně Facebook vytvořil prostor, ve kterém si 

mohou uživatelé vzájemně vyměňovat zprávy, sdílet fotografie, videa či události. Firmy 

zde mohou vytvořit svůj profil a komunikovat se svými cílovými skupinami. Díky 

možnosti komentářů firmy mohou získat zpětnou vazbu od zákazníků v podobě jejich 

názorů či požadavků (Jurášková a Horňák, 2012, s. 74). 

Na Facebooku je základním nástrojem osobní profil určený fyzickým osobám. 

Profily jsou vyplněny různými informacemi o dané osobě od věku až po oblíbené televizní 

pořady. Jednotliví uživatelé, se mohou vzájemně stávat přáteli a poté zobrazovat konkrétní 

informace (pokud uživatel nerozhodne o jejich nezobrazování). Množství zveřejňovaných 

informací závisí na uživateli (Vander Veer, 2001, s. 13). Z hlediska marketingové 

a komunikační strategie pak existují další nástroje: skupiny a stránky. Jejich charakter je 

podobný, ale lze najít i podstatné rozdíly. Facebook navíc neumožňuje konverzi 

mezi stránkou a skupinou. Stránka slouží například ke spojení zákazníků se značkou 

nebo fanoušků s osobností. Stránky jsou viditelné v klasickém vyhledávání i pro uživatele 

internetu, kteří nejsou zaregistrování na Facebooku. Uživatel má možnost přidat si stránku 

do přátel, a poté sledovat její updaty v tzv. Update sekci (Feed), i když ne všechny 

příspěvky se vždy zobrazí.  Stránky by neměly zveřejňovat takový obsah, který by 

vedl uživatele k využití nástroje skrytí všech příspěvků od konkrétní stránky. Výhodou 

stránek je používání aplikací, její přizpůsobování díky editoru, rozesílání zpráv do Updatu 

nebo neomezený počet fanoušků. Skupiny oproti stránkám jsou omezeny v rozesílání 

hromadných zpráv limitem 5000 uživatelů. Slouží tedy spíše k soukromé spolupráci. 

Výhodou je, že skupina může být založena kýmkoli a na jakékoli téma
16

, její aktivity se 

uživateli objeví v Update sekci. Skupiny jsou spíše neformálního charakteru a nástroje 

k jejímu přizpůsobení jsou minimální (Zandl, 2009). 

                                                 
15

 Nárůst mezi 200 a 250 miliony uživateli trval přibližně 90 dní, nárůst mezi 250 a 300 miliony uživateli již 

jen 60 dní. To znamenalo přibližně 578 nových uživatelů během každé minuty (Carter a Levy, 2012, 

s. 8 - 13). 

16
 Stránky by měli zakládat jen oficiální zástupci (Zandl, 2009). 
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Z komunikačního a marketingového hlediska lze Facebook používat pro šíření 

komerčních sdělení, ať už v podobě Facebook Ads nebo Sponsored Stories. Facebooková 

reklama (neboli Facebook Ad) začíná u samotného navržení zobrazovaného titulku, popisu, 

obrázku a zadání URL stránky, na kterou má být uživatel přesměrován. Dále je nutné 

sdělení správně zacílit a vybrat pomocí nástrojů
17

 cílovou skupinu. Poté zadavatel určí 

denní rozpočet kampaně a její název. Nakonec je rozvržen časový plán a vybrán jeden ze 

dvou typů kampaní: Pay for Impressions a Pay for Clicks
18

. Další možností sdílení obsahů 

jsou tzv. sponzorované příběhy (neboli Sponsored Stories). Na rozdíl od reklam mohou 

obsahovat příspěvky ze stránek, like, vazby na aplikace aj. (Olin, 2009, s. 16 - 28). 

Sponzorované příběhy v podstatě využívají aktivit přátel na Facebooku. Pokud například 

uživatel sdílí odkaz nějaké stránky využívající sponzorování, platí společnost za to, aby se 

tato aktivita objevila v Update sekci a navíc v panelu reklam jeho přátel (Darwell, 2013). 

8 Neziskový sektor a nová média 

V neziskovém sektoru je stejně jako v soukromém důležité mít webové stránky. 

Internet je pro většinu lidí právě tím místem, kde se s neziskovou organizací a jejími 

aktivitami či posláním setkají poprvé. Při vývoji webových stránek jsou dány tři hlavní 

faktory, které nesmí být opomenuty. Nejprve je důležité myslet na to, pro koho jsou 

stránky určeny primárně, a jaké další cílové skupiny (tzv. sekundární) může web oslovit. 

Poté se organizace zaměřuje na obsah stránek a závěrečná fáze je věnována vzhledu 

a funkčnosti webu. Na webových stránkách lze mimo dárců komunikovat s klienty a jejich 

rodinami a tím vytvářet prostor pro diskusi. K navazování dalších kontaktů a udržování 

dobrých vztahů jsou poté vhodné sociální sítě jako Twitter a Facebook, pro prezentaci 

videí Youtube a k vytvoření profesionální sítě pro management lze využít MySpace 

či LinkedIn (Šedivý a Medlíková, 2012, s. 34 - 35). Sociální sítě, pak navíc mohou podnítit 

uživatele k aktivní účasti na poslání organizace. Výhodou pro neziskové organizace jsou 

                                                 
17

 Jedná se o určení země pobytu uživatelů, dále jejich věku, pohlaví, zájmů, vzdělání či místa pracoviště. 

Facebook dále umožňuje cílení na uživatele v den jejich narozenin, na uživatele ve vztahu apod. (Olin, 2009, 

s. 19). 

18
Typ Pay for Impressions představuje platbu za každé zobrazení reklamy a je vhodná při budování 

povědomí o značce. Možnost Pay for Clicks znamená povinnost platit jen v případě, že uživatel kliknul na 

danou reklamu (Olin, 2009, s. 26). 
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i nízké náklady na jejich provoz a schopnost sociálních sítí oslovit široké publikum 

(Vance, Howe a Dellavalle, 2009, s. 133). 

Prezentace organizace na internetu, zasílání newsletteru do e-mailů, činnost 

na sociálních sítích a veškeré další online aktivity lze obecně zařadit pod pojem on-line 

fundraising (Darujme.cz, 2014). Tato aktivní komunikace na internetu s sebou nese také 

určitou míru rizika. Může se jednat o složitost funkce moderátora komunikace neziskové 

organizace nebo výskyt neověřených uživatelů usilujících o důvěru lidí pro své zájmy 

(Vaštíková, 2014, s. 231). Při zaměření se na konkrétnější podobu webových stránek 

neziskové organizace a využívání on-line fundraisingu je důležité se vcítit do role 

uživatele. Ten udrží pozornost jen velice krátce, a proto je pro neziskovou organizaci 

zásadní, aby na její úvodní stránce byly informace poskytnuty rychle a ve správném 

množství. Mezi základní body úvodní stránky organizace lze zařadit například informace 

jasně identifikující činnost organizace, emotivně působící obrázek, viditelné, barevné 

a poutavé darovací tlačítko nebo informace o tom, jak jsou dary využívány a na jaké účely 

plynou. Dále by na hlavní stránce neměly chybět reference a osvědčení organizace, 

kontakty, odkazy na pořádané akce a ostatní online zdroje organizace. Celkově by úvodní 

strana měla působit zajímavě a přehledně. Dále by měl být uživatel vyzíván k přispění 

velkými barevnými darovacími nápisy (např. „Darujte!“ nebo „Darujte nyní!“), přes které 

se uživatel snadno dostane k darovacímu formuláři. Ten by měl být krátký, psaný čitelným 

písmem a nabízející různé funkce: darování jménem druhého, možnost zasílání novinek, 

určení vlastní výše daru apod. (Darujme.cz, 2013). 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

9 UNICEF a sociální sítě 

K 16. listopadu 2014 měla mezinárodní organizace UNICEF na svém facebookovém 

profilu 4 905 032 like
19

, na Instagramu sledovalo mezinárodní profil 184 000 lidí 

a na Twitteru 3,54 milionů lidí. Česká pobočka měla na Facebooku 10 668 like 

na Instagramu 595 sledujících a na Twitteru jen 214 sledujících. Celkově bylo 

na Instagram mezinárodní organizace posláno 640 fotografií a na profil českého UNICEFu 

327 fotografií. Mezinárodní profil na Twitteru odeslal od roku založení (2009) již 16,7 tisíc 

tweetů, český profil zaslal 2970 tweetů od roku 2011. Portál s videi, Youtube, odebírá 

u mezinárodního profilu 60 904 odběratelů, u českého pouhých 78 odběratelů. 

Celkové počty zhlédnutých videí na mezinárodním profilu se vyšplhal na 20 315 648 

zhlédnutí. Videa z českého profilu UNICEFu mají celkově 32 803 zhlédnutí. Mezinárodní 

profil UNICEFu na Flickru zaslal 682 fotografií od roku 2010, český profil ukazuje 

183 fotografií od roku 2011. Z těchto čísel je patrné, že česká pobočka se snaží užívat 

podobné sociální sítě jako mezinárodní organizace, avšak v počtech sledujících a aktivitách 

na svých profilech není stejně činná.
20

  

Na sociálních profilech organizace UNICEF byla uveřejněna marketingová kampaň 

Likes don’t save lives. Tato kampaň švédské pobočky poukazuje na to, že ze zmáčknutí 

tlačítka like na Facebooku se žádné dítě nenají nebo mu nebude poskytnuto očkování proti 

dětské obrně. Celá kampaň je postavena na videu, ve kterém desetiletý chlapec Rahim, 

mluví o svém strachu. Jedná se o strach z nemoci, kterou má jeho matka a bojí se, že 

pokud onemocní stejně jako ona, nezbude nikdo, kdo by se postaral o jeho mladšího bratra. 

S nádechem ironie poté dodává, že počet fanoušků na Facebooku by se měl zvýšit ze 

177 tisíc na 200 tisíc, tudíž se nemusí ničeho obávat. Závěrečný slogan Likes don’t save 

lives: Money does ještě více posílí nedůvěryhodnost této logiky. Tištěná verze reklamy je 

poté více upřímná a na první pohled upoutá nápisem Like us on Facebook, and we will 

vaccinate zero children against polio. Mnohem menším písmem je v dolní části na reklamě 

                                                 
19

 Pro srovnání: profil sportovního týmu Manchester United má 63 375 488 like, profil amerického prezidenta 

Baracka Obamy má 42 777 014 like a vládní organizace NATO má 792 522 like (ke dni 23. 3. 2015). 

20
 Všechna čísla jsou převzata z oficiálních profilů poboček na sociálních sítích a jsou aktuální ke dni 

16. 11. 2014. 
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doplněn text, který říká, že organizace nemá nic proti používání like, ale že k očkování jsou 

potřeba peníze. Přímočaře si tedy organizace, která nemusí obhajovat svou reputaci, říká 

o peněžní podporu (Michl, 2013). Video se stalo virálním a společně s dalšími třemi videi 

je shlédlo přes 750 tisíc lidí ze 195 zemí. Dále bylo o kampani posláno přes 10 tisíc tweetů. 

Čísla ukazují, že přes sociální síť se snadno šíří poselství, ale že pouhé like nestačí 

k aktivní účasti na pomoci dětem. Celkově kampaň vynesla peníze, za které mohlo být 

očkováno 637 324 dětí (The Guardian, 2015). 

10 Výzkumný problém 

Jak uvádějí Deschamps a McNutt ve svém výzkumu (2014, s. 30 - 31) sociální média 

mění způsoby, kterými se získávají dárci, dobrovolníci i zaměstnanci neziskových 

organizací. Prostor sociálních médií je natolik široký a nabízí tolik digitálních nástrojů, 

že může zlepšit vztahy v rámci dané komunity, maximalizovat účinky a zlepšit výkonnost 

i účinnost aktivit organizace. Všechny tyto aspekty společně s možným rozvojem vztahů 

prostřednictvím sociálních sítí podněcují neziskové organizace ke stále vyššímu spoléhání 

na digitální technologie. Tento přístup organizací je nezbytný, pokud chtějí uspět 

ve společnosti charakteristické konstantním využíváním internetu. Toto „využívání“ však 

neznamená jen založení profilu na Facebooku či nahrání videa na Youtube. Optimalizace 

používání sociálních sítí je nejčastěji prováděna za těmito účely: obsluha zákazníků, 

získávání dobrovolníků a dárců, oslovení široké veřejnosti a zvýšení transparentnosti 

organizace. Tyto čtyři strategie přispívají k plánování, implementaci a monitorování 

činností v sociálních médiích. Optimalizace sociálních médií je tedy online proces řízení 

reputace, v rámci kterého se organizace snaží zvýšit propojenost svých aktivit (například 

využíváním tlačítka share nebo obecně aktivním používáním sociálních sítí). 

Deschamps a McNutt (tamtéž, s. 36) klasifikovali šest kritérií propojujících strategie 

na sociálních sítích. Jedná se o aktivity usilující o posílení existujících vztahů a celkové 

reputace organizace. Kritéria zahrnují: rozpoznávání dobrovolníků a zaměstnanců, 

rozpoznávání dárců, odpovídání na komentáře uživatelů, kladení důrazu na offline aktivity, 

zmiňování partnerských či příbuzných organizací a používání Causes app k zvýšení počtu 

přispívajících do fondu organizace. Obecně tyto strategie pomáhají na jedné straně 

udržovat a posilovat vztahy s lidmi, kteří se již podílejí na činnosti organizace, na straně 
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druhé usnadňují vzájemnou komunikaci a pomáhají zlepšit vazby s uživateli, kteří se 

zapojují a komunikují online. 

Dále bylo identifikováno osm přemosťujících strategií vedoucích ke zvýšení 

povědomí o příbězích spojených s posláním organizace. Do těchto kritérií jsou začleněny 

následující: nábor dobrovolníků a zaměstnanců, používání „záložek“ na stránce 

organizace, pořádání soutěží o ceny, sdílení informací spojených s firemní politikou, 

používání facebookového nástroje event k upomínání uživatelů o následujících událostech, 

posílání příspěvků na týdenní bázi, používání hashtagů, sdílení meme a citátů. Tyto aktivity 

obecně odrážejí ochotu organizace používat sociální média takovým způsobem, aby 

upoutala pozornost nových lidí (Deschamps a McNutt, 2014, s. 36). 

Používáním "záložek" (například like nebo follow) lze snadno vyjádřit podporu 

organizaci či jinému subjektu, aniž by bylo podmínkou přispět na daný účel. Poté, co 

uživatel jednou použije toto tlačítko, jsou mu informace od organizace ukazovány 

na vybraném sociálním médiu. Uživatel se poté sám rozhoduje, zda si příspěvky přečte 

důkladně, vytřídí ty pro něj zajímavé nebo bude všechny ignorovat. Meme jsou 

pro uživatele internetu různé obrázky, videa, citáty nebo rčení, které jsou opětovně sdílené 

skrze webové stránky. Dalším zmíněným kritériem jsou hashtagy. Připojování hashtagů 

k příspěvkům je velice efektivní cesta ke sdílení informací s lidmi, kteří jinak nejsou 

zapojeni do aktivit organizace. Hashtag byl zpopularizován díky sociální síti Twitter. 

Hashtagy jsou v podstatě slova, která před sebou mají křížek. Na základě takto napsaného 

slova a následného kliknutí na něj, může uživatel zobrazit veškeré příspěvky, ve kterých je 

napsán stejný hashtag. Jako příklad je ve výzkumu uveden hashtag #cdnpoli, pod kterým 

jsou skryty všechny tweety o kanadských politicích. Díky hashtagům mohou být 

oslovováni různí uživatelé hledající stejné téma (tamtéž, s. 36 - 37). 

 Výsledky výzkumu Harrisové a Ruthové (2014, s. 14) dále poukazují 

na významnou roli známých osobností ve vztahu k neziskovým organizacím. Pokud je 

známá osobnost například mluvčím organizace lze sledovat pozitivní ovlivňování názorů 

veřejnosti. Příspěvky organizacím, které spolupracují s nějakou známou tváří, byly o 1,4 % 

vyšší než u organizací, které známou osobnost nezačlenili do své komunikační strategie.   
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11 Kvantitativní obsahová analýza 

Pro analýzu obsahu příspěvků na facebookovém profilu
21

 mezinárodní organizace 

UNICEF bude provedena kvantitativní obsahová analýza (obecně viz kapitola 2). 

Cílem analýzy je zjistit, zda příspěvky publikované na oficiálním profilu pracují 

s konkrétními prvky a popřípadě je blíže specifikovat. 

11.1 Výzkumná otázka a výběrový soubor 

Výzkumná otázka byla formulována takto: „Jakým způsobem komunikuje organizace 

UNICEF na hlavním profilu na sociální síti Facebook v období od 14. října 2014 

do 14. listopadu 2014?“. Výběrový soubor je tedy ohraničen přesnými daty a konkrétním 

profilem na sociální síti Facebook. Konkrétními prvky jsou myšleny odkazy, hashtagy, 

obrázky a videa. Zvolený vzorek by neměl podléhat sezónním vlivům, a proto bylo 

zvoleno právě toto období, které se vyhýbá období letních prázdnin, začátku školního roku 

nebo vánočním svátkům. Vzhledem k poslání organizace UNICEF, by tyto části roky 

mohly být vnímány jako sezónní vlivy a negativně tak ovlivňovat výzkum. Jednotkou 

měření bude jeden příspěvek zaslaný organizací UNICEF na svůj oficiální facebookový 

profil. Budou analyzovány i příspěvky, které se na zdi profilu objeví díky použití share. 

Zkoumaný soubor obsahuje celkem 56 příspěvků (viz Příloha 1). 

11.2 Hypotézy 

Hypotézy č. 1 a č. 2 jsou obecnými tvrzeními o aktivní komunikaci organizace 

na sociální síti a její snaze přesměrovat uživatele Facebooku na stránky, kde mohou získat 

podrobnější informace o jednotlivých problémech. Tyto činnosti mohou být vnímány jako 

snaha o získání nových dárců. Hypotézy č. 2, 3, 4, 5 a 6 byly formulovány na základě výše 

zmíněných výzkumů a přizpůsobeny charakteru velké neziskové organizace. Například 

týdenní báze přidávání příspěvků byla nahrazena kritériem denní aktivity v přidávání 

příspěvků, dále byla zvolena vysoká procenta v aktivním odkazování na další informace 

a používání hashtagů a meme. 

Hypotézy byly formulovány následovně: 
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 Profil organizace: UNICEF [online]. 2015 [cit. 2015-03-18]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/unicef?fref=ts 
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H1: Ve více než 80 % budou příspěvky obsahovat odkaz na jiné místo na internetu. 

H2: Tyto odkazy přesměrují uživatele na oficiální web
22

 UNICEFu a jeho poboček ve více 

než 50 %. 

H3: Žádný příspěvek nebude samostatným statusem a vždy bude připojeno nějaké meme. 

H4: Ve více než 80 % budou příspěvky obsahovat hashtag. 

H5: Alespoň 10 % příspěvků bude zmiňovat známou osobnost. 

H6: Každý den bude přidán alespoň jeden příspěvek. 

H7: Organizace UNICEF se ve více než 80 % aktivně zapojí do komentování těchto 

příspěvků. 

11.3 Kódovací kniha 

V kódovací knize jsou uvedeny všechny sledované proměnné a jejich kategorie 

včetně číselného označení (viz Příloha 1). Kromě hlavních sledovaných proměnných 

vztahujících se k formulovaným hypotézám, jsou v kódovací knize kategorizovány 

a zkoumány i vedlejší proměnné, které pomohou dokreslit celkovou povahu komunikační 

strategie organizace UNICEF na sociální síti Facebook. Všechny proměnné jsou určeny 

na základě předběžného průzkumu vybraného vzorku, tedy v rámci tzv. emergent 

kódování. Hlavní proměnné jsou označeny slovy typ, komentář UNICEF, odkaz, odkaz 

kam, hashtag a známá osobnost. Vedlejší proměnné jsou pojmenovány děti a emoce. 

Dále jsou v kódovací knize uvedeny obecné proměnné jako číslo příspěvku, datum, like, 

komentář, délka, ze kterých bude ověřena hypotéza o denním přispívání na profil 

a vyvozeny základní statistické údaje o počtu like u jednotlivých příspěvků, počtu 

uživatelů aktivně komentujících příspěvky a průměrné délce jednotlivých příspěvků. Délka 

bude měřena ve slovech a to včetně připojených odkazů. 

Proměnná typ sleduje, zda je příspěvek samostatným statusem nebo využívá i dalších 

médií, kterými mohou být například obrázky nebo videa. Proměnná komentář UNICEF 

ukazuje, zda bylo na příspěvek nebo komentáře pod ním alespoň jednou odpovězeno 
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 Pro potřeby výzkumu budou do kategorie oficiálních webů poboček zahrnuty i oficiálně přidružené blogy. 
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samotným profilem organizace. Proměnné odkaz a odkaz kam dále slouží k určení, zda 

příspěvek obsahuje odkaz na jiné místo v internetu a popřípadě, kam může být uživatel 

skrze tento odkaz přesměrován. Proměnná odkaz kam může nabývat více kategorií, neboť 

příspěvky mohou obsahovat i více než jeden hypertextový odkaz.  U proměnné hashtag je 

kódováno, zda příspěvek ve svém textu (nikoli připojený obrázek či video) využívá prvku 

hashtag. Nadto je sledováno, jaké hashtagy jsou používány a četnost jednotlivých 

použitých hashtagů.  Proměnná známá osobnost detekuje přítomnost celosvětově známé 

či významné osobnosti (např. zpěvačka, sportovec, vědec) v textu příspěvku 

nebo v připojeném obrázku (popř. videu).  

Vedlejší proměnné budou sledovány spíše k dokreslení celého výzkumu. Jedná se 

o takové proměnné, které mohou být více ovlivněny subjektivním pohledem kódovače. 

První proměnná děti se snaží odhalit, jak často se na připojených obrázcích objevují děti 

a především pak, v jakém věku. Zde nastává problém odhadu věku podle vzhledu dětí. 

Za kategorie této proměnné byly stanoveny batolata, děti předškolního a školního věku 

(přibližně od 3 do 15 let), mladiství (přibližně od 15 do 18 let), dítě
23

 s matkou či otcem. 

Druhou vedlejší proměnnou jsou emoce hledající celkový dojem z obrázků u příspěvků. 

Je nutno více specifikovat kategorie proměnné tak, aby subjektivní vliv kódovače byl co 

nejvíce eliminován. Do kategorie proměnné pozitivní budou zahrnuty obrázky, na kterých 

se děti smějí, hrají si na hřišti, houpou se, plácají si, skáčou apod. Za negativní budou 

považovány takové obrázky, kde děti pláčou, jsou špinavé nebo se znaky násilí na těle, kde 

se lidé nachází ve znečištěném prostředí s odpadky apod. Příspěvky nespadající ani 

do jedné z kategorií budou považovány za neutrální (např. podávání léků dětem, portréty). 

11.4 Základní popis souboru 

Celkově bylo analyzováno 56 příspěvků na hlavním profilu organizace UNICEF 

na sociální síti Facebook. Každý den byl organizací zveřejněn alespoň jeden příspěvek, 

ve 20 případech byl zveřejněn více než jeden příspěvek denně. Trend přispívání 

ve sledovaném období je mírně rostoucí (viz Graf 1). Dále z analýzy vyplynulo, že 

průměrná délka textu příspěvku je přibližně 47 slov, přičemž nejdelší příspěvek je složen 

ze 116 slov a ten nejkratší pouze z osmi slov. Obecně jsou tedy příspěvky složeny spíše 
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 V jakémkoli věku. 
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z kratších textových částí a uživatel není zavalen dlouhými odstavci textu. Kromě již 

zmíněných proměnných byly sledovány i základní statistické údaje. Jednalo se o počty like, 

share neboli sdílení a počet komentářů pod příspěvky. Nejvíce like získal příspěvek č. 12 

ze dne 20. 10. 2014, který uživatele informuje o 25. výročí Úmluvy o právech dítěte jako 

o celosvětově nejvíce ratifikovanou smlouvu o lidských právech, a dále uživatele odkazuje 

na stránku organizace UNICEF s fotogalerií nazvanou Twenty-five landmarks for children. 

Příspěvku dalo like celkem 21 666 uživatelů. Nejvíce komentovaným příspěvkem 

ve sledovaném souboru byl příspěvek č. 48 ze dne 11. 11. 2014 věnující se problematice 

syrských dětí, které v důsledku ozbrojeného konfliktu trpí psychosociálními problémy. 

Příspěvek byl okomentován 367 uživateli. Průměrně dalo like příspěvku ve sledovaném 

období 7726 lidí, sdílelo ho 958 lidí a okomentovalo 126 lidí. Z těchto čísel je patrné, že 

čím více aktivity daný úkon vyžaduje, tím počet lidí klesá. Dát like představuje v podstatě 

jedno kliknutí, sdílení vyžaduje minimálně dvě kliknutí a ke komentování je nutno 

minimálně dvakrát kliknout a napsat text. Sestavená trendová funkce vývoje počtu 

zmíněných proměnných má mírně klesající tendenci. Vzhledem k délce sledovaného 

období se však dá konstatovat, že z dlouhodobějšího hlediska by počty proměnných mohly 

být konstantní. Celkový vývoj počtů like, sdílení a komentářů viz Příloha 3. 

 

Graf 1: Počet přidaných příspěvků za den (vlastní zpracování) 
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11.5 Verifikace hypotéz 

Hypotéza č. 1 „Ve více než 80 % budou příspěvky obsahovat odkaz na jiné místo 

na internetu.“ byla potvrzena. 

Jak ukazuje následující graf (viz Graf 2), příspěvky na profilu odkázaly uživatele 

na jiné webové stránky, profily apod. v 84 %. Je tedy vidět snaha organizace přesměrovat 

své čtenáře na místa, kde mohou získat o konkrétní problematice více informací. 

 

Graf 2: Odkazování v příspěvcích (vlastní zpracování), n = 56 

Hypotéza č. 2 „Tyto odkazy přesměrují uživatele na oficiální web UNICEFu a jeho 

poboček ve více než 50 %.“ byla zamítnuta. 

Odkazy z příspěvků přesměrovávají uživatele na oficiální webové stránky organizace 

(popř. přidružené blogy) jen přibližně v 35 % (viz Graf 3). Seznam odkazů, které 

přesměrují uživatele na webové stránky organizace UNICEF a seznam jejich témat 

viz Příloha 1. Celkem bylo v 56 příspěvcích nalezeno 68 odkazů
24

. Je však nutné dodat, že 

některé příspěvky neobsahovaly žádný odkaz a 19 příspěvků obsahovalo více než jeden 

odkaz. Z odkazů směřujících na internetové stránky organizace se ve sledovaném období 

nejčastěji (celkem pětkrát) objevil odkaz na stránku o Convention on the Rights of the 

Child. 
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 Odkazy směřovaly například na stránky o publikaci 25 Years of the Convention on the Rightsof the Child: 

Is the World a better place for children?, k článku Ebola and its devastating impact on children 

nebo k internetové galerii organizace s názvem Twenty-five ladmarks for children. 
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Příspěvky obsahující odkaz 
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Dále téměř v 34 % byly v příspěvcích zmíněny profily organizace UNICEF v jiných 

státech. Jednalo se například o státy Palestina, Sierra Leone, Guinea nebo Velká Británie. 

Odkazy na jiné sociální sítě byly použity přibližně v 9 %. Všechny odkazy v kategorii 

jiných sociálních sítích přesměrují uživatele na Youtube, internetový portál s videi. Video 

A Vaccine for violence britské pobočky UNICEF ukazuje, že svět nemá žádný lék 

proti násilí a každých pět minut se jedno dítě na světě stane obětí násilného chování. 

V dalších videích je možné vidět například devítiletého Geralda, který přežil filipínský 

tajfun Haiyan nebo aktivity UNICEFu proti dětské obrně. Kategorie jiné byla zastoupena 

přibližně ve 22 %. V této kategorii lze nalézt odkazy na facebookové profily známých 

osobností, které u organizace působí jako tzv. Goodwill Ambasador, a dále odkazy 

směřující například k webu Harvard University, organizaci UNRWA
25

 nebo internetovým 

portálům The Daily Beast, Voices of Youth či Upworthy
26

. 

 

Graf 3: Odkazy v příspěvcích (vlastní zpracování), n = 68 
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 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 

26
 Upworthy je sociálním médiem hledajícím smysluplné příběhy a informace, které následně sdílí a skrze 

jeho uživatele se každý měsíc dostanou k dalším 50 milionům lidí. Upworthy poukazuje na to, že čím méně 

času lidé tráví s tištěnými médii (hlavně novinami) a čím více čtou jen News Feed, tím se světově důležité 

informace více ztrácejí v množství příběhů o filmových hvězdách apod. (Upworthy, 2015). 
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Hypotéza č. 3 „Žádný příspěvek nebude samostatným statusem a vždy bude 

připojeno nějaké meme.“ byla potvrzena. 

Příspěvky organizace na Facebooku nikdy nebyly samostatným statusem, tedy 

nejednalo se jen o pouhý text. V 84 % byl k textu připojen nějaký obrázek 

(resp. fotografie). Jen v šesti případech ze 47 výskytů obrázků u příspěvků se nejednalo 

o fotografii s dětmi, ale například o významného vědce Jonase Salka (viz Příloha 2, 

příspěvek č. 28) nebo o portrét dospělého muže (viz Příloha 2, příspěvek č. 44). 

Ve zbylých 16 % se jednalo o status s připojeným videem (viz Graf 4). Téměř všechna 

připojená videa mají počet zhlédnutí přes 100 tisíc nebo se k tomuto číslu blíží. UNICEF 

tedy nepoužívá samostatné statusy a vždy připojuje k příspěvkům nějaké meme. Lze tedy 

říci, že organizace se nesnaží na svém profilu jen o sdílení samostatných textových obsahů, 

ale že chce upoutat pozornost především skrze sdílená videa a fotografie.  

 

Graf 4: Typy příspěvků (vlastní zpracování), n = 56 

Dále byl sledován výskyt dětí a jejich věk v připojených obrázcích, a emoce působící 

na uživatele skrze tato média. Na základě výzkumu bylo zjištěno že, v 51 % se 

na obrázcích vyskytují děti mladšího školního věku přibližně od tří do 15 let. V 19 % byli 

na obrázcích zobrazeni mladiství přibližně od 15 let. Další kategorie byly zastoupeny již 

v menší míře (viz Graf 5). 
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Obrázek 1: Ukázka obrázku dětí mladšího školního věku (zdroj: Facebook - UNICEF [online]. 

2015 [cit. 2015-03-18]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/unicef/photos/a.10150563250124002.425954.68793499001/101527642353140

02/?type=1) 

  

Graf 5: Děti v příspěvcích (vlastní zpracování), n = 47 

Při sledování další proměnné emoce bylo zjištěno, že organizace se snaží sdílet 

především pozitivní obrázky a fotografie. Na obrázcích se tak vyskytují děti, které si hrají 

na hřišti, houpou se, skáčou, tleskají apod. I dospělí zobrazení na fotografiích jsou ve větší 

míře usměvaví. Neutrální obrázky typu portrét bez úsměvu, podávání léků dětem apod. 

jsou zastoupeny ve 34 %. Celkově negativní fotografie znázorňující bídu, špinavé děti, 
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násilí či smutek jsou v příspěvcích na Facebooku zastoupeny v 15 %. Organizace tedy 

klade důraz na sdílení pozitivních nebo neutrálních obsahů, ale je si vědoma i druhé strany 

a nepříliš světlou realitu ze svých obsahů nevyřazuje (viz Graf 6). Příklad pozitivního, 

neutrálního a negativního obrázku viz Příloha 4. 

 

Graf 6: Emoce na obrázcích (vlastní zpracování), n = 47 

Hypotéza č. 4 „Ve více než 80 % budou příspěvky obsahovat hashtag.“ byla 

potvrzena. 

Ačkoli jsou hashtagy původně prvkem sociální sítě Twitter, je možné je sledovat 

i na jiných sociálních sítích. I nezisková organizace jakou je UNICEF používá tyto prvky 

a rozšiřuje tak dosah svých příspěvků. Skrze takto použité hashtagy je možné oslovit více 

uživatelů konkrétní sociální sítě. Organizace využívala hashtagů v 82 % (viz Graf 7). 

Při sledování proměnné hashtag byly zaznamenávány i konkrétní projevy tohoto prvku 

(viz Příloha 1). Za sledované období se v příspěvcích objevily tyto hashtagy: #ebola, 

#stopebola, #polio, #endpolio, #ebolaresponse, #endviolence, #childrights, #gaza, 

#GlobalHandwashingDay, #CRC25, #DayOfTheGirl, #HIV, #iraq, #everychild, #imagine. 

Všechny tyto krátké prvky ovlivňují naléhavost zprávy a pomáhají nalézt témata zabývající 

se stejnou problematikou. Některé významy hashtagů jsou patrné ihned po přečtení, jiné 

nutí uživatele hledat další informace. Například hashtag #CRC25 odkazuje k 25. výročí 

Convention on the Rights of the Child, dále hashtag #everychild znamená boj za práva 

pro každé dítě a hashtag #imagine je spojen s iniciativou organizace UNICEF ke zvýšení 
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povědomí a finančních prostředků plynoucích na ochranu dětských práv na celém světě. 

Další hashtagy odkazují k dětským nemocem, problematickým územím, mezinárodním 

dním apod. 

 

Graf 7: Přítomnost hashtagu v příspěvcích (vlastní zpracování), n = 56 

Hypotéza č. 5 „Alespoň 10 % příspěvků bude zmiňovat známou osobnost.“ byla 

vyvrácena.  

Organizace UNICEF ví, že sláva má určité výhody ve spojení s některými rolemi 

v UNICEFu. Známé osobnosti přitahují pozornost a jsou schopny přitahovat pozornost 

k potřebám dětí například skrze návštěvy terénních projektů a mimořádných programů 

v zahraničí. Celebrity mohou přímo zastupovat organizaci a usilovat o dosažení efektivních 

změn. Dále mohou skrze svůj talent a slávu získávat nové dárce a prostředky pro zajištění 

poslání organizace. Organizace UNICEF byla jednou z prvních neziskových organizací, 

která spolupracovala se světově známými osobnostmi (UNICEF, 2015). Na facebookovém 

profilu se však známá osobnost vyskytla jen v 9 %, a to i se započítáním významných 

doktorů (viz Graf 8). Ve sledovaném období bylo využito fotografie s fotbalistou Davidem 

Backhamem (viz Příloha 2, příspěvek 23) či zpěvačkou Katy Perry (viz Příloha 2, 

příspěvek 21). Obě zmíněné celebrity působí v organizaci UNICEF jako tzv. Goodwill 

Ambasador a svou účastí na projektech pomáhají zvýšit zájem o problematiku dětských 

práv. 
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Graf 8: Přítomnost známé osoby v příspěvku (vlastní zpracování), n = 56 

Hypotéza č. 6 „Každý den bude přidán alespoň jeden příspěvek.“ a hypotéza č. 7 

„Organizace UNICEF se ve více než 80 % aktivně zapojí do komentování těchto 

příspěvků.“ byly potvrzeny. 

Organizace pravidelně každý den přidává alespoň jeden příspěvek na svůj profil. 

Ve sledovaném období byl dokonce ve 20 případech přidán více než jeden příspěvek 

za den. Organizace tedy nesdílí informace náhodně, ale zaměřuje se na každodenní 

podporu svých cílů skrze sociální síť. Co se týče odpovídání na komentáře pod příspěvky, 

byla organizace aktivní v 86 % (viz Graf 9). Jednalo se především o poděkování 

konkrétnímu uživateli za jeho komentář a případně další odkázání na stránky organizace. 

 

Graf 9: Účast organizace UNICEF na komentování příspěvků (vlastní zpracování), n = 56 
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12 Závěr 

Závěrem je že, nezisková organizace UNICEF si je vědoma nezbytnosti aktivně 

využívat sociální sítě ke zvyšování povědomí o problematice dětských práv, přístupu 

ke vzdělání a k lepšímu odstraňování chudoby a šíření lidského přístupu. Mezinárodní 

organizace UNICEF spravuje profily na sociálních sítích, jakými jsou například Facebook, 

Twitter nebo Youtube a aktivně na ně posílá příspěvky. Konkrétně na sociální síti 

Facebook lze vidět, že organizace každodenně zasílá příspěvky na svůj profil tak, aby stále 

oslovovala více uživatelů a zvyšovala povědomí o své činnosti. Příspěvky nejsou zasílány 

jako samostatný text, který by uživatel musel dlouze číst, ale jsou sdíleny společně 

s fotografiemi, obrázky nebo videi. Vzhledem k poslání organizace je zřejmé, 

že na připojovaných fotografiích jsou nejčastěji znázorňovány děti. Organizace se ovšem 

nesnaží ukazovat smutné příběhy, ale ve většině případů jsou sdíleny spíše pozitivně 

laděné fotografie. Domnívám se, že organizace UNICEF se tedy snaží na potenciální 

zájemce působit především skrze pozitivní zkušenosti ze svých programů a nikoli 

vyvolávat u uživatelů jakousi lítost nad nemocnými dětmi. Tato strategie působí 

optimisticky a podporuje úspěšnost celé komunikace. 

Organizaci UNICEF se v rámci komunikační strategie dále daří využívat hashtagy 

a hypertextové odkazy. Ve většině přidaných příspěvků se tyto internetové nástroje 

objevují. Lze tedy říci, že skrze připojené odkazy se organizace snaží co nejvíce uživatelů 

Facebooku přesměrovat na své oficiální webové stránky a poskytnout tak zájemcům 

o mnoho více informací, než které jsou k dispozici na facebookovém profilu. Naopak skrze 

hashtagy mohou být osloveni i takoví uživatelé, kteří profil organizace nesledují, ale 

zajímají se o stejná nebo podobná témata. Mezinárodní profil organizace UNICEF dále 

spolupracuje s pobočkami v konkrétních zemích a ve svých příspěvcích často odkazuje 

i na facebookové profily jednotlivých poboček pro konkrétní státy. Organizace se navíc 

snaží o aktivní účast v komentování příspěvků a vyjádření poděkování aktivním 

uživatelům. Ačkoli sám UNICEF si je vědom toho, že spolupráce se známými osobnostmi 

může být přínosná pro neziskovou organizaci a i přesto, že tato spolupráce reálně funguje, 

na facebookovém profilu není dávána do popředí. Jen minimum analyzovaných příspěvků 

zmiňovalo tyto známé osobnosti a rozhodně tak celebrity a spolupráce s nimi nejsou 

upřednostňovány namísto poslání organizace. Tento přístup lze popsat jako dobrou cestu 
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jak zapojit známé osobnosti do svých kampaní a využít jejich slávy k podporování 

projektů, aniž by docházelo k zastiňování samotných cílů organizace. Na uživatele sociální 

sítě, tak v přiměřené míře působí vliv celebrit, avšak nepůsobí nijak uměle. Organizace 

navazuje partnerství jen s takovými osobnostmi, které si uvědomují významnost 

organizace a jejichž chování působí upřímně. 

Na konec lze již jen dodat, že sociální sítě mohou být dobrým prostředkem 

pro sdílení informací o cílech, poslání a činnosti organizace. Dále mohou vytvářet prostor 

pro diskusi, aktivní činnost uživatelů, ať už v podobě sdílení se svými přáteli na zdi 

nebo pouhého stisknutí tlačítka like v případě sociální sítě Facebook. Mohou pomoci 

organizaci se zviditelnit a získat tak nové dobrovolníky a dárce. Nikdy by se však nemělo 

zapomenout na to, že ani necelých pět milionů uživatelů, kteří dali like facebookovému 

profilu mezinárodní organizace UNICEF, nepřinese do fondu potřebné zdroje. K naplnění 

poslání organizace bude vždy nutná dobrovolná pomoc lidí a přispívání reálnými 

finančními prostředky na účet organizace, protože Likes don’t save lives. 

Sesbíraná data a kvantitativní obsahovou analýzu celkově lze dále rozšířit. Nabízí se 

provést kvalitativní výzkum například v podobě polostrukturovaných rozhovorů se správci 

profilů na sociálních sítích organizace UNICEF a to jak u české, tak i mezinárodní 

pobočky. Rozhovory by pomohly rozšířit kvantitativní údaje získané z obsahové analýzy 

o více subjektivní kvalitativní data. Celkově by mohl být na základě kvalitativního 

výzkumu více prohlouben pohled na komunikační strategii organizace a lépe pochopen její 

komunikační záměr.  
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13 Summary 

My conclusion is that the non-profit organization UNICEF is aware of the necessity 

of actively using social networks to raise awareness of children's rights, their access 

to education and better eradication of poverty, and the spread of human approach. 

The international organization UNICEF manages profiles on social networks such 

as Facebook, Twitter or Youtube and adds posts very actively. The social network 

Facebook can specifically be seen daily posting on its profile to reach out more users 

and raise awareness of its activities. Posts are not only sent as a separate text that the user 

would need a long time to read, but they are also shared along with photographs, pictures, 

or videos. It is clear that the photographs are connected most commonly with children. 

The organization, however, does not attempt to show sad stories; in most cases, they share 

photos with positive connotations. So I think that UNICEF is trying to touch potential 

clients primarily through positive experiences of its programs and does not show only 

the sad stories. This strategy works with optimism and supports the success of the whole 

communication. 

UNICEF within the communication strategy continues to use hash tags 

and hyperlinks; in the majority of posts, these online tools appear. We can say that through 

the attached links, the organization is trying to make the most of Facebook users being 

redirected to their official website and provide them with a lot more information than can 

be available on their Facebook profile. On the other hand, the hash tags can be used even 

by people who do not follow the profile of the organization directly but are interested 

in the same or similar topics. The international profile of UNICEF cooperates 

with branches in specific countries and in their contributions often refers to the Facebook 

profiles of individual branches for specific states in their posts. The organization is also 

trying to participate actively in commenting on posts and express their gratitude to active 

users. UNICEF is aware of cooperation with celebrities and knows that it can be beneficial 

for a non-profit organization. Even though this cooperation does in fact exist on Facebook 

profile, it is not put in the foreground. Only a few analysed posts mentioned these 

celebrities and collaboration with them is not favoured over the organization's mission. 

This approach can be described as a good way to involve celebrities in their campaigns 

and use their fame to promote projects without shielding themselves to the organization's 
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objectives. Users of social networks are influenced by these celebrities but not 

in an untrustworthy way, necessarily. The organization develops partnerships only with 

personalities who are aware of the significance of the organization and whose behave 

honestly. 

In the end, it can only be said that social networks are an effective way of sharing 

information about the objectives, mission and activities of UNICEF. They can also create 

a space for debate and active user activity whether by sharing with your friends on your 

wall or simply press the button ‘like’ in the case of the social network Facebook. They can 

help an organization to stand out and gain new volunteers and donors. However, it should 

never be forgotten that even less than five million users who have given like to facebook 

profile of international organization UNICEF would bring needed resources to the fund. 

To fulfil the mission of the organization they will need volunteer helpers and real 

contributing funds to the account of the organization, because the Likes don‘t save lives. 

Collected data and quantitative content analysis generally can be further extended. It is 

possible to make a qualitative research, for example in the form of semi-structured 

interviews with administrators’ profiles on social networks UNICEF both in Czech and 

in international affiliates. Interviews would help expand the quantitative data obtained 

from the content analysis of more subjective qualitative data. Overall, it could be based 

on qualitative research with a more in depth view of the communication strategy 

of the organization to better understand the communicative intent. 
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15 Seznam příloh 

Příloha1: Kódovací kniha 

Příloha 2: Příspěvky organizace UNICEF na Facebooku 

Příloha 3: Vývoj počtů like, share a komentářů 

Příloha 4: Ukázka pozitivního, neutrálního a negativního obrázku 

16 Přílohy 

16.1 Příloha 1: Kódovací kniha 

16.1.1 Proměnné a jejich kategorie 

Proměnná Číslo příspěvku Datum Like Komentář Sdílení 

Kategorie 1 - 56 Datum Počet like Počet komentářů Počet sdílení 

 

Proměnná 

Komentář 

UNICEF 
Délka Typ Odkaz Odkaz kam 

Kategorie 

ANO 1 Počet slov Samostatný status 1 ANO 1 Na svůj FB
27

 1 

NE 0   Status + obrázek 2 NE 0 Na jinou sociální síť 2 

    Status + video 3   
Na vlastní web (resp. blog) 

nebo web jiné pobočky 3 

    Jiné 4   Na FB UNICEF v jiné zemi 4 

        Jiné 5 

        Odkaz není 0 

Proměnná Hashtag Známá osobnost Děti Emoce 

Kategorie 

ANO 1 ANO 1 Batolata 1 Pozitivní 1 

NE 0 NE 0 Děti předškolního a školního věku 2 Negativní 2 

    Mladiství (přibližně od 15 let) 3 Neutrální 3 

    Dítě s matkou nebo otcem 4 Nejedná se o obrázek 0 

    Jiné 5   

    Ne 6   

    Nejedná se o obrázek 0    

                                                 
27

 Zkratka pro sociální síť Facebook 



62 

 

16.1.2 Kódovací arch 

Číslo příspěvku 1 2 3 4 5 6 

Datum 14. 10. 2014 15. 10. 2014 15. 10. 2014 16. 10. 2014 16. 10. 2014 17. 10. 2014 

Like 17226 9936 5415 6995 5963 4646 

Kometář 300 96 140 80 84 78 

Sdílení 1602 1676 1440 815 1306 300 

Komentář UNICEF 1 1 1 1 1 1 

Délka 57 59 34 48 26 67 

Typ 2 2 3 2 3 2 

Odkaz 1 1 0 1 1 1 

Odkaz kam 1 4 0 3 5, 3 3 

Hashtag 1 1 1 0 1 1 

Známá osobnost 0 0 0 0 1 0 

Děti 2 2 0 1 0 3 

Emoce 2 1 0 1 0 1 

 

Číslo příspěvku 7 8 9 10 11 12 

Datum 17. 10. 2014 17. 10. 2014 18. 10. 2014 19. 10. 2014 19. 10. 2014 20. 10. 2014 

Like 8575 9920 5990 13970 9894 21666 

Kometář 103 206 91 359 146 197 

Sdílení 615 727 929 1158 773 3008 

Komentář UNICEF 1 1 1 1 1 1 

Délka 53 55 43 57 52 71 

Typ 2 2 2 2 2 2 

Odkaz 1 1 1 1 1 1 

Odkaz kam 3 5, 3 3, 5 4 3, 4 3 

Hashtag 1 1 1 1 1 0 

Známá osobnost 0 0 0 0 0 0 

Děti 3 6 2 2 2 1 

Emoce 1 2 1 2 3 1 
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Číslo příspěvku 13 14 15 16 17 18 

Datum 20. 10. 2014 21. 10. 2014 21. 10. 2014 22. 10. 2014 23. 10. 2014 23. 10. 2014 

Like 4927 5495 13121 9330 15370 12207 

Kometář 124 88 159 107 113 89 

Sdílení 884 735 3860 581 1903 1466 

Komentář UNICEF 1 0 1 1 1 1 

Délka 37 48 20 17 44 33 

Typ 3 2 2 2 2 2 

Odkaz 0 1 1 1 0 1 

Odkaz kam 0 4, 3, 2 4, 2 3, 4 0 2 

Hashtag 1 1 1 1 1 1 

Známá osobnost 0 0 0 0 0 0 

Děti 0 2 2 2 2 1 

Emoce 0 3 2 1 1 3 

 

Číslo příspěvku 19 20 21 22 23 24 

Datum 24. 10. 2014 24. 10. 2014 25. 10. 2014 25. 10. 2014 26. 10. 2014 27. 10. 2014 

Like 9380 4744 14569 7854 6939 7922 

Kometář 78 59 211 113 101 126 

Sdílení 969 521 1029 597 574 667 

Komentář UNICEF 1 1 1 1 1 1 

Délka 65 14 34 52 62 70 

Typ 2 2 2 2 2 2 

Odkaz 0 0 1 1 1 1 

Odkaz kam 0 0 2, 5 3 2 3, 4 

Hashtag 1 1 1 1 1 1 

Známá osobnost 0 0 1 0 1 0 

Děti 2 2 2 4 6 3 

Emoce 1 3 1 1 3 1 
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Číslo příspěvku 25 26 27 28 29 30 

Datum 28. 10. 2014 28. 10. 2014 29. 10. 2014 30. 10. 2014 30. 10. 2014 31. 10. 2014 

Like 3174 5215 1968 3567 6648 6786 

Kometář 274 112 32 74 110 99 

Sdílení 275 1195 178 772 519 547 

Komentář UNICEF 1 1 1 0 0 1 

Délka 37 38 21 22 49 84 

Typ 2 2 2 2 2 2 

Odkaz 0 1 1 1 1 1 

Odkaz kam 0 3 3 5, 5 5 3 

Hashtag 1 0 1 1 0 1 

Známá osobnost 0 0 0 1 0 0 

Děti 3 3 6 6 2 4 

Emoce 1 3 3 3 1 3 

 

Číslo příspěvku 31 32 33 34 35 36 

Datum 1. 11. 2014 2. 11. 2014 2. 11. 2014 3. 11. 2014 4. 11. 2014 5. 11. 2014 

Like 10895 7410 4373 7670 7629 4317 

Kometář 133 241 110 157 144 116 

Sdílení 909 2371 2294 761 624 984 

Komentář UNICEF 1 1 1 1 1 1 

Délka 50 24 28 90 91 44 

Typ 2 3 3 2 2 3 

Odkaz 1 0 1 1 1 1 

Odkaz kam 3, 4 0 3, 4 3 4, 4, 5 4 

Hashtag 1 1 1 1 1 1 

Známá osobnost 0 0 0 0 0 0 

Děti 2 0 0 2, 3 2 0 

Emoce 3 0 0 3 1 0 
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Číslo příspěvku 37 38 39 40 41 42 

Datum 5. 11. 2014 6. 11. 2014 6. 11. 2014 6. 11. 2014 7. 11. 2014 8. 11. 2014 

Like 4148 3917 9075 4210 7473 8761 

Kometář 172 57 126 79 126 181 

Sdílení 1347 333 729 565 618 838 

Komentář UNICEF 1 1 1 1 0 1 

Délka 19 70 47 65 76 65 

Typ 3 2 2 3 2 2 

Odkaz 0 1 1 0 1 1 

Odkaz kam 0 5 2, 4 0 4 3 

Hashtag 1 1 0 1 0 1 

Známá osobnost 0 0 0 0 0 0 

Děti 0 2 2 0 3 2 

Emoce 0 1 1 0 3 2 

 

Číslo příspěvku 43 44 45 46 47 48 

Datum 9. 11. 2014 10. 11. 2014 10. 11. 2014 11. 11. 2014 11. 11. 2014 11. 11. 2014 

Like 3515 7669 6289 6386 6610 12275 

Kometář 54 148 59 60 65 367 

Sdílení 761 342 741 318 392 2274 

Komentář UNICEF 1 0 0 1 0 0 

Délka 21 116 34 30 49 90 

Typ 3 2 2 2 2 2 

Odkaz 1 1 1 1 1 1 

Odkaz kam 5 4, 3 3 5, 5 4, 4 4, 4 

Hashtag 1 0 1 1 0 1 

Známá osobnost 0 0 0 1 0 0 

Děti 0 6 2 2 3 2 

Emoce 0 1 1 1 1 2 

 

  



66 

 

Číslo příspěvku 49 50 51 52 53 54 

Datum 12. 11. 2014 12. 11. 2014 13. 11. 2014 13. 11. 2014 14. 11. 2014 15. 11. 2014 

Like 3669 2884 5325 18729 7005 9886 

Kometář 30 41 46 258 53 97 

Sdílení 217 216 690 1483 484 836 

Komentář UNICEF 1 1 1 1 1 1 

Délka 26 44 30 30 49 12 

Typ 2 2 2 2 2 2 

Odkaz 1 1 1 1 1 1 

Odkaz kam 5 5 3 3, 4 5 4 

Hashtag 1 1 1 0 1 0 

Známá osobnost 0 0 0 0 0 0 

Děti 2 4 3 1 2 2 

Emoce 3 3 3 1 1 1 

 

Číslo příspěvku 55 56 

Datum 15. 11. 2014 14. 11. 2014 

Like 5816 2513 

Kometář 139 78 

Sdílení 1306 265 

Komentář UNICEF 1 1 

Délka 66 8 

Typ 2 2 

Odkaz 1 1 

Odkaz kam 3 3 

Hashtag 1 1 

Známá osobnost 0 0 

Děti 3 6 

Emoce 2 3 
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16.1.3 Seznam hashtagů podle příspěvků 

Příspěvek Hashtag Příspěvek Hashtag 

1 #gaza 49 #ebola 

2 #ebola #GlobalHandwashingDay 50 #ebola 

3 #ebola 51 #everychild 

5 #ebolaresponse 53 ebola 

6 #childrights 55 #everychild 

7 #childrights 56 #imagine 

8 #ebola 
  

9 #CRC25 
  

10 #gaza 
  

11 #ebola 
  

13 #ebola 
  

14 #endviolence 
  

15 #endviolence 
  

16 #ebola #stopebola 
  

17 #polio 
  

18 #polio 
  

19 #ebola #polio #stopebola #endpolio 
  

20 #polio 
  

21 #DayOfTheGirl #HIV 
  

22 #ebola 
  

23 #endviolence 
  

24 #ebola 
  

25 #ebola 
  

27 #ebola 
  

28 #polio 
  

30 #ebola 
  

31 #Iraq 
  

32 #Iraq 
  

33 #endviolence 
  

34 #ebola 
  

35 #gaza 
  

36 #Iraq 
  

37 #ebola 
  

38 #ebola 
  

40 #ebola 
  

42 #ebola 
  

43 #ebola 
  

45 #everychild 
  

46 #ebola 
  

48 #gaza 
  



68 

 

16.1.4 Seznam odkazů na webové stránky UNICEFu a jejich témata 

Příspěvek Adresa odkazu Téma 

2 http://uni.cf/1vvhkOS  Handwashing one important tool in the Ebola fight 

4 http://uni.cf/crc Convention on the Rights of the Child 

5 http://supportunicef.org/ebolanow Stop the spread of ebola: Donate now! 

6 http://uni.cf/1stXMqr Children's Rights in the Digital Age 

7 http://uni.cf/1stXMqr Children's Rights in the Digital Age 

9 http://uni.cf/1w9JOf9 

25 Years of the Convention on the Rights of the 

Child 

11 http://uni.cf/1rzqgkE  Ebola and its devastating impact on children 

12 http://uni.cf/1CxTpxh Twenty-five landmarks for children 

14 http://uni.cf/endviolence #ENDviolence 

15 http://uni.cf/endviolence #ENDviolence 

16 http://uni.cf/10oMs67 Five Ways UNICEF Is Fighting Ebola 

22 http://uni.cf/1rtjjfu Surviving Ebola, rebuilding a life - Alhassan's story 

23 

http://uni.cf/1wlQjKM 

http://uni.cf/endviolence #ENDviolence 

24 http://uni.cf/1tcXG8z 

Liberia: bringing comfort to children orphaned by 

Ebola 

26 http://uni.cf/1zephcU  

Children of the Recession - The "Great Leap 

Backward" 

27 http://uni.cf/1tzCaMw Ebola: finding patient zero 

30 http://uni.cf/1tzCaMw Ebola: finding patient zero 

31 http://uni.cf/iraq Reaching children in Iraq 

33 http://uni.cf/endviolence #ENDviolence 

34 http://uni.cf/1wQQlOB Surviving Ebola in Sierra Leone - a child's story 

37 http://uni.cf/crc Convention on the Rights of the Child 

44 http://uni.cf/1Eexc8g 

Statement on release of kidnapped UNICEF staff 

member in Yemen 

45 http://uni.cf/crc Convention on the Rights of the Child 

46 http://uni.cf/1st3J3S We must defeat Ebola 

51 http://uni.cf/crc Convention on the Rights of the Child 

52 http://uni.cf/1zNjhbn 

Can innovation help stop children dying from 

pneumonia? 

55 http://uni.cf/crc Convention on the Rights of the Child 

56 http://imagine.unicef.org Get started on the #imagine experience 

 

  

http://uni.cf/1vvhkOS
http://uni.cf/crc
http://supportunicef.org/ebolanow
http://uni.cf/1stXMqr
http://uni.cf/1stXMqr
http://uni.cf/1rzqgkE
http://uni.cf/1CxTpxh
http://uni.cf/endviolence
http://uni.cf/endviolence
http://uni.cf/10oMs67
http://uni.cf/1tcXG8z
http://uni.cf/1zephcU
http://uni.cf/1tzCaMw
http://uni.cf/endviolence
http://uni.cf/1wQQlOB
http://uni.cf/1st3J3S
http://imagine.unicef.org/
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16.2 Příloha 2: Příspěvky organizace UNICEF na Facebooku 

Příloha dvě je uspořádána od nejnovějšího k nejstaršímu příspěvku stejně jako je 

uspořádána tzv. zeď na Facebooku. Příloha je dostupná na přiloženém CD. 

16.3 Příloha 3: Vývoj počtů like, share a komentářů 

 

Graf 10: Vývoj počtu komentářů u příspěvků organizace UNICEF na Facebooku 

 

Graf 11: Vývoj počtů like u příspěvků organizace UNICEF na Facebooku 
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Vývoj počtu kometářů 
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Graf 12: Vývoj počtu sdílení příspěvků organizace UNICEF na Facebooku 
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16.4 Příloha 4: Ukázka pozitivního, neutrálního a negativního obrázku 

 

Obrázek 2: Ukázka pozitivního obrázku (zdroj: Facebook UNICEF) 

 

Obrázek 3: Ukázka neutrálního obrázku (zdroj: Facebook UNICEF) 

 

Obrázek 4: Ukázka negativního obrázku (zdroj: Facebook UNICEF) 


