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Agenda

 1. blok: Dosah a vliv sociálních sítí, regionální specifika, vliv na média.

 2. blok: Sociální sítě prakticky. Rady, případové studie, inspirace. Twitterová
diplomacie. Strategie sociálních sítí.

 3. blok: Pravidla komunikace na sítích. Krizová komunikace. Cílení příspěvků a 
vyhodnocování zpětné vazby.

 4. blok: Bezpečnostní pravidla. Praktické nástroje a zdroje informací. 
Monitoring témat a vlivných jedinců.



Samé otázky



Cože? Digitální diplomacie?

 Podpora, prosazování a propagace zahraniční politiky

 Přímá komunikace bez mediálního filtru („gatekeeping“)

 Pozitivní vztah s veřejností

 Předcházení nežádoucích vlivů

 Navazování kontaktů

 Generování návštěvnosti webů

 Pasivní monitoring × aktivní tvorba obsahu



Sociální sítě jsou cesta k mladým lidem

• Je to jejich přirozené prostředí

• Telefon nedají z ruky

• Stoupá důležitost sociálních sítí 
jako hlavního zdroje zpráv



Sociální sítě v Česku

 Facebook: 4,4 milionu uživatelů1)

 Google+: 1,1 milionu uživatelů2)

 LinkedIn: 650-800 tisíc uživatelů3)

 Twitter: 300 tisíc uživatelů4)

 Instagram: 160 tisíc uživatelů5)

Zdroje dat: 1) Facebook, 2) odhad, 3) Socialbakers, 
4) Klaboseni.cz, 5) Obrazeni.cz 



Kdo tam je?



Nejsledovanější české účty na Twitteru



Nejsledovanější české účty na Twitteru



Nejpopulárnější české stránky na Facebooku



Nejpopulárnější české stránky na Facebooku



Co Češi sledují na YouTube



Co Češi sledují na YouTube



UTubeRing, Letňany 27. 6. 2015



Regionální specifika
Rusko, Čína, arabské státy



Rusko: VK (V kontakte) 

 Založeno 2006, česká verze 2011

 100% majitel Mail.ru (mj. provozuje ICQ)

 Firmu vede Boris Dobrodějev, syn ředitele 
státní mediální korporace 



Čína: Qzone, Sina Weibo



Arabské země: Facenama



Vliv na média 
a společnost
Hlavně si udělat selfie



Vliv na média a společnost



Zdroj zpráv, skandálů a PR



Revoluce a krize

 Twitter a Google pomáhají obcházet cenzuru

 Sociální sítě usnadňují revoluce

 Arabské jaro: Facebook jako klíčová platforma

 Informační válka Ukrajina vs. Rusko

 Hongkong: obcházení blokády přes Bluetooth

 Krizové události: videa na YouTube, fotky na Twitteru

 Organizace pomoci

 Pátrání po osobách



Falešné profily a parodie (spoof)



Zdroj fám



Šíření propagandy



Sdílejí to i vaši přátelé…



Sdílejí to veřejně známé osoby…



Přestávka
Pokračujeme za 15 minut



Sociální sítě prakticky
Rady, případové studie a inspirace. Twitterová
diplomacie. Strategie sociálních sítí



Veřejná správa vs. firmy

Firma

 Jednáte-li jménem firmy, 
prodáváte službu nebo výrobek.

 Jako firma si můžete vybrat své 
zákazníky.

 Chybná komunikace má dopad na 
vaši obchodní strategii.

Veřejná správa

 Jednáte-li jménem úřadu, 
„prodáváte“ ideje a hájíte svou 
činnost.

 Jako úřad sloužíte všem.

 Chybná komunikace vede 
k mediálním aférám a poškození 
veřejné správy.



Za sebe? Za úřad? Za stát?

 Technicky zdatná charismatická 
osobnost je nejlepší PR kanál

 Osobní profil = osobní názor?

 Agentura není dobré řešení

 Stanovte jasnou metodiku a 
pravidla



Co síť, to odlišný přístup

Facebook: Je to zajímavé?

Twitter: Je to aktuální?

YouTube: Dá se to natočit?

Instagram: Dá se to vyfotit?

LinkedIn: Pomůže mi to při práci?



Bez strategie to nepůjde

 Čeho chcete dosáhnout?

 Koho chcete oslovit?

 Kolik času můžete profilu věnovat?

 Máte na profil co dát?

 Máte potřebné zázemí?

 Dají vám na to peníze?



Vybrané strategie evropských států

 Česká republika: Manuál MZV pro sociální sítě (srpen 2015)

 Velká Británie: vládní strategie Digital by Default (duben 2014)

 Nizozemsko: speciální rozcestník profilů na sociálních sítích

 Německo: vládní manuál komunikace na sociálních sítích (listopad 2013)

 Francie: Rozcestník sociálních sítí ministerstva zahraničí

 Švédsko: Iniciativa pro digitální diplomacii (leden 2014)

https://www.gov.uk/service-manual
http://dutchsocialmediaguide.nl/
http://www.verwaltung-innovativ.de/SharedDocs/Publikationen/Artikel/handreichung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/reseaux-sociaux/
http://www.government.se/sb/d/18138


Francie: Webový tým MZV

 Webové stránky a blog 
ministerstva zahraničí 

 Facebook, Twitter, Google+, 
Storify, YouTube, Dailymotion a
Flickr

 Grafická výroba a fotoprodukce

 Odpovědnost za otevřená data

 Technická podpora a obsahové 
školení pro celou diplomatickou síť

Zdroj: http://blog.diplomatie.gouv.fr/Les-mains-dans-le-moteur-de-la?lang=fr

http://blog.diplomatie.gouv.fr/Les-mains-dans-le-moteur-de-la?lang=fr


Rakousko: Tým pro sociální média

 47 profilů na Facebooku, 9 účtů na Twitteru
+ osobní účty hlavních představitelů a diplomatů, 
2 kanály na YouTube, 1 Weibo

 Referát Sociálních médií podřízený Tiskovému 
odboru

 Ministr Sebastian Kurz – 73 635 odběratelů na 
Twitteru, německy i anglicky, občasné reakce na 
ostatní uživatele

 Mobilní aplikace pro cestovatele



Velká Británie: Digitální tým MZV

 230 účtů na Twitteru a 140 stránek na Facebooku

 Profil na čínské síti Sina Weibo, Tumblr, Instagram…

 Blogy z diplomatického zákulisí

 Tweetují všichni vedoucí představitelé a 80 velvyslanců

 Průběžná školení sociálních sítí

http://blogs.fco.gov.uk/digitaldiplomacy/


Česká republika

3900 odběratelů                1460 odběratelů                5750 odběratelů



Česká diplomacie na Twitteru

4880 odběratelů            4140 odběratelů                 2565 odběratelů



Základní principy

Příležitosti

 Stručně

 Stále

 Sdílet

 S odvahou

 S nápady

Omezení

 S lidmi

 S dovolením

 S mírou

 Slušně

 S pokorou



Atraktivní příspěvek

 Překvapí, pobaví nebo vytvoří přidanou hodnotu

 Vtáhněte do hry všechny, kterých se týká

 Pište „lidským“ jazykem

 Atraktivní fotka zvyšuje zájem

 Čím unikátnější věc, tím lepší dosah



Otázky



Oběd
Pokračujeme ve 13 hodin.
Dobrou chuť!



Pravidla komunikace 
na sítích
Slova mohou být zdrojem velkého nedorozumění. 
– Antoine de Saint-Exupéry



Cíle komunikace

 Určovat agendu

 Obranná komunikace při problémech

 Monitoring potenciálně citlivých témat

 Popularizovat existující zdroje

 Nevysvětlovat nevysvětlitelné, nepřesvědčovat přesvědčené

 Vyvrátit fámy dřív, než se rozšíří

 Pomáhat a radit v nouzi (např. doporučit kontakty)



Mluvte, ale nezapomeňte poslouchat

 Sociální sítě přinášejí zpětnou vazbu.

 Nepoužívejte profily jako nástěnku pro tiskové zprávy.

 Snažte se udržet pozitivně laděnou konverzaci.

 Přesvědčte uživatele, že jste tu pro ně.



Jak na to šli jinde

„Hezké a zajímavé“             Pomocná ruka                    Prezident – mluvčí země



Nebojte se trendů



…ale všeho s mírou



Myslete na mobily

• Podíl mobilních zařízení při 
konzumaci obsahu stále roste

• Na počítači a na tabletu vypadá 
obsah jinak

• Tolerují se pravopisné odchylky a 
překlepy

• Toleruje se nižší kvalita snímků

• Uživatelé nechtějí příliš klikat na 
externí odkazy



Talent, nadšení, čas, peníze a technika

 Práci z donucení uživatelé rychle 
poznají

 Než příspěvek vydáte, ověřte si, že 
vypadá tak, jak jste plánovali

 Vyhraďte si čas na monitoring zpětné 
vazby a zodpovězení dotazů

 Facebook se tvrdě posouvá k placení 
za dosah k uživatelům

 Máte grafický editor?



Pomoc, krize
Jak se vyrovnat s problémy



Takhle ne…



Novináři vědí, co mají říct.
Diplomati vědí, co nesmějí říct.

 Může zaměstnavatel určovat, co zaměstnanec smí a nesmí na sociálních 
sítích?

 Digitální schizofrenie: kdy mluvím za sebe a kdy za úřad?

 Zametání průšvihů - co se jednou objeví na internetu, to už na něm zůstane…



Zlaté pravidlo

 Nikdy nepublikujte na internetu 
nic, co byste neřekli do očí své 
babičce nebo před zapnutým 
mikrofonem.



Když se něco nepovede

 Omluvte se.

 Nehádejte se a projevte nadhled.

 Nenapadejte protivníka.

 Nemažte kritický obsah, ale závadný obsah ano.

 Poraďte se.

 Nabídněte řešení.

 Zkontrolujte naplánované příspěvky.



Předcházejte konfliktům!

 Moudřejší ustoupí: nerozvíjejte debatu, která nemá smysl.

 Nekrmte trolly.

 Nebuďte směšní.

 Netahejte na sítě osobní spory.



Cílení příspěvků



Cílení příspěvků

 Zapněte cílení příspěvků na 
Facebooku

 Můžete vydávat příspěvky ve více 
jazycích, aniž byste obtěžovali 
uživatele, kteří jimi nemluví

 Vytvářejte relevantní události

 Pamatujte, že sdílený příspěvek 
má nižší dosah



Zjištění zpětné vazby

 Vyhledávání na Twitteru

 HootSuite, SocialMention, Klábosení

 Lajkování.cz, Obrazení.cz

 Statistiky Insights na Facebooku

 Reakce na opinion makery

http://search.twitter.com/
https://hootsuite.com/plans
http://www.socialmention.com/
http://www.klaboseni.cz/




Přestávka
Pokračujeme za 15 minut



Bezpečnostní pravidla
Proč nikomu nedávat kontakty a zbytečné 
informace. Praktické nástroje a zdroje informací. 
Monitoring témat a vlivných jedinců.



Pozor na telefon

 Nepovolujte nahrávání kontaktů z telefonu.

 Nepovolujte vyhledávání přátel.

 Nikdy nesdílejte přesnou polohu přes GPS.

 Vypněte automatické zálohování fotografií.

 Pozor na phishing a spamové identity.

 Pozor při odesílání soukromých zpráv.



Užitečné nástroje

 Tweetdeck (https://tweetdeck.twitter.com/): plánované publikování na Twitter

 Twitter Analytics (https://analytics.twitter.com/): výkon příspěvků na Twitteru

 Buzzsumo (www.buzzsumo.com): nejvíce sdílený obsah z domény

 www.lajkovani.cz, www.obrazeni.cz, www.klaboseni.cz

 Pixlr (www.pixlr.com): on-line grafický editor

 Online Convert (http://www.online-convert.com/): převaděč dokumentů, ale 
ne interních!

 Compressor (https://compressor.io/): snížení velikosti obrázků

https://tweetdeck.twitter.com/
https://analytics.twitter.com/
http://www.buzzsumo.com/
http://www.lajkovani.cz/
http://www.obrazeni.cz/
http://www.klaboseni.cz/
http://www.pixlr.com/
http://www.online-convert.com/
https://compressor.io/


Děkuji za pozornost.
Stáhněte si tuto prezentaci:
www.rozanek.cz/mzv
Heslo: diplomati 

http://www.rozanek.cz/mzv
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