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Kdo jsem?

▪ Šéfredaktor týdeníku Marketing & Media (www.mam.cz)

▪ Specialista na sociální sítě

▪ Zakladatel sociálních médií v Českém rozhlase

▪ Držitel novinářské ceny za projekt na sociálních sítích

▪ Twitter: @rozanek

http://www.mam.cz/


O čem 
budeme 
mluvit?

▪ 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.



Proč máme používat
sociální sítě?

My jsme přece úřad.









Svatý stolec 
a sociální sítě



A jsou tu i další…
Proboha!







Zpátky do Česka
Sociální sítě jako zdroj zpráv





Hádanka na 
úvod

Kolik států světa má 

lepší digitální diplomacii 

než Česká republika?



Cože? Digitální 
diplomacie?

▪ Podpora, prosazování a propagace zahraniční politiky

▪ Přímá komunikace bez mediálního filtru („gatekeeping“)

▪ Řízení image

▪ Předcházení nežádoucích vlivů

▪ Navazování kontaktů

▪ Generování návštěvnosti webů

▪ Pasivní monitoring × aktivní tvorba obsahu



Nástroje 
digitální 

diplomacie

▪ Social media and all digital technology trends which go 

beyond social media channels. 

▪ business intelligence, big data, data visualization, digital

marketing, network analysis, mobile apps, AR/VR, digital

games, predictive analysis, satellite images and AI…

▪ strategic engagement

▪ influence



Změna mediálního 
světa

Důvěra v tradiční média je slabá, lidé hledají 

alternativní zdroje



Světová důvěra 
v média

▪ Nejvíce médiím důvěřují v bohatých severoevropských a 

skandinávských zemích, v Portugalsku a Brazílii

▪ Nejčastěji lidé používají televizi a on-line zpravodajství. Klesá 

čtenost tištěných novin. Rostou sociální média.
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Sociální média 
jako zdroj zpráv

▪ Vysoká nedůvěra v tradiční média vede k větší náklonnosti 

čtenářů k alternativním médiím. 

▪ Sociální sítě uvádí jako zdroj zpráv 52 % Čechů.

▪ Jen 16 % Čechů věří, že média nejsou pod nepatřičným 

politickým vlivem. 

▪ 63 % Čechů nevěří ani svým oblíbeným médiím.
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Mladí 
a digitální



Sociální sítě 
v Česku

▪ Facebook: 4,9 milionu uživatelů

▪ YouTube: 4,7 milionu uživatelů

▪ Instagram: 1,6 milionu uživatelů

▪ LinkedIn: 1,4 milionu uživatelů

▪ Twitter: 400 tisíc uživatelů

▪ Snapchat: 80 tisíc uživatelů

Zdroje dat: AMI Digital, 2017



Koho sledují 
Češi 

na Twitteru



Koho sledují 
Češi 

na Twitteru



Nejoblíbenější 
české stránky
na Facebooku



Nejoblíbenější 
české stránky 
na Facebooku



Co Češi sledují 
na YouTube



Co Češi sledují 
na YouTube



UTubeRing, Letňany 27. 6. 2015



Nejlépe vydělávající youtuber
Daniel Middleton alias DanTDM, hráč Minecraftu (26 let)

12,5 miliardy zhlédnutí videí

16,5 milionu dolarů z reklamy ročně



Regionální specifika
Rusko, Čína, arabské státy



Rusko
Národní sociální sítě vedou nad 

globálními



Čína

▪ WeChat a Weibo jsou nejvlivnější platformy s největším 

počtem uživatelů

▪ Generace 80. a 90. let používá Youku, Douyu a Bilibili

▪ Toutiao - sociální síť se zpravodajstvím 



Emiráty

▪ Jako sociální síť svého druhu slouží WhatsApp, k užívání této 

aplikace se hlásí 96 % internetových uživatelů

▪ Následují Instagram (78 %) a Snapchat (62 %)

▪ LinkedIn příliš populární není (16 %)

Zahraniční pracovníci používají WhatsApp (97 %), 

Facebook (93 %) a YouTube (75 %)



Vliv na média 
a společnost

Hlavně si udělat selfie



Vliv na média 
a společnost



Zdroj zpráv, 
skandálů a PR





Donald Trump: 
Zcela svébytná 

kategorie



Revoluce a 
krize

▪ 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



…a volby



Falešné profily a 
parodie (spoof)



Zdroj fám



Pro kliknutí 
všechno



Šíření 
propagandy



Sdílejí to i vaši 
přátelé…



Sdílejí to 
veřejně známé 

osoby…



Určování 
politické agendy



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



Naréndra Módí



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?



Měření digitální 
diplomacie

▪ Žebříček Digital Diplomacy Review

▪ Istanbul Center for Digital Affairs sleduje vývoj od roku 2009

Metodologie:

▪ Používání digitálních nástrojů (profily, weby, aplikace)

▪ Přizpůsobení nástrojů (například vizuální styl)

▪ Četnost aktualizací

▪ Odezva publika

▪ Dopad obsahu

▪ Digitální strategie (včetně inovativních postupů)



Digital Diplomacy
Review 2017

http://digital.diplomacy.live/ 



Digital Diplomacy
Review 2017

http://digital.diplomacy.live/ 







Pozitivní představení země

Přitažení pozornosti k tématům

Polidštění diplomacie

Politická činnost

Proniknutí do médií

Leigh Turner,

britský velvyslanec v Rakousku

https://blogs.fco.gov.uk/leighturner/2

018/01/12/why-we-do-social-media/

https://blogs.fco.gov.uk/leighturner/2018/01/12/why-we-do-social-media/


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


USA: Předávání 
účtů

▪ Tweety prezidenta USA jsou archivovány

▪ Účty @POTUS a @FLOTUS jsou chápány jako úřední

▪ Při přebírání funkce se účet restartuje

▪ Starý obsah se přesouvá  @POTUS44



Francie: 
Webový tým 

MZV

▪ Sociální sítě od jara 2009, od podzimu 2012 pravidelné 

on-line chaty s diplomaty

▪ 173 profilů na Facebooku, 128 na Twitteru

▪ MZV: Twitter (FR/EN/AR/ES), Facebook (FR/EN/AR), Google+ 

(FR/EN), Storify, YouTube, Instagram, Weibo

▪ Diplomatický blog (100 tisíc návštěv měsíčně)

▪ MZV: technické a redakční zázemí, školení a manuály

▪ Důraz na infografiky a přístupnost služeb z mobilů a tabletů



Francouzská 
témata

▪ Francouzská kultura

▪ Podpora francouzského jazyka

▪ Propojování komunit po světě

▪ Servis pro studenty v cizině

▪ Lidská práva

▪ Svoboda projevu

▪ Podpora menšin, zejména LGBT

▪ Podpora kyberdisidentů (strategie „digitálního azylu“)



Rakousko: 
Tým pro 

sociální média

▪ 70 profilů na Facebooku (ambasády, kulturní mise), 25 

profilů na Twitteru (vč. misí při OSN apod.)

▪ Referát Sociálních médií podřízený Odboru tisku a informací 

(koordinace, monitoring, školení, podpora)

▪ Bývalý ministr zahraničí a dnes premiér Sebastian Kurz –

295 000 odběratelů na Twitteru, německy i anglicky, 

občasné reakce na ostatní uživatele

▪ MZV: Twitter, YouTube, Facebook, Flickr, Instagram, Storify, 

Weibo, Pinterest (USA)



Velká Británie: 
Digitální tým 

MZV

▪ 700 profilů na sociálních sítích

▪ Manuál komunikace má pouze čtyři strany

▪ MZV: Twitter, Facebook, Flickr, Instagram

▪ Blogy z diplomatického zákulisí i jednotlivých zastupitelských 

úřadů

▪ Zásady: „monitoring, sběr informací, asistence, transparentní 

dialog“

▪ „personal social media accounts for low-key work related 

activity, (…) engaging in non-controversial areas“

▪ Průběžná školení sociálních sítí

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office/about/social-media-use
https://www.gov.uk/government/publications/fco-social-media-guidance
http://blogs.fco.gov.uk/digitaldiplomacy/


Česká 
republika



Česká 
diplomacie na 

Twitteru



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



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.



Nebojte se 
trendů



…ale všeho s 
mírou



Myslete na 
mobily • Podíl mobilních zařízení při konzumaci obsahu stále roste

• Roste důraz na komunikaci v reálném čase (přímé přenosy)

• Uživatelé nechtějí příliš klikat na externí odkazy > využijte 

například Poznámky na Facebooku



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…



Napadení účtu premiéra
Prolomení účtu na Twitteru 23. 12. 2015 

skupinou White Media



Ruce rychlejší než 
hlava

Po tragické strážce vlaku s nákladním 

autem se ministr dopravy zajímal více 

o zpoždění vlády než o oběti. 



Kampaň ve 
Státech

Archivní výroky vás vždycky doženou…



Novináři vědí, co 
mají říct.

Diplomati vědí, 
co nesmějí říct.

▪ ESLP: „…určité projevy práva na svobodu projevu, byť mohou 

být za určitých okolností legitimní, nemusí být legitimní v 

pracovněprávních vztazích. Pokud tedy zaměstnanec veřejně 

na sociální síti kritizuje svého zaměstnavatele, je nutno na 

hranice svobody projevu nazírat jinou optikou, než kdyby 

zaměstnanec kritizoval např. svého souseda.“

▪ Právo zaměstnance svobodně veřejně kritizovat svého 

zaměstnavatele na sociální síti končí tam, kde začíná právo 

zaměstnavatele na ochranu dobré pověsti a dobrého jména

(§ 301 písm. d/ zákoníku práce)

▪ 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 a vstřícnost.

▪ Nenapadejte protivníka.

▪ Nemažte kritický obsah, ale závadný obsah ano.

▪ Poraďte se.

▪ Nabídněte řešení.

▪ Zkontrolujte naplánované příspěvky.



Kanalizujte!



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



Facebookové 
skupiny

▪ Diskusní skupiny jsou Facebookem více podporované než 

stránky

▪ Řízení komunity, diskuse a členství

▪ Ankety a zpětná vazba

▪ Tajná, na pozvánky, veřejná



Zjištění zpětné 
vazby

▪ Vyhledávání na Twitteru (Tweetdeck)

▪ Statistiky Insights na Facebooku

▪ Sledujte opinion makery a reagujte na ně

http://search.twitter.com/




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.



Nežádoucí 
propojení



Nežádoucí 
propojení







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

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

▪ On-line Convert (http://www.online-convert.com/): převaděč 

dokumentů, ale ne interních!

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

obrázků

▪ Social Resizer (http://www.socialresizer.com/) 

https://tweetdeck.twitter.com/
https://analytics.twitter.com/
http://www.buzzsumo.com/
http://www.pixlr.com/
http://www.online-convert.com/
https://compressor.io/
http://www.socialresizer.com/


Děkuji za pozornost.
Stáhněte si tuto prezentaci:

www.rozanek.cz/mzv

Heslo: diplomati 


