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Proč jsem na FB? 

Definovat si svůj postoj
• Komunikace - přátelé, rodiče, členové
• Prezentace - veřejnost, další oddíly, podporovatelé

Důležitá pravidla
• Myslet to s FB vážně
• Spravovat ho ne protože musím, ale protože chci
• Dělat to s radostí
• Poučit se z chyb

Stránka vs. skupina - různé typy informací, obsahu



Skupina vs. stránka

• Odlišný způsob zobrazování příspěvků
• Skupiny - veřejné, uzavřené, tajné
• Skupiny - lze ovlivnit, kdo může přidávat obsah



Skupina vs. stránka



Jak začít?

Prozkoumávat
• Jací bychom chtěli také být?
• Inspirace od ostatních
• Co se mi líbí? Proč se mi to líbí?
• Jak se bude líbit naší cílové skupině?

Příklady, tipy
• Inspirovat se
• Zůstat sami sebou - autenticita je důležitá a nosná
• Nebát se něco odkoukat od druhých

Oddíly - Dakoti, Lotři, Třicítka a Dvojka, Pěšinky a Ostříži, Trilobit, S.T.A.N., Poutníci, ... 
Ostatní - Aleš Sedláček (LLM Walden), Pražská organizace Pionýra, oddíly skautů



Cílová skupina

Pro koho tvořím obsah?
Vytvořte si tzv. persony

• Rodiče dětí
• Členové oddílu - děti, vedoucí
• Jiné oddíly
• Veřejnost, podporovatelé (podnikatelé, malí sponzoři)
• Úředník ve městě

Přemýšlet, zda příspěvek naplňuje požadavky jednotlivých person





Obsah příspěvků

Tvořit obsah pro cílovou skupinu
Čím víc reakcí (lajky, komentáře, sdílení) – tím více FB distribuován

• Požádat rodiče, vedoucí, členy, aby lajkovali, komentovali, ... 
• Výzva k aktivitě v příspěvcích

Reagujte na příspěvky i komentáře či zmínky
Zapojte do příspěvků reálné lidi a tváře z oddílu
Zvát fanoušky, aby označili stránku “To se mi líbí”

Ideální je prokládat čtyři kategorie příspěvků
• Zábava
• Vzdělávání, edukace
• Zákulisí
• Informace



CO PSÁT NA FB?

Zábava
• Příspěvkem zabavíte, lidé zůstanou a prohlédnou si obsah stránek

Vzdělávání nebo edukace
• Tipy na aktivity, popis činnosti, inspirace pro druhé
• Stanete se tak kamarádem, který umí poradit

Zákulisí a selfíčka
• Ukázka přípravy tábora, odjezd instruktorů na školení, nakouknutí do 

administrativy, přípravy rekvizit, úprava klubovny apod.
Hravé a osobní informace a nápady

• Informace ze zajímavých akcí, pohádkových lesů, akcí pro veřejnost, 72 hodin 
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VLASTNÍ I CIZÍ OBSAH

Vlastní obsah 60 % / 40 % cizí obsah
• Vlastní obsah

• Příspěvky o činnosti oddílu apod.
• Cizí obsah

• Přesdílet obsah jiných oddílů, lidí, organizací
• Sdílet obsah z webu, zajímavý článek
• Musí souviset s vaší činností

Sdílení je vhodné uvodit svým textem
Emotivní a jedinečné věci fungují nejlépe



PŘÍSPĚVKY TECHNICKY

• Příspěvky vždy přes Nástroje pro zveřejňování
• V mobilu přes aplikaci Business Suite
• Krásné fotky - kvalitní, výrazné, nevšední

• Správné velikosti
• Canva https://www.canva.com/

• Myslet na to, jak bude příspěvek vypadat v mobilu, PC 
• Podíl textu v obrázku
• Dodatečné úpravy (opravy textu, …) snižují dosah
• Označování v příspěvku (pomocí @) – kvůli šíření a reakcím
• Hashtag - #tomíci, #jedemevTOMspolečně, speciální oddílový hashtag
• Emotikony, pocity, gify

https://www.canva.com/


Fotografie na FB

Nutný souhlas rodičů - GDPR
• přidat do přihlášky, souhlasu se zpracováním údajů
• souhlas lze vzít později zpět 

Nejlepší jsou samozřejmě vaše krásné fotografie!

Seznam fotogalerií s fotografiemi zdarma
https://clipsan.com/blog/27-zdroju-na-fotky-zdarma-ktere-vam-vezmou-dech/

https://clipsan.com/blog/27-zdroju-na-fotky-zdarma-ktere-vam-vezmou-dech/


Příběhy (“storýčka”)

• Současný trend, příspěvek, který po 24 hodinách zmizí
• Informování v reálném čase, tvoří se především v 

mobilu, aktuální obsah
• FB ho zobrazuje velmi výrazně nahoře na stránce
• Lze vytvořit v Canvě
• Z příběhů (“storýčka”) lze udělat následně příspěvek



Opakování a aktualizace příspěvků

Při zdůraznění nějaké zprávy, akce apod. je možné příspěvek zopakovat
• Publikovat jiný den, jinou hodinu, změnit fotografii, text, s časovým odstupem
• Při nerespektování to FB nebude dobře zobrazovat

Aktualizace příspěvku po delší době
• Přidat před text “AKTUALIZOVÁNO”
• Na první pohled viditelná změna



Kdy nejlépe zveřejňovat příspěvky na 
sociálních sítích
Doporučené časy

• Kdy jsou vaši fanoušci na sociálních sítích
• Ranní káva (8.00), po obědě (12-13 hod), odpoledne (cca 16.00), špička 

(20.00-21.00)
• Rozdíl léto/zima, prázdniny, počasí, déšť, zajímavý program v TV (sport)
• Publikovat i obsah dle aktuální situace
• Přemýšlet o chování cílové skupiny

Četnost příspěvků 
• 1-4x týdně
• Důraz na kvalitu než kvantitu



ANALYTICKÉ INFORMACE

Jak jsou příspěvky úspěšné? Jaký mají dosah?
Přes nástroj Přehledy stránky

• Časová křivka (pozor na Tichomořské časové pásmo) + 9 hodin
• Vyhodnocovat míru projeveného zájmu
• Sledovat dosah příspěvku

Plánovat příspěvky podle analytiky, tím budou mít větší dosah



Nutno připočíst + 9 hodin !!!



Videa na FB

Videa na FB vs. videa na Youtube (FB znevýhodňuje videa z YouTube)
Video na FB

• Vkládat na šířku, pouze do “Příběhů - storýček” na výšku
✓Lepší dosah, spouští se samo, je hodně poutavé
✗ Nemusí se podařit nahrát, v podpoře formátů je na tom YouTube podstatně lépe
✗ FB může video smazat - nevhodná hudba, zvuky
✗ Nahrání je pomalejší než na Youtube

Video nahrané na YouTube a linknuté na Facebook
• Po nahrání na FB se bude tvářit jako odkaz s malým náhledovým obrázkem, v 

newsfeedu uživatelů se zobrazí s velkým náhledem
✓ Můžete snáze doplnit o titulky, autorsky chránit, větší výběr legální hudby
✓ Kdykoliv později můžete znovu stáhnout, na FB jen v pozměněné podobě
✗ Bude Facebookem omezené v dosahu (pro FB je YT konkurence)



Událost

• Vytvářej přes Nástroje pro zveřejňování
• Vhodné pro akce pro veřejnost
• Výrazné fotky
• Lákavý název
• Popis akce
• Kde se koná



ZÁVĚREM

Doplnit kompletní profil stránky vč. kontaktů, webové stránky

Odpovídat na zprávy

Pamatovat na to, že na FB lze všechno dohledat
• Nebát se přiznat chybu, omluvit se
• Nemluvit pouze o sobě
• Pozvánky fanouškům

Buďte autentičtí, unikátní, kreativní!













Bonus - sociální sítě v ČR a SR
● Facebook



Bonus - sociální sítě v ČR a SR
● Instagram



Bonus - sociální sítě v ČR a SR
● LinkedIn



Bonus - sociální sítě v ČR a SR
● Twitter



Bonus - sociální sítě v ČR a SR
● Ostatní sítě


