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🇨🇿 SOCIÁLNÍ SÍTĚ V ČR

* Kvantitativní výzkum AMI Digital Index 2021 

• Sociální sítě používá 95 % uživatelů 15 - 29 let,  88 % starších 60 let

• Průměrná doba denně na sítích je 2,5 hodiny (!)

• 80 % uživatelů chodí na sítě z mobilu

• Každým rokem roste význam vertikálních videí



 PROČ CHODÍ UŽIVATELÉ NA SÍTĚ

86 %
Kontakt s přáteli

80 %
Zábava

77 %
Zdroj informací

* Kvantitativní výzkum AMI Digital Index 2021 



ÚVOD

• Univerzita Karlova má na sociálních sítích více než 200 000 sledujících
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 HLAVNÍ  VÝZVY SÍTÍ NA KARLOVCE

• Velice široká fanouškovská základna (obrovské procento absolventů)

• Požadavky o sdílení obsahu ze 17 fakult a dalších součástí

• Konzervativní prostředí UK nenahrává k využití aktuálních trendů

• Boj o pozornost s dalšími univerzitami



JAK BYCH K SÍTÍM PŘISTUPOVAL DNES

• Obsah by měl být zaměřený přímo na mladé studenty Karlovky

• Vertikální video by bylo primárním zdrojem obsahového marketingu

• Tvorba obsahu by měla probíhat ve spojení se studenty 

• Spolupráce s tematicky zaměřenými influencery



FACEBOOK

• Organický růst uživatelské základny na Facebooku je velice obtížný

• Komunity se skvěle budují ve speciálních skupinách

• Úspěšnost příspěvků výrazně omezená bez investice do propagace

• Ne všechny projekty musí být na Facebooku



INSTAGRAM

• Nejoblíbenější sociální síť u mladé generace společně s TikTokem

• Samotné nahrávání obrázků nestačí, je potřeba pracovat s trendy 

• Algoritmus a funkcionality se neustále přizpůsobují novým trendům

• Přenášení návštěvnosti na web je obtížné, pomoct vám může Linktree



TWITTER

• Skvěle funguje tvorba příspěvků pomocí vláken

• Přímo reagujte na příspěvky dalších uživatelů a institucí

• Přizpůsobte si vlastní zeď přesně podle představ a potřeb

• Nejvirálnější potenciál ze všech sítí



LINKEDIN

• Platnost příspěvků je nejdelší ze všech sociálních sítí

• LinkedIn je neprávem přehlíženou platformou

• Menší konkurence mezi jednotlivými tvůrci obsahu

• Nemusíte být tak aktivní jako na dalších sítích



YOUTUBE

• Nahráním dvacetiminutových videí pro vás práce nekončí 

• YouTube Shorts postupně změní obsahovou strategii všech kanálů

• Nezapomínejte na vhodná klíčová slova a titulky

• Ideální platforma pro spolupráci se schopnými influencery





MÉ OBLÍBENÉ APLIKACE

• Meta Business Suite | TweetDeck 

• Photopea, Affinity Photo, Photoshop, Canva, Snapseed

• Fotobanky - Unsplash, Pexels, PixaBay, Thenounproject, MidJourney

• Video - UnCut,  Veed.io, InShot





📈 AKTUÁLNÍ TRENDY

• Vertikální video (Shorts, Reels, TikTok)

• Sociální sítě zaměřené na úzce zaměřené komunity (Reddit, Discord)

• Creator economy

• Placená reklama je nezbytností, pokud chcete být vidět



ZABEZPEČENÍ ÚČTŮ

• Dvoufaktorové ověření - měl by mít každý. Na sítích i e-mailech

• Pravidelně hlídejte administrátorské role a aktualizujte hesla

• Neklikejte na podezřelé odkazy

• Pokuste se získat oficiální ověření vašich stránek



📄 SHRNUTÍ

• Vytvářejte obsah přímo pro fanoušky, ne pro zvýšení návštěvnosti webu

• Nemůžete vynikat na všech sítích - vyberte si dvě až tři sítě 

• Přemýšlejte nad spoluprací se zajímavými influencery

• Používáte videa? Vypalujte titulky přímo do obrazu

• Počet fanoušků není tou nejdůležitější metrikou



DĚKUJI VÁM ZA
 POZORNOST!

📸


