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“Communicating 
science is not 
about facts, 
it's about stories 
and people.”

Iain Stewart 
popularizátor vědy 

a dokumentarista BBC

(SCIENCE COMMUNICATION: UK Experience, 22. 2. 2022)



… a funguje 
to i na 
sociálních 
sítích

4 principy úspěchu na 
sociálních sítích:

1.ZAUJMI

2.NASLOUCHEJ

3.VYPRÁVĚJ

4.VYHODNOCUJ

(Losekoot, M., Vyhnánková E.: Jak na sítě, 2018)



Jak jsme příběhem o vědcích

(alespoň pro jeden den) 

dobyli Twitter
Leden 2020

1. ZAUJMI



Jsme nadace
pro mladé
vědkyně
a vědce –
jací jsou a co 
je zajímá?

2. 
NASLOUCHEJ:



Počet 
uživatelů 
sociálních 
sítích v 
Česku (mil.)

• YouTube: 8.05

• Facebook: 4.95

• Facebook Messenger: 4.20

• Instagram: 3.60

• LinkedIn: 2.00

• Pinterest: 1,48

• TikTok: 1.46

• Snapchat: 0.975

• Twitter: 0.786

Zdroj: Datareportal.com (únor 2022)

https://datareportal.com/reports/digital-2022-czechia


3. VYPRÁVĚJ: 
za každým vědcem
stojí příběh (a často
i za jeho výzkumem)

• 2019: Ondřej Baszczyňski založil se start-up grantem NEX vlastní

výzkumnou skupinu medicinální chemie na PřF UK v Praze

• Reach videa na Facebooku: 

7,2 tisíc – náš 2. nejúspěšnější příspěvek na sociálních sítích

• Ondra je horolezec, výzkum dělá kvůli nemoci bratra horolezce a ve

videu jsme použili hudbu jeho kapely Running Sushi



za každým vědcem stojí příběh
(a často i za jeho výzkumem)

• 2020: Petr Kovaříček založil výzkumnou

skupinu moderních organických materiálů na

VŠCHT

• Reach videa na Facebooku: 

5,8 tisíc – náš 3. nejúspěšnější příspěvek

na sociálních sítích

• Petr získal Ph.D. u nositele Nobelovy ceny

J. M. Lehna

• v březnu 2022 se díky Petrově nabídce do ČR 

dostaly 2 mladé ukrajinské vědkyně, které

posílily jeho skupinu

3. VYPRÁVĚJ:



3. VYPRÁVĚJ: 

za každým vědcem

stojí příběh (a často

i za jeho výzkumem)

• velmi dobře si vedly i příspěvky o našich stipendistech 

pro rok 2021 vědci (a mistrovi republiky v cyklistice) 

Tanasi Markosovi

• a vědkyni Soně Krajčovičové, která pro nás psala

na pokračování blog z Cambridge

• na Facebooku měly reach kolem 3,5 tisíc – a to bez 

videa 



3. VYPRÁVĚJ: za každým vědcem stojí
příběh (a často i za jeho výzkumem)

• Toto je nositelka Nobelovy ceny za 

chemii pro rok 2022 Carolyn Bertozzi

• A toto je video, které sdílela Stanford 

University na sociálních sítích s 

popiskem: 

• She binge watches “Breaking Bad” –

and other fun facts about Nobel-

winning chemist @CarolynBertozzi

• video mělo jen na Twitteru

přes 88 tisíc zhlédnutí

https://twitter.com/CarolynBertozzi


4. VYHODNOCUJ: 
co nám fungovalo 
a co může fungovat i vám?

• vědec jako superhero – objevte ho v něm/v ní

• k výzkumu jsme přitáhli pozornost většinou skrze silný 

příběh – platí to nejen pro sociální sítě, ale i pro média 

(např. Vogue či DVTV)

• i výzkum se snažíme komunikovat příběhem

• lidé se rádi dívají - největšího dosahu na sítích jsme 

dosáhli právě skrze videa

• více než do placené reklamy se nám vyplatilo 

investovat do dobré fotografky a kameramana



Díky za pozornost 

Všechny příběhy našich 
vědců najdete na webu 

www.experientia.cz

Na případné dotazy ráda 
zodpovím nyní či kdykoliv 

jindy

na emailu 
anna.batistova@experientia.cz; 

Či na tel. čísle 

+420 725 302 848

http://www.experientia.cz/
mailto:anna.batistova@experientia.cz

