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Studijní opora a způsob jejího použití
Studijní opora je primárně určena studentům kombinované formy studia.
Představuje soubor informací, které studentovi doplní a nahradí přímou
výuku.
Opora obsahuje vedle věcných informací vztahujících se k danému
studijnímu předmětu rovněž zadání a úkoly pro samostatnou práci
studenta a požadavky na samostudium.
Současně obsahuje i pravidla komunikace studentů kombinovaného
studia s vyučujícím(i) daného předmětu, způsob zakončení předmětu a
další potřebné informace.

Stručná charakteristika studijního předmětu
Předmět uceleným způsobem představuje proces tvorby obsahové
strategie značek. Interaktivně zaměřený studijní kurz seznamuje
studenty s pohledem na strategické zaměření značky, tak i na její zcela
konkrétní strategii v určitém čase a/nebo prostoru.
Důležitou součástí je stanovení cílů obsahové strategie v kontextu vize a
poslání firmy. Na což navazují komplexní analýzy. Ať už jde o interní
analýzu současné tvorby obsahu, analýzu produktu a jeho USP, analýzy
trhu se zaměřením na konkurenci, analýzy cílového zákazníka společně se
segmentací a personami. Tyto analýzy slouží jako důležitý podklad pro
přípravu obsahové strategie, plánování obsahu, ale také samotnou
realizaci obsahové strategie.
Důraz je v rámci předmětu kladen na porozumění a praktické vyzkoušení
v každé jednotlivé části studijní opory. Důležitou součástí jsou také
případové studie.

Prerekvizity, vstupní předpoklady absolvování předmětu
Marketing, Integrovaná marketingová komunikace, Mediální kampaň
v kontextu podnikové strategie.

Zásady průběhu výuky předmětu
Aktivní přístup a docházka studentů na přednášky a semináře. Průběžná
příprava studentů dle požadavků vyučujících. Odborná výuka včetně
řešení případových studií a ukázek z praxe. Řízené diskuse.
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Obsah předmětu
1. Úvod procesu obsahové strategie značky / Přednáška 2 hodiny
2. Stanovení cílů obsahové strategie / Přednáška 2 hodiny
3. Analýza současné tvorby obsahu / Přednáška 2 hodiny
4. Analýza produktu / Přednáška 2 hodiny
5. Analýza trhu a konkurence / Přednáška 2 hodiny
6. Analýza cílového zákazníka / Přednáška 2 hodiny
7. Příprava obsahové strategie / Přednáška 2 hodiny
8. Příprava obsahové strategie / Přednáška 2 hodiny
9. Plánování obsahu / Přednáška 2 hodiny
10.Realizace obsahové strategie / Přednáška 2 hodiny
11.Case study / Přednáška 2 hodiny
12.Case study / Přednáška 2 hodiny

Cíl předmětu
•

získání hlubších znalostí a principů v současné oblasti procesu
tvorby obsahové strategie značky

•

kompetence
strategií

•

nabytí dovedností a schopností využívání analytických nástrojů pro
získání důležitých podkladů pro tvorbu strategie

•

kompetence pro přípravu obsahové strategie a její samotnou
implementaci

•

nabití dovedností a schopností pro realizaci obsahové strategie a
zhodnocení její úspěšnosti a efektivity

v porozumění

mezi

obsahovou

a

marketingovou
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Forma studia
Studenti absolvují v rámci předmětu 12 hodin prezenční výuky, a to
během jednotlivých studijních soustředění konaných v průběhu
příslušného semestru akademického roku.
Dále mají studenti možnost využít individuálních či maloskupinových
konzultací s vyučujícím, organizace konzultačních hodin probíhá zejména
formou e-mailové komunikace, konzultace mohou probíhat jak v rámci
studijních soustředění, tak i v libovolném jiném čase určeném dohodou
studenta či studentů s vyučujícím.
Pro získání klasifikovaného zápočtu studenti zpracují seminární práce (na
zadané či zvolené téma), kterou následně obhajují před vyučujícím. Další
podmínkou úspěšného absolvování předmětu je složení písemného
znalostního testu – i jeho výsledky mohou být následně obhajovány před
vyučujícím/zkoušejícím ústní formou.

Požadavky k zápočtu
Zápočet (KFS):
•

zpracování seminární práce

•

odevzdání a obhájení

Zkouška (KFS):
•

úspěšnost min. 50 %

•

zkouška probíhá písemnou a ústní formou ve zkouškovém období

Studijní opora má za cíl poskytnout:
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•

nejnutnější nezbytné vstupní informace uvádějící do studia;

•

návody, podněty a inspirace k relativně snadnému, rychlému a
efektivnímu individuálnímu studiu problematiky, odborné a
populární literatury, ale také ke sběru informací a materiálů;

•

návody, podněty, inspirace k praktickému a pedagogickému
využití poznatků a dovedností získaných při studiu;

•

doprovod na další cestě sebevzdělávání.

Čím však studijní opora není:
•

vyčerpávajícím a úplným přehledem o studovaném předmětu ani
souvislým výkladem předmětné problematiky;

•

dokumentem nahrazujícím skripta či studium odborné literatury;

•

materiálem, jehož přečtení postačuje pro složení zápočty či
zkoušky z předmětu.
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1. Úvod do procesu tvorby obsahové
strategie značky
V této kapitole se dozvíte
První kapitola uvádí čtenáře do základní problematiky procesu tvorby
obsahové strategie značky, pomocí základních definic a rozdílů mezi
tvorbou obsahové a marketingové strategie se student lépe zorientuje i
v pojmech komunikace, strategie, značka, proces a jimi podobné.

Klíčová slova
Obsahová strategie, marketingová strategie, marketingová komunikace,
strategie, značka, proces.

Sylabus tématu
Kontext strategie, cílů, poslání a vize
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•

Každá firma je zakládána s nějakým záměrem, respektive cílem.
Proto je vhodné vymezit co nejkonkrétnější cíl na základě možností
a požadavků. Vymezením cíle nám tedy odpovídá na otázku ‚‚Co je
nutné udělat?‘‘ (Myšleno v krátkodobém i dlouhodobém horizontu).
Konkrétněji se budeme stanovováním cílů věnovat v druhé
kapitole.

•

Vize firmy může být poněkud mlhavější a výrazně vzdálenější od
našeho současného stavu nežli různé druhy cílů. Jde o mentální
představu ideální a lákavé budoucnosti firmy. Důležité je mít vizi
nejen charakterizovanou, ale také sepsanou. Vize firmy by nám
měla dát odpověď na otázku ‚‚Kam směřujete (dlouhodobě)?‘‘,
‚‚Kde chcete být?‘‘ nebo ‚‚Čeho chcete dosáhnout?‘‘

•

V kontextu výše uvedeného znamená poslání smysl naší
existence, respektive z jakého důvodu vaše firma vznikla, co je
jejím posláním, co chce zlepšit. Otázka pro poslání by byla: ‚‚Proč
jste tady?’’ nebo ‚‚Z jakého důvodu děláte to, co děláte?‘‘. Velmi
hezky o tomto tématu píše Simon Sinek v knize Začněte s PROČ.

•

Strategie je nástroj, díky kterému dosahujeme vizi a poslání firmy.
Jde především o to, jak naplníme firemní vizi a udržíme firemní
poslání. Jde tedy o jakýsi dlouhodobý plán. I přes to je mezi
strategií a dlouhodobým plánem určitý rozdíl. Dlouhodobý cíl, který
je podstatou dlouhodobého plánu odpovídá na otázku kam chce

organizace jít, avšak strategie pomáhá organizaci odpovědět na
otázku, jak se tam dostat.

Obrázek 1 - Vztah mezi posláním podniku,
podnikovými zdroji a schopnostmi a okolím podniku
Zdroj: Dedouchová, 2001

Co všechno je / není značka?
•

Americká marketingová asociace definuje brand jako „jméno,
termín, označení, symbol či design nebo kombinaci těchto faktorů
sloužící k identifikaci výrobků nebo služeb jednoho či více prodejců
a k jejich odlišení vůči konkurenci na trhu“.

•

Značku můžeme také definovat jako množinu symbolů, jejich
významů a interpretací, zkušeností, asociací a postojů spojených s
konkrétním produktem (výrobkem či službou) osobou či organizací.

•

Z výše uvedeného plyne, že značka není pouhé logo, jak se většina
lidí mylně domnívá.

•

Značka má taky strategickou důležitost a mnohdy velkou hodnotu.
Mezi nejhodnotnější značky podle Brandz TOP 100 2018 se umístili
na prvních třech příčkách Google, Apple a Amazon.

Obrázek 2 - Nejhodnotnější značky světa
Zdroj: brandz.com, 2018
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Co je marketingová komunikace a jaký je její proces?
•

Každá komunikace má určitý proces, tedy vstup, obsah a výstup.

•

Na obrázku můžeme vidět i další prvky, které komunikaci ovlivňují.

•

Mějte tento obrázek na paměti, jelikož tento proces má značný vliv
i na naši obsahovou strategii.

Obrázek 3 - Prvky komunikačního procesu
Zdroj: Kotler, 2007

Definice marketingové komunikace pro celistvý obrázek.
•

„Za marketingovou komunikaci se považuje každá́ forma řízené
komunikace, kterou firma používá k informování, přesvědčování
nebo ovlivňování spotřebitelů, prostřednictvím i určitých skupin
veřejnosti.“ (Boučková 2003, s. 222)

•

„Marketingová́
komunikace
probíhá́
předáváním
zpráv
prostřednictvím média cílovému příjemci.“ (Zamazalová 2009, s.
184). Proces komunikace můžeme vidět níže.

Rozdíl mezi obsahovou a marketingovou strategií
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•

Existuje mnoho názorů, ale nejjednodušší vysvětlení je následující.
Kdyby obsahový marketing (content marketing) byl koláč, tak
obsahová strategie (content strategy) by byl tác. Z čehož plyne, že
obsahová strategie je pro obsahový marketing zásadně důležitá a
dává mu formu.

•

Obsahový marketing můžeme chápat jako jeden aspekt
obsahové strategie. Podle Content Marketing Institute je obsahový
marketing marketingově-strategický přístup zaměřený na vytváření
a distribuci hodnotného a relevantního obsahu, který přitahuje

konkrétně definované publikum. A v neposlední řadě vede k akci,
respektive ziskovosti zákazníka. Konkrétně zahrnuje:
•
o

příspěvky v blogu

o

případové studie

o

příspěvky v sociálních médiích

o

ebooky a jimi podobné

•

Kdežto obsahová strategie zastřešuje každý obsah (myšleno
kontent), který souvisí s firmou. S odvoláním na Moz se obsahová
strategie týká především firemní vize, tedy toho, jak a proč bude
obsah (kontent) vytvořen, spravován, archivován případně
aktualizován.

•

Představte si obsahovou strategii jako nákres pro výstavbu domu,
kde je popsán veškerý plán stavebních prací. Důležitý rozdíl oproti
výkresu je však ten, že obsahová strategie se neustále vyvíjí
vzhledem k novým trendům, aplikacím a možnostem umístění
obsahu.

•

Otázky, které
následující:

s obsahovou

strategií

souvisejí

mohou

být

o

Proč vytváříme tento obsah?

o

Jaké publikum chceme oslovit?

o

Jaké kroky plánujeme a jaké reakce očekáváme?

o

Jak budeme obsah propagovat, jakmile bude publikován?

o

Jak se naši zákazníci / čtenáři k našemu obsahu dostanou?

o

Jaké typy obsahu chceme vytvořit?

o

Kde a kdy budeme obsah publikovat?

o

Kdo je zodpovědný za jeho tvorbu?

o

Jak si zachováme náš styl na různých platformách?
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Kontrolní otázky

1. Co je strategie a jaký je její význam v kontextu vize a poslání?
2. Jak byste definovali značku? Co všechno zahrnuje tento pojem?
3. Definujte obsahovou strategii.
4. Definujte marketingovou strategii.
5. Jaký je rozdíl mezi obsahovou a marketingovou strategií?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. Vyberte si libovolnou firmu a zjistěte její vizi a poslání. Přijdou vám
zjištěné informace smysluplné a pochopitelné? Pokud vizi a poslání
nemá, vytvořte.
2. Na tentýž firmě proveďte
marketingové strategie.

informativní

výčet

prvků

její

Doporučená literatura
NEUMEIER, Marty. The brand gap: how to bridge the distance between
business strategy and design : a whiteboard overview. Rev. ed.
Berkekley, CA: New Riders, c2006. ISBN 978-032-1348-104.
SINEK, Simon. Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. V
Brně: Jan Melvil, 2013. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-55-4.

Zajímavé zdroje
http://brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2018_DL.pdf
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2. Stanovení cílů obsahové strategie
V této kapitole se dozvíte
Jakým způsobem vhodně stanovovat cíle v kontextu obsahové strategie.
Dále budou nastíněny ukázky možných cílů.

Klíčová slova
Stanovování cílů, SMART metoda, měření cílů

Sylabus tématu
Důležitost cílů
•

Z jakého důvodu je dobé mít správně stanovený cíl? Z prostého.
Protože když nevíme, kam jdeme, tak následně nevíme, jestli jsme
dorazili tam už dorazili.

•

Naše cíle nám pomáhají být lepší, efektivnější, rychlejší,
kvalitnější… Ale především nám pomáhají se posouvat kupředu,
tedy ke spokojenosti všech důležitých skupin: od majitelů, přes
zaměstnance až po zákazníky a další.

•

Mnohé firmy mají pak výrazně smysluplnější cíle, které výrazně
převyšují firemní zájmy a týkají se například aktivit vůči
udržitelnosti nebo životnímu prostředí.

Jak správně stanovit cíl?
•

Ideální cíl by měl splňovat hned několik parametrů, které se
nejčastěji vyjadřují akronymem SMART, případně SMARTER.
o

•

Pro zajímavost: první zaznamenané použití tohoto pojmu
bylo v listopadovém vydání Management Review v roce 1981
v textu publikovaném George T. Doranen.

Oč jde a co jednotlivá písmena znamenají si rozebereme níže:
o

S – Specific. Cíl by měl být konkrétně specifikovaný, ale
také jednoduchý (simple), významný (significant) či
posouvající kupředu (stretching).
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o

M – Measurable. Tedy měřitelný, což znamená mít
nastaveny taková kritéria, podle kterých dokážeme zhodnotit
úspěšnost dosažení cíle. M však může znamenat také cíl:
smysluplný (meaningful), motivující (motivational).

o

A – Acceptable. Tedy akceptovatelný člověkem, kterému je
přidělen.
Dosažitelný
(achievable),
odpovídající
(appropriate), ambiciózní nebo orientovaný na akci (actionoriented).

o

R – Realistic. Tedy cíl realistický. Nicméně také: relevantní
(odpovídajcí), rewarding (odměňující), zdroji zabezpečený
(resourced).

o

T – Timely. Tedy časově vymezený
ohraničený. Ale také hmatatelný (tangible).

o

E – Energized. Tedy energizující, respektive lákavý a
motivující. Ale také hodnocený (evaluate), etický (ethical),
zábavný (enjoyable), ekologický (ecological).

o

R – Recordable. Tedy zaznamenaný, jelikož pokud není cíl
sepsán, v podstatě nic neznamená. R však také může
znamenat odměněný (rewarded), průběžně hodnocený
(reevaluate).

nebo

časově

Konkrétní cíl pak může vypadat takto: Bude připravena studijní oporu
předmětu ‚‚Proces tvorby obsahové strategie značky.‘‘, pro studenty
kombinované formy Newton College, v rozsahu 1 – 3 stránky na kapitolu,
s 12 tématy, do 10. srpna 2018 a věříme, že bude brožura nápomocná a
ušetří cenný čas.

Reálné cíle
•

•
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Zvýšení návštěvnosti webu – přičemž u tohoto cíle je nutné dále
charakterizovat, z jakého důvodu chceme návštěvnost zvýšit.
Např.:
o Zvýšení
konverze
–
konverzní
poměr
znamená
pravděpodobnost, že se z návštěvníka našich stránek stane
náš zákazník, tedy, že si něco koupí / objedná / zaplatí.
o Zvýšení povědomí o značce – o hodnotě značky jsme se
bavili již v předchozí kapitole, zde doplňujeme, že povědomí
o značce znamená, kolik lidí z určité cílové skupiny naši
značku zná.
o Zvýšení prodejů – zajímavou možností je vytvoření článků
na blogu a propojení s e-shopem. Například článek ‚‚Jak
správně pečovat o řetěz na kole?‘‘ s odkazy na mazivo,
řetězy, čistící prostředky apod. Tedy hodnotný obsah
výměnou za akci.
Vyšší organická návštěvnost – tedy návštěvnost skrze
vyhledávače Google nebo Seznam, za kterou není placeno a lidé
přijdou na základě zadání klíčového slova, což znamená, že máme
kvalitně provedenou SEO analýzu (Search Engine Optimization).

•

•

•

•
•

•

Engagement – jde o interakci uživatele s webem a jeho obsahem.
Jednoduše řečeno počet lidí, kteří reagovali na publikovaný obsah
na příklad na sociálních sítích (like, sdílení). Na webu to může
znamenat stažení dokumentu, vyplnění formuláře a podobné.
Generování leadů – tedy získávání kontaktů z návštěvníků tím,
že jim poskytnete něco hodnotného zdarma. Například newsletter
nebo e-book. Na základě e-mailového kontaktu s nimi poté můžete
pracovat dále. Jen pozor na ochranu osobních údajů (GDPR).
Zvýšení reputace v oboru – jestliže máte například digitální
agenturu a vydáváte články z různých konferencí nebo své vlastní,
jistě tím napomáháte budování označení odborníka v oboru. To
může vést k oslovování a komentování různých událostí skrze
média.
Podpora důvěry – tento cíl má co dočinění s předchozím, nicméně
jde také o to, jestli se vaši zákazníci vracejí? Ale také o to, jestli
vás žádají o rady / pomoc a jste v jejich očích kompetentní.
Snížení nákladů na klasický marketing – pokud uchopíme
obsahový marketing za správnou stranu, vše efektivně propojíme a
především víme, čeho chceme dosáhnout, tak se jedná o schopný
nástroj.
Hlubší smysl – pokud jste se všemi cíli výše uvedenými
spokojeni, tak můžete přistoupit k podpoře něčeho pro vás osobně
důležitého ačkoliv to nemusí přinášet finanční prostředky.

Kontrolní otázky
1. Z jakého důvodu je důležité stanovení cíle?
2. Z čeho se skládá akronym SMART-ER?
3. Jaké cíle přicházejí v potaz v kontextu obsahové strategie?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
•

Definujte si vlastní cíl, který je pro vás osobně důležitý a splňuje
všechny náležitosti SMARTER metody.

•

Definujte cíl v kontextu obsahové strategie pro vámi vybranou
firmu.

Doporučená literatura
BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední
firmy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-802-4715-353.
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3. Analýza současné tvorby obsahu
V této kapitole se dozvíte
Z jakého důvodu je dobré začít tím, co děláme. Dále pak důležité otázky,
které pomohou s uchopením analýzy současné tvorby obsahu.

Klíčová slova
Interní analýza, analýza současné tvorby obsahu, obsahová strategie

Sylabus tématu
Interní analýza
•

Než začneme vytvářet jakýkoliv obsah nebo jeho strategii, je
vhodné si uvědomit, kdo vlastně jsme a co nabízíme. Vše poté
slouží jako velmi důležitý podklad pro vlastní tvorbu.

Kdo jste a co děláte?
•

V předchozí kapitole jsme si uvedli, že je důležité mít vhodně
definované poslání tak i vizi. Nyní oblast rozšíříme o další otázky.
o

o
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Jaké jsou vaše hodnoty? Hodnoty jsou stavební kameny
toho, co je pro vás a vaši firmu důležité. Tzn. jak se chováte
a co budete dělat a co ne. Hezký příklad si můžeme uvést na
CSR (společenská odpovědnost firem):
▪

ekonomická oblast (dodržování kodexů ekonomické
oblasti, transparentnost, odmítání korupce, vztahy
s akcionáři, chování k zákazníkům, ochrana duševního
vlastnictví apod.)

▪

sociální oblast (zdraví a bezpečnost zaměstnanců,
rozvoj lidských zdrojů, dodržování BOZP, zákaz dětské
práce, work-life balanc apod.)

▪

environmentální oblast (ekologická výroba, recyklace,
ekologické vstupy, ochrana přírodního zdrojů...)

Jakou poskytujete hodnotu? Hodnota je naopak to, co
vašemu zákazníkovi nabízíte. Tedy jaké má problémy, které

váš produkt (výrobek či služba) pomáhá uspokojit. Vhodným
analytickým nástrojem je například hodnotový řetězec.
o

Hodnota ve smyslu positioning. Jde o způsob vnímání
samotné značky produktu. Pokud chcete luxusní, dravý a
sportovní automobil, nejspíše sáhnete po luxusních značkách
typu Ferrari. Jestliže chcete naopak létat za pár korun,
nejspíše využijete společnost Ryanair. Tento druh hodnot je
spíše pocitový nicméně vyjádřený v ceně, kterou jsme
ochotni zaplatit.

Analýza současné tvorby obsahu
•

Jaké druhy obsahu tvoříte?
o

příspěvky v blogu

o

případové studie

o

příspěvky v sociálních médiích (Facebook, Instagram..)

o

e-booky apod.

Proč je to důležité? Různé obsahy mohou mít různé cíle, tak i různé cílové
publikum. Příspěvky na blogu mohou sloužit k hodnotným tipům pro své
fanoušky (+propojení na eshop), informovanosti publika, k zvýšení vaší
odbornosti apod. Případové studie mohou sloužit k ukázce vaší tvorby. A
e-booky ke generování leadů, respektive získávání e-mailových kontaktů
na vaše potenciální zákazníky.
Proto je důležité si udělat výpis druhu obsahu, ale také toho, za jakým
účelem je tvořen.
•

Jakými kanály šíříte váš obsah?
o

webové stránky

o

sociální sítě

o

email marketing atd.

Proč je to důležité? Jednak z důvodu plánování, ale především celkové
strategii a přístupu k šíření vašeho hodnotného obsahu. Nikdo nechce
strávit hodiny tvorby článku, který si nikdo nepřečetl, protože byl zvolen
nevhodný kanál nebo cílová skupina.
Udělejte si výpis všech touch pointů, kde se od vás mohou zákazníci
cokoliv dozvědět.
•

Je obsah na různých kanálech provázen, koordinován,
sjednocen?
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o

Případně proveďte audit sociálních sítí. Tedy slabé stránky
prezentace na sociálních sítích pomocí dostupných dat
(export dat z FB stránky a data s Google Analytics).

Proč je to důležité? V kontextu minulého bodu všech možností, kde se
může od vás / o vás zákazník dozvědět je důležité, aby bylo vše ve
stejném duchu. Ideálně využití JVS (jednotného vizuálního stylu), stejná
tonalita (způsob komunikace) atd.
Proveďte audit sociálních sítí a kriticky se zamyslete, zdali váš zákazník
získává informace, které předpokládá. Dále můžete udělat jednoduchý
zákaznický výzkum nebo nechat audit na externí firmě.
•

Rozumí lidé vašemu obsahu?
o

Rozumí webovým textům?

o

Interagují s nabídkami našich e-mailů?

o

Vytvářejí akce na základě příspěvků na soc. sítích?

Proč je to důležité? Pokud si dáme čas na tvorbu obsahu, je následně
škoda, jestliže lidé neinteragují tak, jak jsme si představovali. Interakce
je tedy jeden ze způsobů, podle kterých můžeme tuto část hodnotit.
Podívejte se do analytických nástrojů a zjistěte, jaká je míra prokliku a
interakce s vašimi články. Například pro e-mailing využijte Mailchimp a
jejich statistiky nebo si zkraťte webový odkaz pomocí bit.ly a sledujte
počty kliknutí zde.
•

Je váš obsah dostatečně obchodně přesvědčivý?

Proč je to důležité? Tato otázka jde ruku v ruce s cílem, který je na váš
obsah kladen (viz předchozí kapitola). Pokud máte zájem zvýšit prodej,
měl by být váš obsah dostatečně přesvědčivý.
Projděte si všechny stránky, které by měly prodávat. Jsou vaše texty
dostatečně přesvědčivé?
•

Kdo rozhoduje, jaký obsah se bude vytvářet?

Proč je to důležité? Nikdo nechce plýtvat penězi, časem a energií. Proto je
dobré mít plán tvorby obsahu a člověka, který je za tyto činnosti
zodpovědný.
Kdo je zodpovědný za tvorbu obsahu? A kdo rozhoduje o tom, který
obsah se bude vytvářet?
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Doplňující analýzy interního prostředí
•

Analýza marketingového mixu 4P:
o
o
o
o

produkt
cena
distribuce
propagace (resp. komunikační mix)

Případně analýza rozšířeného mixu 6P nebo 8P
•

Analýza hodnotového řetězce:
o
o

•

Analýza portfolia:
o
o

•

BSG matice (hvězdy, dojné krávy, otazníky a psi)
GE matice

Analýza klíčových faktorů úspěchu – 7S:
o

•

primární činnosti – vstup, výroba, výstup, M+P, služby
sekundární činnosti – infrastruktura, HR, technologie,
obstarávání

strategie, struktura, spolupracovníci, sdílné hodnoty, styl
řízení, schopnosti a systémy

Finanční analýza společnosti:
o
o
o
o
o

ukazatele
ukazatele
ukazatele
ukazatele
ukazatele

likvidity
rentability
obratu
aktivity
zadluženosti

SWOT analýza
•

informace z výše uvedených analýz poslouží jako zdroj pro silné a
slabé stránky do SWOT analýzy
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Kontrolní otázky
1. Jaký je rozdíl mezi hodnotami firmy a hodnotou poskytovanou?
2. Stručně popište analýzu současného stavu tvorba obsahu.

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. Vyberte si libovolnou firmu a sepište co dělají, jaké mají hodnoty a
jakou hodnotu vytvářejí.
2. U vybrané firmy proveďte analýzu současného stavu tvorby
obsahu.
3. Sepište silné a slabé stránky, které z předešlých dvou bodů
vyplývají.

Doporučená literatura
SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných
organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert
(Grada). ISBN 978-80-247-4644-9.

Doporučené nástroje
https://app.bitly.com/
https://mailchimp.com
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4. Analýza produktu
V této kapitole se dozvíte
Jak důležité je uvědomit si vlastnosti vašeho produktu, respektive
výrobku a služby. Ale také toho, že když posloucháme své zákazníky, tak
se dozvíte víc než z jakéhokoliv jiného zdroje.

Klíčová slova
Produkt, výrobek, služba, vrstvy produktu, USP

Sylabus tématu

Jaký je váš produkt?
o

V prvé řadě je vhodné vymezit pojem produkt a jeho vztah
s výrobkem a službou.

o

Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc.

o

Kdežto na službu je nahlíženo spíše jako na výstup práce ze zdrojů
poskytovatele, který má pro zákazníka hodnotu.

o

Produktem poté může být jak služba, tak výrobek.
Produktem je výrobek i služba.

Další pomocné otázky k této části analýzy:
o

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

o

V čem jsou vaše produkty unikátní USP?

o

Co slýcháte od svých zákazníků?

o

Co zákazníky ohledně vašich produktů zajímá?

o

Na co se zákazníci nejčastěji ptají?
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Jaké jsou 3 úrovně našeho produktu?
S tím, v čem je náš produkt dobrý nám pomůže popsat si vrstvy, kterými
disponuje.
o

Jádro – samotným jádrem produktu je užitek, respektive potřeba,
kterou zákazník produktem uspokojuje. Například, pokud máte
žízeň, jádrem produktu je tekutina, která ji zažene.

o

Fyzický produkt – fyzickým produktem je pak vzhled láhve, chuť,
barva, použitý materiál a jimi podobné.

o

Rozšířený produkt – mezi rozšíření patří služby, které produkt
doplňují. Ať jde o pojištění, poradentství, dopravu, instalaci atd.

Obrázek 4 - 3 úrovně produktu
Zdroj: vlastní práce

USP – jedinečný prodejní argument
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o

Proč by si měli zákazníci koupit právě váš produkt?

o

USP se vztahuje spíše ke konkrétnímu produktu nežli k samotné
značce. I přes to produkty jako takové značku pomáhají budovat.

o

Většinou se setkáme s výčtem vlastností, tedy to, v čem jsou naše
produkty oproti konkurenčním unikátní?

o

Jsou vaše produkty v souladu s vaší značkou / hodnotami /
filosofií?

Příklad mobilního telefonu:
o

inovativní 5,8palcový OLED Super Retina displej

o

TrueDepth kamera pro inovaci Face ID

o

nový design a využití těch nejlepších materiálů (sklo, ocel...)

o

rychlé bezdrátové nabíjení

o

odolnost proti vodě a mnohé další

Obrázek 5 – Iphone X
Zdroj: apple.com

o

Někteří poznali, že se jedná o iPhone X, co je však důležitější,
Simon Sinek uvádí, že společnost Apple více argumentuje svým
PROČ (svojí filosofií), nežli pouhými parametry zařízení.
o

Everything we do, we belive that chaning status quo, we
belive in thinking differently.

o

The way how we do it is making beautifully designed
products simple to use, and user friendly.

o

We do great products.

Pokuste se maximálně
produktů, jejich USP a
produktové stránky,
přirozenější a nenásilné

využít získaných informací o silných stránkách
využít je při tvorbě vašeho obsahu. Ať už jde o
recenze, články, video-recenze apod. Čím
využití bude, tím lépe.

SWOT analýza
•

informace z výše uvedených analýz poslouží jako zdroj pro silné a
slabé stránky do SWOT analýzy
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Kontrolní otázky
1. Jaký je rozdíl mezi produktem, službou a výrobkem.
2. Co znamená USP a jakou důležitost má při budování značky?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium

1. U vybrané firmy popište 3 úrovně produktu.
2. Následně definujte 10–15 USP.

Zajímavé zdroje
www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action/upnext?language=cs
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5. Analýza trhu a konkurence
V této kapitole se dozvíte
Kapitola je zaměřena na analýzu trhu a konkurence. Jde o analýzy
obecného, oborového okolí, ale také o analýzu trhu a konkurence.
Získáme tak množství hrozeb a příležitostí z vnějšího okolí.

Klíčová slova
PEST analýza, Porterova analýza, konkurence

Sylabus tématu
Kde získat data?
o

Základní postupy při zkoumání trhu se nemění, ať už necháte práci
na specializované firmě nebo ho uděláte sami. V prvé řadě je
důležité začít tím, kde sesbíráme informace a data? Přičemž máme
dvě základní varianty:
o
o

primární data – data, která pochází z prvotního zdroje
sekundární data – data, která již někdo získal a publikoval
(např. ČSÚ – Český statistický úřad nebo výzkumy firem).

Analýza obecného prostředí
Důležitou roli hraje také okolí podniku, pro které se nejčastěji využívá
PEST analýza. Jde o souhrn faktorů, které ovlivňují společnost z vnější a
jsou pro ni příležitostí nebo hrozbou. Konkrétní výčet zde:
o
o
o
o

politicko-legislativní faktory – především zákony a politická situace
ekonomické faktory – HDP, kupní síla, inflace, nezaměstnanost atd.
sociálně-kulturní faktory – demografický vývoj, životní styl…
technologické faktory – podpora R&D, nové objevy a technologie

PESTE analýzu můžeme dále rozšířit například o ekologické faktory, mezi
které patří například:
o
o
o
o

problematika životního prostředí
půdní a klimatické podmínky
skleníkový efekt
ozónová díra
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Analýza oborového prostředí
o

Pro analýzu struktury odvětví se využívá Porterův 5 faktorový
model.
o
o
o
o
o

konkurenční prostředí – Kdo je vaše stávající konkurence?
nová konkurence – Jak obtížně může vstoupit na trh nová
konkurence na trh? Jaké jsou bariéry na trhu?
substituce – Jakou roli hrají substituční produkty? Jak
snadno / obtížně se dá váš produkt nahradit podobným?
zákazníci – Jakou vyjednávací sílu mají vaši zákazníci?
dodavatelé – Jakou vyjednávací sílu mají vaši dodavatelé?

Jakým způsobem můžete využít data z analýzy obecného prostředí
a oborového prostředí pro tvorbu vašeho obsahu? Pokuste tyto
informace a jejich využití maximalizovat ve váš prospěch. Například
můžete publikovat články o novinkách z oborou apod.
Konkurence
o
o
o

o

o

o
o

o

o
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Kdo jsou vaši konkurenti?
o Vyberte zásadní konkurenty, kteří vás mohou ohrozit.
Jaké jsou jejich strategie a cíle?
o Máte stejné nebo odlišné zájmy a plány?
Čím se od vašeho produktu liší?
o Získané informace jsou hodnotné pro odlišení.
o Informace slouží jako podklad pro tvorbu obsahu.
Jaký obsah konkurenti vytvářejí?
o Projeďte si všechny distribuční kanály konkurence (webové
stránky (články, recenze, case studies…), sociální sítě (FB,
Instagram, LinkedIN, Pinterest, ale i YouTube), zápisy
v mapách i ve firmách na Google i Seznamu a zapište se do
jejich mailing listu.
o Porovnejte s obsahem, který vytváříte vy. Kde máte mezery
/ příležitosti?
Jak komunikují se zákazníky?
o Podobné jako výše + reklama AdWords na Google nebo
AdSence na Seznamu (spustíte na základě klíčových slov).
Jak jej distribuují k zákazníkům?
o Viz otázka, který obsah vytvářejí.
Jak jejich fanoušci na obsah reagují? Co nejvíce sdílí?
o Projeďte si jejich nejzajímavější příspěvky, zhodnoťte a
proveďte pro sebe doporučení.
Jakými silnými a slabými stránkami vaše konkurence disponuje?
o V čem jsou dobří obecně, ale také z hlediska tvorby obsahu?
o V čem mají mezery obecně, ale také z hlediska tvorby
obsahu?
Jaká je jejich konkurenční nabídka?
o Jejich nabídka, klíčová slova, landing pages ale také USP.

o

Jak jste na tom v porovnání s konkurencí z hlediska SEO?
o Jaká využívají klíčová slova na svém webu? Především hlavní
nadpisy, titulky (najdete při přejetí myši přes kartu ve
vašem prohlížeči) a popisky.

Analýza konkurence a jejího obsahu vám přinese základní
informace o obsahu vybraných konkurenčních webů a jejich
distribučních kanálů. Sami nebo s odborníkem tak můžete zhodnotit
hlavní klady a zápory konkurenčních textů a práci s netextovým
obsahem. Výsledkem je pak vylepšení vašeho vlastního obsahu a
doplnění chybějícího obsahu s využitím slabých míst konkurence.
Trh
Z hlediska obsahu je důležité, jaké jsou aktuální trendy ve vytváření a
sdílení obsahu důležitým skupinám vaší firmy.
o
o
o

Které nástroje se na trhu využívají?
Které sociální sítě jsou trendy?
Zajímá vaše cílové publikum e-mailová komunikace?

Další vhodné otázky pro současnou situaci na trhu, ale i jeho budoucí
vývoj.
o
o
o
o
o
o
o
o

Jak velký je trh, na kterém působíme?
Jaká je míra růstu trhu?1
Jak atraktivní je trh?
Jak je trh ziskový?
Jaký je vývoj a odhad poptávky?
Jaké jsou odhady potřeb?
Jaké jsou tržní trendy?
Jaké jsou segmenty trhu?

SWOT analýza
•

1

informace z výše uvedených analýz poslouží jako zdroj pro
příležitosti a hrozby do SWOT analýzy

Pozn.: Pro grafické znázornění produktů v kontextu relativního tržního podílu a
růstu na trhu je vhodná BCG matice.
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Kontrolní otázky
1. Kde je vhodné získat informace pro externí analýzu a jaké
analytické nástroje doporučujete využít?
2. Popište SLEPT analýzu a její dílčí faktory.
3. Popište Porterovu a faktory ze kterých se skládá.

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. U libovolně vybrané firmy proveďte analýzu obecného okolí,
oborového okolí, analýzu trhu a konkurence.
2. Následně z těchto podkladů definujte příležitosti a hrozby.

Doporučená literatura
BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední
firmy: teorie pro praxi. Praha: Grada, 2007. C.H. Beck pro praxi. ISBN
978-802-4715-353.
HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C.H.
Beck, 2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-807-4001-208.
SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných
organizacích: teorie pro praxi. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada,
c2010. Expert (Grada). ISBN 978-802-4730-516.

Zajímavé zdroje
Český statistický úřad: www.czso.cz
Úřad průmyslového vlastnictví: www.upv.cz
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6. Analýza zákazníků
V této kapitole se dozvíte
Jak postupovat při segmentaci trhu? Co je to persona a jak si ji vytvořit?
Jak přistupovat k tonalitě značky?

Klíčová slova
Zákazník, segmentace trhu, cílová skupina, persona, tonalita, SEO

Sylabus tématu
Kdo je váš zákazník?
o

Připadá vám tato otázka jednoduchá? Může být komplexnější, než
se na první pohled zdá. Vědět, komu přesně prodáváme,
respektive, koho oslovujeme patří mezi nejdůležitější otázky
úspěšné tvorby obsahu.

o

I přes to, že všichni chceme, abychom měli spousty zákazníků, tak
by odpověď na to, kdo je váš zákazník neměla znít: ‚‚každý‘‘.
Protože pak to není pořádně nikdo.

o

Definice typu: žena, ve věku 30–40 let může být nedostatečná.
Stačí si uvědomit, jaké množství různých žen (zájmy, postava,
barva pleti, národnost) se v této skupině nachází.

Segmentace trhu
o

Cílem segmentace je rozdělení trhu podle jednotlivých kritérií na
jednotlivé cílové skupiny.

o

Což je v konečném důsledku efektivní, ale i ekonomické. To hlavně
z důvodu, že víme, s kým přesně komunikujeme.

Postup při segmentaci trhu
1. Průzkum trhu a vytvoření segmentačních kritérií:
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o

geografie – rozdělení zákazníků podle kontinentu, země,
města, regionů apod.

o

demografie – rozdělení podle věku, pohlaví, národnosti,
rodinného stavu apod.

o

socio-ekonomie – rozdělení
povolání, postavení apod.

o

psychologie – rozdělení podle zájmů, potřeb, postojů,
hodnot apod.

o

nákupní chování – rozdělení například podle frekvence a
rozsahu nákupů, loajalitě, postoji k riziku apod.

podle

vzdělání,

příjmu,

2. Profilování segmentů – rozdělení zákazníků podle segmentačních
kritérií do relativně podobných skupin.
Ukázka dvou segmentů pro kurzy a koučovací setkání:
o

skupina 1 (pohlaví muž/žena, věk 18–25 let, bydliště
Brno, zájem: osobní rozvoj, vzdělávání, akce, sociální
status: student (ukončuje), příjem: příležitostní, brigády,
do 10k/měsíc, vzdělání bakalářské, potřeba: neví, co
dělat za práci a jakým směrem pracovně jít

o

skupina 1 (pohlaví muž/žena, věk 23-30 let, bydliště Brno
a okolí, zájem: vztahy, růst v práci, rodina, sociální
status: 1-3 roky pracuje, příjem: aktivní, 25k/měsíc,
vzdělání magisterské, potřeba: hledá hlubší smysl své
práce/života

3. Výběr cílového segmentu – zvolení jednoho nebo více segmentů
trhu, kde je perspektivní oslovit potenciální zákazníky.

Vytvoření persony

28

o

Již výše jsme si uvedli, že i v našich relativně uzavřených
segmentech je velké množství a typů lidí.

o

Z toho důvodu je vhodné
zákazníka na papíře‘‘.

o

Ideální je mít 1–5 person. Pokud máte víc, hrozí riziko, že budete
tříštit zaměření.

o

Persona nám pomáhá jít víc do hloubky. Platí pravidlo čím více, tím
lépe.

o

Ideální je, pokud znáte člověka, který je vaší personou nebo jím
jste vy sami.

o

Personu je dobré doplnit o fotografii, bude se vám tvořit lépe a
jednodušeji.

vytvořit

personu,

tedy

‚‚reálného

Otázky, které pomáhají definovat personu:
o

Jak tráví svůj volný čas?

o

Jak vypadá jeho/její normální den?

o

Jak komunikuje? Jakými kanály?

o

Jaké má potřeby a jaké řeší problémy?

o

Jaké nabízíme řešení na jeho potřeby / problémy?

Ukázka persony – ŠTĚPÁN
Štěpán Chytrý, je student, který studuje 3 ročník vysoké školy a neví, co
by v životě chtěl dělat. Je mu 24 let a žije v Brně a pochází z Telče.
Štěpán pravidelně sportuje a neustále se vzdělává. Má mnoho koníčků,
mezi které patří jízda na kole, fitness a focení. Chodí na akce do
brněnského Impact hubu a mnohá další. Ve škole prospívá s přehledem a
vždy si nachází nejefektivnější cestu. O prázdninách chodí na brigády a
snaží se pracovat na zajímavých projektech. Poslední práci zaměřenou na
marketing propojil s diplomovou prací.
Stále kouká na nabídky práce a hledá něco podobného v oboru, tedy
marketingovém, nedokáže si však představit pracovat 8 hodin u počítače.
To vede k tomu, že úplně neví, čím by chtěl být a co by chtěl dělat.
Štěpán touží potom být vidět a dělat něco, co má smysl, bohužel však
prozatím neví, co by to konkrétně mohlo být. Má obrovskou podporu okolí
nicméně se nimi může nechat ovlivnit, což by nechtěl.
Vlastní počítač značky HP a smartphone s Androidem, z čehož plyne, že si
rád věci uzpůsobuje a personalizuje. Tyto produkty využívá jak pro práci,
tak pro zábavu. Využívá taktéž sociální sítě, ale spíše na komunikaci,
sekundárně pak na získávání informací.
Jeho aktuální problém je další působení a využití času s čímž se taktéž
pojí finanční zabezpečení. Nabídek má několik, ale stále není přesvědčen,
že se jedná o to pravé ořechové.
Pokud by Štěpán využil nabídky kurzu osobní vize, mohl by se seznámit s
tím, jak velký potenciál se v něm ukrývá a všechny věci si sepsat na
papír. To by mu umožnilo vše vidět s nadhledem a perspektivou.
Dopomocí by si vizualizoval a sepsal osobní VIZI. Svoji drahocennou
energii by využíval jen k tomu, co je opravdu důležité na cestě k
vytouženému cíli, respektive plnit si svůj sen. (Zdroj: tomasrygl.cz)
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Tonalita značky
o

Tonalita komunikace znamená, jakým tónem a způsobem vaše
značka mluví, ale také jak nikdy nemluví.

Obrázek 6 - Jaká je tonalita vaší značky?
Zdroj: lovebrand.cz

o

Je důležité zvolit si jeden způsob komunikace a ten držet. Stačí se
podívat na rozdíl, jak komunikuje například AirBank nebo Komerční
banka.

Obrázek 7 – Ukázka komunikace AirBank
Zdroj: airbank.cz

30

Řekni to příběhem
Příběhy hýbou světem a emocemi. Nehledě na to, že pokud se na
probíranou problematiku podíváte okem příběhu, bude se vám lépe
tvořit. Níže je ukázka, kterou pro své klienty vytváří David Geč ve
své stejnojmenné agentuře.
Žil, byl jeden…
Popište hlavní postavu vašeho příběhu. Typického uživatele vašich služeb.
Proč je to důležité? Poznat své zákazníky v důsledku znamená přesněji
zacílit při tvorbě vašich služeb. Pomůže vám to určit ideální publikum pro
nejdůležitější komunikační kanály.

On vždy
Definujte činnosti, kterých se uživatel běžně (každý den) účastní.
Zejména činnosti ve vztahu k službě, kterou nabízíte.
Proč je to důležité? Je to užitečné porozumět typickému chování svého
uživatele. Jak váš produkt zapadá do jeho každodenního života.

Ale měl problém
Popište hlavní problémy, kterým uživatel čelí. Jaká je neuspokojená
potřeba v jeho příběhu?
Proč je to důležité? Pochopení problémů vašeho uživatele je rozhodující
pro přijetí vaší služby.

Snažil se to vyřešit
Jestli je předchozí problém skutečný, pak ho uživatel pravděpodobně již
řešil. Jak jej řešil? Jaké měl možnosti?
Proč je to důležité? Rešerše alternativních řešení a služeb našich
konkurentů vám umožní prozkoumat fungující řešení. Díky vašemu
srovnání s konkurenční máte možnost být o něco lepší.

Ale přál si, aby
Nastiňte nedostatky v řešení, které uživatel v současné době používá. Co
ve stávajícím řešení chybí?
Proč je to důležité? Nedostatky vašich konkurentů jsou vaší příležitostí.
Obavy uživatelů můžete rozptýlit a dát tak větší hodnotu vaší značce.

Až jednoho dne
Popište, jak se zákazník pravděpodobně dozví o vaší značce. Co se stalo,
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že se o vás dozvěděl?
Proč je to důležité? Co se děje před tím, než vás zákazník kontaktuje? Co
je tím spouštěčem? Popište různé scénáře.

Na rozdíl od jeho řešení
Jak se odlišuje vaše služeb od stávajícího řešení, či konkurenčních služeb?
Proč je to důležité? Tento příslib vaší značky by měl být jádrem vaší
komunikační strategie. Mělo by to být velice jasné a srozumitelné sdělení.
Na vývoj jádra tohoto příslibu by měl být kladen v budoucnu důraz.

Jeho přání se splnilo
Jasně definujte naplněnou touhu, která se díky vaší službě uživateli
splnila.
Proč je to důležité? Definování bodu, kdy vaše služba naplňuje užitek
znamená bod zlomu, kdy značka získává hodnotu. Za nejlepšími službami
se skrývají příběhy.

Obrázek 8 – Analýza zákazníka pomocí příběhu
Zdroj: Geč, 2018
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Kontrolní otázky
1. Co znamená pojem segmentace a jaká znáte segmentační kritéria?
2. Co znamená persona a jaký vztah má s tonalitou značky?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. Pro libovolnou firmu vytvořte několik cílových skupin.
2. Pro z vašeho pohledu nejzajímavější sestavte personu.
3. Zkuste stejnou problematiku uchopit pomocí příběhu, viz brand story.
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7. Příprava obsahové strategie 1
V této kapitole se dozvíte
V této kapitole je zásadní si uvědomit, které jsou vaše konkrétně
definované cíle a následně využít vhodný nástroj k oslovení vašeho
publika. Pomocí je v této kapitole Framework od Avinashe Kaushika –
SEE-THINK-DO-CARE.

Klíčová slova
Cíle obsahové strategie, framework SEE-THINK-DO-CARE

Sylabus tématu
Jaký bude účel obsahu, který budete tvořit?
Již v druhé kapitole jsme si říkali, že je důležité mít nastavený cíl. Z toho
důvodu není vhodné tuto otázku podceňovat. Co má tedy být konkrétním
cílem obsahu, který budete tvořit? Zvýšení organické návštěvnosti?
Zvýšení prodeje? Budování prestiže a brandu?
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•

Zvýšení prodeje – u zvýšení prodeje je zapotřebí propojit obsah
přímo s konkrétními produkty. Například článek: ‚‚Kde koupit
čerstvé maso, mléčné výrobky a zeleninu?’’ může mít odkaz do
vašeho e-shopu s kvalitními produkty.

•

Zvýšení návštěvnosti z organického vyhledávání – pro tento cíl ne
zásadně důležité klást důraz na SEO, respektive nejčastěji
vyhledávaná klíčová slova k dané problematice. Následně je
vhodné tato klíčová slova využít v SEO title, popisku, ale také
nadpise H1, textu, názvech obrázků apod. V neposlední řadě mít
povolenou indexaci a případně stránku indexovat sami (odkaz viz.
internetové zdroje).

•

Budování autority a povědomí o značce – cíl, který je taktéž spíše
dlouhodobější. Pro tyto aktivity je důležité dlouhodobě psát kvalitní
odborné články nebo natáčet atraktivní videa pro vaši cílovou
skupinu. A tím ji utvrdit o tom, že aktuální problematice rozumíte
na 100 % a pak je velká šance, že budete první volba, až vás
budou potřebovat.

Tvorba obsahu pomocí SEE-THINK-DO-CARE
•

Autem modelu je Avinash Kaushik (Google).

•

Pomocí tohoto modelu můžeme mít přípraven obsah pro různé
druhy nákupního procesu zákazníka.

•

Nákupní proces je rozdělen do čtyřech jednoduchých částí, který
využívají různé nástroje.

SEE-THINK-DO-CARE
•

SEE – širší segment zákazníků, kteří se pouze poohlíží na internetu
a nemají úplně jasno co chtějí. Nakupit prozatím neplánují a
mohlo by k tomu dojít někdy v budoucnu (nebo v to alespoň
věříme).

•

THINK – v této části zákazníci vědí co chtějí a hledají si o
produktech více informací. Porovnávají a je zde vyšší
pravděpodobnost budoucího nákupu. Je důležité nabídnou
konkrétní, jednoduše dostupné a hodnotné informace.

•

DO – aktuálně už zákazníci mají vybráno a jde o to, abychom je
zaujali právě my, respektive aby nakoupili přímo u nás.

•

CARE – v této části jde o udržení vztahu a pomoc s produktem po
jeho koupi.

Konkrétní příklad využití
Představme si, že prodáváme sportovní boty.
•

Fáze SEE – v této fázi jsou naším publikem všichni aktivní lidé.
Víme, že každý člověk potřebuje nějakou obuv a především, že si ji
pravidelně kupuje.

•

Fáze THINK – v této fázi aktivní lidé, respektive všichni sportovci
přemýšlejí o nákupu nějaké obuvi.

•

Fáze DO – potenciální zákazníci už vědí, jaký konkrétní druh obuvi
potřebují. Například body na běh.

•

Fáze CARE – v této fázi našim zákazníkům můžeme nabídnou
obsah ve formě péči o boty apod.
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Různé nástroje pro každou fázi

Obrázek 9 – Nástroje frameworku STDC
Zdroj: Vláčil, 2014
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Kontrolní otázky
1. Definujte Framework STDC.
2. V čem by vám mohl pomoct při tvorbě obsahové strategie?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. Na vámi vybrané firmě / produktu proveďte doporučení využití STDC.
2. Dále si ujasněte, jaký bude účel obsahu, který budete pro vaše
publikum tvořit.

Zajímavé zdroje
Web Avinashe Kaushika - www.kaushik.net
Přidání stránky do vyhledávání - search.seznam.cz/pridej-stranku
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8. Příprava obsahové strategie 2
V této kapitole se dozvíte
V této kapitole navážeme na tu přechozí a doplníme o možné formy
obsahu vytvářené obsahové strategie.

Klíčová slova
Typy obsahu, distribuce obsahu

Sylabus tématu
Jaký tip obsahu budeme tvořit?
•

Příspěvky v blogu – články, které pomáhají, ale také ukazují vaši
profesionalitu a odbornost v dané oblasti.

•

Případové studie – kreativní a nenásilná cesta, jak se pochlubit
svojí zdařilou prací na svých projektech.

Obrázek 10 – Ukázka části případové studie
Zdroj: David Geč, 2017
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•

Příspěvky v sociálních sítích – Facebook neustále upravuje své
algoritmy, což v konečném důsledku vede k markantnímu snížení
organického dosahu vašich příspěvků. Potenciální příležitostí je pak
alternativní Instagram vlastněný stejnojmennou společností.

Obrázek 11 – Ukázka atraktivního příspěvku na FB
Zdroj: Michaela Švecová, 2015

•

Ebooky – e-booky jsou zajímavou možností, jak sdílet své
know-how, ale i přes to si budovat dobré jméno a klientelu.
E-booky zajímavé využít i v případě placené reklamy na Facebooku
(vyšší dosah a zvýšení folowerů) nebo jako ‚‚něco’’ navíc a zdarma
k prodeji vašeho produktu.

•

Recenze – mezi trendy recenze patří formou videa (YouTube,
Instagram), ale i klasicky textovou formou.

•

Videa – video recenze zaznamenávají markantní nárůst čehož si
všimli také u Facebooku, respektive Instagramu a spustili IGTV.
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•

Podcasty – opakovaně velmi dobrý nástroj na demonstraci vaší
odbornosti a přehledu o dané problematice.

Obrázek 12 – Podcasty pro demonstraci své odbornosti
Zdroj: Ludwig, 2017

•

Infografiky – jednoduché a přehledné vyjádření v podstatě
čehokoliv, co by mohlo být pro vaše publikum atraktivní.

Obrázek 13 – Ukázka vizualizace infografiky
Zdroj: Dlásková, 2018
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Z jiného úhlu pohledu:
•

Soutěže – nejčastěji využívané se sociálními sítěmi

•

Návody a rady – rostoucí trend formou video recenzí na YouTube

•

Novinky – vhodné použití se sociálními sítěmi, jako pohled pod
oponu vaší firmy. Lidi zajímá, co se děje uvnitř.

Jakými kanály distribuovat váš obsah?
o

o

o

Webové stránky
▪

Blog

▪

Videa

▪

Články

▪

Recenze

▪

E-shop

Sociální sítě
▪

Facebook

▪

Instagram

▪

Youtube

▪

Pinterest

▪

Google+

Email marketing
▪

Newsletter (Tip: Mailchimp)

▪

Poděkování za objednávku

▪

CRM (např. přání k narozeninám)
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Kontrolní otázky
1. Jaké tipy obsahu doporučujete využívat jakými distribučními kanály?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. U vámi vybrané firmy proveďte doporučení, jaké využívat distribuční
kanály a jaký konkrétní obsah pro nejlepší zásah cílového publika.

Zajímavé zdroje
Podcast o hodnotách a smyslu života - www.petrludwig.com/deeptalks/
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9. Plánování obsahu
V této kapitole se dozvíte
Tato kapitola pomáhá čtenáři nastínit důležité aspekty, které je třeba
zabezpečit při plánování obsahu.

Klíčová slova
Plánování obsahu, SEO, perex, headline, metadata

Sylabus tématu
Plánování obsahu
o

Při plánování obsahu je důležité zhodnotit aktuální stav obsahové
strategie, ale také provést analýzu minulého roku. Jde o jakousi
inventuru toho, kde a co tvoříte (blog, zpravodaj, FB stránka,
skupiny, LinkedIN atd.) s veškerými statistikami (Analytics a
přehledy sociálních sítí).

o

Oprašte profil ideálního zákazníka.

o

Stanovte si nové cíle.

o

Připravte si kalendář. Zaneste svátky, narozeniny a dovolené. Dále
pak konference, veletrhy, které se vás týkají. Kurzy a školení. A
následně nastiňte obsah, který by bylo zajímavé kdy tvořit.

o

Shromažďujte témata – například Evernote.

o

Publikujte.

o

Vyhodnocujte úspěšnost (G. Analytics a přehledy sociálních sítí).
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Plánování obsahu na sociální síti
•

V dnešní době již není zapotřebí příspěvky zveřejňovat v reálném
čase.

•

Dokonce i pro správu Instagramu existují nástroje pro plánování
zveřejnění obsahu.

•

Pro efektivnější plánování existuje mnoho poměrně sofistikovaných
nástrojů, mezi které patří:

•

o

https://www.zoomsphere.com

o

https://hootsuite.com

o

https://buffer.com

Nebo klasicky – záložka nástroje pro zveřejňování v prostředí
fanpage na Facebooku
o

https://www.facebook.com/VAŠESTRÁNKA/publishing_tools/

o

Pokud jde o placenou reklamu tak Facebook ads manager

Kdy zveřejňovat
•

Zapojte selský rozum – zamyslete se nad chováním své persony.
Tedy, jaký má denní / týdenní průběh, jaké je roční období, jakou
předpokládáte interakci apod.

•

Facebook přehledy – zobrazení počtů fanoušků, kteří jsou online
v určitý čas. Doporučuji však přistoupit kriticky, a ne automaticky
vložit příspěvek mezi 20 a 21 hodinou. V tu dobu možná budou
příspěvky vkládat všichni. Proto je vhodné zhodnotit i další
aspekty.

Obrázek 14 – Kdy jsou fanoušci online
Zdroj: vlastní FB stránka
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Příprava obsahu
Je důležité se zamyslet nad stavebními kameny, jimiž jsou následující.
1. Název článku
•
•
•
•
•
•

8 z 10 čtenářů si přečte headline, ale jen 2 z 10 čtou dál
Brian Clark z copyblogger.com doporučuje začít s nadpisem a až
poté s textem
pravidla – akční slovesa, konkrétní výhoda (benefit), jazyk ulice
(pište, jako byste mluvili ke kamarádům – v souladu s tonalitou),
čísla, rady, tipy a zkratky (33 tipů na…)!
za nadpisem není tečka! Nikdy!
př. 1: INMEC – Potřebujete raketový start?
př. 2: Cestovka – Provedeme vás vůní dálek jako nikdo jiný

2. Perex
•
•
•
•

krátký text (2–5 vět)
cíl je upoutat pozornost ke čtení dál
do perexu vybereme jeden či dva nejzajímavější benefity, které
malinko rozvedeme
Př. 1: INMEC – buďte tam, kde vzniká špičková věda. Rezervujte si
místo v Inmecu.
o Benefit – buďte přímo u pramene.
o Cíl webu, rezervujte si místo.

3. Metadata k článku (SEO titile a popisek)
o
o
o

Metadata jsou data (informace) o webu určené především pro
vyhledávače, respektive strojové čtení.
Titulek je jedním z nejdůležitějších meta dat.
o Důležité je doplnit o zásadní klíčové slovo.
Popisek už má menší váhu pro Google, nicméně zajímavou
příležitost pro oslovení vašeho publika.

Obrázek 15 - Ukázka titulku a popisku ve vyhledávání Google
Zdroj: vlastní stránka
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Obrázek 16 – Metadata k článku
Zdroj: vlastní, tomasrygl.cz

4. Persona, které je článek určen
Ukázková persona pro kurzy osobní vize autora. Více informací o personě
kapitola 6.
•
•
•
•
•
•
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Štěpán Chytrý, 24 let, student
žije v Brně, pochází z Telče
baví ho kolo, fitness, jóga
vlastní notebook HP a smartphone Samsung
hledá si práci, nechce sedět u PC, hledá hlubší smysl, ale i přes to
neví co úplně chce.
baví ho marketing, práce s lidmi, komunikace a rétorika

5. Relevantní a lákavé obrázky
•
•
•
•

úvodní obrázek mnohdy rozhodne o tom, zdali zaujmete nebo ne
vizuální obrázky dokreslují podstatu obsahu článku
vhodné využít taktéž infografiky, která vizuálně shrne důležité
informace
pokud neumíte s Photoshopem využijte pro grafiku free nástroj
canva.com a pro obrázky zdarma pixabay.com

6. Odkazy, se kterými bude článek propojen
V kontextu persony například tyto odkazy:
•

http://tomasrygl.cz/tvorba-osobni-vize/

•

https://www.naucmese.cz/kurz/workshop-tvorba-osobni-vizeobjev-svoji-cestu-ke-spokojenemu-zivotu

•

https://www.naucmese.cz/tomas-rygl-1

•

http://tomasrygl.cz/o-mne/

7. Klíčová slova, která se v článku objeví
•

Klíčová slova jsou zásadní pro optimalizaci pro vyhledávače.

•

Měly by se objevit ve všech výše probíraných bodech, a to i
v pojmenování obrázků.

•

Důležitá je taktéž hustota klíčových slov. Klíčové slovo by ale
nemělo být v každé větě.

Analýza klíčových slov
o

Klíčová slova jsou v online světě životě důležité pro SEO, tedy
optimalizaci pro vyhledávače jako Google nebo Seznam. Kde však
klíčová slova hledat?
o

Selský rozum s čistým papírem a tužkou

o

Statistika hledanosti – Seznam.cz

o

Konkurence

o

Interní vyhledávání

o

Přístupy z vyhledávačů

o

Komunikační kanály firmy

o

https://semor.cz/nks

o

AdWords

o

Sklik
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Obrázek 17 – Návrh klíčových slov Sklik
Zdroj: Seznam, 2018

Obrázek 18 – Návrh klíčových slov AdWords
Zdroj: Google, 2018

.
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Kontrolní otázky
1. Jaké nástroje nám pomohou s plánováním obsahu? A jaká je jejich
role?
2. Co znamená pojem perex a jaký vztah má s headline?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. K vámi vybrané firmě si zkuste vytvořit článek, se všemi důležitými
aspekty probíranými v této kapitole.
Doplňte o 20 nejdůležitějších klíčových slov v kontextu.

Doporučená literatura
BOHUŠ, Otto. Pište jako copywriter: 173 stran trilogie, která změní váš
web
[online].
2014
[cit.
2018-08-08].
Dostupné
z:
https://ottobohus.cz/trilogie-zdarma

Doporučené nástroje
https://adwords.google.com
https://buffer.com
https://evernote.com
https://hootsuite.com
https://pixabay.com
https://semor.cz/nks
https://www.canva.com
https://www.sklik.cz
https://www.zoomsphere.com
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10. Realizace obsahové strategie
V této kapitole se dozvíte
V této kapitole se dozvíte všechny potřebné informace k poslednímu
kroku obsahové strategii. Tím je samotná realizace, rozdělení kompetencí
a měření úspěšnosti.

Klíčová slova
Realizace obsahové strategie, kompetence, KPI

Sylabus tématu
Kdo bude mít na starost tvorbu obsahu?
•

Pokud jste majitel firmy, soustřeďte se spíše na vizi a směřování
společnosti. Na obsah si najměte někoho, kdo rozumí tomu, co
píše, a především se tvorbě obsahu bude věnovat dlouhodobě.

•

Jestliže jste živnostník bez zaměstnanců a dokážete si na tvorbu
obsahu vyčlenit dostatečné množství času, můžete se této oblasti
věnovat sami.

•

Alternativně si pak můžete najmout nějakého freelancera
(copywritera) či agenturu, nicméně si dejte pozor, abyste to pořád
byli vy. Tzn. pozor na tón komunikace, obsah článků apod. Na
druhou stranu vám agentura tyto prvky může pomoci vhodně
nastavit a vy poté využívat.

Kdo bude mít na starost publikování obsahu?
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•

Publikování obsahu nemusí být tak jednoduché, jak se na první
pohled zdá.

•

Jde o komplexnější otázku, kterou jsme řešili v předchozí kapitole
plánování obsahu.

•

Obecně však lze použít podobnou odpověď viz otázka předchozí,
protože pokud nejste odborníci na copywriting nebo neumíte
dostatečně pracovat s Photoshopem, může práce působit
amatérsky – na druhou stranu však autenticky.

Kdo bude obsah pravidelně udržovat?
•

Obsah není statická věc a mnohdy se stane, že se určité věci mění,
proto je dobré provést aktualizaci.

•

Z pohledu vyhledávačů je vhodné pravidelně publikovat. Nicméně
pozor na indexaci, není úplně vhodné každý týden upravovat
všechny staré články nebo texty webu.

•

Jestliže máte stránku, která je hojně navštěvovaná, inspirujte se s
ní pro další tvorbu. A maximalizujte její efekt.

Jak často budete tvořit a publikovat?
•

Tato otázka je přímo úměrná času a lidem, které máte pro tvorbu
obsahu.

•

Ale také tomu, jaké máte cíle, respektive čeho svým obsahem
chcete dosáhnout.

•

Vyšší kvalita a větší počet článků může být pro zákazníky
přitažlivý, nicméně opatrně se zahlcením. I zde platí kvalita je
mnohdy důležitější než kvantita.

Co vše stojí za kvalitním obsahem?
o

energie, chuť a spousta času

o

myšlenka, nápad s přidanou hodnotou

o

příprava obsahové strategie a stanovení cíle

o

získání hodnotných a relevantních dat

o

příprava struktury obsahu

o

realizace – psaní textu, focení fotografií, příprava grafiky,
natáčení videa, hudba, příprava klíčových slov apod.

o

korektura textu a srozumitelnosti obsahu
▪

méně je mnohdy více

▪

kvalitní kniha je ta, ve které se oseká vše přebytečné

o

publikování a sdílení na sociálních sítích

o

vyhodnocení
obsahu

úspěšnosti

případná

úprava

/

aktualizace

51

Jakým způsobem budete distribuovat?
•

Ideální je vlastní web nebo na jiných relevantních webech.

•

Blogy věnované tématu, který nabízíte a kterému rozumíte.

•

Sociální sítě až v další řadě, jako distribuční kanál ne jako primární.

Kdo je odpovědný za výsledky?
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•

V prvé řadě je důležité nastavit si cíle. Např. každý měsíc vydáte x
článků, které budou mít návštěvu x set lidí s tím, že je pro vás
důležité získat minimálně x zákazníků.

•

Nezapomínejte také na KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) –
například obrat, podíl na trhu, počet prodaných produktů apod.

•

Odpovědnost hned od počátku. Nastavte si osobu odpovědnou za
výsledek. Pokud jsou odpovědní všichni, není odpovědný nikdo.

Kontrolní otázky
1. Kdo bude mít na starosti tvorbu obsahu?
2. Kdo bude mít na starost publikování obsahu?
3. Kdo bude obsah pravidelně udržovat?
4. Jak často budete tvořit a publikovat?
5. Co vše stojí za kvalitním obsahem?
6. Jakým způsobem budete distribuovat?
7. Kdo je odpovědný za výsledky?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. Projděte si všechny kontrolní otázky a aplikujte na vámi vybranou
firmu.
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11. Case study 1
V této kapitole se dozvíte
Kapitola demonstruje úspěšnou kampaň špičky v automobilovém
průmyslu, která vzala tvorbu obsahu, jako příležitost ke zlepšení.

Klíčová slova
Honda, případová studie

Sylabus tématu
Obsahová strategie společnosti Honda (Procházka, 2013)
•

společnost Honda patří mezi špičku automobilového průmyslu

•

s rozšiřováním obsahového marketingu musí přizpůsobovat svůj
přístup k online marketingu

•

v posledních letech razantně vstoupají možnosti různých kanálů,
které mohou společnosti využívat. Což Honda přijímá jako výzvu.

Cíle společnosti Honda
•

zvýšení loajality stálých zákazníků značky Honda

•

zvýšení důvěry nových zákazníků ke značce Honda

•

přivést různé typy produktů do povědomí lidí na internetu za
pomoci nových marketingových kanálů.

•

upevnění firemního tónu komunikace

•

zvýšení přirozeného zájmu o značku Honda (na internetu)

Činnosti agentury (agentura ze skupiny River)
•

kontrola
o
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kompletní obsahový audit webu

•

•

o

kontrola současných výsledků

o

kontrola strategie

průzkum
o

podrobný zákaznický průzkum před vytvořením obsahové
strategie.

o

průzkum sloužil jako důležitý podklad příprav pro nové
obsahové aktivity.

tvorba
o

agentura River vytváří kompletní obsahovou strategii.

o

cíl: oslovit potenciální zákazníky a příznivce skrze různé
komunikační kanály.

Výsledky nové obsahové strategie
•

průměrná míra otevření e-mailů 30 %

•

průměrná míra prokliků u e-mailů 30 %

•

50 % čtenářů odpovědělo, že díky webu Dream vidí značku Honda
v pozitivnějším světle

•

díky magazínu Dream se zvýšil prodej aut o 1,2 %, což vede ke
zvýšení obratu neuvěřitelných o 25 milionů liber.

Obrázek 19 – Honda Dream kampaň
Zdroj: Procházka, 2013
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Kontrolní otázky
1. Jak hodnotíte úspěšnost obsahové strategie společnosti Honda?
2. Co byste doporučili vzhledem k vašim vědomostem udělat jinak?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. Pokuste se vyhledat podobnou případovou studii a porovnat s Hondou.
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12. Case study 2
V této kapitole se dozvíte ..
Kapitola demonstruje úspěšnou kampaň pro společnost Knihy Dobrovský.

Klíčová slova
Knihy Dobrovský, případová studie

Sylabus tématu
Obsahová strategie pro Knihy Dobrovský
•

Tento úkol dostala agentura Pábení. Tedy, počáteční poptávka
zněla asi takto: ‚‚Připravujeme materiály pro Klub Knihy
Dobrovský. Jsou to letáčky a různé tiskoviny, chtěli bychom
pomoct s texty. Měli byste na to prostor? Malá zakázka, odhadem
tak na 15 hodin práce…‘‘

•

Tato v zásadě triviální práce se rozvinula do obrovské spolupráce
s zásadními změnami v komunikaci. Nutno říci, že pozitivními.

Bez obsahové strategie ani ránu
•

Znát příběh značky a mít vymyšleno pár hravých frází na začátek
je dobré, ale e-shop vám to neotextuje. Proto je potřeba vědět:
o

PRO KOHO píšeme – na začátek měli v agentuře v ruce
dokument
se
zákaznickými
segmenty
na
základě
uživatelského výzkumu.

o

CO chceme psát – informace, které zjistíte během
poznávacího kolečka s majiteli a marketingovým týmem. Ale
také je dobré znát byznys plán a strategii do budoucna.

o

JAK to chceme psát – ‚‚Copywriter se může mazlit se
slovíčky, vymýšlet různé vtípky… ale neměl by zapomínat,
proč to dělá. Fakta, emoce, tón sdělení – to všechno by mělo
být v rovnováze.‘‘ (Pábení 2015)

o
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o

KDE všude to budeme psát – Web, e-maily, POS materiály,
letáčky, PPC kampaně, inzerce v novinách… A dalších zhruba
70 položek.

Ukázka propracovanosti textů
Přihlášení do newsletteru:
Dobrovský den!
Těší nás, že známe dalšího člověka,
který má rád dobré knížky – stejně jako my.
Povíte nám o sobě víc?
Co když si nevyzvednete zásilku?
Nezapomněli jste si něco vyzvednout?
Moc dobře víme, že čas je neúprosný a hrozně to letí.
Ale zkuste se na chvilku zastavit.
Třeba u nás na prodejně.
Máte tady nevyzvednutou objednávku…
Nebo, když si něco jen vložíte do košíku?
Dobrovský den! Tady košík. Opuštěný košík…
Znáte tu pohádku o opuštěném košíku?
Jasně, že neznáte. Kdo by taky něco takového psal.
Být opuštěný košík totiž není žádná pohádka.
Vezmou nás, naplní… a pak opustí. Je to spíš tragédie.
Slyšel jsem, že košíků s podobným osudem přibývá.
Musím říct, že jako koš jsem v šoku.
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Závěr spolupráce?
•

Mnohdy agentura odejde a ve firmě zůstane zmatek.

•

Ideální je, když získáte:
o

Podrobně popsanou obsahovou strategii.

o

Návod pro copywritery, aby firma dokázala udržet tón
komunikace.

o

Scénáře pro nejrůznější situace a kanály – jak to dělat a jak
ne.

Výsledek spolupráce?
•

12 měsíců společné spolupráce.

•

140 hodin čisté práce.

•

Vymýšlení konceptů, strategie a psaní.

•

Ale také ohlas spokojených zákazníků.

Obrázek 20 – Úspěch kampaně na sociální síti
Zdroj: Pabeni, 2016

!
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Kontrolní otázky
1. Jak hodnotíte úspěšnost obsahové strategie pro knihy Dobrovský?
2. Co byste doporučili vzhledem k vašim vědomostem udělat jinak?

Studijní úkoly a zadání pro samostatnou práci a
samostudium
1. Pokuste se vyhledat podobnou případovou studii a porovnat.
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Kam dál?
Rady a vodítka pro další studium
https://ottobohus.cz/trilogie-zdarma
http://brandz.com
https://www.petrludwig.com/deeptalks/
https://www.kaushik.net/avinash/
https://www.ted.com/

Užitečné stránky a nástroje
http://www.czso.cz
http://www.upv.cz/cs.html
https://adwords.google.com
https://app.bitly.com/
https://buffer.com
https://evernote.com
https://hootsuite.com
https://mailchimp.com
https://pixabay.com
https://search.seznam.cz/pridej-stranku
https://semor.cz/nks
https://www.canva.com
https://www.sklik.cz
https://www.zoomsphere.com
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Navazující předměty
Content marketing
Sociální média a on-line kampaně
Politologie, sociální a politické systémy
Corporate Identity
Efektivita on-line reklamy
Trendy globalizovaných médií
Produktový brand, brand služeb a osobní brand
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