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Sociální sítě tvoří páteř komunikace internetové populace. Zpravodajské servery implementovaly prvky sociálních sítí
do svých článků. Velice často najdete místo klasických komentářů sociální plugin pro Facebook komentáře a už zaži-
tým standardem je možnost dát článku „Líbí se mi“ na Facebooku nebo „+1“ na Google+. Weby si uvědomují sílu so-
ciálních sítích, a proto u každého portálu najdete možnost sdílet články na Facebook, Twitter nebo Google+. Pokud
sečteme počty českých uživatelů sociálních sítí1, dostaneme se k číslu více než 4 200 000 uživatelů. Což z celkového
počtu uživatelů internetu (7 238 774 uživatelů2) činí 58%. Ano, téměř 60% uživatelů internetu využívá sociálních sítí
a tento nárůst bude nadále pokračovat.

Ani v porovnání ses sousedními státy nijak zásadně nezaostáváme. Proto je třeba se zamyslet, zdase pro firmy vyplatí
být na sociálních sítích (obr. 2).

Sociální sítě nejsou prodejní kanál
První, co bychom měli vědět, je, čím mohou být sociální sítě pro nás přínosné. Přivádí na váš web návštěvníky ze so-
ciálních sítích a vytváří určité povědomí o vaší firmě na sociálních sítích. A tady z toho plyne první otázka, kterou by
si měl každý majitel webu položit. Jsou pro můj obchod a návratnost investic důležití návštěvníci z internetu a sociál-
ních sítí? Pokud je odpověď ne, je vaše aktivita na sociálních v takovém případě zbytečná.

Stejně tak je třeba si uvědomit, že sociální sítě nejsou prodejní, ale marketingový kanál. Přes Facebook nebo Twitter
neprodáte, ani neuskutečníte objednávku. Rozhodně ale můžete zaujmout, a to až tak, že lidé začnou chodit na váš

Firmy v sociálních sítích

Obr. 1 Uživatelé internetu vyjádření jako procento populace a jejich nárůst v čase

1 Slideshare: Optimalizace profilu a obsahu sociálních sítí nejen pro vyhledávače. Pavel UNGR. H1.CZ. Upload & Share
PowerPoint presentations and documents [online]. 2012. vyd. Praha: H1.cz, 2012 [cit. 2012-07-20]. Dostupné z:
http://www.slideshare.net/PavelUngr/optimalizace-profilu-a-obsahu-socilnch-st-nejen-pro-vyhledvae

2 World Development Indicators: Uživatelé internetu vyjádření jako procento populace. GOOGLE. World Development Indi-
cators (ukazatele světového rozvoje) - Průzkumník veřejných údajů Google [online]. 2012. vyd. 2012, 201207-13 [cit.
2012-07-20]. Dostupnéz:http://www.google.cz/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=it_net_user_p2&idim=
country:CZE&dl=cs&hl=cs&q=po%C4%8Det+u%C5%BEivatel%C5%AF+internetu#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nsel
m=h&met_y=it_net_user_p2&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:CZE&ifdim=country&tstart=6484
24800000&tend=1279576800000&hl=cs&dl=cs&ind=false
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web, budou objednávat a doporučovat dalším. To, že hybnou sílou uskutečněného prodeje je pozitivní reference, asi
není třeba opakovat. Sociální sítě si toto silně uvědomují a je jim jasné, kde mají svou sílu. Největší slovenský e-shop
s knihami Martinus.sk si ověřil3, že uživatelé twitteru více nakupují a vyskytují se tam opravdu vlivní lidé, kteří mohou
pozitivně i negativně ovlivnit vaši cílovou skupinu.

Obr. 2 Porovnání uživatelů okolních internetu v okolních státech

3 Mediář: Osm doporučení jak komunikovat na Twitteru. In: UNGR, Pavel. Mediář: Denně o médiích, reklamě a marke-
tingu [online]. 2012, 2012-07-09 [cit. 2012-07-20]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/osm-doporuceni-jak-
komunikovat-na-twitteru/

Obr. 3 Analýza
klíčových slov



INTERNETINTERNET

62

Vyberte si správně
Nelze všechny sociální sítě hodnotit stejným způsobem a totožně na nich komunikovat. Rovněž se nedá ani říci, že pro
každý web jsou vhodné všechny sociální sítě stejně. Je třeba poznat vaši cílovou skupinu, zjistit, jak přemýšlí a co na
ně může zapůsobit nejvíce. Jestli vybrat masový Facebook, obchodně, marketingově a technologicky více zaměřený
Twitter nebo spíše vizuální Pinterest a Instagram. Tohle jsou všechno otázky, které si správný marketér musí klást
a bez odpovědí nelze marketing na sociálních sítích realizovat. Poznejte své zákazníky, zjistěte, co a jak chtějí, jak spolu
komunikují a co se jim líbí.

Oslovte správné lidi
Pokud už jste na sociálních sítích, cílem je oslovit ty, kteří vás ještě neznají, a udržet lidi, které vás už znají. Proto je
dobré mít správnou obsahovou strategii, která vychází z analýzy klíčových slov. Analýza klíčových slov je hodně in-
spirovaná důsledným poznáním oboru webu i cílové skupiny. Na základě toho pak zjistíte, co vaše cílová skupina hledá
a co už není středem jejího zájmu. Každý web, každý profil na sociální síti by takovou analýzu měl mít zpracovanou,
protože se od ní odvíjí jak obsahová strategie, tak celá strategie online marketingu.

Z analýzy vám vzejdou základní vzory i skupiny klíčových slov, které je pak nutné implementovat jednak do vašeho
profilu sociální sítě, ale také se jimi inspirovat ve vašich příspěvcích.

Stejně tak je třeba si uvědomit, že ačkoliv sociální sítě jsou marketingový kanál, je třeba psát pro lidi, pro živé bytosti
a ne s důrazem na klíčová slova a marketing. Proto nikdy nepište žádné SEO texty, ale piště tak, abyste zaujali a sdě-
lovali věci zásadní s ohledem na vaši cílovou skupinu.

Co dělat na sociálních s ítích v bodech
1. Zjistěte, zda sociální sítě potřebujete.

2. Poznejte vaši cílovou skupinu.

3. Vyberte správnou sociální síť.

4. Vytvořte analýzu klíčových slov.

5. Vytvořte obsahovou strategii.

6. Pište pro lidi.

7. Zaujměte!
Pavel Ungr

pavel.ungr@bloxxter.cz

Abstrakt

Článek představuje aktivity projektu Citace.com, který se zaměřuje na oblast citací a citování. V úvodu článku autor
popisuje historii projektu od jeho založení v roce 2004 do současnosti. Poté představuje hlavní produkty Generátor ci-
tací, citační manažer Citace PRO a Citace v katalogu a jejich stěžejní funkce. V závěru zmiňuje vzdělávací aktivity, které
jsou již provozovány nebo se připravují ve spolupráci se studentským projektem e:citace.

Historie projektu
Zeptáme-li se studentů, jaká činnost je pro ně při psaní odborného textu nejobávanější, často zazní slovo citace. Stu-
denti mnohdy nedokážou vybrat správný informační pramen/druh dokumentu, špatně se orientují v bibliografických
údajích a neznají jejich správné pořadí v citacích. V době svých studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
jsem to vnímal jako velký problém, proto jsme v roce 2004 společně s kolegyní Blankou Farkašovou založili projekt Ci-
tace.com, který pomáhal uživatelům vytvářet citace dle tehdy platných norem ČSN ISO 690 a 690-2. Vznikly první dva
moduly pro citování knih a článků. Během pár měsíců projekt získal poměrně velkou popularitu, což nás vedlo k roz-
hodnutí ve vývoji pokračovat, a postupně vznikaly další moduly. Původní verze nakonec obsahovala 9 modulů a umož-
ňovala ukládání citace jen s minimální možností editace.

Představení projektu Citace.com a jeho aktivit
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