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I. Základní nastavení, formáty
a nástroje Facebooku



Jak funguji teď?
Kdo jsem a co nabízím?
Jaký je můj marketing?
Je na sítích moje cílovka?

ANALÝZA

Čeho potřebuji
dosáhnout?
(komunikační,
marketingové,
obchodní cíle)

CÍLE

Jak toho dosáhnu?
Obsahová, personální,
finanční strategie.
Co budu tvořit?
Kdo bude sítě spravovat?
Kolik mám času a peněz?

STRATEGIE

Jak to budu měřit?
Pomocí jakých metrik a v
jakých nástrojích budu
vyhodnocovat výsledky?

METRIKY

4 základní
otázky



Facebook stránka



Audit Facebook stránky: nastavení



Profilový obrázek a cover foto
Informace o stránce, kategorie, kontakt, místo, provozní doba
(cenový rozsah)
Zkontrolujte, že povolujete označování od ostatních, snažte se
získat pozitivní hodnocení (recenze)
Informace o vás by měly obsahovat klíčová slova v rámci
vašeho podnikání/oboru
Propojení s Instagramem
Propojení s Messengerem: nastavení obvyklých otázek,
kontrolujte zprávy a reagujte rychle
Projděte si celé nastavení, zejména oddíly:

Doručené zprávy, Creator Studio, Přehledy, Nastavení

Využíváte všechny možnosti, které stránka nabízí?

Audit Facebook stránky: nastavení



Seznamte se s oddíly a tím, co nabízejí...



Nastavení: vypněte zveřejňování příspěvků o úpravě stránky...



Přehledy: informace o tom, jak si stránka vede a vašich sledujících...



Prime time: kdy jsou vaši fanoušci online?



Nástroje se neustále vyvíjejí a mění
Aktuálně:

„Zeď“ (wall) vaší Facebook stránky v prohlížeči na PC
Mobilní aplikace
Creator Studio:
https://business.facebook.com/creatorstudio/
Business Suite:
https://business.facebook.com/latest/home/

Kde lze na Facebooku vytvářet obsah?

Nástroje pro zveřejňování obsahu



Creator Studio



Business Suite



Aktuálně:
„Zeď“ (wall) vaší Facebook stránky
Mobilní aplikace
Creator Studio:
https://business.facebook.com/creatorstudio/
Business Suite:
https://business.facebook.com/latest/home/

Nástroje pro zveřejňování obsahu

..... událost (1-foto post, sdílení odkazu)

..... story, reel

..... všechny posty, video

..... (lze vše)

Co kde doporučuji vytvářet?



Jaké formáty
Facebook nabízí?



Lze sdílet odkazy (s náhledem či bez)
Lze tagovat FB stránky a FB události
Foto koláže
Můžete psát hashtagy
Posty lze přesdílet
Doporučený rozměr fotky: 4:5 (1 foto
v postu)
Lze sdílet hned nebo naplánovat

Možnosti Facebook postu:

Facebook: příspěvek (post)



Lze sem přesdílet story z Instagramu
nebo vytvořit nové Facebook story
Ovládání z mobilní aplikace (příp. z
Creator Studia/Business Suite, ale
omezené možnosti)
Délka story:

1 fotka = 5 sekund
Video max. 15 sekund

Používejte aktivizační prvky: text,
hudbu, samolepky, gify apod.

Možnosti Facebook story:

Facebook: příběh (story)



Vždy nahrajte původní soubor, nesdílejte YouTube odkazy
Video nahrávejte z počítače:

přes tlačítko vytvořit příspěvek na FB stránce
v Creator Studiu (doporučeno)
v Business Suite

Přidejte název, popis, (hash)tagy,

Možnosti Facebook videa:

miniaturu, (titulky, lokalitu, apod.)

Facebook: video



Creator Studio / Business Suite



Doporučený formát 4:5 (ale pokud je na šířku, můžete využít automatický ořez při
nahrávání videa v Creator Studiu)

Facebook: video



Formáty bannerů aneb „mobil především”

Ideální formát pro: post
(nebo koláž)

story,
reel



Nahrávání přes mobilní aplikaci: buď přímo vytvořit video
v appce nebo nahrát video soubor uložený v mobilu
Pokud nahráváte sekvenci na Instagramu, můžete povolit
automatické vložení sekvence i na Facebook
(doporučuji)
Délka 15 / 30 / 60 s
Výběr hudby je důležitý (rytmus = střih, trendy)

Další aplikace pro střih videa:
InVideo (Filmr) - mobil
Kapwing - PC

Možnosti Facebook sekvence:

Facebook: sekvence (reel)



Facebook: sekvence (reel)

Nahrání a upravení videa
přímo v aplikaci

Nahrání video souboru/-ů a
možná editace v appce

Omezená editace
podrobností oproti

Instagramu
Rozpracované video lze

uložit do konceptů



Tuto funkcionalitu má pouze Facebook, nikoliv
Instagram
Lze vytvořit online událost nebo pozvánku na akci,
kde se potkají lidé osobně
Událost je možnost, jak sdílet informace k akci na
více umístěních

vašim sledujícím může přijít notifikace, že jste
vytvořili události / uvidí to ve svém feedu
když dají To mě zajímá/Zúčastním se, budou jim
chodit notifikace o postech v události

Možnosti Facebook události:

Facebook: událost (event)



Facebook: offline událost

Vyberte typ události Událost lze vytvořit appce... ...nebo v počítači



Facebook: offline událost

Do diskuze události lze
vkládat posty

Události mohou mít více
spolupořadatelů



Facebook: online událost

Vyberte typ události Událost lze vytvořit appce... ...nebo v počítači



Když vysíláte živě, přijde vašim sledujícím notifikace - zvyšuje se
tím šance na vyšší dosah
Pro toho, kdo ho nestihne, ho můžete následně sdílet jako video
do feedu
Hodí se na webináře, rozhovory, přenos z nějaké akce apod.
Nelze kombinovat vysílání na Facebooku a Instagramu
Lze spustit z PC nebo mobilu
Vyzkoušejte si nejdřív testovací vysílání, ať se seznámíte se
všemi funkcemi
Promyslete si scénář, scénu, co budete říkat a zda budete
dostatečně slyšet (budete-li točit venku, bez mikrofonu to může
být problém)

Možnosti Facebook live vysílání:

Facebook: živé vysílání (live stream)



Facebook: živé vysílání (live video)

Rozhraní živého vysílání v PC vs. mobilu Myslete na to, aby vás bylo slyšet.
Do náročnějších zvukových
podmínek může být potřeba
mikforon



Hashtagy 
na Facebooku



Facebook: hashtagy

Hashtagy fungují i na Facebooku, používejte je!
Zvyšují šanci, že se váš post někomu zobrazí
Hashtagy mají smysl v postech, videích a reels
(nikoliv stories)
Udělejte si rešerši a používejte hashtagy relevantní
pro váš byznyz a daný obsah

Možnosti Facebook hashtagů:



Našeptávač hashtagů v Creator Studiu / Business Suite



Sdílení
na Facebooku



Jak sdílet příspěvek / video...

Sdílejte příspěvky, které jsou
relevantní pro vaše publikum na FB
stránce
Napište k nim vlastní text
Není dobré jen a pouze sdílet cizí
příspěvky, na stránce tvořte
především svůj vlastní obsah a
sdílejte příležitostně

Sdílení příspěvků:



Jak sdílet událost...



Jak sdílet příspěvky v události...



Jak tagovat účty / události na Facebooku?



Přesdílet můžete i story...



Jak sdílet post do story? Trik: přes osobní profil



Máte nějaké dotazy?



Pojďme si to vyzkoušet!



Vytvořte koncept Facebook postu

Tvořte v Creator Studiu: https://business.facebook.com/creatorstudio/
nebo v Business Suite: https://business.facebook.com/latest/home/

Jaký post byste chtěli vytvořit pro svoji stránku?
Co chcete aktuálně sdělit?
Budete v textu tagovat nějaké účtu/událost/vložíte odkaz?
Jaká fotka/fotky sdělení ilustrují?
Jaké použijete hashtagy?
Přidáte lokalitu, případně pocit/aktivitu?
Jak bude post vypadat na počítači vs. na mobilu?
Zvolte možnost „Uložit jako koncept“



Vytvořte koncept Facebook události

Vytvořte novou událost na vaší FB stránce v kartě Události 
Vyberte možnost setkání se s lidmi osobně

Jakou událost byste mohli vytvořit pro svoji stránku?
Vyplňte všechny podrobnosti
Událost může trvat max. 14 dní / může se opakovat
V posledním kroku vyberte vhodné cover foto na šířku (cca 16:9) 
V posledním kroku rozklikněte Nastavení události

Pozvete nějakého spolupořadatele?
Zvolte možnost „Uložit jako koncept“





II. Základní nastavení, formáty
a nástroje Instagramu



Jak dnes vypadá Instagram?



Instagram jako vyhledávač



Nastavení firemního účtu
na Instagramu



Nastavení účtu

Oba nabízí přehledy
(analytiku)
Firemní účet má horší výběr
hudby (u reels, stories) než
účet tvůrce
Lze to napravit, pokud
vyberete kategorii
„podnikatel/ka“
Přepnout z jednoho na druhý
typ lze v „Účtu“

Firemní účet vs. účet tvůrce



Nastavení účtu

Vyplňte všechny potřebné
informace
Bio: info o vás, omezený počet
znaků
Web: pouze 1 URL (chcete-li
sdílet více odkazů, založte si
Linktree nebo Omnilink)
Vytvořte si vlastní hashtag, který
budete používat

Upravení profilu



Linktree: Rozcestník odkazů (přes 1 odkaz v biu)



Jak propojit Instagram s Facebook účtem



Sdílet zároveň na Instagramu i Facebooku, nebo ne?

StoryReelPostCelkové nastavení



Projděte si menu a prozkoumejte možnosti...



Přehledy účtu: analytika za max. 90 dní!



Přehledy příspěvků



Jaké formáty
Instagram nabízí?



Výběr formátu

Přidat = příspěvek nebo video



Na Instagramu preferujte u všeho výškové formáty...



Instagram: příspěvek (post)

1 až 10 fotek (nebo videí) v carouselu
Max. 2200 znaků v popisku, max. 30 hashtagů
Lze přidat lokalita, tagovat cizí IG účty přes @...
Odkazy v textu nepůjdou prokliknout
Post lze přesdílet do story (nebo do zpráv)
Doporučený rozměr fotky (1 foto v postu): 4:5
V mobilu nutno sdílet rovnou nebo naplánovat přes C.
Studio/B. Suite
Lze vytvořit sdílený post (collab post) přes „Pozvat
spolupracovníka“ (limit 20 účtů)
Post lze sdílet zároveň i na FB stránku (nedoporučuji,
nemáte kontrolu nad koláží fotek, tagy se nepropíšou
apod.)

Možnosti Instagram foto postu:



Označení cizích účtů v postu: tag / collab post

Označení účtu na fotce Pozvání spolupracovníka
(collab post)



Využívejte možnost alternativního textu

Alt. text pomáhá popsat fotku lidem se
zrakovým postižením
Ale taky pomáhá AI snadněji pochopit, co je
na obrázku

Post se pak může častěji zobrazovat při
vyhledávání

Shrňte do jedné věty, jak byste fotku popsali
nevidomému + aby obsahovala klíčová
slova

Proč používat alternativní text:



Instagram jako vyhledávač

Vyhledávání podobně jako na Googlu
Aby se váš post/video/reel zobrazily mezi
prvními, musí korespondovat fotka + text +
alt. text + hashtagy
Dnes už to není jen o tom, jak moc je dobrá
vaše fotka, ale zda využíváte všechny tyto
nástroje...!

Search keywords (klíčová slova
ve vyhledávání):



Instagram jako vyhledávač



Hashtagy: jak fungují

Hashtagy zvyšují šanci, že se post aj.
zobrazí i vašim nesledujícím
Pokud uživatele zajímá hashtag,
může ho začít sledovat
Pokud si uživatel vyhledá a otevře
hashtag, algo. mu doporučí další
posty z tohoto hashtagu do jeho
feedu

Možnosti Instagram hashtagů:



Hashtagy: jak je používat

Udělejte si rešerši a používejte hashtagy
relevantní pro váš byznyz a daný obsah
Používejte hashtagy v textu popisku
(funguje pro AI), nikoliv v komentáři
Jazyk hashtagů používejte podle jazyku
vašeho textu, resp. vaší cílovky (text si daný
uživatel může nechat automaticky přeložit)
Hashtagy mají smysl v postech, videích a
reels (nikoliv stories)

Možnosti Instagram hashtagů:



Populární (obecné) travel

Destinační (lokalizační)

Tematické

Outdoor, hory, příroda

Dovolená

(Travel) media

S kým cestují

Kde jsou ubytovaní (hotely)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

#uzasnamista #ceskakrajina #krasnecesko

#ceskykrumlov #ceskykrumlovofficial #jiznicechy #visitcz

#rybareni #czechfood #kempovani #cyklovylet

#fotimecesko #horyapriroda #narodnipark

#dovolenasdetmi #vyroci

#ikoktejlcz #udalostijiznicechy

#dovolenasdetmi #cestovanisdetmi #zivotsepsem 

#ceskehotely #ubytovani

Inspirace na hashtagy



Délka story:
1 fotka = 5 sekund
Video max. 15 sekund

Používejte aktivizační prvky: text, hudbu, samolepky, gify
apod.
Do story můžete přesdílet svůj/cizí post, video i reel
Když označíte účet @..., přijde mu zpráva s možností
přesdílet story
Lze sdílet odkaz
Hashtagy ve stories nemají z hlediska dosahu význam
(stories vidí jen vaši sledující)
Máte-li propojené účty, můžete story přesdílet i do
Facebook stories

Možnosti Instagram story:

Instagram: příběh (story)



Instagram: příběh (story)

Doporučený rozměr: 9:16 nebo koláže fotek/videí
Doporučuji tvořit buď přímo v IG appce nebo
předpřipravit v jiných mobilních appkách (příp.
programech v PC) a následně doladit v IG appce
Doporučené aplikace: Unfold, Canva

Tvorba Instagram story:



Instagram: výběr z příběhů (highlights)

Způsob, jak zvýraznit povedené/užitečné
stories
Až 100 stories na 1 highlight
Uložit lze aktuální i archivované stories
Poslední vytvořený/upravený výběr se vždy
posune na první pozici
Jako cover foto vytvořte grafiku, která
zaujme
Délka názvu je velmi omezená (lze např.
vložit i do grafiky)

Možnosti Instagram highlights:



Se zánikem IGTV zmizela možnost sdílet dlouhá (šířková)
videa
Délka videa 3s až 10min (ověřené aj. účty až 60 min)
Ve feedu se zobrazí 1minutový náhled videa > uživatel musí
potvrdit, že chce vidět víc
Doporučený formát: na výšku
Na rozdíl od FB doporučuji nahrávat video přes mobilní
appku
Přidejte popis, miniaturu (úvodní obr.), lokalitu, hashtagy,
(titulky) apod.
Lze vytvořit tematické video „série“
Video se zobrazí na profilu a v kanálu videí (býv. IGTV)
Tip: zkuste video umístit do carousel postu (max. 60s)

Možnosti Instagram videa:

Instagram: video



Instagram: video – série



Vašim sledujícím se zobrazí v kanálu
stories, že vysíláte a přijde jim notifikace
Video můžete sdílet i na profilu, objeví se v
kanálu videí (starém IGTV kanálu)
Oproti normálnímu videu je zde limit 4 hod.
Promyslete si scénář, scénu, mluvené slovo,
dobré ozvučení...

Možnosti Instagram live vysílání:

Instagram: živé vysílání



Nahrávání přes mobilní aplikaci: buď přímo vytvořit
video a appce nebo nahrát video soubor uložený v
mobilu
Pokud nahráváte sekvenci na Instagramu, můžete
povolit automatické vložení sekvence i na Facebook
Délka 15 / 30 / 60 s
Výběr hudby je důležitý (rytmus = střih, trendy)
Můžete dělat collab reel (pozvat spolupracovníka)
Hlavní akviziční nástroj dnešního IG - při tvorbě
myslete na to, že mluvíte k lidem, co vás neznají

Možnosti Instagram sekvence:

Instagram: sekvence (reel)



Instagram nabízí podrobnější nastavení než Facebook...



Inspirujte se a použijte hudbu/uložte si na později...



Instagram: průvodce (guide)



Jak získat funkci průvodce? (pokud ji nemáte)



Sdílení
na Instagramu



Sdílení do story – vlastní nebo něčí obsah

Sdílet lze pouze do stories (neveřejně i
do zpráv)
Sdílet můžete všechny formáty (post,
reel, video, guide a repost story, kde vás
někdo označí)
Sdílení do story se používá pro:

1) Upozornění na vlastní nový
obsah
2) Sdílení obsahu někoho jiného
(UGC)

Možnosti sdílení:



Když vás někdo označí, objeví se to u vás na profilu a přijde vám zpráva...



Kontrolujte žádosti o zprávy...



U sdílení cizího postu story nezapomeňte přidat tag daného účtu!



Tipy na tvůrčí appky



Jak ladit Instagram „mřížku“ (grid)

Preview
Feed Preview
Unfold
Planoly
...

Aplikace na plánování mřížky



Jak ladit grafiku postů

SCRL
Series
Canva
Unfold
...

Aplikace na grafiku postů



Chcete si to nejdřív vyzkoušet neveřejně?

Na jednom telefonu můžete mít až 5
IG účtů (bez potřeby logoutu)
Každý účet má svou vlastní emailovou
adresu
Nastavte účet jako soukromý - nikdo
vás nebude moci sledovat, pokud to
nepovolíte

Vytvořte si testovací účet



Máte nějaké dotazy?



Vytvořte Instagram story (1 či více)

Tvořte v appce Instagramu (pokud nemáte, tak v appce Facebooku) 

Jaký příběh chcete vyprávět svým sledujícím?
Bude to 1 story či více?
Jak fotky poskládáte za sebou, aby tvořily příběh?
Jaké textové sdělení přidáte?
Jak vyvoláte emoce? Např. emotikony, gifem, sliderem...
Budete tagovat nějaké další účty?
Jak podpoříte engagement? Např. samolepkou, anketou, lokalitou...
Potřebujete sdílet nějaký odkaz? (Je daný web mobile-friendly?)
Příběh(y) uložte anebo sdílejte neveřejně...



Jak sdílet neveřejně:
A) Máte neveřejný testovací účet
B) Nastavíte si okruh blízkých přátel pouze na svůj osobní účet
C) Pošlete story jako zprávu svému osobnímu účtu

B)



C)



D)

Máte pouze 1 nebo žádný účet na Instagramu
D) Vytvořte story na IG/FB a zvolte uložit do telefonu



Vytvořte Instagram reel

Tvořte v appce Instagramu (pokud nemáte, tak v appce Facebooku) 

Pokud nemáte v telefonu vhodný předtočený materiál, zkuste teď něco natočit,
ať se seznámíte s funkcemi

Vyzkoušejte natáčet přímo v appce
Vyzkoušejte něco natočit na telefon a pak to do reelu vložit z galerie
Vyberte hudbu a zkuste jednotlivé klipy sestříhat do rytmu
Přidejte text / emoji / samolepku / apod.
Na Instagramu v posledním kroku:

Vyberte vhodnou úvodní fotku a její ořez ve feedu
Vyberte lokalitu, povolte vkládání na FB a příp. označte další účty

Sekvenci uložte do telefonu anebo jako koncept v appce



Jak upravovat klipy?



Sekvence jde uložit buď bez hudby do telefonu nebo jako koncept do appky

Instagram Facebook



III. Analytika: správa, měření
a reklamy



Správa:
Facebook stránka / aplikace Instagram
Creator Studio
Business Suite

Přehledy (analytika):
Facebook stránka: Přehledy / aplikace Instagram: Přehledy
Business Suite: Přehledy

Již jsme si ukázali na začátku:

Podívejme se teď, kde se dají zobrazit výsledky:

Nástroje na správu a měření výsledků



Facebook stránka: Přehledy / Aplikace Instagram: Přehledy



Facebook stránka: Přehledy



Business Suite: Přehledy



Základní:
Facebook stránka: Centrum reklam
Business Suite: Reklamy
Přímo z appky Instagram

Pokročilé:
Business Manager: Správce reklam

Kde lze vytvářet reklamy?

Nástroje na správu reklam



Rozdíl mezi „boosted post“ a „dark post“

Boosted post
Propagujete post, který jste zveřejnili
na FB stránce/IG profilu
Má omezené možnosti volby účelu
reklamy

Dark post
Tvoříte v nástrojích pro reklamu
Zobrazí se jen tomu publiku, na které
cílíte (nikoliv na stránce/profilu)
Vetší možnosti volby účelu reklamy

Jaké jsou typy reklamních postů?



Facebook stránka: modré tlačítko Propagovat příspěvek (boost post)



Aplikace Instagram: boosted post



Facebook stránka: Centrum reklam (vyberete boost post / dark post)



Business Suite - zlatá střední cesta...



Jaké účely reklam nabízí Business Suite?



Business Manager - pro pokročilé...



Budete-li utrácet za reklamy, Facebook vám nabídne hovory s expertem...



Závěrem pár tipů...



Jak často publikovat? Ani moc, ani málo...

Dle šéfa IG Adama Mosseri (z r. 2021):
2 posty týdně, 2 stories denně

Hootsuite.com (2021):
min. 2-3 posty týdně (max. 1 post denně),
stories lze častěji

Hootsuite (2022):
min. 3 posty týdně, max. 1 post denně
stories častěji

Speciální kategorií jsou reels, kde se doporučují až
4-7 reels týdně... (nenechte se odradit a tvořte
hlavně kvalitní obsah)

Instagram

Facebook

Ani moc: Preferujte kvalitu nad kvantitou.
Máte co sdělit?
Ani málo: Publikujte pravidelně. Jak často
od vás chce publikum slyšet?

Post má průměrnou životnost 1-2 dny.
Pokud po 2 dnech přidáte nový post, síť
začne omezovat dosah toho prvního

Kombinujte všechny dostupné nástroje
sítí se speciálním důrazem na video
formáty

Obecná pravidla



Ukázka rozdílných strategií typu obsahu...



Shrnutí: Jak růst na sítích v roce 2022?

Stanovte si strategii (analýzu, strategii, cíle, 
 metriky).
Stanovte si komunikační plán a publikujte
pravidelně.
Vylaďte svoje profily - základní info, nastavení.
Dejte vašim zákazníkům vědět, jak vás na sítích
najdou.
Při psaní infa i popisků používejte klíčová slova
pro váš byznys. Na IG používejte alternativní
text. Fotky by měly korespondovat s textem.
Respektujte prostředí dané sítě a používejte
všechny formáty, které síť nabízí. Dělejte vše
mobile-friendly.
Vyzkoušejte reels. Myslete na to, že je točíte pro
lidi, kteří vás ještě neznají.

Tvořte kvalitní obsah, který bude
zábavný/přínosný/zajímavý pro sledující
(interakce, funkce uložit).
Sdílejte posty aj., kde vás někdo označí.
Mluvte s lidmi a budujte komunitu.
Odpovídejte, pomáhejte, vstupujte do diskuzí
(např. pod hashtagy).
Spojte se se spřátelenými subjekty a vytvořte
collab post.
Udělejte si rešerši a používejte hashtagy.
Sledujte výsledky vaší práce a vyhodnocujte
naplňování cílů.
Pokud už máte vyladěný a dobře našlápnutý
profil, zkuste reklamu nebo spolupráci s tvůrci
obsahu (influencery), kteří jsou pro vás vhodní.



Děkuji za pozornost!
Zuzana Dužár

zuza.masna@gmail.com



Prostor pro Vaše dotazy.


