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NEŽ SE PUSTÍME DO KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE…
Základem úspěšně komunikace značky je, že víte, kdo jste, proč 
tu jste a o co jako organizace usilujete. Pokud v tom nebudete mít 
jasno, sebelepší komunikační strategie vám nepomůže. Věnujte 
proto čas tomu, že si popíšete vaše poslání, vizi, vaše hodnoty 
a programy, produkty či služby, které nabízíte:

Poslání
Proč tady vaše organizace je, co je jejím smyslem.

Vize
Čeho chce vaše organizace dosáhnout v horizontu třeba 20 let?

Hodnoty – pilíře
Jaké jsou tři hodnoty vaší organizace, její pilíře? Na čem 
organizace stojí, bez čeho by nebyla právě tou organizací?

Programy/produkty/služby
Jakými programy, produkty či službami řešíte společenský 
problém?

V komunikaci doporučuji využívat metody vycházející z potřeb 
zákazníků či příjemců známé jako Human Centered Design (HCD). 
Ty se běžně používají při designování nových produktů, služeb či 
jejich inovacích a je to skvělý přístup také pro budování komunit či 
právě v komunikaci. Do středu vaší činnosti totiž stavíte člověka – 
příjemce, klienta, podporovatele či dobrovolníka – a jeho potřeby. 
Pokládám si tak otázky: Ke komu mluvím? Odpovídají naše služby 
skutečně potřebám těchto příjemců? Budou rozumět popisu mých 
služeb? HCD je přístup ale i způsob myšlení, který doporučuji 
používat ve vaší práci a to při stanovení cílových skupin, 
designování služeb a programů i přemýšlení nad tím, jak mohou 
komunity fungovat.
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ESENCE ZNAČKY
Než se pustíte do samotné komunikační strategie, doporučuji 
ještě věnovat se strategii (či také esenci nebo definici) značky 
vaší organizace. Ta vymezuje základní rámec, ve kterém se 
v komunikaci pohybujeme a slouží jako doplněk ke všem zadáním, 
které dáváte kreativním profesím – tedy doplňuje například zadání 
tvorby webu, dáváte ho grafikovi, když pro vás zpracovává plakát 
a mají ho k dispozici i lidé z fundraisingu, když komunikují s dárci. 
Esence značky sestává z těchto částí:

Cílová skupina
Socio-demografický popis příjemců vaší komunikace (viz níže).

Segment
Rozdělení jedné cílové skupiny na základě motivace k vaší značce 
(viz níže).

Persona
Typický představitel jednoho vašeho segmentu – představte si ho 
se jménem a fotkou, jeho návyky, stylem komunikace. Pro tvorbu 
person můžete využít šablony HCD (libdesign.kisk.cz/designove-
metody / libdesign.kisk.cz/en/methods)

Unikátní prodejní argument
Čím se vaše značka odlišuje od vaší konkurence. Jedna věta, 
v čem je jedinečná.
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Tonalita komunikace
Jakým způsobem se naše značka stylizuje a vyjadřuje. Tykáme 
nebo vykáme? Jsme drzí nebo servilní? Vtipní nebo nevzrušení? 
K nastavení tonality můžete využít připravenou šablonu (https://
trello.com/b/5eaa7d9e57f89a591b2ccbd5).

Asociace
Asociace jsou slova, která se nám jako první vybaví, když si 
představíme danou značku. Komunikací je můžeme cíleně 
vytvářet a podporovat.

Symboly
Symboly jsou typ asociace – spojíte si jednoznačně se značkou. 
Typů symbolů jsou desítky: může to být barva, tvar, předmět, 
člověk/tvář, název, číslo, slogan, místo, gesto, rituál, slovo, atd.

CÍLOVÉ SKUPINY A SEGMENTY
Pokud víte, kdo jste, můžete se zaměřit na to, ke komu mluvíte. 
Abyste byli v budování komunit úspěšní, vycházejte ze znalosti 
cílové skupiny – ta obecněji popisuje příjemce vaší komunikace. 
Neříká, že nekomunikujete k nikomu jinému, pouze říká, kde se 
nachází největší množství lidí, které chcete právě teď oslovit – a za 
nějakou dobu se to klidně může změnit. Například pokud chcete 
najít účastníky vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky, budou 
vaší cílovou skupinou ženy, jakkoliv máme v této profesi i muže; 
efektivnější ale je, zaměřit se na ženy, kterých je výrazně více, 
takže naše úsilí bude snazší a komunikace efektivnější.
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Široká veřejnost není platná cílová skupina – cílili byste totiž i na 
lidi, ke kterým se za celý život vaší organizace s programem či 
službami nemáte šanci dostat. Neexistuje nic horšího, než cílová 
skupina široká veřejnost, protože ta nám nedává možnost se 
v komunikaci čehokoliv chytit. I když dělám osvětu, je potřeba ji víc 
zacílit. Představme si, že chceme utratit na Facebooku za reklamu 
1 000 Kč. Když budu cílit na všechny, peníze se mi rozkutálí na 
všechny strany, rozmělní se – oslovím totiž i lidi, u kterých téma 
rezonovat nebude a efekt bude nulový (stejně tak, když budu cílit 
na muže v sociálních službách z příkladu výše, vynaložím obrovské 
úsilí s mizivým výsledkem). Když si ale pro jednou stanovíte, že 
cílovou skupinou jsou lidé, kteří jsou například ochotni změnit svůj 
postoj nebo mají k tématu elementární vztah, budete efektivnější.

Tip: Když s komunikační strategií začínáte a tím spíš, pokud 
komunikaci chcete využít k budování komunity, zaměřte se nejprve 
na lidi, kteří jsou vaší značce nejblíže, nejvíce vám rozumí, jsou vám 
názorově či tematicky blízko. V dalších letech zkoušejte cílovou 
skupinu rozšiřovat a cílit dál.

I přesto by bylo pouhé stanovení cílových skupin málo. V duchu 
Human Centered Design by nám chyběla motivace, tužby a hlavně 
vztah příjemce ke značce. Jedině, když budete znát jeho motivaci 
ke značce – tedy proč si vybírá právě vás – tak můžete efektivně 
komunikovat nebo i vytvářet kvalitní programy či služby.

Na základě jednotlivých motivací vaší cílové skupiny stanovíte 
takzvané segmenty. Co segment, to motivace. Zatímco cílová 
skupina popisuje příjemce obecněji na základě sociodemografie, 
segmenty vám dovolují využít v rámci cílové skupiny jemnější 
dělení, například právě podle motivace příjemce ke značce. To 
vám umožní, abyste odpovídali na potřeby příjemců a komunikace 
měla dopad. Doporučuji využívat ne příliš vysoký počet segmentů 
v rámci cílové skupiny – tři segmenty postačí, pět je pro náš účel 
naprosté maximum.
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Příklad:

Organizace zaměřená na pomoc lidem s postižením

Cílová skupina: Sociálně citlivá žena, věk 35–55 let, vdaná, žijící 
v menším městě, VŠ vzdělání, příjem domácnosti 50–60 000 Kč 
(učitelka z Nymburka)

Segmenty dle vztahu ke značce – daruje vaší organizaci peníze, 
protože:

1. má v rodině osobní zkušenost s postižením

2. ví, že finanční podpora je důležitá pro její společenský status

3. uvědomuje si své štěstí, že všichni v její rodině jsou zdraví

Poznejte co nejlépe vaši cílovou skupinu i její vztah k vaší značce. 
Můžete využít běžné výzkumné metody (dotazníky, fokusní skupiny 
apod.), nebo se můžete inspirovat i dalšími HCD metodami pro 
výzkum cílových skupin a problémů třeba z dílny KISK (libdesign.
kisk.cz/designove-metody / libdesign.kisk.cz/en/methods). 
Teprve pak se zamýšlejte nad tím, co budete říkat, proč to  
budete říkat a jak.

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
Komunikační strategie nám pomáhá být efektivní v našich 
komunikačních aktivitách – vynakládat prostředky tam, kde to 
potřebujeme a bude to mít dopad, komunikovat k tomu, kdo naši 
komunikaci potřebuje či využije. Pokud máte za sebou krok nula, 
tedy že funguje vaše značka, je čas na to vrhnout se do praktické 
roviny komunikace.
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CELÁ 
SPOLEČNOST
Cílová skupina 
matky

Cílová skupina 
děti

Segment 1
více času pro sebe
Segment 2
pro dítě něco 
zadarmo
Segment 3
vztahy pro dítě

Nastavit si dobře cílové skupiny, celou esenci značky, 
poslání a vizi nevyjímaje – není raketová věda. 
Pokud si v tom ale nejste jistí, nebojte se využít konzultaci 
profesionála nebo se takovým procesem nechte provést. 
Ušetří vám to čas, nabídne odstup a posílí kvalitu výstupu.
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Jednotlivé kroky ke komunikační strategii

1. Stanovte komunikační cíle a jejich měření
2. Stanovte cílovou skupinu – segmenty
3. Popište nákupní chování příjemců (STDC)
4. Popište stávající Touchpointy
5. Vyberte vhodné komunikační nástroje komunikačního 

mixu za pomoci PESO modelu
6. Vyberte vhodná komunikační témata a rozplánujte je 

v kampaně / komunikační a obsahový plán
7. Stanovte / zkontrolujte si budget
8. Vyhodnocujte a znovu plánujte

1. Komunikační cíle a jejich měření
Pokud chci komunikovat, musím vědět proč. Komunikační cíle 
stanovujte na základě celkové strategie organizace například 
jednou ročně. Zadání by mělo vycházet z diskuze šéfa organizace 
a PR pracovníka, nebo z diskuze celého týmu v případě 
menších organizací. To je klíčový bod, který vytváří zakázku pro 
komunikační tým či PR pracovníka.

Asi nebude překvapením, že cíle by měly být SMART – specific, 
measurable, attainable, relevant, timely. Například:

 ● získat 100 přihlášek na dobrovolnický program  
do 30. ledna

 ● 30 % příznivců v anketě po krátké mailové kampani uvede, 
že je ochotno podpořit vaši organizaci finančně

 ● v rámci vánoční kampaně získáme alespoň 10 % nových 
dárců, jejichž jednorázový příspěvek bude průměrně 
alespoň 500 Kč

 ● do konce března 20 % jednorázových drobných dárců 
konvertujeme na pravidelné
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Zadání ale často bývají zapeklitější a vztahují se třeba ke 
změně vnímání konkrétního tématu či osvětě. Ani v takovém 
případě byste se neměli spokojit s obecným zadáním osvětová 
kampaň adresovaná široké veřejnosti, ale měli byste najít 
konkrétnější zadání.

Kámen úrazů bývá často měření takových výstupů či splnění 
cíle. I v komunikaci bychom měli pracovat s principem měření 
dopadu a neplnit jen pomocné indikátory typu „vyjdou nám 
tři články v celostátních médiích“. Taková informace totiž jen 
pramálo vypovídá o tom, co naše úsilí skutečně způsobilo. Pro 
stanovení cílů a hlavně jejich způsobů měření a vyhodnocování, 
můžete využít rámec AMEC Integrated Evaluation Framework 
(amecorg.com/amecframework). Ten vás navede ke stanovení 
správných komunikačních cílů, ale také ke způsobu měření 
prostřednictvím dopadu, nikoliv jen indikátorů.

Strategie neznamená jen, že si vytyčíte, čeho chcete 
dosáhnout. Znamená to také, že si označíte to, co jste pro to 
ochotni obětovat, opustit. Bez vědomého vynechání některých 
cest, nástrojů či cílových skupin totiž nepůjde o strategii.

2. Cílová skupina a segmenty
Cílovou skupinu známe již z definice značky. Pro konkrétní 
kampaně můžeme vybrat některý z již stanovených 
a prozkoumaných segmentů či určit jinou cílovou skupinu či 
segment podle potřeb kampaně či projektu. I při stanovování 
nových cílových skupin dbejte na to, aby segmentace vycházela 
ze skutečných potřeb příjemců. Rozlišujeme také příjemce služby 
a toho, kdo rozhoduje – typicky u programů pro děti jsou uživatelé 
malé děti, ale rozhodují rodiče. Cílíme proto na rodiče.
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Příklad:

Organizace zaměřená na volnočasový / nízkoprahový program 
pro děti

Cílová skupina: Několikanásobná matka z malého města, věk 
25–45 let, rozvedená, učňovské/SŠ vzdělání, příjem domácnosti 
do 20 000 Kč

Segmenty dle vztahu ke značce – přihlásí dítě na program, 
protože:

1. bude mít více času pro sebe
2. získá pro dítě něco, za co by jinde musela platit (výlet)
3. chce, aby chodil na program s kamarádem (sousedem…)
4. dítě to chce / je jí to jedno

Cílová skupina: Chlapec 12–16 let, z rozvedené rodiny, žák ZŠ, 
ohrožen sociálním vyloučením, příjem domácnosti do 20 000 Kč

Segmenty dle vztahu ke značce – přijde na program, protože:

1. chce zaplácnout volný čas 

2. má vidinu osobního prospěchu (podívá se někam, kam by 
se sám nedostal…)

3. chce navázat vztah s kamarádem / dívkou

4. chodí tam jeho kamarád (coolness faktor, vztahy…)
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3. Nákupní chování a STDC model

 ● V podnikání se používá pojem nákupní chování. To 
popisuje, v jaké fázi se nachází příjemce předtím, než 
udělá námi žádanou akci – u nás to nebude nákup, ale 
může jít třeba o dar nebo zapojení se jako dobrovolník 
apod. Pomoci nám může rámec STDC, který je zkratkou 
anglických sloves See–Think–Do–Care. I model STDC staví 
do středu uvažování příjemce.

 ● S – V See fázi jsou to všichni lidé, kteří mají potřebu 
definovanou naším segmentem, je to tedy velmi široká 
skupina. O vaší značce dosud neslyšeli, nebo si ji nevybaví.

 ● T– Ve Think fázi už uvažují o tom, že by využili konkrétní 
službu (stali se dobrovolníkem, darovali peníze), ale ještě 
neví kde, či komu. O vaší značce slyšeli v předchozí fázi.

 ● D – V Do fázi se příjemce právě rozhodl, že učiní „nákup“ 
(přihlásí se k dobrovolnictví, daruje peníze…), eventuelně 
danou aktivitu právě vykonává.

 ● C – V Care fázi jsou to již naši dárci či dobrovolníci, které se 
snažíme opečovat, dále naplňovat jejich potřeby a vést je 
opět skrze Think fázi k činu – tedy například, aby darovali 
znovu.

STDC model funguje jako trychtýř – na začátku máme širokou 
masu, na konci jsou to řádově nižší počty lidí. V každé organizaci 
bude proces trochu jiný, možná bude mít i více úrovní, zejména 
pokud jde o komunitu – na konci buď může být dobrovolník, 
podporovatel, dárce či člen. Pokud máte rozdílné cíle či 
programy, můžete buď jednotlivé fáze zobecnit, nebo pokud 
jsou hodně specifické, jako například u komunity, můžete mít 
samostatnou matici.
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Váš model také nemusí fungovat lineárně. Přesto se však pokuste 
vaše fáze nákupního chování popsat. V každé fázi uveďte potřebu 
příjemce v dané fázi, zamyslete se nad tím, jaký typ obsahu by mu 
v takovou chvíli pomohl. Později se vraťte ke kanálům, které se 
v této fázi hodí použít.
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4. Touchpointy – kontaktní místa
Touchpointy popisují místa, kde všude se setkává příjemce 
s vaší značkou. Je to nejenom web a sociální sítě, ale třeba také 
toaleta ve vaší kanceláři, kterou navštíví. Je to váš leták, reportáž 
v rozhlase i veřejná debata. Začněte tím, že si v brainstormingu 
popíšete všechny touchpointy, které vás napadnou.

Zaznamenejte také, v jaké nákupní fázi se příjemce nachází v tom 
kterém kontaktním místě a jaké jsou jeho potřeby či očekávání 
od značky v tu chvíli. Umožní vám to následně upravovat obsah 
jednotlivých kanálů tak, abyste reagovali na potřeby příjemce. 
Inspirujte se využitím šablony komunikačních kanálů 
(trello.com/b/5c9b32eaf6487559f8644341).

see think do care

Lidé, kteří chtějí být 
prospěšnější svému 
okolí

Lidé se zájmem 
o dobrovolnictví

Lidé, kteří chtějí 
dobrovolničit / 
dobrovolničí

Lidé, kteří se zúčastnili 
dobrovolnického 
programu

očekávání

Dobrovolničit by 
mohlo být naplňující

Chci vědět, co 
konkrétně mi 
dobrovolnictví 
přinese

Hledám 
konkrétní 
program, která 
odpovídá mým 
schopnostem 
a času

Chci být součástí 
komunity, chci být 
oceněň

kanál
Sociální sítě 
Média 
PPC

Blog PPC E-mail 
Setkání

cíl / měření

Získat do konce 
měsíce 1000 fanoušků 
na Facebooku

Zvýšit organickou 
návštěvnost 
na 5000 návštěv 
měsíčně

Získat alespoň 
50 nových 
přihlášek 
za měsíc

Získat každý měsíc 
alespoň 10 nových 
hodnocení

content Zajímavosti, tipy Tematické články Cílená PPC 
reklama

E-mail s dotazem  
na spokojenost

frekvence

2x týdně na 
Facebooku a 3x týdně 
na Instagramu

1x týdně Vyhodnocení 
každý 3. den 
reklamní 
kampaně

Po každém programu
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Zamyslete se nejen nad existujícími touchpointy, ale také nad 
dalšími možnostmi, které je možné využít. Následně prioritizujte 
ty nejdůležitější. Zkontrolujte si, že vám nechybí dostatek 
touchpointů v každé fázi nákupního chování. Myslete na to, že 
v počátečních fázích STDC potřebujete udělat širší zásah, zatímco 
ke konci je spíše adresnější.

touchpoint fáze očekávání od značky priorita  
(1–5)

typ

média 1 see – neznám dobrovolničit by mohlo  
být naplňující 1 earned

PPC 1 see – neznám dobrovolničit by mohlo  
být naplňující 2 paid

web programu 2 think – slyšel 
jsem, zvažuji

chci vědět, co konkrétně mi 
dobrovolnictví přinese 2 owned

newsletter 2 think – slyšel 
jsem, zvažuji

chci vědět, co  konkrétně mi 
dobrovolnictví přinese 1 owned

reference v 
práci

2 think – slyšel 
jsem, zvažuji

chci vědět, co konkrétně mi 
dobrovolnictví přinese 4 shared

web – přihláška 3 do – chci, 
přemýšlím kde

hledám konkrétní program, 
který odpovídá mým 
schopnostem a času

1 owned

dobrovolníci 4 do – 
dobrovolničím

dostávám informace, 
podporu od organizátorů 1 owned

newsletter
5 care – 
dobrovolničím 
pravidelně

chci být součástí komunity, 
chci být oceněň 2 owned

Zažít město 
jinak (stánek) 1 see + 2 think dobrovolničit by mohlo být 

naplňující 3 earned

Příklad: organizace, která chce získat 100 přihlášek  
do dobrovolnického programu
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5. Komunikační mix a PESO model

Prioritizované touchpointy podrobte ještě jednomu pohledu: PESO 
je opět zkratkou anglických slov, Paid, Earned, Shared a Owned 
a označuje typy komunikačních kanálů z pohledu vlastnictví.

Owned media jsou takové kanály, nad nimiž máte naprostou 
kontrolu. Typicky je to váš blog, web, vaše kancelář, produkt, 
aplikace nebo třeba leták.

Shared media znamenají skutečně sdílená média, tedy primárně 
sociální sítě. Specifikum takových sítí je, že využívají právě 
vlastněný obsah (Owned media).

Earned media jsou tím, čemu se donedávna říkalo PR. Vycházejí 
z mediálního prostoru, který se nám podaří urvat. Patří sem media 
relations, články které o nás někdo napíše na základě našeho 
vlastního příběhu (owned) nebo toho, že příběh rezonuje na sítích 
(shared) nebo Leoš Mareš, který na Instagramu napíše, že je  
naším dobrovolníkem.

Paid media pak představují vrstvu, která se prolíná pod všemi 
předešlými mediatypy. Vlastní obsah mohu podpořit například PPC 
reklamou, příspěvky na sociálních sítích můžete podpořit reklamou, 
stejně tak můžete reklamou podpořit medializované obsahy.
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Obrázek ukazuje, že ve středu množin vzniká autorita značky, 
konzistentní komunikace, důvěryhodnost. Zaměřte se na to, 
abyste žádnou z oblastí neměli poddimenzovanou. Začínejte 
u vlastního obsahu – když nebudete mít dobrá vlastní média 
a obsah, těžko budete dlouhodobě úspěšní ve sdílených médiích 
a špatně budete obsahovat získaná média. Bez vlastního obsahu 
vám nepomůžou ani placená média. Kromě vlastních médií se 
někdy často zapomíná právě na ta placená – přitom ta dokáží 
s poměrně malou investicí znásobit naše předchozí úsilí, které se 
projevuje zejména v investovaném čase, který je nejdražší.

Zkontrolujte prioritizované touchpointy – komunikační mix 
a dbejte na vyvážené zastoupení všech mediatypů. Využít můžete 
připravenou šablonu, včetně návodu, jak s ní zacházet  
(trello.com/b/5c9b32eaf6487559f8644341). Zkontrolujte také 
vaše kapacity – to, že máte v prioritách velké množství kontaktních 
míst, znamená, že jejich obhospodaření musíte věnovat vyšší 
množství času a prostředků. Právě tady bychom měli strategicky 
volit vhodné nástroje, které vedou k naplnění komunikačních 
cílů a oslovení cílové skupiny, ale také ty, které pro tuto chvíli 
upozadíme, abychom naši energii mohli napřít k naplnění cíle.
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SOCIAL MEDIA
PACEBOOK
TWITTER
LINKED-IN
YOUTUBE
PINTER EST
INSTAGRAM
VINE
GOOGLE+

PAID MEDIA
FACEBOOK SPONSORED POSTS

SPONSORED TWEETS
TWITTER CARDS

FAN ACQUISITION
LEAD GENERATION

OUTBRAIN

AUTHORITY
OPTIMIZED CONTENT

SHAREABLE CONTENT
ENGAGING CONTENT

GOOGLE AUTHORSHIP

INCENTIVE
AFFI LIAT E

BRAND AMBASSADORS
SPONSORED CONTENT

NATIVE ADVERTISING

CONTENT
CREATE FROM EXPERTS

EMPLOYEE STORIES
CUSTOMER STORIES

USER-GENERATED CONTENT
REVIEWS

BRAND JOURNALISM
WEBINARS, VIDEOS & PODCASTS

PUBLICITY
MEDIA RELATIONS
BLOGGER RELATIONS
INVESTOR RELATIONS
INFLUENCER RELATIONS

INFLUENCER ENGAGEMENT
RESPONSE TO DETRACTORS
DETRACTORS TURNED TO LOYALISTS
LOYALISTS TURNED TO ADVOCATES

PARTNERSHIPS
CHARITY TIE-INS
COMMUNITY SERVICE
CO-BRANDING

EARNED
MEDIA

OWNED
MEDIA

SHARED
MEDIA

PAID
MEDIA
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6. Komunikační témata, kampaně a komunikační plán
Úspěšná kampaň / komunikace musí obsahovat tři základní prvky: 
1) obsahuje emoci, 2) vychází z potřeb zákazníka či je připomíná, 
3) odkazuje se k symbolům značky (vytváří spojení mezi potřebou 
a symboly). Kampani rozumíme jako komunikaci, která má začátek, 
konec, konkrétní téma, cíle a využívá různé nástroje.

Do komunikačního plánu sepište, jaká témata s ohledem na 
stanovené cíle i ostatní programové aktivity vaší organizace 
chcete v nadcházejícím roce komunikovat. Umístěte je například 
do tabulky v podobě kalendáře a označte je touchpointy, které 
budete pro daná témata používat. V přehledu vidíte, jestli vám 
nezůstalo nějaké období komunikačně prázdné, či zda některé 
není naopak přetížené a je třeba komunikaci více rozprostřít.

Zkontrolujte, že u každého tématu / kampaně opakovaně 
používáte v kreativě a messagingu symboly značky, aby si lidé 
téma s vámi spojili. Také se podívejte zpět na komunikační 
cíle a přesvědčte se, že je naplníte aktivitami obsaženými 
v komunikačním plánu.

Pokud máte hotový tematický / kampaňový plán na období 
jednoho roku, můžete začít rozpracovávat jednotlivé kampaně 
a témata. U každé takové aktivity si napište krátký akční plán – 
seznam úkolů, co se před spuštěním kampaně musí stát. 
Doporučuji také k jednotlivým kampaním doplňovat krátký brief, 
který bude všem srozumitelný – co je cílem kampaně (k jakému 
cíli se odkazuje), na koho cílí, jaká je její idea, zapojené mediatypy 
a jaké jsou požadavky na rozpočet. A teď už je čas konkrétní 
obsahy umístit do obsahového plánu či kalendáře, ve kterém 
budete mít už konkrétní jednotlivé výstupy napříč kanály a umožní 
vám obsah krátkodobě plánovat třeba s horizontem 14 až 30 dní.
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Komunikační plán zkonzultujte s někým mimo vaši organizaci. 
Nechte si dát zpětnou vazbu i na témata a kampaně, abyste zjistili, 
zda mezi lidmi rezonují. Ty je dobré otestovat i přímo u cílové 
skupiny.

Plán témat / kampaní
Slouží pro dlouhodobější přehled. Na svislé ose lze použít týdny či 
měsíce. V řádcích lze použít jednotlivá témata či kampaně. Barvy 
pak mohou označovat typ kampaně či mediatyp.

Obsahový plán
Využijte třeba Trello: do prvního sloupec návrhy může psát každý, 
další 2–3 sloupce aktuální měsíce s konkrétními obsahy, daty 
a označením mediatypů za pomoci štítků, poslední sloupec výhled 
pro následující měsíce. K jednotlivým obsahům můžete doplnit 
také štítek s fází nákupního chování. Zkopírujte si připravenou 
šablonu (trello.com/b/EcZQu2dp/obsahov%C3%BD-pl%C3%A1n-
jendazacekcz).

7. Vyhodnocení a plánování
Stanovte si pevné datum, kdy se budete ke komunikační strategii 
v týmu vracet a průběžně ji hodnotit. Může to být měsíčně nebo 
kvartálně. Umožňuje to mít na zřeteli stanovené cíle a umožňuje 
případě ladit původní plán. Jednou ročně je čas na zevrubné 
hodnocení a plánování dalšího roku. Vraťte se ke komunikačním 
cílům a AMEC Integrated Evaluation Framework (http://amecorg.
com/amecframework). Soustřeďte se na hodnocení dopadů, 
nikoliv jen ukazatelů či četností.
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Tento text je součástí příručky 
Budování komunit pro neziskovky, 

která vznikla v rámci programu 
Stronger Roots. 

Cílem programu Stronger Roots je posílit odolnost a stabilitu 
neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku 

a přispět k jejich většímu propojení se společností. 
Program realizuje Nadace OSF ve spolupráci s českým 
think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej 

spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation. 

Nadace OSF
www.osf.cz


