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Řekli o průvodci moderním marketingem pro malé a střední firmy ...  

 

Publikace autorky PhDr. Ladislavy Knihové, MBA „Nevyděláváte dost? Vzdělávejte 
zákazníky“ představuje 11 marketingových strategií založených na vzdělávání zákazníků pro 
malé a střední podniky. To slibuje podtitulek knihy a nezůstává u slibu, obsah jej zcela naplňuje.  

Jde o praktického marketingového průvodce současnými trendy v marketingové komunikaci, 
založeného na analýze vzdělávacích marketingových kampaní a výsledků výzkumu mezi těmi, 
kterým je publikace určena, tj. malými a středními firmami.  

Autorka konkrétně popisuje marketingové strategie vedoucí k přístupu akcentujícímu obsahový 
marketing s důrazem na edukační obsah vytvářející nový typ vztahu se zákazníkem. Obhajuje 
tezi, že „Edukační obsah sdílený značkou v různých formátech cílí na zákaznickou zkušenost, 
která je vnímána jako nadstandardní péče o zákazníka. Tuto zkušenost zákazník oceňuje a vítá, 
aktivně vyhledává a rád sdílí ve své sociální bublině.“ 

V rámci této recenze nelze vyjmenovat a popsat podrobně jednotlivé kapitoly, ale lze říci, že 
jedenáct popisovaných strategií mapuje aktuální trendy v marketingové komunikaci postihující 
podstatu problému a srozumitelně podává základní přehled možností nového přístupu 
k zákazníkovi v měnícím se světě. Kapitoly mají přehlednou strukturu a obsahují základní 
výsledky výzkumu, přínos poznatků pro konkrétní podnikatelskou činnost, pohled z hlediska 
vzdělávacího obsahu a čtenáře orientují i v další literatuře na dané téma. 

Doporučuji nevynechat při čtení situační analýzu uvedenou v úvodu publikace, která je 
předpokladem a nezbytnou součástí každé marketingové strategie. Porozumění používaným 
pojmům usnadní Glosář odborné terminologie, který přehledně uvádí termíny mapující nové 
trendy v této rychle se vyvíjející a měnící oblasti. 

Autorka nezapře své odborné zaměření a poslední kapitolu věnuje arts marketingu, kde 
obhajuje tezi, že právě spojení marketingu a kultury v současnosti nabízí velký prostor pro 
kreativitu a netradiční řešení. 

Publikace je psána srozumitelným jazykem, aniž by ztrácela na odbornosti. Věřím, že neodradí 
ani ty, pro které marketing není hlavní profesí. Měli by ji přivítat především majitelé i manažeři 
firem, kteří potřebují vhled do problematiky moderní marketingové komunikace, ale osloví  
i zájemce o marketing a studenty marketingu. 

 

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 

Čestná prezidentka České marketingové společnosti 

*** 

  



 
 

 
 

Publikace autorky velmi přesně vystihuje jeden ze současných trendů řízení vztahů se 
zákazníky – Education-based marketing. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že firmy ke 
vzdělávaní svých B2B, případně B2C zákazníků přistupují velmi odlišně, řada z nich této 
důležité činnosti nevěnuje dostatečnou pozornost, naopak jiné mají vzdělávání zákazníků 
definováno jako jednu ze svých strategických marketingových činností. V moderním 
obchodním světě společnosti vyvíjejí a uvádějí na trh stále více sofistikované produkty  
a služby, které vyžadují od zákazníků nové znalosti a dovednosti k tomu, aby plně docenili 
jejich konkrétní hodnotu, případně funkci, a také přidanou hodnotu produktů a služeb v širším 
kontextu jejich používání. Společnosti s propracovaným programem školení a vzdělávání svých 
dealerů, jako například Harley-Davidson, dlouhodobě vykazují vyšší spokojenost, loajalitu a 
engagement se značkou, a to nejen dealerské sítě, ale zejména koncových zákazníků.  

Harley-Davidson si vždy byl vědom důležitosti vzdělávání svých partnerů, což dokládá fakt, že 
firma založila již roce 1917 Harley-Davidson University® (HDU) a prvním školícím 
programem byl kurz pro armádní mechaniky zaměřený na efektivní údržbu motocyklů H-D na 
frontách první světové války. HDU působí coby globální organizace s lokálními prvky již řadu 
desetiletí a H-D jejím prostřednictvím vzdělává své dealery ve všech oblastech jejich činností, 
od produktových znalostí, přes prodejní a technické dovednosti, po finanční acumen a správnou 
prezentaci zboží na prodejnách. Je nutné podotknout, že s vývojem nových technologií se forma 
vzdělávaní a jednotlivých školících modulů vyvíjí také. Zatímco ještě před pěti lety byly 
hlavním trendem “face-to-face programy”, kdy školení probíhala za přítomnosti a vedení 
expertů ve školících zařízeních značky, dnes se trend obrací výrazně směrem k virtuálnímu 
vzděláváni. Harley-Davidson využívá nejmodernějších digitálních technologií, což nikterak 
nesnižuje kvalitu vzdělávaní, ale výrazně snižuje náklady, jak pro samotnou značku, tak její 
B2B zákazníky.  

Domnívám se, že témata příručky „Nevyděláváte dost? Vzdělávejte zákazníky“ jsou naprosto 
relevantní pro širší marketingovou veřejnost a manažery obchodních firem. Velmi srozumitelně 
se věnuje aktuálním přístupům jako jsou Marketing webových stránek, Marketing sociálních 
médií, nebo E-commerce. Dovolil bych si upozornit specificky na jedno téma – Video 
Marketing, který Harley-Davidson v dnešní době maximálně využívá nejen pro vzdělávání 
dealerů a potažmo zákazníků, ale také jako vysoce efektivní nástroj pro globální uvedení 
nových produktů na trh, nebo jako platformu pro online eventy. 

 

Ing. Martin Heřmanský 

Ředitel pro Východní Evropou, Rusko, Blízký východ a Afriku  

Harley-Davidson Motor Company 
 

*** 
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1 Manažerské shrnutí 
 

Také jste si všimli, že návratnost investic do reklamy ve vaší firmě již není tak efektivní jako 
dříve? Máte hodně fanoušků a lajků na sociálních sítích, ale počet objednávek rapidně klesá? 
Zjistili jste, že vaši zákazníci jsou ochotni vyměnit váš skvělý brand za jakoukoliv cenově 
výhodnou nabídku od konkurence? Nastává právě ten moment, kdy je potřebné se na příčiny 
tohoto stavu podívat optikou měnícího se chování zákazníků. 

Následující kapitoly přinášejí odpovědi na otázky, proč je nutné se zabývat měnícím se 
postojem zákazníků k reklamě, co to je bannerová slepota1 a únava z reklamy2, či otázkou, 
kolik lidí využívá adblockery, tedy blokátory reklam jako doplňkové funkce vyhledávačů. 
Ignorovat tyto skutečnosti a nepřipravovat se na novou realitu by mohlo přinést mnohá 
nepříjemná překvapení. Naopak, promyšlenou marketingovou strategií založenou na 
obsahovém marketingu, který nabízí vašim zákazníkům hodnotný vzdělávací obsah, se můžete 
stát vůdčí značkou, která udává trend ve vašem oboru. 

Na základě úspěšně zrealizovaných marketingových kampaní založených na vzdělávání 
(edukaci) zákazníků a výsledků výzkumu3 mezi 260 malými a středními firmami napříč obory 
působícími v České republice jsme pro vás připravili praktického marketingového průvodce, 
který se soustřeďuje především na potřebné změny v komunikačním mixu firem. Průvodce 
vychází z české reality a předjímá trendy moderně koncipované marketingové komunikace, a 
to především z hlediska integrace analogových, digitálních a hybridních komunikačních kanálů 
do marketingového mixu. Marketingových strategií založených na vzdělávání zákazníků 
průvodce nabízí celkem 11 a následující kapitoly přehledně a srozumitelně vysvětlují jejich 
hlavní charakteristiky, důvody, proč a jak s nimi pracovat, a též jejich potenciální přínos pro 
vaši firmu s ohledem na značky, které spravujete ve svém portfoliu. 

Při komunikaci se zákazníkem potřebujeme strategicky přemýšlet o obsahu komunikačního 
sdělení a o vhodném typu komunikačního kanálu. Společným rysem všech komunikačních 
kanálů představených v tomto průvodci je skutečnost, že přenášený obsah komunikačního 
sdělení je zacílen na vzdělávání zákazníků. Ať už se jedná o video nebo podcast (audio 
program), bude mít vzdělávací charakter připravený v souladu s potřebami zákazníků.  

Obsahový marketing zaměřený na vzdělávání zákazníků nepřinese své ovoce hned, ale pomůže 
vytvořit zcela nový typ vztahu s vašimi zákazníky, kteří budou kvalitní obsah s přidanou 
hodnotou nejen oceňovat, ale i sami aktivně vyhledávat. Jejich loajalita k dané značce bude 
nejen významným způsobem posílena, ale je zde šance loajalitu proměnit na pouto ke značce, 
které bude velmi pevné, kvalitní a dlouhodobé. 

 
1 Bannerová slepota (banner blindness) označuje podvědomé ignorování grafické reklamy, tendenci ji přehlížet. 
2 Únava z reklamy (ad fatigue) vzniká při vysoké frekvenci zobrazení banneru, kdy míra prokliku začíná klesat a 
cena za proklik stoupá.  
3 Výzkum probíhal mezi malými a středními firmami v ČR v období 27.4. – 14.7. 2021 (n=260). 
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Marketing jako obor se dynamicky mění. Z hlediska dosahování cílů marketingové komunikace 
založených na vzdělávání (edukaci) zákazníků je vysoce pravděpodobné, že marketingový tým 
bude nutné posílit o zcela nový typ odborníků. Současně někteří stávající členové týmu si budou 
též potřebovat osvojit nové dovednosti. Firemní copywriter jako primární tvůrce obsahu již 
nebude jen reklamním textařem, ale znalosti a dovednosti, bez kterých se neobejde, budou mít 
přesah i do dalších oblastí a oborů – jmenujme alespoň psychologii zákaznického chování a 
pedagogiku. Všichni členové týmu pak budou potřebovat posílit dovednosti spojené 
s využíváním technologií. Strategické nasazení vzdělávacího obsahu by pak mělo být v rukou 
odborníka s pedagogickým vzděláním, který dobře ovládá metodiku učení a dobře rozumí 
otázkám spojených s informálním4 učením. 

K výsledné podobě tohoto průvodce přispěla celá řada odborníků z praxe. Za všechny 
jmenujme alespoň Ing. Martina Heřmanského, výkonného ředitele pro strategický růst trhů 
v regionu EMEA společnosti Harley-Davidson Motor Campany, Ing. Markétu Karman, 
marketingového odborníka a konzultanta pro malé a střední firmy, a Ing. Michala Fialu, který 
je marketingovým odborníkem se specializací na chatbot marketing. Všem, kteří přispěli radou, 
názorem a sdílením osobní zkušenosti patří velké poděkování.  

Všem manažerům a majitelům malých a středních firem, kteří najdou inspiraci v tomto 
praktickém průvodci, zbývá popřát úspěch při realizaci vlastních podnikatelských vizí, 
nevysychající studnici kreativních nápadů a splnění odvážných snů.  

Silnou motivací na této cestě je upřímná snaha všech zúčastněných nejen uspokojit potřeby, 
očekávání a přání zákazníků, ale nabídnout jim něco více, a to pomoc při dosahování jejich 
vlastních cílů. Půjdou-li přitom firmy ve šlépějích společnosti Apple, kde pozice Customer 
Success Manager5 má již tradičně své místo, přispějí tím současně i k úspěchu svých zákazníků.  

 
“Úspěchu dosáhnou jenom ti, kteří se odlišují.” 

Ted Turner  
  

 
4 Informální učení = má mnoho podob, včetně sledování videí, samostudia, čtení článků, poslech podcastů, účasti 
na fórech a chatech, vedení koučem či hraní her. Je to forma sebevzdělávání.  
5 Customer Success Manager je manažerská pozice, kterou do češtiny překládáme jako Manažer zákaznického 
úspěchu. 
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2 Pro koho je tato marketingová příručka určena? 
 

Dostává se vám do rukou vzdělávací příručka s 11 krátkými kapitolami věnovanými aktuálním 
marketingovým trendům. O každém z nich by mohla být napsána samostatná kniha, a tak bylo 
nutné soustředit se na podstatu analyzovaného problému, aby čtenář získal základní přehled, 
který může později doplňovat informacemi z dalších zdrojů.  

V segmentu malých a středních firem nebývá součástí firemní struktury celé marketingové 
oddělení – to je spíše výjimkou. Častěji se setkáváme s pozicí manažera, který je současně 
pověřen dvěma či třemi agendami. Záměrem tedy není odborný výklad pro pokročilé experty, 
ale spíše upozornění na novinky v oboru marketing na základní úrovni. 

Dále je tento vzdělávací materiál určen pro majitele malých a středních firem, popř. vyšší 
manažery, jejichž specializací není marketing, ale potřebují získat základní přehled  
o problematice moderně pojaté marketingové komunikace firmy.  Získané informace pro ně 
budou inspirací, kterým směrem podporovat aktivity firmy v otázkách moderně koncipované 
komunikace se zákazníky.  

Poslední skupinou jsou specialisté na marketing působící v malých a středních firmách, kteří 
díky tomuto vzdělávacímu materiálu mohou získat základní přehled o novinkách v oboru 
integrované marketingové komunikace. 

Zapomněli jsme na někoho? Ano, mezi čtenáři rádi přivítáme i fanoušky marketingu či 
studenty, kteří se na svou profesní dráhu teprve připravují. Většina z nich totiž bude působit 
v segmentu malých a středních firem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Shutterstock  
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3 Jak číst tuto marketingovou příručku? 
 

Všech 11 kapitol má shodnou strukturu. Každá z nich je rozdělena na čtyři části:  

A – Co přinesl výzkum;  

B – Přínos dané kapitoly pro podnikatelskou činnost;  

C – Odborné zaměření příslušné kapitoly z pohledu  

       vzdělávacího obsahu; 

D – Odkazy na další odbornou literaturu k tématu.    

 
Příručku je možné číst lineárně, tj. jednu kapitolu za druhou, ale je možné se v daný moment 
soustředit pouze na téma, které čtenář právě potřebuje. Pokud bude postupovat tímto způsobem, 
neměl by však vynechat úvodní situační analýzu, která je nezbytnou součástí manažerského 
plánovacího procesu a naprosto nutným nástrojem pro kteroukoliv marketingovou strategii 
představenou v následujících 11 kapitolách. 

Současně je v úvodu příručky umístěn Glosář odborné terminologie usnadňující porozumění 
novým pojmům, s nimiž se čtenář při čtení setká. 

4 Výzkumné šetření  
 

Tento vzdělávací materiál vznikl jako jeden z výstupů disertační práce na Katedře marketingu 
Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze. Součástí analytické části disertační práce byl  
i výzkum zaměřený na malé a střední firmy orientovaný na zjištění aktuální situace v oblasti 
vzdělávání zákazníků. Sběr dat probíhal v období 27.4. – 14.7. 2021 a zúčastnilo se ho celkem 
260 respondentů (n=260) z malých a středních podniků (MSP) působících na území ČR.  

V části „A“ u všech odborných kapitol nabízíme souhrnné výsledky tohoto výzkumu, a to 
v podobě tematicky relevantních odpovědí vybraných z celého portfolia 30 výzkumných 
otázek. Čtenář tak má možnost si formou benchmarkingu6 reálně uvědomit, kde se aktuálně 
jeho firma pohybuje a kam by mohla směřovat.  

 

  

 
6 Benchmarking označuje měření a analýzu výkonu organizace neustálým monitorováním, poznáváním a 
přizpůsobováním firemních procesů, popř. produktů, těm objektivně nejlepším; porovnání vlastního výkonu 
s uznávanými příklady nejlepší praxe. 
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Nepřehlédněte ... 

 

Autorka uvítá zpětnou vazbu, komentáře či další náměty k tématu na adrese 
kniha@educationonline.cz a ráda všechny zájemce uvítá v odborné profesní skupině 
Education-based marketing na sociální síti LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vizuál z fotobanky Shutterstock upravený autorkou 

 

 

Poznámka 

1. Všechny vizuály, které se nacházejí v této publikaci, byly zakoupeny ve fotobance 
Shutterstock, nebo se jedná o fotografie pořízené samotnou autorkou, popř. jsou 
opatřeny zdrojem. 

2. Všechny anglické texty a citace, s nimiž se setkáte v této marketingové příručce, 
přeložila do češtiny autorka publikace.  
  

mailto:kniha@educationonline.cz
mailto:kniha@educationonline.cz
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5 Glosář odborné terminologie 
 

Glosář odborné terminologie zachycující nejnovější dění v marketingové komunikaci usnadní 
čtenářům tohoto průvodce pochopení textu ve všech souvislostech.  

akronym vyslovitelné zkratkové slovo 
adblocker software blokující reklamu 
affiliate marketing  v češtině je též označován jako partnerský marketing a označuje 

veškeré marketingové aktivity odměňované procenty či domluvenou 
pevnou částkou z prodeje výrobků či služeb 

arts marketing marketing umění a kulturního dědictví 
backstage video video ze zákulisí 
bannerová slepota označuje podvědomé ignorování grafické reklamy, tendenci ji 

přehlížet 
BCG matice je zkratkou z anglického Boston Consulting Group Matrix a označuje 

nástroj na analýzu produktového portfolia; též se nazývá Bostonská 
matice 

blog firemní blog je pravidelně aktualizovaná část webu psaná 
neformálním, popř. konverzačním jazykem, kterou má ve firmách 
obvykle na starosti copywriter, popř. jiný pověřený odborník 

benchmarking měření a analýza výkonu organizace neustálým monitorováním, 
poznáváním a přizpůsobováním firemních procesů, popř. produktů, 
těm objektivně nejlepším; porovnání vlastního výkonu s uznávanými 
příklady nejlepší praxe. 

brand leader uznávaná vůdčí značka jako lídr v oboru nebo segmentu trhu; obvykle 
udává směr ostatním značkám a její produkty se prodávají nejvíce  

broadcast vysílat 
Clubhouse sociální síť pro streamování audia 
CRM (Customer Relation 
Management 

řízení vztahů se zákazníky 

CSR (Corporate Social 
Responsibility) 

společenská odpovědnost firem 

CSV (Creating Shared Values) vytváření sdílených hodnot 
edukace zákazníků vzdělávání zákazníků 
edukační marketing marketing založený na vzdělávání zákazníků je podkategorie 

obsahového marketingu, která se specializuje na vytváření a distribuci 
hodnotného vzdělávacího obsahu zákazníkům, kteří si ho váží a vítají 
ho; jeho cílem je posílit celoživotní emocionální a psychologické 
pouto ke značce a opakované online  
a offline interakce mezi zákazníkem a značkou v průběhu času 

edukační obsah vzdělávací obsah 
ekonomika předplatného pochází z anglického subscription economy; označuje obchodní 

model, který nahrazuje původní nákup produktu modelem  
předplatného služby, přičemž produkt je buď nahrazen radikální 
změnou technologie nebo je distribuován zcela novým způsobem; 
důvodem je možnost kvalitativně vyššího komfortu pro uživatele 
služby; model se rozšiřuje do celé řady odvětví (streamování hudby, 
streamování videa, práce se softwarem umístěným v cloudu apod.) 

emocionální/emoční marketing emocionální marketing je záměrné používání lidských emocí 
v přesvědčivém komunikačním sdělení; dochází k vytvoření silného 
pouta mezi značkou a publikem  
s cílem dosáhnout požadovaného výsledku 

engagement  zapojení, angažovanost 
engagement marketing marketingová strategie, jejímž cílem je zapojení zákazníků do 

komunikace se značkou či komunitou kolem značky; též označuje 
angažovanost zákazníka ve vývoji nového výrobku nebo služby 
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face-to-face event akce, při níž jsou všichni účastníci fyzicky přítomni na stejném místě; 
doslova ‚tváří v tvář‘ 

FAQs (Frequently Asked 
Questions) 

často kladené dotazy 

Google Tag Manager (GTM) systém pro správu měřících kódů na webových stránkách 
how-to-video instruktážní video 
HR (human resources) lidské zdroje 
hybridní event hybridní akce v marketingu označuje osobní přítomnost účastníků a 

virtuální prvky, např. část účastníků se účastní online 
hypertext nelineární způsob prezentování informací; umožňuje čtenáři, aby se 

sám rozhodl, zda odkazy v textu v daný moment využije či nikoliv 
hypertextový odkaz hypertextový odkaz je softwarová funkce umožňující vybrané slovo či 

více slov opatřit křížový odkazem na jiné místo v textu nebo online; 
obvykle se používá k vysvětlení pojmu, k přechodu na jinou webovou 
stránku apod.) 

chatbot počítačový program simulující konverzaci podobnou lidskému online 
rozhovoru prostřednictvím textových zpráv; využívá strojové učení a 
umělou inteligenci; její nasazení šetří firmám náklady 

in-app marketing marketing v aplikacích 
influencer osoba se schopností ovlivnit potenciální zákazníky propagací nebo 

doporučením produktů nebo služeb v prostředí sociálních sítích 
informální učení záměrné, bezděčné učení vycházející z vlastní iniciativy učícího se, 

získávání znalostí a dovedností v průběhu každodenních aktivit 
běžného života, činností v práci nebo ve volném čase, které vede k 
sebevzdělávání 

just-in-time provedený právě včas, správně načasovaný 
konverze konverze znamená, že zákazník provede žádoucí akci, např. nákup 

produktu, objednávka předplatného, přihlášení k odběru newsletteru, 
vstup do profesní skupiny na sociální síti, stažení demoverze nebo e-
knihy 

lockdown pochází z anglického slova uzamčení, uzávěra; obvykle je spojeno 
s uzavřením ekonomiky a společnosti, často je lockdown doprovázen 
zákazem volného pohybu osobu (např. při pandemiích) 

marketing hybridních eventů marketingová strategie využívající hybridní marketingové akce – viz 
hybridní event 

mikroinfluencer mikroinfluencer je influencer, který má menší publikum, obvykle 
v řádech tisíců až maximálně desetitisíců  

monetizace digitálního obsahu způsob zpeněžení digitálního obsahu, který je něčím výjimečným a 
originálním a je dostupný zpravidla online, popř. v mobilní aplikaci; 
obvykle se jedná o obsahové weby, online časopisy a deníky nebo 
podcasty; podmínkou je použití zákonných platebních metod  

n=260 malé písmeno ‚n‘ ve výzkumu označuje velikost vzorku respondentů 
nugeta přirozeně se vyskytující kousek zlata; tento pojem pochází z těžení 

zlata a obchodování s investičním zlatem; nakupující jsou vedeni 
snahou uchovat zlaté nugety jako dědictví pro budoucí generace 

obsahový marketing obsahový marketing je marketingový a obchodní proces pro vytváření 
a distribuci relevantního a hodnotného obsahu k přilákání, získání a 
zapojení jasně definovaného a pochopeného cílového publika se 
záměrem podnítit takovou akci zákazníka, která vede k zisku7 

organické výsledky 
vyhledávání 

organické výsledky vyhledávání označují přirozenou a neplacenou 
pozici firmy v internetovém vyhledávači (Google, Seznam apod.). 

partnerský marketing je též označován jako affiliate marketing a označuje veškeré 
marketingové aktivity odměňované procenty či domluvenou pevnou 
částkou z prodeje výrobků či služeb 

 
7 Content Marketing Definition—Examples. Content Marketing   Institute. 
https://contentmarketinginstitute.com/2012/06/content-marketing-definition/ 

 

https://contentmarketinginstitute.com/2012/06/content-marketing-definition/
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phygital označení nového typu maloobchodu, kde není vystaveno zboží a 
zákazník si vybírá prostřednictvím digitálního zobrazení jednotlivých 
položek na tabletu; označení je složeninou vzniklou z kombinace 
anglických slov physical (fyzický) a digital (digitální) 

plugin softwarový doplněk, který obohacuje již existující počítačový 
program o další specifické funkce  

podcast mluvené slovo zaznamenané v digitální podobě audio souboru 
určeného k přehrání online či stažení do vlastního zařízení; zvláštní 
formou podcastu jsou streamované epizody v reálném čase, tedy živé 
vysílání; slovo podcast vzniklo spojením anglického názvu pro MP3 
přehrávat iPod a slovesa broadcast, tedy vysílat 

podcast marketing marketingová strategie založená na sdílení obsahu ve formě digitální 
audio nahrávky; podcasty jsou obvykle na vyžádání a umožňují 
firmám a značkám vyprávět „svůj příběh“ kdekoli a kdykoli, což jim 
pomáhá budovat si autoritu v daném oboru; mnozí posluchači se 
stávají oddanými obhájci či zastánci značky 

PPC reklamní kampaň PPC je zkratka z anglického pay-per-click, tj. platba za proklik; 
reklamní kampaň využívá online nástroje k nastavení reklamy a 
inzerenti platí pouze tehdy, pokud uživatel klikne na jejich PPC 
reklamu, platí tedy za akci, a nikoliv za zobrazení reklamy 

responzivní webová stránka webová stránka je naprogramována a optimalizována pro různé 
velikosti displeje s různým rozlišením; responze, tedy odpověď, zde 
označuje skokové přizpůsobení obsahu danému rozlišení displeje 

retail maloobchod 
rozšířená realita  český ekvivalent anglického termínu AR – augmented reality; 

označuje obohacení reálného světa o interaktivní virtuální prvky; 
rozšířenou realitu využíváme v digitálním marketingu; vznikají 
zajímavé mobilní aplikace navržené na principu rozšířené reality; 
uživatelé danou značku považují za kreativní, zábavnou a inovativní; 
rozšířená realita se využívá i pro edukační účely 

SaaS (Software-as-a-Service) obchodní model „software jako služba“, který převážně využívá 
systému předplatného umožňujícího využívat daný software 

situační analýza komplexní analýza zachycující a zhodnocující všechny podstatné 
informace a faktory, a to jak vnitřní (uvnitř organizace), tak i vnější 
(vně organizace) 

SMART akronym pro stanovení cílů, které jsou specifické, měřitelné, 
dosažitelné, realistické a časově ohraničené (specific, measurable, 
achievable, realistic and time bound) 

SMARTER rozšíření pojmu SMART o evaluaci a revizi (přehodnocení) cílů 
SOSTAC marketingový plánovací nástroj 

zahrnující situační analýzu, stanovení cílů, strategie, taktiky a způsobu 
kontroly (situational analysis, objectives, strategy, tactics, action, 
control) 

streamované video technologie kontinuálního přenosu videa pomocí datového toku 
v reálném čase 

SWOT analýza součást strategického plánování; analýza, díky níž organizace 
identifikuje své silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby 
(strengths, weaknesses, opportunities, threats); též nazývána audit 
organizace 

TikTok sociální síť pro vytváření a sdílení krátkých videí; mobilní aplikace 
umožňuje uživatelům vytvářet krátké videoklipy v délce 60 vteřin  
– 3 minuty; v marketingu je využívána především pro video reklamu 

TOMA (top of mind 
awareness) 

spontánní vybavení značky; to, co se jako první vybaví při setkání se 
značkou 

udržitelné podnikání podnikání, které není prvoplánově orientováno na zisk, ale je 
postavené na sdílení hodnot mezi firmou a okolím; tímto termínem je 
též označován nový způsob řízení firem, který ve své obchodní 
strategii pamatuje na různé ekonomické, environmentální etické a 
sociální faktory  

https://robertnemec.com/umime/ppc-reklama/
https://robertnemec.com/umime/ppc-reklama/


 
 

9 
 

UGC (user-generated content) obsah vytvářený samotnými uživateli (obvykle v prostředí sociálních 
sítí) 

únava z reklamy únava z reklamy (angl. ad fatigue) vzniká při vysoké frekvenci 
zobrazení banneru, kdy míra prokliku začíná klesat a cena za proklik 
stoupá 

UX (user experience) uživatelská zkušenost; tento pojem zahrnuje všechny všechny aspekty 
interakce koncového uživatele s firmou, jejími produkty a službami, 
které poskytuje 

video on demand video na vyžádání 
virtuální realita technologie, která vytváří fiktivní digitální svět a umožňuje uživateli 

interakci; využívá se v počítačových hrách, letectví, pro simulaci boje 
apod. 

vlog video blog 
vzdělávací nugeta samostatná mini výuková aktivita, která obvykle trvá méně než 5 

minut (může být i více); má různé formáty a studující v jejím průběhu 
získává hodnotný vzdělávací obsah 

vztahový marketing marketingová strategie orientovaná na vytváření a udržování 
hodnotných vztahů se zákazníky; vede k loajalitě zákazníků a jejich 
spokojenosti; je opakem transakčního marketingu (orientace na 
transakci v podobě nákupu apod.)  

zásah ekvivalent anglického reach; termín užívaný v metrice marketingu; 
představuje velikost zásahu reklamou, tedy k jak velké části sledované 
skupiny se dostalo reklamní sdělení. 

zážitkový marketing zážitkový marketing je založen na myšlence, že lidé si nejlépe 
pamatují to, co sami prožijí, a sdílejí tuto zkušenost 
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6 Než začneme s tvorbou marketingové strategie 
 

Na samém začátku se v krátkosti věnujme třem důležitým bodům. Jsou to: (1) situační analýza, 
(2) plánování marketingové kampaně a (3) stanovení cílů.  

Dříve než se marketingový odborník pustí do tvorby marketingové strategie, potřebuje znát 
skutečný stav věcí, tj. všech relevantních faktorů, které mohou mít vliv na stanovení cílů a návrh 
takové strategie, která povede k podnikatelskému úspěchu.  

Je nutné provést situační analýzu, a to s maximální 
možnou dávkou objektivity. Situační analýza je 
prvním krokem strategického marketingového řízení 
firmy. Můžeme využít celé řady nástrojů, např.  
hojně využívanou SWOT analýzu. Odborníci též 
často pracují metodou analýzy produktového 
portfolia, např. matice BCG8.  

Co znamená marketingová situační analýza? Začněme s jednoduchou definicí. 

„Situační analýza je spojena se shromažďováním velkého množství dat generujících se jak 
z vnějšího, tak z vnitřního prostředí firmy. Tato data je nutno nejen shromáždit, ale také 
analyzovat, utřídit a interpretovat pro praktické využití.“9  

Dnes nám technologie dokáží výrazně pomoci se sběrem dat, jejich analýzou a utříděním. 
Obtížnější však bývá interpretace dat v kontextu dané tržní situace s výhledem do budoucna, a 
též s ohledem na interní zdroje (lidské, kapitálové apod.). Interpretace dat patří do rukou 
manažera, který již má předešlé zkušenosti. Zkušený odborník se dokáže v záplavě dat 
orientovat a spolehlivě identifikovat podstatné skutečnosti, které výrazně pomohou zkvalitnit 
proces návrhu a plánování marketingové kampaně.  

A jaký nástroj nám ulehčí fázi plánování marketingové kampaně? Flexibilním plánovacím 
nástrojem je např. SOSTAC. V tomto modelu je situační analýza prvním krokem. Model 
SOSTAC je přehledně znázorněn na následujícím obrázku.  

  

 
8 BCG matice, též zvaná Bostonská matice, je zkratkou z anglického Boston Consulting Group Matrix a 
označuje nástroj na analýzu produktového portfolia.  
9 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, 2013. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada, s. 128. ISBN 978-80-
247-4670-8.  
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Model SOSTAC 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Shutterstock 

 

Model SOSTAC se skládá se šesti etap, které vyjadřují jednotlivé fáze plánovacího procesu. 
Každá fáze má kromě názvu oblasti rovněž určenu hlavní otázku. Otázky vždy formulujeme 
jednoduše a maximálně srozumitelně.  

Model SOSTAC v otázkách 

S situační analýza Kde se aktuálně nacházíme? 

O cíle Kam se chceme dostat? 

S strategie Jak se tam dostaneme? 

T taktika Co přesně musíme udělat, abychom se tam dostali? 

A akce Kdo udělá co, kdy a konkrétně jak? 

C kontrola Jak zjistíme, že jsme se dostali k cíli? 

 

 

Při stanovení cílů dbáme, aby naše cíle byly vždy SMART. Tento akronym označuje cíle, které 
jsou S (specific) = specifické; M (measurable) = měřitelné; A (achievable) = dosažitelné;  
R (realistic) = realistické a T (time bound) časově vymezené. 

U některých odborníků na management se setkáváme s rozšířením původního akronymu na 
SMARTER, přičemž E (evaluated) označuje zhodnocení cílů a R (reviewed) jejich revizi 
(přezkoumání). 
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Ať již použijeme kteroukoliv variantu při stanovení cílů, tj. SMART nebo SMARTER, 
každopádně se bude jednat o promyšlené cíle. Stanovení a precizní formulace cílů je velmi 
důležitou částí strategického plánování a každá firma si je vědoma, že tuto část úkolu se 
v žádném případě nevyplatí podceňovat.  

Nyní se tedy můžeme dát do vlastní tvorby marketingové strategie. Následujících 11 témat 
zahrnuje nejnovější marketingové trendy, z nichž mnohé mohou být pro čtenáře tohoto 
průvodce inspirativní výzvou a též impulzem, který by chtěli vyzkoušet. Svůj úspěch budou 
poměřovat nejen dosaženými ekonomickými výsledky a prestižním postavením své značky, ale 
především úspěchem svých zákazníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Shutterstock 
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7 11 marketingových strategií se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

 

 

1. Marketing webových stránek se zaměřením na vzdělávací obsah 

2. Marketing sociálních médií se zaměřením na vzdělávací obsah 

3. Video marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 

4. Podcast marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 

5. Marketing hybridních eventů se zaměřením na vzdělávací obsah 

6. Firemní blog se zaměřením na vzdělávací obsah 

7. Engagement marketing se zaměřením na vzdělávací obsah  

8. Mobilní aplikace a in-app marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 

9. Marketing e-komerce se zaměřením na vzdělávací obsah 

10. Software-as-a-Service marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 

11. Arts marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 
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7.1 Marketing webových stránek se zaměřením na vzdělávací obsah 
 
A – Co přinesl výzkum 

Zajímalo nás, jak v současnosti malé a střední podniky (MSP) komunikují, a to s využitím 
jakých komunikačních kanálů. Výzkumná otázka tedy zněla: 

Které komunikační kanály a platformy aktuálně využíváte ke komunikaci se zákazníky či 
plánujete využívat v následujících 12 měsících? Firemní webová stránka. 

 

Poznámka: n=260 

 

 

 

 

 

Poznámka: n=260 

Firmy přikládají komunikaci se zákazníky prostřednictvím webové stránky velký význam. 
Pouhá 4,62 % ze všech 260 oslovených webovou stránku nemá a 2,73 % si ji plánuje zřídit 
během následujících 12 měsíců. Tato data zřejmě nikoho nepřekvapila, ale jaká by měla být 
webová stránka současnosti? 

B – Přínos marketingu webových stránek pro podnikatelskou činnost 

Zamysleme se tedy, jakými přídavnými jmény bychom v současnosti charakterizovali webovou 
stránku, kterou vnímáme jako efektivní nástroj komunikace se zákazníkem. Webová stránka by 
měla být: snadno dostupná, dobře vyhledatelná, logicky strukturovaná, srozumitelná, 
uživatelsky příjemná, umocněna líbivou grafikou, responzivní a interaktivní. 

Poslední dvě přídavná jména si objasníme detailněji v kontextu webové stránky: responzivní 
webová stránka a interaktivní webová stránka. 

 

 

 

 

 

 

92,58%

4,69% 2,73%

Firemní webová stránka

Ano Ne Plánujeme
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Zdroj: Shutterstock 

Responzivní webová stránka znamená, že vaše webová stránka je optimalizována pro různé 
velikosti displeje mnoha zařízeních s různým rozlišení, ze kterého zákazníci přicházejí na váš 
web. Designeři používají responzivní HTML5 šablony, a je-li váš web takto naprogramován, 
automaticky přizpůsobuje zobrazení webové stránky šířce displeje tak, aby zážitek zákazníka 
byl vždy estetický a zákazník nemusel nijak zvětšovat či zmenšovat obraz pomocí funkce 
„zoom“. 

Dnes je responzivní webová stránka již téměř standardem, neboť většina zákazníků přistupuje 
k webu prostřednictvím mobilního zařízení. Responzivní web s příjemným prožitkem vám 
přivede nové zákazníky, zatímco zastaralý web vám je spolehlivě odradí. 

Interaktivní webová stránka je pojem, který se stává v současnosti základem pro 
zapojení/angažovanost zákazníků (engagement). Představíme si webovou stránku jako místo 
setkávání, která je připraveno na zajímavou schůzku se zákazníkem 24 hodin denně. Stále pro 
něj budeme skvělým partnerem, který mu poskytuje příležitost ke komunikaci se svou 
oblíbenou značkou/firmou. Jak se tato interaktivita projevuje? Čtenáři příspěvků na blogu 
webového stránky mají možnost zaslat komentář, popř. díky viditelnému propojení se 
sociálními sítěmi prostřednictvím ikonek pouhý jeden klik umožní zapojení zákazníka do 
probíhající komunikace na sociálních sítích. Zákazníka ke komunikaci aktivně vybízíme 
(„Napište nám.“, „Váš názor nás zajímá.“ apod.). Web je často aktualizován a přináší svěží, 
relevantní a unikátní obsah.  

Moderní webové stránky využívají i nových technologických vychytávek v podobě chatbotů, 
přičemž komunikace s nimi se stále zlepšuje tak, jak se chatboti učí. Je to technologie, která 
zatím bude standardem především u větších firem. Pro potřeby MSP je spíše záležitostí 
budoucnosti, kdy lze předpokládat, že náklady spojené s touto technologií budou klesat.  

Technologie, která se aktuálně též dynamicky rozšiřuje a není tolik nákladná, je multimediální 
formát audia (viz kapitola 7.4 věnovaná podcastům).  
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Proč je nutné se tolik věnovat technologické kvalitě 
a obsahovému zaměření firemních webových 
stránek? Před námi jsou totiž nové zajímavé 
možnosti pro branding.10 Porozhlédněme se kolem 
sebe a uvidíme nejnovější technologickou novinku 
v retailu. 11  Pro její označení se používá termín 
‚phygital‘ 12 . Je to kamenný obchod, který je 
hybridním propojením fyzického obchodu s virtuální 
online prezentací a nákupem zboží dané značky.  
První phygital v České republice byl otevřen 
v červenci 2021 v přízemí obchodního centra Nový 
Smíchov v Praze. Díky technologii společnosti 
Nanovo se klasický nákup v maloobchodní prodejně 
mění na hi-tech zkušenost. Přímo v prodejně totiž 
není žádné zboží.  

 

 
Zákazník si zboží vybírá on-line na jednom z 51 tabletů, a to pohodlně usazen v příjemném 
prostředí moderního interiéru prodejny. Ve futuristické interaktivní kabince si zboží, které je 
tam doručeno během několika minut, může vyzkoušet. Sklad zboží je přímo u prodejny  

a v momentě otevření prodejny s tímto nevšedním 
nakupovacím zážitkem má 100 000 položek. Máme 
tedy opět o důvod víc věnovat digitální reprezentaci 
firmy v on-line prostoru velkou péči, neboť 
návštěvnost webových stránek firmy se po takovémto 
zážitku určitě zvedne. 

Závěrem lze konstatovat, že čím více výše uvedených 
přídavných jmen bude charakterizovat právě vaši 
webovou stránku a celkovou online prezentaci firmy, 
tím atraktivnějším partnerem budete pro vašeho 
zákazníka. Obzvláště interaktivita a prostor pro 
zapojení zákazníka do komunikace se značkou jsou pro 
zákazníka velmi důležité, neboť dnes hovoříme o 
zákazníkovi jako tzv. spolutvůrci brandu (brand  
co-creator). 

 
10 Původně anglický termín branding zdomácněl i v češtině a označuje budování značky díky procesu tvorby a 
používání vizuální identity. V rámci brandingu využíváme prvky jako logo, slogan či jen hypertextový odkaz 
odkazující na webovou stránku či e-shop firmy s cílem rychlého propojení a přístupu k informacím. Vytváříme 
pozitivní image značky a její nezaměnitelnost s konkurenčními produkty.     
11 Retail je původem anglické slovo, které v češtině již zdomácnělo a znamená maloobchod. 
12 Phygital je spojením anglický slov physical (fyzický) a digital (digitální) pro označení nového typu prodejen 
s hi-tech zkušeností pro nakupování. 

OC Nový Smíchov – eobuv/Modivo – phygital 

OC Nový Smíchov – eobuv/Modivo – phygital 
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C – vzdělávací obsah na webové stránce 

Jaký vzdělávací obsah a v jakých formátech můžeme zákazníkovi nabídnout? Možností máme 
hned několik. Klasický přístupem je edukovat zákazníka o výrobku a jeho vlastnostech. 
Komunikovaný obsah, který produkuje sama značka, bývá někdy zdrojem nedůvěry zákazníka, 
neboť má velmi blízko k reklamě díky vychvalování skvělých funkcí daného výrobku.  

V rámci obsahového marketingu však volíme strategičtější postup, a to komunikaci o výrobku 
v celém kontextu jeho použití, a to raději než jít cestou věcného popisu či vychvalování 
jednotlivých funkcí. Článek na webu na téma „Jak se zbavit zelených řas ve vašem zahradním 
jezírku“ přiláká pozornost zákazníka mnohem více než zdůrazňování předností jezírkového 
vysavače. V článku nabízíme zákazníkovi řešení jeho problému, aniž bychom ho nutili 
k nákupu. Dalším příkladem je firma prodávající zajímavé vzory látek, která připraví informaci 
o skvělém úspěchu své zákaznice, kterého dosáhla díky modelu ušitém z látky zakoupené u této 
firmy. Přidá praktické informace o údržbě (doporučený program na praní, teploty na žehlení či 
o vhodném pracím prostředku). Úspěch zákazníka zde funguje velmi motivačně, neboť i další 
zákazníci si přejí být úspěšní, a současně funguje důvěryhodně, protože je to „důkaz“ 
předložený třetí osobou.  

 

 

 

 

Další téma, na který může být edukace zákazníka zaměřena, je vlastní brand a hodnoty, které 
vyznává. Tvůrci firemního obsahu si někdy stěžují, že jim dochází inspirace, že nevědí, o čem 
mají psát, jaká další zajímavá témata mají pro zákazníky připravovat. Témata spojená 
s budováním značky, a především s hodnotami, s nimiž si daná značka přeje být spojována 
v myslích zákazníka, jsou vždy vděčným a inspirativním prvkem, který ovlivňuje vnímání 
značky jako takové v myslích zákazníků.13  

Povědomí o obsahovém marketingu či znalost tohoto marketingového nástroje potvrdilo  
i výzkumné šetření. Aktuální data z malých a středních firem jsou poměrně překvapivá  
a dokumentují zájem marketingových manažerů o aktuální dění v marketingu. Přičtěme k tomu 
i skutečnost, že, na rozdíl od anglicky psaných odborných knih, na českém trhu existuje do 
tohoto momentu minimální množství publikací o obsahovém marketingu v českém jazyce (viz 
doplňková literatura). Velmi pozitivní roli v tomto ohledu sehrává i firma TUESDAY, která 
každoročně pořádá konferenci CONTENT FIRST, která je věnována tvorbě a distribuci obsahu, 
včetně nových trendů a inovativních formátů. Program je vždy inspirativní a je obohacen o 
případové studie obsahového marketingu.  

 
13 Používáme akronym TOMA (top of mind awareness), čili to, co zákazníkovi jako první vytane na mysli při 
setkání s danou značkou.  

                                                                                   
Manažerská otázka: 

Jak byste propagovali vaše výrobky/služby  
v širším kontextu jejich použití? 
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Výzkumná otázka byla v tomto případě velmi jednoduchá. 

Slyšeli jste o obsahovém marketingu? 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: n=258; 2 respondenti vynechali odpověď na tuto otázku 

Vysoké povědomí o obsahovém marketingu respondentů z řad MSP je důležitým výchozím 
předpokladem pro jeho využití ve firemní praxi. Práci marketingového odborníka s obsahem 
usnadňuje celá řada aplikací, především webové aplikace pro správu obsahu.  

Z důvodů relativně snadné obsluhy uživatelského prostředí a rychlé aktualizace vlastními 
silami řada firem upřednostňuje provozování webové stránky na některém z redakčních 
systémů14. V České republice patří mezi nejrozšířenější redakční systém WordPress, který má 
širokou uživatelskou podporu. Základní programové prostředí je možné postupně doplnit o 
celou řadu pluginů se specifickými funkcemi dle přání firmy. 

Webovou stránku lze rozšířit o další interaktivní prvky, lze využít chatbot, audio či video, popř. 
další funkce. Propojení na sociální sítě či na firemní e-shop jsou dnes již samozřejmostí. 

Výše uvedené skutečnosti nás dostatečně přesvědčují o narůstajícím významu péče o všechny 
prvky on-line prezentace firmy, ať již jde o firemní webové stránky, profily na sociálních sítích 
či další aplikace.  

 

 

 

 

 

Zdroj: Shutterstock 

 
14 Redakční systém je webová aplikace pro správu obsahu, která je vytvořena tak, aby ji bylo možné velmi 
jednoduše a intuitivně ovládat. 

71,71%10,47%

17,83%

Slyšeli jste o obsahovém 
marketingu?

Ano Ne Mám jen mlhavou představu
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D – doplňková literatura k tématu 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Vzdělávání zákazníků spatřilo světlo světa před 125 lety 
aneb počátky edukační marketingové strategie 

https://www.educationonline.cz/vzdelavani-zakazniku-
spatrilo-svetlo-sveta-pred-125-lety-aneb-pocatky-edukacni-
marketingove-strategie/  
 

Marketing založený na vzdělávání (edukační marketing) 
aneb jak učinit zákazníka šťastným 

https://www.educationonline.cz/marketing-zalozeny-na-
vzdelavani-edukacni-marketing-aneb-jak-ucinit-zakaznika-
stastnym/ 

Konference CONTENT FIRST 
https://www.tuesday.cz/content-first/ 

PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK, 2014. 
Obsahový marketing. Brno: Computer Press. ISBN 978-
80-251-4152-6. 

 

 

https://www.educationonline.cz/vzdelavani-zakazniku-spatrilo-svetlo-sveta-pred-125-lety-aneb-pocatky-edukacni-marketingove-strategie/
https://www.educationonline.cz/vzdelavani-zakazniku-spatrilo-svetlo-sveta-pred-125-lety-aneb-pocatky-edukacni-marketingove-strategie/
https://www.educationonline.cz/vzdelavani-zakazniku-spatrilo-svetlo-sveta-pred-125-lety-aneb-pocatky-edukacni-marketingove-strategie/
https://www.educationonline.cz/marketing-zalozeny-na-vzdelavani-edukacni-marketing-aneb-jak-ucinit-zakaznika-stastnym/
https://www.educationonline.cz/marketing-zalozeny-na-vzdelavani-edukacni-marketing-aneb-jak-ucinit-zakaznika-stastnym/
https://www.educationonline.cz/marketing-zalozeny-na-vzdelavani-edukacni-marketing-aneb-jak-ucinit-zakaznika-stastnym/
https://www.tuesday.cz/content-first/
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7.2 Marketing sociálních sítí se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

A – Co přinesl výzkum 

Aktuální situaci týkající se využívání sociálních sítí malými a středními firmami zjišťoval 
výzkum prostřednictvím takto formulované otázky: 

Které komunikační kanály a platformy  
aktuálně využíváte ke komunikaci se zákazníky  

či plánujete využívat v následujících 12 měsících? 

Respondenti (n=260) se k otázce využívání sociálních sítích vyjádřili následovně: 

Sociální síť ANO NE PLÁNUJEME 

Facebook 48,88 % 17,93 %   3,19 % 
Instagram 55,32 % 35,74 %   8,94 % 
YouTube 46,55 % 39,22 % 14,22 % 
LinkedIn 58,12 % 34,19 %   7,69 % 
Twitter 18,60 % 74,88 %   6,51 % 
TikTok   4,78 % 86,12 %   9,09 % 

Clubhouse   2,45 % 92,65 %   4,90 % 
 

Zjištění plynoucí z výzkumu potvrzují skutečnost, že sociálních sítě jsou nedílnou součástí 
marketingové komunikace firem již mnoho let. I zcela nové sociální sítě (TikTok a Clubhouse) 
si nacházejí cestu k uživatelům i marketingovým odborníkům. Obzvláště nejnovější platforma 
Clubhouse se dynamicky šíří díky oblíbenosti audio formátu, který zažívá renesanci a nabízí 
zcela nové možnosti (viz kapitola 7.4). 

B – Přínos sociálních médií pro podnikatelskou činnost 

V marketingových týmech je pevně zakotvena pozice manažera sociálních sítí nebo manažera 
sociálních médií, který má zodpovědnost za řadu úkolů spojených s monitorováním a tvorbou 
příspěvků pro komunikaci na sociálních sítích a přípravou reklamních kampaní. Je to natolik 
časově náročná funkce, že nebývá dobrou zkušeností, pokud firmy kumulují tuto funkci 
s dalšími povinnostmi marketingového manažera. Vzhledem ke skutečnosti, že sociální sítě žijí 
dnem i nocí, sama nutnost být téměř neustále k dispozici je velmi vyčerpávající.  

Propojení marketingových aktivit spojených s provozem firemní webové stránky a sociálních 
sítí je alfou a omegou úspěchu dnešní marketingové komunikace. Sociální sítě se těší velké 
oblibě a jsou zdrojem získávání nových zákazníků, a to především díky doporučení třetích stran 
a díky online kampaním, které jsou zaměřeny na nejrůznější cíle v souladu s aktuálními 
preferencemi dané firmy. 
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Je důležité poznamenat, že díky propojení sociálních sítí s analytickými nástroji (např. GA – 
Google Analytics 4) např. prostřednictvím měřícího kódu Tag Manager firma získává velké 
množství velmi přesných dat o chování uživatelů sociálních sítích a o úspěšnosti jednotlivých 
kampaní. Firemní profily na sociálních sítích mají i vlastní metriku, která je rychlou orientací 
v datech, je však méně podrobná než GA.  

Uživatelské prostředí sociálních sítí je pro marketingové odborníky náročné i z hlediska jejich 
dynamického vývoje. Stále jsou obohacovány o nové funkce, se kterými je potřeba se důkladně 
seznámit, aby je firma mohla efektivně využívat. Nyní se jedná např. o přímé nákupy na 
Facebooku a Instagramu bez nutnosti opouštět danou platformu (tj. bez nutnosti mít vlastní  
e-shop, kam byl dříve zákazník ze sociální sítě přesměrován). Tyto novinky doplňují celé 
portfolio nabízených služeb a soupeří o přízeň firemních uživatelů. 

Dalším důležitým prvkem jsou nástroje na budování online komunit a pořádání eventů, ať již 
takových, při nichž se účastnící fyzicky setkávají, hybridních eventů či online eventů. Některé 
z těchto komunit, které jsou řízeny profesionálně, jsou velmi úspěšné. Jako příklad můžeme 
uvést marketingovou komunitu HzM – Holky z marketingu, která pod vedením Pavlíny 
Louženské dnes čítá již 28 000 členek. Také profesně zaměřená sociální síť LinkedIn má velké 
množství odborných komunit veřejných i soukromých.  

Uživatelsky příjemným je i nástroj na uspořádání spotřebitelské ankety. Ankety obvykle 
přinesou během velmi krátké doby relativně velké množství odpovědí a jsou mezi uživateli 
sociálních sítích oblíbeny. Použití tohoto nástroje je intuitivní a uživatelsky příjemné.  

Z hlediska uživatelů sociálních sítí jsou vítanou možností pro aktivní zapojení streamovaná 
videa, a to především na sociální síti Facebook, YouTube a LinkedIn. Streamování videa přináší 
do komunikačního portfolia se zákazníky další možnosti, které jsou často využívány pro účely 
vzdělávání (různé online formáty v prostředí sociálních sítích, např. streamovaný webinář či 
konference, 360° panoramatické video apod.), a též pro účely zábavné a kulturní (koncerty 
apod.,). 

I když jsou sociální média náročným oborem, jejich integrace do komunikačního mixu firem je 
nezbytná. Pokud se naši zákazníci pohybují v prostředí sociálních sítích (a to i několik hodin 
denně) a my si přejeme s nimi komunikovat a mít možnost monitorovat jejich typické 
zákaznické chování, pak firmám nezbývá jiné řešení, než zvládnout všechna úskalí a náročnost 
komunikace na sociálních sítí. Vložené úsilí přinese své ovoce. 

C – vzdělávací obsah v sociálních médiích 

Sdílení kvalitního vzdělávacího obsahu na sociální sítích může mít různé formáty:  

 streamované webináře na sociálních sítích Facebook, YouTube a LinkedIn; 

  spotřebitelské soutěže vzdělávacího charakteru; 

 produktově zaměřené video prezentace na sociální síti FB, Instagram, TikTok, YouTube; 

 videa influencerů a mikroinfluencerů na sociálních sítích, především na YouTube a Instagramu; 
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 vzdělávací přednášky streamované na sociálních sítích i jako tzv. video na vyžádání (video on 
demand) s možností přehrát si obsah kdykoliv později – často firmy kombinují obě možnosti; 

 odborné blogy a vlogy, tj. video blogy, na sociálních sítích; 

 tweety s otázkou/komentářem/reakcí zaslané expertům na sociální síti Twitter; 

 video rozhovory s odborníky publikované na YouTube; 

 živé audio vysílání na sociální síti CLUBHOUSE; 

 sdílení odborných článků na sociální síti LinkedIn; 

 výměna zkušeností v odborných komunitách apod. (online panelová diskuse odborníků).  

 
Obzvláště spolupráce firem s influencery a mikroinfluencery je novou firemní strategií spojenou se 
sociálními sítěmi. Oblíbené jsou autentické produktové recenze, které výrazným způsobem ovlivňují 
potenciální zákazníky a šíří povědomí o dané značce. 

 

 

 

 

Povědomí o nových funkcích a možnostech, které sociální sítě nabízejí k zařazení do moderní 
marketingové komunikace je poměrně vysoké.  

Náš výzkum zacílený na zmapování aktuální situace v malých a středních firmách (04-07/2021) o tom 
přinesl konkrétní důkazy, o čemž svědčí odpověď na následující otázku zaměřenou na nejnovější dění 
v prostředí sociálních sítí Instagram a Facebook v oblasti přímých nákupů na dané platformě. 

Slyšeli jste o možnosti nakupovat přímo z příspěvků na Instagramu či na Facebooku  
bez nutnosti opouštět danou platformu? 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: n=260 

 

                                                                                       
Manažerská otázka: 

Jaké budou nové marketingové aktivity  
vaší firmy na sociálních sítích? 

72,09%

27,9…

Povědomí o přímých nákupech 
na IG a FB

Ano Ne
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Jedním z nejoblíbenějších formátů pro sdílení obsahu na sociálních sítích je formát videa. 
V marketingové komunikaci je to téma natolik důležité, že mu věnujeme celou následující 
kapitolu (kapitola 7.3). 

 

D – doplňková literatura k tématu 

  

Efektivní plán komunikace pro sociální sítě určený 
malým a začínajícím firmám 

https://socialni-site-pro-firmy.cz/efektivni-plan-komunikace-
pro-socialni-site-urceny-malym-a-zacinajicim-firmam/  

Jak vytvořit vlastní podcast 

https://dantrzil.cz/jak-vytvorit-podcast/  

https://socialni-site-pro-firmy.cz/efektivni-plan-komunikace-pro-socialni-site-urceny-malym-a-zacinajicim-firmam/
https://socialni-site-pro-firmy.cz/efektivni-plan-komunikace-pro-socialni-site-urceny-malym-a-zacinajicim-firmam/
https://dantrzil.cz/jak-vytvorit-podcast/
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7.3 Video marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

A – Co přinesl výzkum 

Využití videa v komunikaci se zákazníky je možné především díky existenci sociální sítě 
YouTube, která je publikační platformou pro sdílení videosouborů. Jejím majitelem je od roku 
2006 společnost Google. Účty uživatelů obou platforem, tj. Google a YouTube, jsou propojené. 

Používání této platformy je zcela zdarma. Uživatelé mohou nahrávat videa na svůj účet 
s pozdějším využitím v režimu videa na vyžádání (video on demand)15, popř. mohou videa 
streamovat.16 Pro přehlednost a snadnou dohledatelnost mohou firmy svá videa rozdělit do více 
firemních kanálů v souladu s jejich obsahovým zaměřením (např. zvlášť edukační videa a 
zvlášť video reklamu).  Návštěvníci YouTube si mohou videa prohlédnout, mohou je 
komentovat, hodnotit a sdílet. Mohou se též přihlásit k odběru videí určitého poskytovatele – 
stačí vložit e-mail, na který přijde upozornění o každém novém přírůstku na odebíraném 
firemním kanále. Videa si můžeme stáhnout či jen vyjádřit svůj názor na zhlédnuté video 
(„palec nahoru“ nebo „palec dolů“). Dále je možné videa zařadit do několika skupin 
(„oblíbené“, „ke zhlédnutí později“ či „odkaz e-mailem“) dle preferencí uživatele. K oblíbeným 
funkcím patří i možnost vytvoření vlastního seznamu videí v podobě playlistu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že video je velmi oblíbený komunikační formát, zajímalo nás, jaká 
je aktuální situace ve využívání tohoto komunikačního kanálu mezi malými a středními 
firmami. Výzkumná otázka tedy zněla následovně: 

Provozujete firemní kanál na YouTube  
nebo plánujete jeho zřízení v následujících 12 měsících? 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: n=258; 2 respondenti vynechali odpověď na tuto otázku 

  

 
15 Video na vyžádání znamená, že video je uloženo na serveru a návštěvník si jej přehraje v čase dle vlastního 
výběru a možností. 
16 Streamování videa je kontinuální přenos audiovizuálního díla v reálném čase pomocí datového toku. 
 

41,09%

48,06%

10,85%

Firemní vysílací video kanál 
na YouTube

Ano, provozujeme Ne, nemáme Plánujeme
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Ve výzkumném šetření jsme však byli ještě konkrétnější a položili i další otázky. Zajímalo nás, 
jaký typ edukačního video obsahu firmy natáčejí a sdílejí na YouTube. 

 

 
TYP  

VZDĚLÁVACÍHO VIDEA ANO NE 
PLÁN   

v horizontu 
12 měsíců 

A orientace na  
produkt a jeho vlastnosti  48,65 % 31,66 % 19,69 % 

B orientace na  
budování značky 49,81 % 36,68 % 13,51 % 

C 
orientace na  
širší kontext využití výrobků  
a služeb 

40,15 % 45,56 % 14,29 % 

D 
orientace na 
širší kontext související  
s předmětem podnikání 

36,05 % 47,29 % 16,67 % 

Poznámka: 
1. n=259 u kategorií A, B, C 1 respondent vynechal odpověď na tuto otázku 
2. n=258 u kategorie D 2 respondenti vynechali odpověď na tuto otázku 
 
V odpovědích respondentů výzkumného šetření na tyto otázky jednoznačně převažuje tvorba 
vzdělávacího videa zaměřená na produkt a jeho vlastnosti (48,65 %) a na budování značky 
(49,81 %). Jedná se o velmi tradiční pojetí obsahového zaměření videa, které bylo vždy 
připravováno ve formátu reklamního videa. Tento přístup vyplývá nejen ze zvyku, ale 
především je ovlivněn skutečností, že data z výzkumných šetření poukazující na poměrně 
vysokou míru nedůvěryhodnosti zákazníků k firemní reklamě nejsou příliš rozšířena v obecném 
povědomí (k rozšíření těchto informací dochází až nyní).  

Obsahový marketing zaměřený na vzdělávání zákazníků v širším kontextu využití zboží a 
služeb, popř. v souvislosti s předmětem podnikání firmy či jiné tematické zaměření, nabízí 
zcela nové možnosti pro budování vztahu se zákazníkem. Zamysleme se tedy přímo nad tím, 
co video marketing vlastně je, s jakými typy videí můžeme pracovat a jaký je jeho přínos pro 
podnikatelskou činnost. 

B – Přínos video marketingu pro podnikatelskou činnost 

Video marketing je použití videa za účelem budování značky a podpory prodeje produktů, 
zvýšení zapojení zákazníků do digitálních sociálních kanálů, vzdělávání zákazníků a zvýšení 
zásahu publika pomocí nového média. 

O popularitě videa jako jednoho z formátů obsahového marketingu proskočily první zprávy 
v roce 2016. Dynamický vzestup nastal hned v následujícím roce, kdy se ve světě video dostalo 
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na čelní místo mezi používanými marketingovými taktikami. V roce 2018 jsme byli svědky 
proměny jednotlivých případů video marketingové taktiky na komplexní obchodní strategii. Od 
roku 2019 je video součástí marketingové a obchodní strategie firem. 

Doslova raketový nástup video komunikace a obliby videa jako formátu nemůže nechat v klidu 
ani segment malých a středních firem. Úspěch je lákavý, video zaměřené na vzdělávací obsah 
určené k umístění v sociálních médiích může, ale nemusí být profesionální (mnoho firem 
upřednostňuje poloprofesionální videa), ceny video kamer klesají (postačí i kvalitní 
smartphone) a software na editaci videa může být i zdarma (vedle profesionálních softwarových 
programů). 

Bez čeho se však neobejdeme, to je skvělý nápad na scénář, který pomůže zákazníkovi splnit 
jeho potřeby, přání a očekávání.  

Obsahový marketing je strategie, při které nikdy „netlačíme na pilu“, nikdy příliš agresivně 
nenutíme zákazníka ke koupi zboží nebo služby. Pomocí marketingového obsahového sdělení 
s výraznou přidanou hodnotou pro zákazníka budujeme vztah mezi ním a firmou na kvalitním 
základě. Poskytujeme mu důvod, aby se k nám stále vracel, neboť vždy nalezne něco, co 
potřebuje, něco, po čem touží, a to „něco“ mu konkurence neposkytuje. Je-li spokojen, na 
konkurenční značky pomalu zapomíná, a až nastane ten správný moment, jako první mu na 
mysl přijde značka, která o něj kvalitně a dlouhodobě pečuje. Pravidlo č. 1 zní: NESPĚCHAT 
a NETLAČIT NA PILU. 

V rámci video marketingu můžeme pracovat s velkým množstvím nejrůznějších typů videí. 
Z následujícího seznamu si zajisté vybere každý: 

 představení produktu 
 podpora značky 
 video z firemního eventu  
 video rozhovor s odborníkem 
 video návod („how-to-video“) 
 vysvětlující video 
 animovaná videa 
 případové studie 
 video reference zákazníků 
 streamované video (přímý video přenos) 
 360° panoramatické video 
 video s prvky virtuální reality 
 video s prvky rozšířené reality 
 video tisková zpráva 
 video pro účely zákaznické podpory 
 Q&A video (frekventované otázky a odpovědi)  
 video ze zákulisí (tzv. backstage video) 

 

Většinu výše uvedených typů videí je možné využít pro zpracování vzdělávacího obsahu 
v rámci obsahového marketingu, pokud k tomu některé typy nejsou již přímo určeny. Někdy 
potřebujeme pracovat i s kombinací příslušného typu videa a do něj zařazených snímků 

      Zdroj: Shutterstock 



 
 

27 
 

s animacemi, které pomohou s vysvětlením složitějších konceptů či teorií. Usnadňujeme tak 
našemu zákazníkovi proces učení, a především napomáháme zapamatování konceptu, který je 
předmětem edukace. 

Ať již zvolíte typ videa, který nejlépe odpovídá cílům vaší marketingové kampaně, je vhodné 
postupovat analogicky jako při propagaci značky, při níž realizujeme jednotlivé kroky podle 
následující zkratky:  

A B C D 

Prostudujte si následující design video projektu a zapamatujte si tato čtyři písmena označující 
posloupnost kroků vedoucích k realizaci úspěšného videa pro nasazení do marketingové 
kampaně zacílené na budování brandu. 

 

 

A zde je otázka k zamyšlení: 

 

  

                                                                                   
Manažerská otázka: 

Který typ videa se vám jeví jako nejvhodnější pro 
aktivní podporu myšlenky vzdělávání zákazníků? 
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C – vzdělávací obsah ve video marketingu 

Zamysleme se krátce na rolí vzdělávacího obsahu jak v marketingu obecně, tak i specificky ve 
video marketingu. Proč bychom vlastně měli napřít své úsilí tímto směrem? Uveďme několik 
důvodů, jaké povědomí a reputaci mezi zákazníky získává značka, která jde cestou edukačního 
obsahového marketingu.  

Značka, která edukuje zákazníky,  

 získává status lídra v oboru (brand leader); 

 udává směr vývoje daného oboru; 

 je respektovaným odborníkem v daném oboru; 

 výrazně se podílí na úspěchu zákazníka; 

 pro značka, která edukuje zákazníky, je vytvoření zákaznického pouta snazší; 

 dosahuje prestižního postavení v oblasti CSR (společenská odpovědnost firem) a CSV 
(budování sdílených hodnot); 

 kladně ovlivňuje společenské podnikatelské klima; 

 je dobře vnímána v kontextu udržitelného podnikání.  

 
Je snad nějaká značka, která by nechtěla dosáhnout výše uvedeného statusu a postavení na trhu? 
Ano, jak již bylo zmíněno výše, tyto strategické cíle jsou dlouhodobé a není možné jich 
dosáhnout během několika měsíců. Jsou to však cíle hodnotné a jejich realizace může být 
základem budoucí prosperity. 

 

D – doplňková literatura k tématu 

  
Video Marketing Strategy: Complete Guide for 
2020. Yum Yum Videos  
 
Dostupné z: https://www.yumyumvideos.com/video-
marketing-strategy-ultimate-guide/ 

 

https://www.yumyumvideos.com/video-marketing-strategy-ultimate-guide/
https://www.yumyumvideos.com/video-marketing-strategy-ultimate-guide/
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7.4 Podcast marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

Již ve středověku na církevních školách a též na artistických fakultách byla vyučována rétorika 
jako jedno ze sedmi svobodných umění. Je to umění mluveného projevu a umění přesvědčit. 
V novověku umění dobře mluvit patří do rejstříku nezbytných dovedností úspěšného manažera. 
V současnosti nalézá tato dovednost své nové uplatnění v komunikaci pomocí audio nahrávky, 
pro kterou se vžilo slovo podcast. Samotný původ tohoto slova je zajímavý, neboť je složeninou 
dvou anglických slov iPod (ve své době velmi oblíbený MP3 přehrávač firmy Apple) a slovesa 
broadcast, tedy vysílat. 

Pokud platíte ve vaší firmě za rozeného rétora, máte vyhráno, 
pokud ne, řadu detailů lze natrénovat. Vzpomeňme si na 
římského císaře Claudia. Pokud však profesionálně zdatným 
řečníkem nejste, ani jej nenalezneme v týmu zaměstnanců 
firmy, je vždy možné podcast svěřit do rukou vhodnému 
odborníkovi. Proč je to důležité? Na scénu přichází 
podnikatelská příležitost v podobě marketingu založeném na 
podcastingu.  

 

A – Co přinesl výzkum 

Přestože podcasty jsou používány již několik let, ve firemní praxi malých a středních firem jde 
o nástup velmi pomalý. Dle výsledků našeho průzkum aktuálně využívá podcasty ve firemní 
komunikaci pouze 15,83 % malých a středních firem, jak je znázorněno na grafu. 

Využíváte ve své marketingové komunikaci  
podcasty (tj. audio)? Popř. plánujete je začít využívat  

v následujících 12 měsících? 

 

Poznámka: n=259; 1 respondenti vynechal odpověď na tuto otázku 

  

15,83%

69,50%

14,67%

Podcast ve firemní komunikaci

Ano, využíváme

Ne, nevyužíváme

Plánujeme podcasty v následujících 12 měsících

                 Zdroj: Shutterstock 
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B – Přínos podcastingu pro podnikatelskou činnost 

Podcast je naše digitální rozhlasová stanice. Jedná se o velmi účinný nástroj pro propagaci 
značky, firmy a podnikatelských aktivit. Co k realizaci podcastu potřebujeme? Na prvním místě 
je kvalitní obsah, tedy ten dobrý nápad, který bude rezonovat s vašimi posluchači. Bude pro ně 
představovat hodnotu, kterou z jiných zdrojů nezískají. Pokud jsme uspokojivě vyřešili otázku, 
kdo bude tím, který podcastu propůjčí svůj hlas, pak už zbývá jen technické vybavení 
(mikrofon, sluchátka, odhlučněná místnost, software na editaci podcastu apod.). Nahrávací 
studio i s technikou si lze za přijatelnou cenu i pronajmout, popř. se firmy mohou obrátit na 
profesionály v tomto oboru a již připravenou vlastní audionahrávku si mohou nechat na klíč 
sestříhat a obohatit o další prvky jako znělku či vhodnou podkresovou hudební kulisu. 
Technická ani nákladová stránka by tedy neměla být velkou překážkou v realizaci 
marketingových strategií s využitím podcastů. 

A na jaké platformě budeme vysílat? Nechme si poradit od odborníka. Dan Tržil v únorovém 
čísle roku 2021 časopisu Forbes uveřejnil informaci, že 63 % českých posluchačů využívá 
aplikaci Spotify, na druhém místě se pak umístila aplikace Českého rozhlasu, dále Google 
Podcasts a Apple Podcasts. 17  Mezi další úspěšné poskytovatele podcastů patří servery 
Seznamzpravy.cz a Info.cz. K velmi sledovaným patří i server s podcasty Dana Tržila s názvem 
Ceskepodcasty.cz. Mezi dalšími jmenujme velmi úspěšný podcast Proti proudu nebo zajímavé 
podcasty časopisu Forbes (v češtině), popř. Harvard Business Review (v angličtině). Katalog 
českých podcastů zveřejňuje web České podcasty. Můžeme si tedy vytvořit vlastní platformu, 
popřípadě hostovat se svým podcastem na platformě jiného provozovatele podcastů.  

Kromě předtočených podcastů můžeme využívat i formát audia „live“, tedy skutečný přímý 
audio přenos, a to prostřednictvím sociální sítě CLUBHOUSE. Ta je nyní již volně přístupná 
bez nutnosti mít pozvánku od jiného člena. Od května 2021 je provozována i na operačním 
systému Android (kromě iOS).  

 

 

 

Zdroj: Shutterstock 

Jedná se tedy o tzv. streamované audio a jediným omezením je, že sociální síť CLUBHOUSE 
neumožňuje pořizovat nahrávky, což je výslovně uvedeno v podmínkách používání. Nově si 
též můžeme vyzkoušet podobnou funkcionalitu z nabídky sociální sítě Facebook s názvem 
LIVE AUDIO ROOMS.  

 
17 Podcastům se v pandemii nedařilo tak, jak by se dalo čekat. Přesto jsou na vzestupu. Dostupné z: 
https://forbes.cz/podcastum-se-v-pandemii-nedarilo-tak-jak-by-se-dalo-cekat-presto-jsou-na-vzestupu/ 
 

https://ceskepodcasty.cz/
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Máme-li tedy nápad v podobě úžasného tématu, skvělého řečníka, technické zázemí a kvalitní 
vysílací platformu, můžeme obohatit svůj komunikační mix o další komunikační kanál. 
Samozřejmě v souladu s cíli dané marketingové kampaně. S největší pravděpodobností 
přinejmenším rozšíříme řady fanoušků naší značky. Již samotná skutečnost, že firma bude 
využívat podcast ve svém komunikačním mixu mezi prvními, pozitivně ovlivní její image, a je 
reálná šance, že tím vejde do obecného povědomí jako inovativní podnikatelský subjekt, 
k němuž ostatní budou vzhlížet jako k vedoucí značce na trhu. 

Pokud stále ještě váháte, zamysleme se nad výhodami, které podcasting v současnosti 
charakterizují: 

 možnost poslouchat podcast kdykoliv a kdekoliv; 
 možnost poslouchat podcast při jiné činnosti; 
 nižší pořizovací náklady ve srovnání s videem; 
 30–60 minut času (obvyklá délka podcastů) strávených ve společnosti značky; 
 flexibilita při pořizování nových nahrávek podcastů (možnost reagovat téměř okamžitě na 

určitou událost podcastem); 
 možnost propagovat firemní hodnoty a firemní kulturu; 
 možnost vzdělávat své posluchače. 

 
Podcasty poslouchají především mladí, spíše přemýšliví lidé, takže pro firmy, kromě orientace 
na zákazníky, podcast může být i velmi efektivním HR 18  nástrojem pro získávání tolik 
potřebných kvalitních zaměstnanců, obzvláště těch, kteří se s propagovanou firemní kulturou 
ztotožňují. 

V našem průzkumu zjišťujícím situaci v českých malých a středních podnicích (MSP) ocenilo 
největší procento respondentů (79,75 %) jako výhodu podcastu možnost poslouchat podcast 
kdykoliv a kdekoliv. Při promyšleném postupu při zavádění podcastů do firemního 
komunikačního mixu můžeme vhodným způsobem zapojit do samotné tvorby marketingové 
strategie s využitím podcastů i naše stávající zákazníky. Krátká anketní otázka zjišťující 
preferované téma podcastů či název oblíbené platformy zaměřené na vysílání podcastů může 
být cennou zpětnou vazbou pro marketingového odborníka, popř. jiného manažera pověřeného 
přípravou podcastů. 

C – vzdělávací obsah v podcastech 

Obsahový marketing zaměřený na vzdělávací obsah znamená vytváření a sdílení takového 
obsahu, který vašemu publiku přináší skutečnou přidanou hodnotu – obsah, který potřebují a 
chtějí, neboť jim pomáhá nějakým způsobem k osobnímu rozvoji a dosažení jejich vlastních 
cílů. To je důvod, proč vám věnují čas. Pokud značka vzdělává své stávající a potenciální 
zákazníky, poskytuje jim skutečně cennou službu. Současně vytváří základ pevného vztahu na 
kvalitativně nové úrovni, tj. takového vztahu, který zákazník sám oceňuje a aktivně vyhledává. 

 
18 HR je zkratka z anglického Human Resources, tedy lidské zdroje. HR oddělení pak označuje personální 
oddělení. 

https://www.columnfivemedia.com/5-of-the-worst-content-creation-mistakes
https://www.columnfivemedia.com/5-of-the-worst-content-creation-mistakes
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Příkladem velmi kvalitního ryze vzdělávacího podcastu je podcast Akademie věd České 
republiky, jejíž odborníci vytvořili podcastovou sérii Věda na dosah.19 Vzdělávat své zákazníky 
může doslova každá firma, a to bez ohledu na sektor působnosti. 

Z hlediska formátu může mít vzdělávací obsah pro zákazníky mnoho podob: 

 podcast jako rozhovor s odborníkem zaměřený prakticky na řešení problémů (např. návody 
na řešení situací v širším kontextu používání výrobků nebo využívání služeb);  

 podcast jako rozhovor s odborníkem zaměřený na propagaci značky pomocí společensky 
důležitého vzdělávacího obsahu (např. v době pandemie téma dodržování bezpečné 
vzdálenosti);  

 podcast jako rozhovor s odborníkem zaměřený na propojení marketingové či manažerské 
teorie a praxe (audio záznam semináře či příspěvku na odborné konferenci); 

 podcast ve formátu přednášky experta, popř. panelová diskuse; 
 firemní podcast zaměřený na budování značky prostřednictvím vzdělávacích témat 

objasňujících na konkrétních příkladech firemní hodnoty, vzdělávací aktivity v oblasti 
společenské odpovědnosti nebo principy udržitelného podnikání, které firma ctí a přeje si 
být s nimi ztotožňována; 

 podcast jako „hodnotná vzdělávací nugetka“ poskytující vzdělávací téma „po lžičkách“ 
(obvykle informačně hodnotný krátký podcast; vzdělávací téma může být zaměřeno 
jakýmkoliv směrem – např. v bankovnictví frekventované téma finanční gramotnosti, ale 
může být i obecně vzdělávací téma); 

 podcast zaměřený podobně jako filmový trailer, tedy krátký podcast propagující jiný delší 
podcast se vzdělávacím tématem, který bychom neměli přehlédnout, který funguje jako 
‚ochutnávka‘.  

Podcast se vzdělávacím obsahem si může najít své fanoušky i mezi lidmi, kteří jsou běžně velmi 
zaneprázdnění. Předem známá informace o délce podcastu jim umožňuje odhadnout jejich 
časové možnosti. I v hektických dnech si mohou naplánovat a poslechnout svou pravidelnou 
dávku vzdělávacího obsahu. Nadto jim tento systém poskytuje dobrý pocit, že postupují ve 
svém osobních růstu díky vzdělávání vpřed – byť po malých krůčcích, ale přesto. To se následně 
kladně odráží ve vztahu k poskytovateli vzdělávacího podcastu. 

Promyšlené načasování a bezbariérový přístup ke vzdělávacímu obsahu ve formě podcastu jsou 
další dva parametry nezbytné pro úspěch komunikace. Poskytované informace musejí být 
užitečné, zasazené do správného kontextu a musejí přicházet ve správný čas. Kromě volně 
přístupných podcastů může být podcast jako atraktivní formát pro časopisy, na kterém 
vydavatel časopisu může založit (a též vhodně zdůvodnit) způsob monetizace digitálního 
obsahu (obvykle placené předplatné). Dokladem toho je již výše zmíněný časopis Forbes, který 
zpoplatnil sekci podcastů.   

  

 
19  Podcast Akademie věd ČR se nachází na adrese https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/podcasty/ 
 

https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/podcasty/
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Nejrůznější statistiky ukazují nárůst zájmu firem i zákazníků o podcasty. V době pandemie však 
paradoxně došlo k poklesu využívání tohoto komunikačního kanálu ze strany zákazníků, což 
může být spojeno s evidentním omezením času stráveného dojížděním na pracoviště a nárůstem 
práce z domova. „Čím lépe dokážete prostřednictvím obsahu ukázat, kdo jste, a vzdělávat své 
publikum prostřednictvím interakce s vaší značkou , tím více si vaše publikum vytvoří 
jedinečnější osobní spojení s vámi“, to jsou slova odborníka na podcasty jménem Josh 
Ritchie.20 

A zde je otázka k zamyšlení: 

 

 

 

Využití podcastu v rámci obsahového marketingu má velký potenciál pro budování vztahu se 
zákazníkem, který má o důvod více se k takové firmě ve svých online toulkách periodicky 
vracet. Při práci s podcasty je proto důležitá zejména pravidelnost a vytrvalost, neboť tento 
kanál nepatří mezi nástroje výkonnostního marketingu, ale své ovoce přináší v delším časovém 
horizontu, a to nejméně 6 měsíců. Výsledek však stojí za vložené úsilí.  

Podcast jako zajímavý formát sdílení obsahu může být součástí i hybridních eventů, kterým se 
věnujeme v následující kapitole (kapitola 7.5).   

 
20 RITCHIE, Josh, 2017. 5 Ways to Educate Your Customers Through Content. Dostupné z: 
https://www.columnfivemedia.com/5-ways-educate-customers-content/ 

 

                                                                                     
Manažerská otázka: 

Jaké bude konkrétní zaměření vzdělávacího obsahu 
šířeného pomocí podcastů pro vaše zákazníky? 

https://www.columnfivemedia.com/360-degree-motion-graphic-how-to-build-your-brand
https://www.columnfivemedia.com/5-ways-educate-customers-content/
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D – doplňková literatura k tématu 

  

Podcastům se v pandemii nedařilo tak, jak by se 
dalo čekat. Přesto jsou na vzestupu 

https://forbes.cz/podcastum-se-v-pandemii-nedarilo-
tak-jak-by-se-dalo-cekat-presto-jsou-na-vzestupu/  

Facebook přichází s novou službou Audio Rooms a 
konkuruje aplikaci Clubhouse 

https://cdr.cz/clanek/facebook-prichazi-s-novou-
sluzbou-audio-rooms-konkuruje-aplikaci-clubhouse 

 

 

 

  

https://forbes.cz/podcastum-se-v-pandemii-nedarilo-tak-jak-by-se-dalo-cekat-presto-jsou-na-vzestupu/
https://forbes.cz/podcastum-se-v-pandemii-nedarilo-tak-jak-by-se-dalo-cekat-presto-jsou-na-vzestupu/
https://cdr.cz/clanek/facebook-prichazi-s-novou-sluzbou-audio-rooms-konkuruje-aplikaci-clubhouse
https://cdr.cz/clanek/facebook-prichazi-s-novou-sluzbou-audio-rooms-konkuruje-aplikaci-clubhouse
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7.5 Marketing hybridních eventů se zaměřením na vzdělávací obsah 
 
A – Co přinesl výzkum 

Ve výzkumném šetření jsme se respondentů dotázali, zda již poskytují či se chystají 
v následujících 12 měsících poskytovat svým zákazníkům vzdělávací (edukační) obsah. 
Odpovědi respondentů předčily naše očekávání. 

Vzděláváte své zákazníky již nyní nebo plánujete poskytovat  
svým zákazníkům vzdělávací obsah v následujících 12 měsících? 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: n=259; 1 respondent vynechal odpověď na tuto otázku 

 

 

 

 

 

 

Pokud sečteme podnikatelské subjekty z kategorie malých a středních podniků, kteří již 
vzdělávají zákazníky, s těmi, kteří se k tomuto kroku chystají v následujících 12 měsících, 
dostáváme číslo 76,83 % - tedy více než tři čtvrtiny firem v této kategorii shledává vzdělávání 
zákazníků za vhodnou marketingovou strategii. Může to být klasický face-to-face event21, může 
to být online event, můžeme připravit i hybridní event, který bude kombinací obou.  

  

 
21 Face-to-face event je akce nebo setkání tzv. tváří-v-tvář, zde vzdělávací událost vedená lektorem odehrávající 
se ve fyzickém prostředí. 

66,41%

23,17%

10,42%

Vzdělávání zákazníků 
v marketingové praxi MSP v ČR

Ano, vzděláváme

Ne, nevzděláváme

Plánujeme vzdělávat v následujících 12 měsících

                                                                                
Manažerská otázka: 

Do které z uvedených kategorií patří vaše firma? 
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B – Přínos (hybridních) eventů pro podnikatelskou činnost 

Z pohledu vzdělávání zákazníků je pro nezúčastněné pozorovatele dění na českém trhu velmi 
zajímavé. V posledních několika letech proběhlo několik velmi inspirativních a doslova 
nepřehlédnutelných kampaní spojených s obchodními centry, popř. velkými obchodními domy. 
Pro účely marketingového průvodce je představujeme jako inspirativní mini případové studie.  

Z realizovaných kampaní v českém prostředí je možné uvést 
příklad obchodního centra Nový Smíchov a úspěšné 
marketingové kampaně založené na vzdělávání zákazníků. 
Kampaň měla atraktivní název „Obři oceánů“ a po odborné 
stránce ji garantoval časopis National Geographic Česko. Na 
její realizaci se podílela řada odborných institucí. Zákazníci 
si přímo v prostředí obchodního centra mohli prohlédnout 
originální zub pravěkého žraloka megalodona starý  
13 milionů let – viz obrázek 22, makety velryb a žraloků  
i podmanivé vizuály z podmořského světa.  

Organizátor výstavy Pavel Kratochvíl k tomu uvádí: „Na výstavě pracoval velký tým složený 
z umělců, špičkových řemeslníků i odborných poradců tak, aby všechny exponáty mohly být 
dokonalou kopií oceánských obrů a mohly sloužit i jako naprosto věrná učební pomůcka. 
Většina exponátů je navíc zasazena do tematických scenérií tak, aby byl jejich příběh ještě 
autentičtější a z výstavy jste si mohli odnést neopakovatelné zážitky ze setkání s těmito 
tvory.“23  

Tato vzdělávací marketingová akce poskytla prostor pro zajímavou interaktivitu: díky 
speciálním brýlím a virtuální realitě návštěvníci mohli být na chvíli potápěčem  
a zaplavat si s delfíny či žraloky. Díky instalaci speciální audio stěny si mohli poslechnout 
nádherný zpěv velryb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 https://www.obri-oceanu.com/cs/detail/sbirka-celisti-a-zubu 
23 https://www.obri-oceanu.com/#about 

Obři oceánů                                                          Foto: www.nenudímese.cz 

Obři oceánů – výstavní panel  
s čelistmi a zuby žraloků 
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Edukační interaktivní výstavu s online marketingovou podporou umístěnou do obchodního 
centra navštívili (i opakovaně) příslušníci všech generací a obzvláště pro ty nejmenší 
návštěvníky se stala nezapomenutelným zážitkem. Celá kampaň byla založena na atraktivním 
vzdělávacím tématu. Vysoká profesionalita zpracování kampaně přispěla k vytvoření 
pozitivního vztahu k pořadateli. Díky interaktivní části výstavy se zákazníci mohli zapojit do 
děje a vyzkoušet si virtuální realitu a další multimediálních prvky. 

Obdobně úspěšnou je i vzdělávací interaktivní akce určená pro děti ve věku od čtyř do jedenácti 
let s názvem „Moje tělo“, která se konala v nákupním středisku Metropole Zličín v Praze 5. 
Jejím cílem bylo inspirovat malé děti k tomu, aby se jednou vydaly na profesní dráhu lékařů – 
tedy povolání, které je nadmíru potřebné obzvláště v krizových situacích, které aktuálně 
prožíváme od března roku 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru. 

Putovní vzdělávací akce „Moje tělo“, byla určena pro děti od 4 do 
11 let, tedy pro individuální zájemce či předškolní a školní 
skupiny. Mladé medičky s nesporným pedagogickým talentem ve 
spolupráci s dětmi zkoumaly kostru člověka či lidský mozek, děti 
převlečené do bílých plášťů a čepiček s motivem levé a pravé 
hemisféry mozku si „hrály na doktory“, prováděly operace a 
vyvrcholením a odměnou jim bylo získání certifikátu. Zatím 
nevíme, kolik z nich se stane skvělými lékaři, ale tento typ 
zkušenosti a znalosti získané hrou již v dětském věku může 
ovlivnit volbu jejich povolání. Co však ovlivní zcela jistě, je vztah 
k OC Metropole Zličín. 

 

 

Čtyřleté děti, které navštívily vzdělávací marketingovou akci „Moje tělo“, odpověď na tuto 
otázku bezpečně ovládají.  

Období pandemie přineslo nutnost komunikovat se zákazníky zcela novým způsobem. Prožili 
jsme lockdown, firmy komunikovaly o životně důležitých otázkách jako je dodržování 
bezpečné vzdálenosti či používání desinfekce s cílem maximálně omezit šíření koronaviru 
COVID-19.  
 
 
 

Moje tělo                  Foto: autorka 

                                                                                  
Manažerská otázka: 

Víte, z kolika kostí se skládá lidské tělo? 
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S marketingovou komunikací s vysokou mírou empatie vůči zákazníkovi přišla i firma IKEA.  

Myšlenka byla velmi jednoduchá: když nyní nemůžete 
přijít na oblíbené masové kuličky k nám do naší 
restaurace, připravte si je doma sami  
– a odtajnila své ‚rodinné stříbro‘ v podobě online 
zveřejnění receptu na jejich přípravu ve formátu 
edukačního videa. Zajímavé edukační obsahové sdělení 
s nádechem empatie oslovilo značnou část populace 
a masové kuličky Ikea se staly součástí našeho 
jídelníčku.24 

 

Příjemný pocit, že moje oblíbená značka “na mě myslí”, zůstane nadlouho v povědomí 
zákazníků a masové kuličky IKEA budou ještě dlouho fungovat v roli vzdělávací připomínací 
reklamy. Událost v podobě původní typické fyzické návštěvy IKEA restaurace po ukončení 
nákupů tak získala online pokračování v podobě edukačního videa s receptem.  

Marketing hybridních eventů začala využívat celá řada kreativních marketingových týmů. 
Co tedy označujeme tímto termínem? Podstatou marketingu hybridních eventů je strategie 
založená na zprostředkování zážitku pomocí nějaké akce, události (eventu), který probíhá 
současně ve fyzickém i virtuálním prostředí. Hybridní eventy naleznou své uplatnění v celé 
řadě oborů, jmenujme alespoň hotelnictví, gastronomii či lázeňství, ale také farmacii či 
potravinářství. Zapojení digitálních komunikačních kanálů akci „prodlouží a pošle do světa“, 
neboť po ní zůstane dlouhodobá digitální stopa. 

C – vzdělávací obsah v marketingu hybridních eventů 

Vzdělávací obsah jako náplň hybridního event marketingu můžeme směřovat  

 přímo k předmětu podnikání nebo 

 k jakémukoliv jinému vzdělávacímu tématu. 
 

Příkladem prvního přístupu je např. účetní firma, která ve vzdělávací části eventu pro své 
klienty nabídne přednášku na téma nejnovějších daňových změn nebo komplikovanou 
problematiku některých ustanoveních zákona vztahující se k účtování při vývozu či dovozu 
zboží a služeb. Ocení zákazníci takový vzdělávací obsah? Zajisté ano. 

 
24 Chybějí vám? IKEA zveřejnila recept na své legendární masové kuličky 
-  https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/chybeji-vam-ikea-zverejnila-recept-na-sve-legendarni-masove-kulicky-
40321171 

 

Masové kuličky IKEA     Foto: Profimedia.cz 

https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/chybeji-vam-ikea-zverejnila-recept-na-sve-legendarni-masove-kulicky-40321171
https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/chybeji-vam-ikea-zverejnila-recept-na-sve-legendarni-masove-kulicky-40321171
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Jak však firma nabídne vzdělávací téma, které přímo s předmětem jejího podnikání nesouvisí? 
Poučme se u úspěšných zahraničních firem.  

Již od roku 2017 provozuje společnost Apple vzdělávací laboratoře pod názvem Today at 
Apple zaměřené na desítky vzdělávacích témat od malování, přes editaci videa až po 
programování pro všechny věkové kategorie. Tyto vzdělávací eventy provozuje za standardních 
podmínek v prostorách svých prodejen. V době pandemie firma rychle zareagovala a část 
programu nabízí v on-line formě. Školiteli jsou jak vlastní odborníci společnosti Apple, tak 
např. renomovaní umělci, učitelé, vědci, kteří žijí v blízkosti prodejen Apple. Vzdělávací 
laboratoře jsou hojně navštěvovány, jsou zdarma a nejsou nijak vázány na závazek či povinnost 
si cokoliv od společnosti Apple nakoupit. Nemáte-li potřebné technické vybavení, firma vám 
ho ráda zapůjčí. Tipněte si, kolik takových vzdělávacích laboratoří probíhá celosvětově? 
Neuvěřitelných 18 tisíc týdně. 

Dalším skvělým příkladem je britský bankovní dům Barclays, který v rámci programu 
Barclays‘ Code Playground učí děti zákazníků programovat.  

V prostředí s úchvatnou grafikou se děti nejen interaktivně zapojí a zabaví, ale naučí se přitom 
velmi hodnotnou dovednost.  Proč to banka dělá? Proč využívá vzdělávací obsah, který nemá 
nic společného s bankovními produkty, jako je např. hypotéka, či s tématem kyberbezpečnosti? 
Pomocí tohoto vzdělávacího programu banka Barclays vštěpuje rodičům důvěru ve značku, 
odstraňuje komunikační bariéry, posiluje loajalitu a vystupuje jako značka, která se o klienta 
stará mnohem více než o okamžité zisky. Je pravděpodobné, že z malých dětí se jednou stanou 
bankovní klienti bankovního domu Barclays, ale možná z nich jednou budou i skvělí 
programátoři.  

 

 

 

 

 

Ať již se jedná o tradiční face-to-face eventy, nebo on-line vzdělávací setkání, popřípadě o 
jejich kombinaci v podobě hybridního eventu, daná značka v roli poskytovatele vzdělávacího 
obsahu pomáhá zákazníkovi v jeho pozdějších rozhodovacích procesech při nákupu zboží nebo 
služeb. I o tom je edukační obsahový marketing. 
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D – doplňková literatura k tématu 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manažerská otázka: 
Jaké téma byste zvolili pro vzdělávání zákazníků, 
které nesouvisí s předmětem vašeho podnikání, ale 
vy sami ho považujete za (společensky) důležité? 

 

Manažerská otázka: 
Jaké téma / jaký vzdělávací obsah byste zvolili pro 

vzdělávání zákazníků v souladu s předmětem  
vašeho podnikání? 

 

Finanční obsahový marketing podporuje 
angažovanost zákazníků 

www.derivat.sk 
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7.6 Firemní blog se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

A – Co přinesl výzkum 

Komunikace se zákazníky prostřednictvím firemního blogu25 byla též v hledáčku zájmu našeho 
výzkumu. Čísla ukazují, že firemní blog je hojně využívaným komunikačním kanálem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Shutterstock 

Doplňme též, že pravidelná aktualizace blogu unikátním obsahem může být oním pověstným 
jazýčkem na vahách při rozhodování o spuštění firemního blogu. Porovnejte situaci u vás 
s následujícími čísly. 

Máte firemní blog nebo plánujete jeho zřízení  
v následujících 12 měsících? 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: n=259; 1 respondent vynechal odpověď na tuto otázku 

 

 
25 Firemní blog je pravidelně aktualizovaná část webu psaná neformálním, popř. konverzačním jazykem, kterou 
má ve firmách obvykle na starosti copywriter, popř. jiný pověřený odborník.  
 

34,75%

51,35%

13,90%

Firemní blog 

Ano, máme firemní blog

Ne, nemáme firemní blog

Plánujeme zřízení firemní blogu v nadcházejících 12 měsících
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V souvislosti s oblíbeností videa jako komunikačního nástroje jsme se zeptali i na firemní vlog, 
tj. video blog obvykle umístěný na YouTube. Dle výsledků výzkumu mezi malými a středními 
firmami firemní vlog provozuje pouhých 10,42 % firem. 

Zřízení firemního blogu je na jedné straně velká příležitost, ale na druhé straně poměrně 
náročná výzva a především zodpovědnost. Jedná se nám totiž o to, aby náš blog byl blogem 
úspěšným, na jehož další pokračování se fanoušci dané firmy těší. Pravidelně a často 
aktualizovaný blog přispívá k oblibě dané firmy/značky, generuje návštěvnost stránek a jeho 
čtenáři zajímavé příspěvky na blogu sami sdílejí, čímž napomáhají k lepšímu umístění stránky 
v organických výsledcích vyhledávání26. To, samozřejmě, může ovlivnit tržby.  

B – Přínos blogu pro podnikatelskou činnost 

Firemní komunikace prostřednictvím firemního blogu má v komunikačním mixu velmi 
specifické, ničím jiným nezastupitelné místo. Blog je místem i pro budování dobrého jména 
firmy. Neformálnější styl komunikace na blogu přispívá k vytvoření užšího vztahu se 
zákazníky. Blog není v žádném případě obtěžujícím typem komunikace, podobně jako např. 
nevyžádaný leták ve schránce. Ke starším příspěvkům se čtenář blogu může kdykoliv vrátit. 
Příspěvek na blogu by měl mít ideálně 1800–2500 znaků včetně mezer; vyžaduje-li to povaha 
textu, může být i delší, ale digitální čtenář současnosti preferuje kratší texty. Je-li povolena 
interaktivita, čtenář blogu může připojit svůj vlastní komentář, názor, připomínku či otázku. 
Blog je živoucím komunikačním médiem a měl by čtenáře především zaujmout, pobavit, ale i 
přiučit něčemu novému. Měl by být především orientován na zákazníka a prvoplánově řešit 
jeho potřeby a problémy. Vzdělaný zákazník na základě vzdělávacího obsahu, který mu cíleně 
předkládáme, je ten nejlepší zákazník, který se k nám bude opakovaně vracet. 

C – vzdělávací obsah ve firemním blogu 

Z hlediska strategie obsahového marketingu zaměřeného na edukační obsah je potřebné se 
zamyslet nad postupy a formáty vhodnými pro vzdělávání zákazníků. Kolem vašeho 
‚vzdělávacího blogu‘ se vytváří online komunita příznivců a je jen na vás, jakým směrem se 
rozhodnete tuto komunitu budovat. Bude to spíše diskusní fórum? Bude to spíše podpora pro 
příznivce vaší značky? Anebo to bude skutečně akční komunita, pořádající např. hybridní 
eventy? Každé zacílení má své jemné nuance, ale vzdělávací obsah vhodný pro jakýkoliv typ 
komunity čtenářů vašeho blogu může zahrnovat tyto formáty a témata: 

 krátké demonstrační video o netradičním využití vašeho produktu v širším kontextu; 
 informace o vytvoření nové podskupiny specificky zaměřené na jeden vzdělávací 

aspekt/ jedno téma v rámci odběratelů vašeho blogu; 
 výběr nejzajímavějších příspěvků z diskuse na vašem blogu za minulé období; 
 informace o odkazech na váš blog v jiných médích; 
 informace o nové publikaci týkající se zacílení vašeho blogu a odkaz, kde je možné ji 

získat; 

 
26 Organické výsledky vyhledávání označují přirozenou a neplacenou pozici firmy v internetovém vyhledávači 
(Google, Seznam apod.). 
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 video pozvánka na konferenci (např. CONTENT FIRST), kde bude vystupovat 
odborník na vzdělávací obsah z vaší firmy s příspěvkem; 

 překlad příspěvku na zahraničním blogu se specializací na obsahový marketing; 
 zveřejnění infografiky s daty zaměřenými na edukační obsahový marketing; 
 dotaz směrem ke komunitě, jaká témata by členy komunity aktuálně zajímala 

(relevance obsahu); 
 informace s odkazem na firemní anketu či průzkum na sociálních médiích; 
 informace s pozvánkou na nadcházející vzdělávací webinář pořádaný vaší firmou 

s odkazem na přihlášku k účasti apod. 
 

Snažit se předložit na tomto místě kompletní výčet všech existujících možností tematického 
zaměření a formátů určených ke zveřejnění na vašem blogu není možné, neboť onu barvitou 
spleť zaměření edukačního obsahu vhodného ke sdílení pro vaše zákazníky přinese život sám. 

Shrnutí našeho přemýšlení o smyslu firemního blogu bychom mohli vyjádřit takto: 

V souladu s principy obsahového marketingu  
účelem firemního vzdělávací blogu je 

vzdělávat a zapojit zákazníka  
do komunity obdobně smýšlejících lidí. 

Veškeré naše blogování by mělo směřovat k naplnění tohoto účelu, přičemž musíme mít na 
paměti, že blog je pouze jeden z digitálních komunikačních kanálů v portfoliu komunikačních 
možností sdružených v našem komunikačním mixu. Všechny komunikační kanály by měly 
harmonicky souznít při využití specifik jednotlivých z nich.  
 

 

 

 

 

  

 
Manažerská otázka: 

Víte, jak vzniklo anglického slovo BLOG? 

 
Manažerská otázka: 

Jak byste zformulovali účel firemního blogu 
z pohledu zákazníka? 
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D – doplňková literatura k tématu 

 

  Vytvořte si vlastní blog snadno a rychle  

https://www.webnode.cz/blog/2021/03/jak-vytvorit-
vlastni-blog-navod-pro-zacatecniky/ 

 

 

  

https://www.webnode.cz/blog/2021/03/jak-vytvorit-vlastni-blog-navod-pro-zacatecniky/
https://www.webnode.cz/blog/2021/03/jak-vytvorit-vlastni-blog-navod-pro-zacatecniky/
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7.7 Engagement marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

A – Co přinesl výzkum 

Marketingový termín engagement v češtině nenacházel dlouho vhodný ekvivalent a zdomácněl 
v anglické podobě velmi rychle. Stalo se to především kvůli jeho obtížné přeložitelnosti do 
češtiny v různých kontextech použití tohoto výrazu. Nejprve se začal objevovat český 
ekvivalent „zapojení se“ ve smyslu „vtažení do děje“. Teprve v nedávné době se objevuje 
vyjádření slovem „angažovanost“ zákazníka, která má souvislost s vytvářením takových 
příležitostí pro zákazníka, aby se aktivně zapojil do nabízených komunikačních a dalších 
marketingových aktivit. Každopádně je to o příležitosti ke vzájemné interakci mezi 
značkou/firmou a zákazníkem. Tomu odpovídala i výzkumná otázka:  

Poskytuje vaše komunikační sdělení zákazníkům prostor pro interakci?  
(Zákazník může přímo odpovědět, poskytnout zpětnou vazbu, položit dotaz apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: n=258; 2 respondenti vynechali odpověď na tuto otázku 

Prostor pro interakci znamená, že zákazník může přímo reagovat, poskytnou zpětnou vazbu, 
položit dotaz apod. Komunikační prostor je pro něj připraven bezbariérově, ovládání je 
intuitivní, všechny potřebné funkce jsou snadno dohledatelné a uživatelsky příjemné. 

Sečteme-li odpovědi respondentů s volbou „výjimečně“ a „nikdy“, dostáváme číslo 21,31 %, 
tj. přibližně jedna pětina respondentů nepřikládá důležitost potřebě připravit komunikační 
prostředí a formulovat komunikační sdělení tak, aby svou vlastní podstatou umožňovaly 
doslova „vtažení zákazníka do děje“. Již od dob vzniku Webu 2.0, tj. od roku 2004, online 
komunikace přinesla zásadní změnu a předchozí statické publikování bylo nahrazeno 
možnostmi pro interakci mezi uživateli v podobě komunikace, online spolupráce či sdílení 
informací. Proč je vytváření příležitostí pro interagování zákazníka se značkou tak důležité? 
Vítejte ve světě engagement marketingu, tedy marketingu, kde hlavní roli hraje angažovanost 
či zapojení zákazníka do děje. 

  

  

29,84%

48,84%

17,05%
4,26%

Poskytuje vaše komunikační 
sdělení zákazníkům prostor 

pro interakci?

Vždy Často Velmi výjimečně Nikdy
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B – Přínos angažovanosti zákazníka pro podnikatelskou činnost 

Marketingoví odborníci na angažovanost zákazníků Pansari a Kumar pracují s takto 
formulovanou myšlenkou: „Je-li zákazník spokojen ve svém vztahu k firmě a následně si vytvoří 
emocionální pouto, lze konstatovat, že je angažovaným zákazníkem. Spokojenost zákazníka 
vede k opakovaným nákupům (přímé zapojení zákazníka) a emocionální pouto 
k produktu/značce/firmě dále motivuje zákazníka k záměrnému doporučení, šíření ústní 
reklamy prostřednictvím sociálních médií a zvýšené zpětné vazbě směrem k firmě (nepřímé 
zapojení zákazníka)“. 27 

Nyní si již dokážeme představit důležité důvody, proč v marketingu pracovat se zapojením 
zákazníků. Jak to však můžeme udělat zcela konkrétně? Prostoru ke zlepšení a konkrétních 
klasických možností v této oblasti je celá řada. Prostudujte si následující tabulku, která přináší 
vhodné klasické prostředky pro stimulaci zapojení zákazníků podle jejich příslušnosti do 
jednoho ze čtyř zákaznických segmentů.28 

Segment Prostředek 
nový  
zákazník 

finanční stimul, slevový kupón, výhody 
spojené s poskytováním služby, nabídky 
vyzkoušení zdarma 

pravidelný  
zákazník 

výhodná nabídka pro majitele starší verze 
produktu, bonusové body, personalizovaná 
nabídka na základě znalosti chování 
zákazníka z minulých nákupů 

loajální  
zákazník 

věrnostní zákaznický program, věrnostní 
karta 

zákazník znovu 
získaný zpět 

individuální přístup, zvýhodnění dřívějších 
nabídek 

 
Abychom zákazníka dokázali angažovat v současné digitální době, musíme dbát na propojení 
všech stimulačních prostředků v reálném a digitálním prostředí. Nesmíme zapomenout, že 
nejmladší Generace Z očekává online přístup ke všem stimulačním pobídkám. 

Digitální doba přináší současně řadu nových možností, jak zákazníka aktivizovat. V souladu se 
zaměřením této marketingové příručky se soustřeďme na edukační obsah sdílený se 
zákazníkem v různých formátech za účelem zvýšení jeho zapojení a častější interakce. 

  

 
27 HOLLEBEEK, Linda D a David E SPROTT, 2021. Handbook of research on customer engagement, s. 4-5. 
ISBN 978-1-80088-610-0. 
28 HOLLEBEEK, Linda D a David E SPROTT, 2021. Handbook of research on customer engagement, s. 7-8. 
ISBN 978-1-80088-610-0.  
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C – vzdělávací obsah v engagement marketingu  

Jak může integrace vzdělávacího obsahu do komunikačního mixu kladně ovlivnit zapojení 
zákazníka do interakce se značkou nebo firmou? Máme k dispozici několik možností, které 
vedou k větší a častější interakci se značkou: 

 vzdělávací soutěž na sociálních médiích; 

 sběratelské karty, kolekce, samolepky; 

 spotřebitelské soutěže se vzdělávací tématikou; 

 uveřejnění slovníčku pojmů na webu firmy; 

 hybridní vzdělávací eventy a výstavy; 

 fotografické soutěže se vzdělávací tématikou; 

 mobilní vzdělávací videohra; 

 veřejná přednáška, seminář, webinář; 

 online vzdělávací kvíz s vyhodnocením na webu firmy; 

 firemní reklamní předmět s přesahem do vzdělávání. 
 

Zajisté vznikne i řada dalších kreativních nápadů. 

Ve všech výše uvedených případech vnímáme vzdělávání zákazníka jako aktivum v pozadí, 
kterého jsme dosáhli díky připravenému prostoru a příležitosti pro interakci mezi zákazníkem 
a značkou. Výše uvedené návrhy ovlivní chování zákazníků vůči značce, přispějí k pozitivnímu 
vnímání image značky a jako minimum povedou ke zvýšení návštěvnosti firemního webu a 
současně stimulují a umocní sdílení zkušeností se značkou ústně či online v sociální bublině 
zákazníka. Dodejme, že současně plní i společenskou funkci, neboť angažovaný zákazník tímto 
způsobem získává znalosti či dovednosti zcela neplánovaně a spontánně, během každodenní 
běžné činnosti. Vzdělávací obsah šířený značkou vede ke vzdělávání zákazníků, ale též k jejich 
sebevzdělávání (pedagogové tento typ vzdělávání nazývají informálním učením). Vzdělávací 
aktivity jsou zajímavé, zábavné a zákazníci si je pamatují po dlouhou dobu. Po dlouhou dobu 
se jim v mysli vybavují v asociaci se značkou, která je pro něj připravila. Marketingové aktivity 
firmy na tomto poli představují výraznou konkurenční výhodu, přičemž jejich případná 
replikace ze strany konkurence není tak snadnou záležitostí. 

V současné digitální éře jsou zákazníci naším nejcennějším aktivem. Pouze ty společnosti, které 
neúnavně připravují příležitosti pro zapojení zákazníků v průběhu celého životního cyklu 
zákazníka mají šanci uspět i v budoucnosti. To současně znamená, že marketingoví odborníci 
musejí dobře zvládnout marketingovou strategii zaměřenou na angažovanost zákazníků. 
Pomůže jim v tom pochopení síly vzdělávacího obsahu při vytváření příležitostí pro 
engagement a znalost funkcionalit vhodně zvolených nových technologií. Engagement 
zákazníků díky vzdělávacímu obsahu současně plní i důležité společenské cíle. 
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D – doplňková literatura k tématu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Customer Engagement Is Your Secret Weapon to 
Beat the Competition. Forbes  

https://www.forbes.com/sites/shephyken/2021/02/21/cu
stomer-engagement-is-your-secret-weapon-to-beat-the-
competition/ 

 

 

  

https://www.forbes.com/sites/shephyken/2021/02/21/customer-engagement-is-your-secret-weapon-to-beat-the-competition/
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2021/02/21/customer-engagement-is-your-secret-weapon-to-beat-the-competition/
https://www.forbes.com/sites/shephyken/2021/02/21/customer-engagement-is-your-secret-weapon-to-beat-the-competition/
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7.8 Mobilní aplikace a in-app marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

Analytický nástroj Google Analytics (nejnověji Google Analytics 4) je naší první volbou, 
pokud chceme zjistit, z jakého zařízení na náš web fanoušci či jen náhodní „kolemjdoucí“ 
přicházejí. Tato informace se nachází přímo na domovské stránce Google Analytics a na 
přehledném grafu vidíme procentuální rozdělení návštěv podle zařízení mezi počítač, mobil a 
tablet. Tato informace je pro nás důležitá, neboť výzkumná šetření poukazují na skutečnost, že 
dnes je již více než 60 % přístupů z mobilních zařízení v porovnání se všemi přístupy.  

O responzivním designu webové stránky jsme hovořili již v první kapitole této příručky. Nyní 
se tedy zaměříme na mobilní aplikace a tzv. in-app marketing. Jeho podstatou je umístění 
marketingového sdělení přímo do uživatelského prostředí mobilní aplikace.  

A – Co přinesl výzkum 

Jednou z otázek výzkumného šetření byla i výzkumná otázka týkající se situace s mobilními 
aplikacemi v malých a středních firmách. Odpovědi respondentů jsou vyjádřením relativní 
četnosti mobilních aplikací ve firmách v procentech.  

Máte vlastní firemní mobilní aplikaci nebo plánujete její spuštění  
v následujících 12 měsících? 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: n=259; 1 respondent vynechal odpověď na tuto otázku 

 

Zjištěná četnost 17,37 % je pro segment malých a středních firem poměrně nízká. Pohodlí 
mobilních aplikací si mohou užívat především klienti firem specializujících se na módu. Nižší 
četnost výskytu mobilních aplikací je však logická především vzhledem k nákladům spojených 
s pořízením mobilní aplikace. Avšak současně jde proti trendu, kdy stále více a více lidí pracuje 
prostřednictvím chytrého mobilního telefonu či jiného mobilního zařízení a zákazníci jsou stále 
„on the go“. Při rozhodování o zřízení mobilní aplikace je nutné vzít v úvahu i velkost trhu, na 
kterém firma působí. 

  

17,37%

75,68%

6,95%

Mobilní aplikace v malých a 
středních firmách

Ano, máme mobilní aplikaci.

Ne, nemáme mobilní aplikaci

Plánujeme spuštění mobilní aplikace v následujících 12 měsících.
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B – Přínos mobilních aplikací a in-app marketingu pro podnikatelskou činnost 

Zodpovězme si jeden často kladený dotaz: Proč bychom měli mít mobilní aplikaci, když už 
máme responzivní web? 

Ing. Michal Fiala, marketingový odborník se specializací na chatbot marketing a mobilní 
aplikace k tomu poznamenává: „Mobilní aplikace dokáže lépe reagovat na vaše potřeby než 
web (sbírá v pozadí více informací), dokáže posílat push up notifikace 29 a je více friendly, tedy 
uživatelsky přívětivá. Máte ji vždy po ruce a je zpravidla rychlejší.“ 

Dříve než začneme vážně uvažovat o mobilní aplikaci, položte si tyto konkrétní otázky: 

 Jak konkrétně aplikace prospěje vašemu podnikání? 

 Je mobilní aplikace přáním vašich zákazníků? 

 Je vhodné vytvořit mobilní aplikaci v operačním systému Android nebo iOS, nebo jsou 
potřebné oba? 

 Je mobilní aplikace skutečně tím nejvhodnějším řešením? 
 

Jedná se o specifické otázky, a tak konzultace s odborníkem je zcela namístě.  

 

 

 

 

 

V souvislosti s využitím již existující mobilní aplikace se společně zamysleme nad novým 
trendem, který spočívá v cíleném předávání komunikačního sdělení přímo v mobilní aplikace 
v čase, kdy s ní zákazník pracuje. Hovoříme o marketingovém nástroji označované jako  
„in-app marketing“, tj. o marketingu přímo v mobilní aplikaci.  

Jako příklad zdařilého in-app marketingu můžeme uvést aplikaci mobilního bankovnictví 
Raiffeisenbank. Redesign této aplikace s převládajícími odstíny výrazné žluté barvy na 
antracitovém pozadí byl spuštěn s příchodem roku 2019. Velmi zajímavý je způsob využití 
prostředí této aplikace mobilního bankovnictví pro další komunikaci s klienty. Jedním z cílů 
takto koncipované komunikace je budování pozitivního PR, a to díky promyšleně nastavené 
komunikaci s klienty.  

  

 
29 Push up notifikace jsou krátké informační zprávy či oznámení, které se zobrazují na ploše počítače nebo 
telefonu. 

 
Manažerská otázka: 

Dokážete odpovědět na otázku, proč je/není vhodné 
pořízení mobilní aplikace pro vaše podnikání? 
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A jak in-app marketing v tomto případě funguje? Klienti banky v sekci KOMUNIKACE 
dostávají různé zprávy – kromě zpráv týkajících se vlastního provozu mobilního bankovnictví 
– též informace o dalších aktivitách či úspěších Raiffeisenbank (vyhlášení banky popáté v řadě 
klientsky nejpřívětivější bankou roku, informace o spolupráci s nadací Dobrý Anděl či o dalších 
marketingových aktivitách, např. Raiffeisenbank jako partner Dnů Marianne nebo informace o 
podpoře zdravého životního stylu a ochrany přírody díky partnerství s Nextbike Czech 
Republic – sdílená kola). Tyto zprávy si uživatelé aplikace zobrazí, pokud si sami přejí, a to 
v čase, kdy se v prostředí mobilní aplikace pohybují. Množství zpráv je citlivě regulováno – 
jsou sdíleny opravdu jen ty nejpřínosnější zprávy. Klienti banky tak mají informace doslova "z 
první ruky" a mohou být na svou banku právem hrdi.  

Jednou z dalších úspěšných firem využívajících in-app marketing je společnost Duolingo 
nabízející aplikace na výuku cizích jazyků. Jejich kampaň je zaměřena např. na tzv. 
onboarding30 kampaň, kdy je uživatel doslova vtažen do děje s cílem, aby se co nejrychleji 
začal skutečně učit, přičemž je aplikací veden procesem personalizace svého účtu s cílem 
poskytnout mu skvělou uživatelskou zkušenost. Jednoduchý a uživatelsky příjemný 
„onboarding“ se stává konkurenční výhodou a uživatelé svou zkušenost rádi sdílejí na 
sociálních sítích.    

Marketingová strategie založená na in-app marketingu znamená další způsob, jak efektivně 
využít již existující mobilní aplikace. Výše uvedené příklady Raiffeisenbank a společnosti 
Duolingo jsou inspirativní, přičemž model této komunikace je přenositelný do jakéhokoliv 
sektoru podnikání. Budovat své PR může tímto způsobem jakýkoliv podnikatelský subjekt. 

Prostředí mobilních aplikací navíc dovoluje použití multimediálních souborů (audio, video, 
animace apod.), což činí komunikační prostředí ještě atraktivnějším, než je tomu jen u 
základního formátu v podobě digitálně tištěných zpráv. Tyto zprávy nejsou pro uživatele 
mobilní aplikace obtěžující (již se v aplikaci pohybuje) a jsou zde ještě dvě velké výhody: 
nemohou být zablokovány ad blockery31 a nemohou skončit ve spamu. Pozitivním momentem 
je též skutečnost, že si klient jako častý uživatel mobilní aplikace vytvoří určitý „zvyk“ 
přinejmenším rychle prohlédnout nadpisy nových zpráv v aplikaci. Daří se nám tak upoutat 
jeho pozornost. 

 C – vzdělávací obsah v mobilních aplikacích a in-app marketingu 

Smysl a způsob využití in-app marketingu jsme si tedy vysvětlili. Zbývá se zamyslet nad tím, 
jak můžeme umocnit marketingové sdělení v prostředí mobilní aplikace, aby pro uživatele 
současně znamenal nejen pouhou „informaci“, ale skutečnou velmi cennou „zlatou nugetku“. 
V tento moment do popředí vystupuje vzdělávací obsah, který můžeme v této strategii 

 
30 Onboarding (ve smyslu „vzít někoho na palubu“) je anglický termín původně z personalistiky označující 
prvotní seznámení nového zaměstnance s firmou. Zde se používá ve smyslu prvotní seznámení uživatele s novou 
aplikací. 
31 Ad blocker je speciální softwarový doplněk nainstalovaný do webového prohlížeče, který blokuje zobrazení 
reklamy. 
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s úspěchem využít. Pokud se ptáte, jak to konkrétně udělat, zde je pár tipů, jaké formáty se 
vzdělávacím obsahem můžete zákazníkovi nabídnout uvnitř mobilní aplikace: 

 stažení e-knihy se vzdělávacím obsahem; 

 hypertextový odkaz na vzdělávací obsah publikovaný na firemním blogu; 

 video pozvánka na akci vzdělávacího charakteru;  

 hypertextový odkaz s odkazem na video/audio rozhovor s expertem, který vysvětlí 
složitější problematiku; obvykle je takové video umístěno na některé sociální síti 
(LinkedIn, YouTube, Facebook), popř. i na firemním webu;  

 vizuálně atraktivní infografiku se vzdělávacím obsahem; 

 zveřejnění recenze vhodné knihy se vzdělávacími tématy, které mají souvislost 
s předmětem podnikání firmy; 

 živé vysílání na sociální síti Clubhouse tematicky zacílené na vzdělávací téma, které 
klienty zajímá (vyjádřili přání si takové téma vyslechnout), včetně vytvoření prostoru 
pro angažovanost účastníka.  

 

Vzdělávací obsah jako základ in-app marketingové strategie s velkou pravděpodobností 
přispěje k proměně našich klientů. Postupně se z nich stávají velmi dobře připravení klienti, 
kteří se budou snáze a rychleji rozhodovat o nákupu produktů či služeb. Jejich cesta zákazníka 
směrem ke konverzi 32 se zkracuje. Současně zacílení marketingu tímto směrem pozitivně 
ovlivňuje image značky a posiluje postavení firmy jako lídra v oboru. Vložená investice do in-
app marketingu je tedy výhrou pro obě strany.   

 

D – doplňková literatura k tématu 

 
32 Konverze znamená, že zákazník provede žádoucí akci (např. nákup produktu, objednávka předplatného, 
přihlášení k odběru newsletteru, vstup do profesní skupiny na sociální síti, stažení demoverze nebo e-knihy). 

Responsivní web nebo aplikace  

https://inited.cz/2016/11/15/responsivni-web-nebo-
aplikace/ 

 

 

  

https://inited.cz/2016/11/15/responsivni-web-nebo-aplikace/
https://inited.cz/2016/11/15/responsivni-web-nebo-aplikace/
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7.9 Marketing e-komerce se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

Obsahový marketing, obzvláště vzdělávací (edukační) obsahový marketing, je efektivní 
způsob, jak zvýšit návštěvnost vašich webových stránek a dosáhnout vyšší konverze. Pokud 
provozujete e-shop, vzdělávací obsah v rámci kvalitně pojatého obsahového marketingu 
výrazně pomůže zvýšit povědomí o značce a přesvědčit návštěvníky k nákupu. 

Prostředí e-shopu je poněkud specifické z hlediska vkládaného obsahu, který je především 
informativního charakteru. Čím kvalitnější je popiska u produktu, tím je zákazník spokojenější, 
protože našel odpověď na všechny otázky, které chtěl položit. Stačí to však k tomu, aby nákup 
uskutečnil hned? Množství opuštěných košíků nás přesvědčuje o opaku.  

A – Co přinesl výzkum 

Výzkumné šetření se též zabývalo otázkou, zda malé a střední podniky provozují e-shopy, nebo 
mají v plánu je zprovoznit v následujících 12 měsících.  

Provozujete vlastní e-shop nebo plánujete  
jeho spuštění v následujících 12 měsících? 

 

 

 

 

 

   

Poznámka: n=259; 1 respondent vynechal odpověď na tuto otázku 

 

Hackerské útoky na e-shopy v posledních letech způsobily, že mnohé firmy opustily otevřené 
platformy a více využívají ke zřízení e-shopu platformy profesionální, což je poněkud 
nákladnější záležitost. Tzv. krabicová řešení bývají sice levnější, ale většinou je brzy potřeba 
dodatečných investic do dalších funkcionalit e-shopu. Kvalitní situační analýza před zřízením 
vlastního e-shopu je naprosto nezbytná, a i přesto je velmi pravděpodobné, že zpočátku 
provozování e-shopu mohou náklady převyšovat příjmy. O to více potřebuje nabídnout určité 
prvky, které náš e-shop odliší od konkurence. Nechme se inspirovat následujícími možnostmi, 
jak doslova „vyšperkovat“ e-shop, aby uživatelská zkušenost byla zcela jedinečná. 

  

28,19%

62,55%

9,27%

E-shop v malých a středních 
firmách

Ano, provozujeme vlastní e-shop

Ne, nemáme vlastní e-shop

Plánujeme otevření vlastního e-shopu v horizontu 12 měsíců
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B – Přínos marketingu e-komerce pro podnikatelskou činnost 

Ať již intuitivně či na základě znalosti vícekanálového marketingu je velmi pravděpodobné, že 
pro vaše zákazníky již připravujete kvalitní obsah s výraznou přidanou hodnotou ve více 
formátech, který je mixem firemního blogu, videa, audia, e-knih, popř. PPC reklamních 
kampaní. Velký potenciál úspěchu z hlediska zařazení přímo do prostředí e-shopu nebo 
s prolinkováním na e-shop má následujících 7 formátů: 

 video zaměřené na produkt a jeho vlastnosti, širší kontext užití produktu nebo na budování 
značky; 

 FAQs (Frequently Asked Questions) je stránka ve vašem e-shopu, která přináší odpovědi 
na nejčastěji kladené dotazy; 

 obsah generovaný samotnými uživateli (user-generated content) může být jakýkoliv 
digitální obsah zveřejněný vašimi fanoušky na sociálních sítích (fotografie, tweet, 
zákaznické video či audio), které zmiňuje vaši značku v pozitivním duchu; příkladem může 
být sdílení fotografie zákazníka oblečeného v tričku z vaší nové kolekce nebo rodina nad 
velkou stavebnicí LEGA33;  

 zákaznické recenze – zde je vhodné zákazníky 
požádat o krátké vyjádření na téma PROČ jsou 
s našim výrobkem či službami spokojeni, což díky 
autentičnosti takového vyjádření může vést k nárůstu 
prodeje; 

 interaktivní kvíz či vědomostní test, který se vztahuje 
ke znalostem o vašem brandu nebo produktovém 
portfoliu; v prostředí e-shopu je vhodné správné 
odpovědi odměnit – i malá drobnost potěší; 

 motivující komunikační rozhraní – drobnost pro 
provozovatele e-shopu, neboť například větička 
„Chtěli byste nám něco sdělit?“ může být cennou zpětnou vazbou od zákazníků, kterou 
bychom jinak získávali pouze s vynaložením velkých finančních prostředků na výzkum; 

 inteligentní rozmístění navigačních tlačítek v prostředí e-shopu, např. je-li abeceda, podle 
níž vybírám produkt, umístěna nahoře na stránce, a je-li tato stránka s velkým množství 
položek, nutí uživatele, aby opět scroloval zpátky – zde je řešením duplikace téhož 
abecedního seznamu na konci stránky; 

 e-mail o novinkách v našem e-shopu, k jehož odběru se zákazník přihlásí, je též nákladově 
přijatelná položka v rozpočtu, která však dokáže dramaticky ovlivnit prodej;   

 

 
 

 
33 V souvislosti s GDPR musíme tento zákazníky generovaný obsah právně ošetřit, tj. minimálně získat 
PÍSEMNÝ souhlas s uveřejněním na určitou dobu, abychom se vyhnuli jakýmkoliv problémům.  

Zdroj: Shutterstock 
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Díky kreativnímu přístupu při práci s vlastním obsahem či obsahem generovaným samotnými 
zákazníky dokážeme navodit pocit nadšení pro značku, což ve svých důsledcích podpoří 
loajalitu stávajících zákazníků. Současně zaujme i ty, kteří vaši značku dosud neznají a 
s takovým obsahem se setkají na sociálních sítí.  

C – vzdělávací obsah v marketingu e-komerce 

Všechny výše uvedené komunikační prostředky mají své místo v prostředí e-shopu. Činí e-shop 
zajímavým, neboť zde není jen přímočará orientace na produkt a jeho vlastnosti, ale zákazník 
je mile překvapen dalším kvalitním obsahem, který je pro něj přidanou hodnotou, kterou 
oceňuje, aktivně vyhledává a sdílí. 

Uživatelskou přívětivost vašeho e-shopu můžete ovlivnit i drobnostmi, které relativně nic 
nestojí, ale i promyšlenou podporou prodeje, především díky oblíbeným videím. V každém 
případě je potřeba se na e-shop podívat optikou zákazníka. Zde je několik příkladů: 

 návštěvníci filatelistických e-shopů oceňují strukturálně přehledně a logicky uspořádané 
vyhledávání, které je nejen intuitivní navigací, ale vzdělává zákazníka o kontextu dané 
známky či aršíku v dobových souvislostech; 

 bylinkářské e-shopy nabízejí vyhledávání v Herbáři, který je 
zpracován jako rozsáhlá encyklopedie působení bylin na lidský 
organismus, a to prostřednictvím odkazu umístěného jak 
v blízkosti produktu, tak i na hlavní stránce. Vysvětlení, jak 
kterou bylinku užívat a jaké má zdravotní účinky, je atraktivní 
edukační materiál; 

 technické e-shopy obohatí produkt, např. pojišťovací ventil 
k bojleru, o pětiminutovou vzdělávací videosekvencí o 
důležitosti čistění a správné údržbě této součástky; 

 cestovatelské weby doprovodí danou destinaci a hotel jak 
praktickými informacemi (dopravní obslužnost, restaurace  
a obchody v okolí, zajímavosti vhodné k návštěvě apod.), tak i vzdělávacím obsahem o 
historii a kultuře dané destinace; 

 e-shop s kancelářským vybavením doplní produktovou stránku kancelářských židlí 
vzdělávacím videem „Jak si právně zvolit židli, aby záda nebolela“; 

 e-shopy s potravinářským zbožím se pak předhánějí v uveřejňování video receptů 
s detailním výpisem potřebných ingrediencí k danému pokrmu, což opět může zvednout 
prodej dalších položek, kromě toho, že zákazník sklidí úspěch od členů rodiny díky 
perfektnímu výsledku, kterého dosáhl díky how-to-videu; 

 dodavatel e-shopů Shoptet na vzdělávací stránce Shoptet.TV 34  na YouTube nabízí 
„vzdělávací marketingová show pro všechny, kteří chtějí posunout svůj e-shop na další 
level a konkurenci nechat daleko za sebou“, přičemž některá z aktuálního množství 109 
vzdělávacích videí se přímo vztahují k tématům zmiňovaným v této příručce, (např. „Jak 
na kvízy s Google Forms).  

 
34 Vzdělávací videa se nacházejí na adrese: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWymy7oK7490JlrI3htF8MKy7Zqrda2d  

Salvia Paradise 
www.salviaparadise.cz 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWymy7oK7490JlrI3htF8MKy7Zqrda2d
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Zajímavou otázku, kterou si klade většina provozovatelů e-shopů při rozvažování o obohacení 
svých produktových stránek v e-shopu o vzdělávací, popř. informační videa, či jejich mix, je, 
zda si vystačíme s poloprofesionálním videem, nebo zda je nutná větší investice do 
profesionálního ztvárnění video propagace. Odpověď bychom mohli najít u největšího e-shopu 
Alza, který nyní nabízí více než 2 000 poloprofesionálních videí na svém YouTube kanálu, 
které jsou přehledně uspořádány do jednotlivých kategorií. Počet zhlédnutí každého videa je 
během krátkého časového období enormní, pohybuje se v řádech tisíců až desetitisíců. Hodně 
záleží i na účelu videa, neboť prezentace firmy, budování značky či předvedení produktu na 
veletrhu by v amatérském provedení nesplnilo 100 % svůj účel. Nicméně tento marketingový 
průvodce je určen primárně malým a středním firmám, které se budou rozhodovat i podle výše 
svého rozpočtu.  

 

D – doplňková literatura k tématu 

 

 

  

Video je stále oblíbenější formát. Začněte jej 
využívat i vy 
https://www.podnikatel.cz/clanky/video-je-stale-
oblibenejsi-format-zacnete-jej-vyuzivat-i-vy/ 

Shoptet.TV rozjíždí vzdělávací videa pro začínající 
e-shopaře 
https://blog.shoptet.cz/shoptet-tv-rozjizdi-vzdelavaci-
videa-pro-zacinajici-e-shopare/ 
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7.10 Software-as-a-Service marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

Tien Tzuo, výkonný ředitel společnosti Zuora, je autorem termínu „ekonomika předplatného“ 
(angl. Subscription Economy). Zde jsou jeho slova: „Svět přechází na ekonomiku předplatného. 
Chytré společnosti se již nesnaží nabízet produkty cizím lidem. Přicházejí na to, jak růst, 
vydělávat a budovat trvalý, vzájemně výhodný vztah s oddanou základnou předplatitelů.“35  

Software-as-a-Service, tedy „software jako služba“, je nová příležitost pro vytvoření 
efektivního obchodního modelu. Také marketing ve službách technologických firem s tímto 
typem produktu má svá specifika. Dochází k zásadní změně kategorií: přecházíme od zboží ke 
službám, od zákazníka ke klientovi, od jednorázového nákupu k trvalému vztahu s dodavatelem 
služby. Užší a častější vztahy s klienty nabízejí více příležitostí pro vytvoření nabídky, která je 
založena na skutečné přidané hodnotě. Klienti ji zpravidla ocení a není výjimkou, že ji dokonce 
začnou sami aktivně vyhledávat.  

Pokud chtějí technologické společnosti skutečně využít nových příležitostí, které se objevují, 
nikdy na to nebyl lepší moment než nyní. Mnoho firem již transformovalo své softwarové 
produkty na cloudová řešení typu "software jako služba“, ve zkratce SaaS. Typickým 
technologickým řešením je cloudová aplikace doplněná obchodním modelem předplacené 
služby. To umožňuje zákazníkům přistupovat k výpočetnímu výkonu na vyžádání, využívat 
prostor pro ukládání dat v cloudu dodavatele a šetřit peníze za údržbu. Z právního hlediska, bez 
ohledu na formu zpeněžení (obvykle model předplatného), zůstávají poskytovatelé SaaS 
vlastníky softwaru a jsou odpovědní za jeho aktualizaci a údržbu. Jinými slovy řečeno, 
sofistikovaný program je umístěn v cloudu“ a uživatel v něm pracuje po přihlášení „na dálku“.  

Technologické firmy, jejichž produktem je software, vzdělávají své zákazníky již více než dvě 
desetiletí. Avšak s příchodem obsahového marketingu na marketingovou scénu se jejich 
marketingová strategie zásadním způsobem proměňuje. Dříve si zákazník zakoupil software 
jako produkt a jeho dodavatel pro něj připravoval klasická školení (velmi často zpoplatněná) 
zaměřená na různé aspekty ovládání programu.  

V souvislosti s technologickým vývojem, změnou produktu na službu, a ve snaze vyjít vstříc 
očekáváním zákazníků, vzniká nová, velmi specifická kategorie, tj. SaaS marketing. 
Vzdělávání zákazníků se nyní přesouvá především do období před nákupem produktu, mívá 
formu seminářů či webinářů (streamovaných či na vyžádání) a povětšinou je neplacené. 
Z hlediska obsahu bývá orientováno na ukázky využití softwaru v reálném světě s cílem 
motivovat zákazníky ke koupi. Ve fázi po nákupu technologické společnosti nabízejí 
zákazníkům již placená školení ve formátu seminářů či webinářů, která jsou zaměřena již přímo 
na jednotlivé funkcionality programu. Firma tedy aktivně pracuje se vzdělávacím obsahem. 
SaaS marketing je založen na vytváření četných příležitostí pro vzájemný kontakt mezi firmou 

 
35 MEHTA, Nick a Dan STEINMAN, 2016. Customer success: how innovative companies are reducing churn 
and growing recurring revenue. Hoboken: Wiley, ISBN 978-1-119-16829-4.  
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a klientem, který přináší opakované možnosti pro získání zpětné vazby od klientů k programu 
a jeho použití v reálném světě. Tento vztah je aktivně budován a je obohacením pro obě strany. 

V důsledku toho se objevuje stále více příležitostí pro marketingovou komunikaci se zákazníky 
založenou na vzdělávacím obsahu. 

A – Co přinesl výzkum 

Ve výzkumném šetření nás zajímal názor respondentů na přínos vzdělávání zákazníků pro 
firmu. 

Souhlasíte s tvrzením, že existuje přímo úměrný vztah  
mezi vzděláváním zákazníků a zvýšením obratu firmy? 

 

 

 

 

 

 

 
Poznámka: n=259; 1 respondent vynechal odpověď na tuto otázku 

 

Vysoký počet respondentů (77,22 %) souhlasí s názorem, že vzdělávání zákazníků má přímo 
úměrný vztah ke zvýšení obratu firmy.  

 

B – Přínos SaaS marketingu pro podnikatelskou činnost 

Na přínos SaaS marketingu zaměřeného na edukaci zákazníků jsme se zeptali ve firmě, která je 
dodavatelem statistického softwaru IBM SPSS a dalších softwarových programů. 
Spolumajitelka firmy, ředitelka a jednatelka společnosti ACREA CR, spol. s r.o., Ing., Aneta 
Živná Kavalierová odpověděla na otázku, jak důležité jsou bezplatné semináře a webináře 
pořádané pro potenciální zákazníky i stávající klienty firmou ACREA. 

„Už od samého počátku existence firmy ACREA jsme věděli, že nechceme být pouze 
dodavatelem softwaru, ale především partnerem našich zákazníků. Abyste se však mohli stát 
partnerem, musíte do vztahu také něco vložit. Semináře, a nyní i webináře, jsou vynikající 
formou, jak vztah s našimi uživateli prohloubit, obohatit a posílit. Na seminářích předáváme 
zkušenosti z projektů, ze statistiky i dalších oblastí a tyto akce zase obohacují nás, protože 
získáváme přímou zpětnou vazbu, dozvíme se, jak se analytické úlohy řeší jinde, nastává 

77,22%

7,34%

15,44%

Vztah mezi vzděláváním 
zákazníků a zvýšením obratu 

firmy

Ano Ne Nevím
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interakce mezi uživateli, vyměňují si zkušenosti. Semináře děláme již 20 let a nepřestaneme.  
I zákazníci, kteří chodí téměř na každou takovou akci, kvitují, že i když už 80 % věcí vědí, vždy 
je pro ně těch 20 % zajímavých natolik, že stojí za to k nám přijet.“  

Lze předpokládat, že s výše uvedeným autentickým vyjádřením k situaci v reálné praxi se 
ztotožňuje řada manažerů podnikatelských subjektů podnikajících v modelu SaaS. Dlouhodobá 
prosperita a kontinuální obchodní růst se nedostaví bez podnikatelské intuice a takového 
podnikatele, který dokáže odložit růžové brýle a dívat se na technologicko-ekonomickou realitu 
bez příkras při hledání inovativních nápadů na řešení situace.  

C – vzdělávací obsah v SaaS marketingu 

Vzdělávací obsah volně sdílený se zákazníky může mít i jiné formáty než vzdělávací seminář. 
Příkladem je opět již zmíněná firma ACREA, která na svém webu pravidelně publikuje celou 
řadu vzdělávacích materiálů v podobě odborných článků, které doslova ukazují cestu pro 
praktické využití softwaru nabízeného v režimu SaaS. Jedním z aktuálně publikovaných je 
např. článek s názvem „Bayesovský odhad přesnosti antigenních testů“36, což je téma, které 
v současnosti zajímá řadu odborníků.  

Další firmou, která investuje velké finanční prostředky do vzdělávání 
zákazníků, je např. společnost ADOBE a jejich produkty v souhrnném 
balíčku s názvem Adobe Creative Cloud. Jádrem této podpory jsou 
edukační videa. 

 

 

Následující tabulka přináší vybrané formáty pro šíření vzdělávacího obsahu ve vztahu k jejich 
účelu v segmentu firem poskytujících SaaS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 ACREA, 2021. Bayesovský odhad přesnosti antigenních testů. Dostupné z: https://acrea.cz/bayesovsky-
odhad-presnosti-antigennich-testu/ 

 

https://acrea.cz/bayesovsky-odhad-presnosti-antigennich-testu/
https://acrea.cz/bayesovsky-odhad-presnosti-antigennich-testu/
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Software-as-a-Service (SaaS) 
Formát šíření 

vzdělávacího obsahu 
Účel šíření 

vzdělávacího obsahu 
vzdělávací video 
orientované na software 
s využitím animací 

zjednodušení pochopení složitých funkcionalit 
softwaru; podpora prodeje 

vzdělávací webinář 
zaměřený na širší kontext 
užití softwaru 

vzdělávání a zapojení zákazníka v reálném čase 
generuje zpětnou vazbu 

vzdělávací video pro 
sociální sítě 

sdílení videa na sociálních sítích vede k získání 
nových klientů 

vzdělávací video 
zaměřené na budování 
značky  

posílení loajality, budování zákaznického pouta 

video s referencemi 
zákazníků 
 

budování důvěryhodnosti značky, podpora prodeje 
díky doporučení třetí strany 

vzdělávací podcast jako 
přednáška nebo rozhovor 
s expertem 

zákazník šíří nabyté vědomosti a profiluje se jako 
ambasador značky 

vzdělávací blog 
s pravidelnou aktualizací 

registrace zákazníků k odběru nových článků jako 
nástroj CRM37  

publikace odborných 
článků souvisejících 
s nabízenými službami 

budování statusu vedoucí značky v oboru  

vytvoření odborné 
komunity na sociálních 
sítích FB nebo LinkedIn 

nástroj pro setkávání se značkou s frekvencí danou 
aktivitou komunity 

streamované video či 
audio (FB, IG, LinkedIn, 
Twitter, CLUBHOUSE) 

bezprostřednost prožitku  
a jedinečnost vysílání posiluje pouto ke značce 

 

U všech formátů je nutné pamatovat  
na platné zásady GDPR! 

Volně šířený bezplatný vzdělávací obsah v rámci obsahového marketingu předkládaný 
v různých formátech a při různých příležitostech pomáhají zákazníkům zvyšovat jejich odborné 
znalosti a dovednosti. V důsledku toho se ochota zákazníků investovat do složitých 
technologických řešení stává informovaným rozhodnutím, na rozdíl od spíše intuitivního 
rozhodování v situaci, kdy není poskytována žádná vzdělávací podpora. Odborně připravení 
zákazníci jsou méně citliví na cenu, neboť si lépe uvědomují všechny souvislosti vzniku a 
vývoje softwaru nabízeného v modelu SaaS. 

Pokud připravíme marketingovou strategii pro SaaS založenou na komunikaci vzdělávacího 
obsahu, předkládáme potenciálnímu zákazníkovi „software jako službu“ doplněnou 
komplexem portfolia doplňkových služeb. Značka se tím stává hodnotnější, zajímavější  

 
37 CRM = Customer Relation Management, tj. řízení vztahů se zákazníky. 
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a zákaznicky přitažlivější. Vzdělávací obsahový marketing v centru SaaS marketingu svou 
podstatou  
a kreativními formami realizace představuje významnou konkurenční výhodu. 

 

D – doplňková literatura k tématu 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Co je software jako služba (SaaS)? 

https://www.oracle.com/cz/applications/what-is-saas/ 

 

Bayesovský odhad přesnosti antigenních testů 
 
https://acrea.cz/bayesovsky-odhad-presnosti-
antigennich-testu/ 

 

 

 

 

  

https://www.oracle.com/cz/applications/what-is-saas/
https://acrea.cz/bayesovsky-odhad-presnosti-antigennich-testu/
https://acrea.cz/bayesovsky-odhad-presnosti-antigennich-testu/
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7.11 Arts marketing se zaměřením na vzdělávací obsah 
 

Anglický termín art nebo arts ve významu umění již v českém prostředí zdomácněl. 
Absolventům vysokoškolského studia uměleckého směru je udělován titul BcA (Bachelor of 
Arts – bakalář umění), popř. MgA (Master of Arts – magistr umění). Arts marketing v širším 
pojetí pak zahrnuje marketing ve všech oblastech kultury a umění. Tímto termínem označujeme 
jak marketing výkonných umělců (herců, hudebníků, zpěváků), tak i prodej uměleckých děl 
(výstavy, aukční síně). Patří sem i marketingové aktivity spojené s ochranou autorského práva 
k uměleckému dílu i s ochranou kulturního dědictví. 

V souvislosti s rozvojem kreativního, tvůrčího a kulturního průmyslu vystupuje do popředí 
nutnost kvalitního managementu příslušných organizací a institucí, neboť čelí neúprosné 
konkurenci jak mezi jednotlivými subjekty uvnitř oboru, tak i vnější konkurenci ze strany 
dynamicky se rozvíjejícího zábavního průmyslu. Také technologie, především digitalizace, 
virtuální realita, streamování videa nebo audia či další multimediální formáty mění tradiční 
hranice umění a kultury, což s sebou přináší jak výzvy, tak i příležitosti. Obzvláště téma 
vzdělávání zákazníků velmi dobře rezonuje s oblastí umění a kultury. 

 

A – Co přinesl výzkum 

Vnímání role vzdělávacího obsahu ve vztahu ke konkurenci bylo jednou z důležitých otázek 
výzkumného šetření. Výzkumná otázka zněla následovně: 

Souhlasíte s tvrzením, že vzdělávání zákazníků  
je zdrojem konkurenční výhody? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poznámka: n=259; 1 respondent vynechal odpověď na tuto otázku 

Počet respondentů, kteří vnímají vzdělávání zákazníků jako zdroj konkurenční výhody, dosáhl 
výrazně převažující většiny 90,73 %. Toto zjištění je důležitým argumentem pro přípravu 
vzdělávacího obsahu pro zákazníky. Ve firmách dochází i k těsnější spolupráci mezi 
marketingovým a prodejním oddělením, neboť prodejci přidávají vzdělávací materiály 
v různých formátech jako bonus ke svým standardním prodejním materiálům. Zákazníci 

90,73%

3,09%6,18%

Je vzdělávání zákazníků zdrojem 
konkurenční výhody?

Ano Ne Nevím
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vzdělávací materiály vnímají jako výraz péče o jejich potřeby a spatřují v nich přidanou 
hodnotu.  

B – Přínos arts marketingu pro podnikatelskou činnost 

I v oblasti umění a kultury je nezbytné pracovat s kvalitně připraveným marketingovým mixem, 
přičemž z hlediska důležitosti vystupuje do popředí promyšlený komunikační mix a 
marketingové sdělení, které zákazníka skutečně osloví a vyvolá v něm pocit či přesvědčení, že 
další akce ve vztahu k značce pro něj bude přínosem. 

Uveďme si pár čísel. Český statistický úřad uvádí, že 
v České republice se v roce 2019 věnovalo kulturním  
a tvůrčím povoláním 129 tisíc osob. Z celkového počtu 
organizací a institucí působících v oblasti umění a 
kultury je 80 tisíc podnikatelů.38 Arts marketing je tedy 
téma, kterému je potřeba věnovat náležitou pozornost. I 
když covidový rok 2020 poněkud zamíchal kartami 
všem podnikatelům a návrat běžného stavu tržeb 
z období před pandemií bude zřejmě trvat delší dobu, 
kvalitní marketingová komunikace v rukou odborníků může výrazným způsobem toto období 
zkrátit. Také komunikace témat zaměřených na bezpečí zákazníků při návštěvě kulturních akcí 
(pravidelná desinfekce klimatizace, dodržování aktuálně platných nařízení v souvislosti 
s pandemií apod.) pomůže zákazníka uklidnit a dodat mu pocit, že bude v prostředí, kde je o 
něj po všech stránkách postaráno. Toto téma je důležité a může se přímo odrazit v počtu 
prodaných vstupenek a nárůstu tržeb z dalších aktivit. 

Spojení marketingu a kultury v současnosti nabízí velký prostor pro kreativitu a netradiční 
řešení. Jen ty subjekty působící v oblasti kultury, které nabídnou zajímavé marketingové akce 
a přístupy, kterými se odliší od šedého standardu, mají šanci nadcházející období ustát 
s dobrými ekonomickými výsledky. 

Marketing jako disciplína při využití všech nových nástrojů pro sběr dat (především Google 
Analytics 4) dokáže být silným partnerem podnikatele. Jedná se především o marketing 
založený na datech. Jejich kvalitní analytická interpretace vnáší jistotu do rozhodování  
a rozhodovací proces podnikatelů je tak založen na faktech, nikoliv na intuici.  

 

 

 

 
38 ČSÚ, 2021. Kultura zaměstnávala více než 200 tisíc osob. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/kultura-
zamestnavala-vice-nez-200-tisic-osob 

 

Zdroj: Shutterstock 

https://www.czso.cz/csu/czso/kultura-zamestnavala-vice-nez-200-tisic-osob
https://www.czso.cz/csu/czso/kultura-zamestnavala-vice-nez-200-tisic-osob
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Nové technologie můžeme využít i jiným způsobem, a to 
například k zapojení zákazníka do děje. Velmi atraktivní je 
např. formát mobilní aplikace umožňující pořídit si selfíčko 
s oblíbeným hercem (podobnou aplikaci má Justin Bieber nebo 
bývalý americký prezident Barack Obama). Můžeme si být 
jisti, že divadelní fanoušek bude takovou fotografii sdílet ve 
své bublině na sociálních sítích. Co z toho plyne pro 
organizaci? Je to de facto šíření povědomí o značce, o které se 
postarají sami zákazníci.  

Další přínosy aplikovaného marketingu mají přímou souvislost 
s moderními výzvami 21. století. Marketingová praxe tak 
významným způsobem může přispět k realizaci principů 
společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání.  

 

C – vzdělávací obsah v arts marketingu 

Současná doba charakterizovaná velmi napjatými marketingovými rozpočty je výzvou pro 
všechny marketingové manažery. Současně je na ně kladena vyšší zodpovědnost za výkon 
organizace při dodržování všech právních a jiných norem.  

V této situaci je velmi vhodným nástrojem vzdělávání (edukace) zákazníků, která je v oblasti 
umění a kultury nástrojem s velkou tradicí. Následují tabulka uvádí oblíbené klasické  
i inovativní formáty šíření vzdělávacího obsahu.  

ARTS MARKETING 
Formát šíření 

vzdělávacího obsahu 
Účel šíření 

vzdělávacího obsahu 
DIVADLO 

kvalitní popisky u 
divadelních představení 
na webu divadla rozšiřují 
kulturní povědomí 
zákazníků 

propagace produktu, podpora prodeje, 
obsahový marketing zacílený na edukační obsah 

další vzdělávací obsah na 
webu vztahující se 
k tematickému zaměření 
představení (např. 
historický nebo 
společenský kontext) 

edukace zákazníka formou vzdělávacího obsahu  
„just-in-time“ (právě včas) a „on demand“ (na vyžádání) 
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vzdělávací video 
zaměřené na budování 
značky divadla (historie, 
současnost, budoucnost) 

posílení loajality, budování zákaznického pouta 

kroužek herectví pro děti podporujeme v dětech vztah k divadlu a současně si 
vychováváme budoucí klienty (vztahový marketing) 

Den v divadle (určeno 
především pro 2. stupeň 
základních škol) – 
představení divadelních 
profesí jako herec, režisér, 
garderobiér, divadelní 
technik, zvukař, 
osvětlovač, maskér a další 

prostřednictvím výchovy k povolání poskytneme dětem 
možnost nahlédnout do zákulisí divadla, probudit v nich 
zájem o určitá povolání a položit základ vztahu k divadlu 
(vztahový marketing) 

kurzy rétoriky, zpěvu, 
pohybové výchovy, baletu 
pro veřejnost 

účastníci získají základní dovednosti v prostředí divadla 
(budování vztahu) 

vzdělávací představení 
formou edukačně 
zábavných písniček pro 
malé děti 
 

budování vztahu k divadlu u nejmenších diváků s cílem 
probudit emocionální vztah k divadlu (emoční 
marketing, vztahový marketing) 

vzdělávací představení 
formou zábavných scének 
v angličtině s cílem 
upevnit správné 
vyjadřovací návyky 

pomocí dramatizace reálných životních situací 
představených v angličtině budujeme vztah k divadlu a 
poskytujeme specifický vzdělávací obsah přímo 
v prostředí divadla (UX – uživatelská zkušenost39) 

vzdělávací podcast jako 
přednáška nebo rozhovor 
s představitelem 
managementu divadla se 
zaměřením na zvýšení 
obecného povědomí o 
podpoře vzdělávacích 
aktivit divadla 

budování značky; vzdělávání zákazníků; společenská 
odpovědnost firem; příspěvek k pozitivnímu PR firmy 

vzdělávací blog 
s pravidelnou aktualizací 

registrace zákazníků k odběru nových článků jako 
nástroj CRM40 

Čtenářský deník jako 
sekce na webu divadla 

osvěta pro segment studentů; edukační obsahový 
marketing 

tematické výstavy obrazů 
ve foyeru divadla 
s podporou na webu 
divadla (hybridní event) 

obohacení zákaznické zkušenosti o další rozměr; 
(budování UX; affiliate marketing41)  

 
39 UX – user experience, tedy uživatelská zkušenost nebo prožitek, který návštěvníka divadla nadchne. 
40 CRM = Customer Relation Management, tj. řízení vztahů se zákazníky. 
41 Affiliate marketing je v češtině též označován jako partnerský marketing a označuje veškeré marketingové 
aktivity odměňované procenty či domluvenou pevnou částkou z prodeje výrobků či služeb. 
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vytvoření online 
komunity na sociálních 
sítích FB nebo LinkedIn 

online prostor pro setkávání fanoušků divadla a sdílení 
zážitků; (emoční marketing) 

video pozvánka herců na 
představení sdílená na 
sociálních sítích (FB, IG, 
YouTube, LinkedIn, 
Twitter) 

posiluje pouto ke značce (branding), podpora prodeje 

MUZEA / GALERIE / KNIHOVNY 
autorské čtení (vzdělávací 
téma) 

budování komunity 

Noc muzeí 
doplněná vzdělávacím 
doprovodným programem 

nevšední zážitek pro návštěvníky s mottem 
„Nevyprávějme příběhy, prožívejme je.“; zážitkový 
marketing42 

vědomostní soutěž online 
s odměnou v podobě 
lístků na představení 

zapojení zákazníků do akce; engagement marketing43 

 

Výše uvedený výčet vzdělávacích možností je jen malou ukázkou možností arts marketingu 
zaměřeného na vzdělávání zákazníků. Aktéři působící v oblasti umění a kultury jsou lidé 
obdaření velkou kreativitou. Můžeme předpokládat, že zapojení nových technologií od 
inovativního použití videoprojekce až po virtuální realitu přinese v oblasti edukačního 
obsahového marketingu divácké zážitky, které si zatím neumíme představit. 

D – doplňková literatura k tématu 

 

 
 

  

 
42 Zážitkový marketing je založen na myšlence, že lidé si nejlépe pamatují to, co sami prožijí, a sdílejí tuto 
zkušenost. 
43 Engagement marketing je marketingová strategie, jejíž cílem je zapojení potenciálních nebo stávajících 
zákazníků do komunikace se značkou či komunitou kolem značky; též označuje angažovanost zákazníka ve 
vývoji nového výrobku nebo služby. 

Arts Marketing Association: helping people who 
work in arts and culture reach more audiences 

 https://www.a-m-a.co.uk/ 

 
 

  

https://www.a-m-a.co.uk/
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8 Pár slov na závěr 
 
Milí příznivci marketingu, 

seznámili jste se s řadou možností využití edukačního marketingu v moderní marketingové 
komunikaci. Edukační obsah sdílený značkou v různých formátech cílí na zákaznickou 
zkušenost, která je vnímána jako nadstandardní péče o zákazníka. Tuto zkušenost zákazník 
oceňuje a vítá, aktivně vyhledává a rád sdílí ve své sociální bublině.  
Edukační marketing vyrůstající z obsahového marketingu není prvoplánově cílen na okamžité 
uskutečnění nákupu. Je tomu právě naopak. Díky kontinuální marketingové komunikaci 
prostřednictvím edukačních témat se upevňuje vztah mezi firmou a zákazníkem. Ten je 
následně připraven „zapojit se do děje“ mnohem častěji, v podstatě kdykoliv mu k tomu 
vytvoříme příležitost. Mezi znalostmi zákazníka a existencí kvalitního obsahu na straně firmy 
vždy byla a je určitá asymetrie. Nyní máme šanci proměnit našeho zákazníka v člověka, který 
bude zasvěcen do širšího kontextu používání našich produktů a služeb. Současně existuje 
vysoká pravděpodobnost, že díky hodnotnému vzdělávacímu obsahu se z něj stane fanoušek či 
dokonce ambasador naší značky. Obchodní spolupráce s takto připraveným zákazníkem přináší 
své ovoce mnohem rychleji než u zákazníků, kteří nemají přístup ke vzdělávacímu obsahu. 
Sdílený edukační obsah nemusí vždy nutně souviset s nabízenými produkty či službami. Avšak 
musí to být obsah, který přichází ve správný moment a má přidanou hodnotu pro zákazníka, 
který díky němu snáze dosáhne svých vlastních cílů a úspěchů.  

Co to přesně znamená pro podnikání, např. v sektoru služeb? O tom píše i věhlasná MIT Sloan 
Management Review. „Úsilí o zlepšení znalostí zákazníků o službách a snaha, aby získali 
dovednosti a schopnosti využívat kriticky důležité informace, může společnostem pomoci odlišit 
nabídku služeb od konkurence a poskytnout pevný základ pro budování důvěryhodných vztahů 
se zákazníky.“44 

Tato marketingová příručka přichází v momentě, kdy 25 % uživatelů internetu v České 
republice používá blokátory reklamy 45, takže výkonnost a návratnost investic do reklamy 
klesají. To je zásadní důvod, proč marketingoví odborníci hledají nové, efektivní formy 
komunikace se zákazníky a investují do nových technologií. 

Seznámili jste se s řadou nápadů a tipů na zacílení vzdělávacího obsahu v rámci obsahového 
marketingu. Tento průvodce moderní marketingovou komunikací je pro Vás současně i 
inspirací a motivací pro zpracování edukačního obsahu v různých formátech, včetně 
multimediálních, a také pro jejich distribuci s využitím inovovaného portfolia komunikačních 
kanálů.  

Nyní je jen na Vás, zda některé z nových marketingových nástrojů a prostředků využijete při 
koncipování budoucích marketingových kampaní. Pokud odvedete kvalitní práci, Vaši 

 
44 BELL, Andreas B. Eisingerich and Simon J., 2008. Customer Education Increases Trust. MIT Sloan 
Management Review. Dostupné z:  https://sloanreview.mit.edu/article/customer-education-increases-trust/ 
45 STATISTA, 2021. Adblock usage.  Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/351862/adblocking-usage/ 
 

https://sloanreview.mit.edu/article/customer-education-increases-trust/
https://www.statista.com/statistics/351862/adblocking-usage/
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zákazníci budou nadšeni. Edukační obsahový marketing se stane prvním typem marketingu, za 
který Vám zákazníci poděkují.  

 

Hodně kreativních nápadů při realizaci edukačního obsahového marketingu  
a podnikatelských úspěchů Vám přeje 

 
                                                                                                        Vaše autorka 
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