
 
 

 

10 TIPŮ NA FACEBOOKOVÉ PŘÍSPĚVKY, 

 KTERÝMI SI ZÍSKÁTE PUBLIKUM 
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Jako správce profilů a stránek na sociálních sítích toužíte po stálém publiku a po jeho bouřlivých 

reakcích, po stovkách a tisícovkách „lajků“, po sdílení svého obsahu ostatními a po 

nezapomenutelných diskuzích pod svými příspěvky. Jak takového efektu ale dosáhnout? Vytipovali 

jsme pro vás 10 druhů příspěvků, díky nimž vám publikum dost možná padne k nohám. 

Každá komunita (tedy každá skupina fanoušků, kteří se při určité stránce sdružují) je jiná a reaguje na 

jiné podněty. Její členové se, až na výjimky, na Facebook chodí bavit a chtějí si zde odpočinout. Na to 

při tvorbě příspěvků myslete. 

1. Fotografie, obrázky a gify 

Ty zaujmou ze všeho nejvíc – zvlášť když jsou barevné a jasné, 

světlé. Přitáhnou oči konzumenta k obsahu, aniž by musel složitě 

dekódovat psanou informaci nebo na cokoli klikat. 

2. Video 

Na internetu je jen zlomek videí, které si nepustíme, když se před 

námi zobrazí. Stačí jednou kliknout a báječně se pobavíme nebo se poučíme, dozvíme se něco 

nového a zajímavého. Chceme riskovat, že bychom o něco důležitého přišli? Ne, nechceme. Při 

nejhorším ztratíme pár minut. Ano, přesně to jsou myšlenky uživatele sociálních sítí a internetu 

obecně. 
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3. Odkaz 

Co spolehlivě funguje, jsou odkazy, především ty, které v lidech 

vzbuzují zvědavost pomocí titulku nebo obrázku. V případě, že 

k nim dovedete napsat tak poutavý doprovodný text, kterému 

nikdo z právě přítomných nedokáže odolat, budou odkazy na 

vaší stránce perfektně fungovat. Vyzkoušejte to hned na 

odkazech vedoucích na váš web! 

4. Text 

Příspěvek na Facebooku může zaujmout, i když jde o holý text. Musí však mít myšlenku a cíl 

(informovat, pobavit, přimět k zamyšlení) a musí být informačně hodnotný. Jen zřídka se setkáváme 

s tím, že by na firemní stránce její správce řešil závažné záležitosti, proto doporučujeme vsadit 

v textech na humor. A samozřejmě na pravopis a gramatiku.  

Ideální délka textového příspěvků je do 100 znaků – s narůstajícím počtem znaků obvykle klesá počet 

To se mi líbí i komentářů. 

EXTRA TIP! Text je vizuálně přitažlivý, objevují-li se v něm smajlíky. Ani s nimi to ale nepřehánějte. 

5. Vizualizované hlášky a citáty 

Hláškou či citátem vyjadřujeme podstatnou myšlenku na malém prostoru 

a příjemce ho dešifruje v krátkém časovém úseku. V zásadě jimi buď 

přimějeme k úsměvu, rozesmějeme na celé kolo nebo donutíme 

k zamyšlení či vyvoláme takovou emoci, jakou může být například smutek. 

Pokud je citát vizuálně přitažlivě proveden, například je-li text umístěn na 

fotografii nebo na jednobarevném pozadí, ale přesto je písmo něčím 

zvláštní, jistě se u něj nejeden pár očí zastaví.  
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6. Kdo je pro, ať dá „lajk“! 

Stránka, jejíž správce by čas od času nenavedl fanoušky 

k jednoduché a přímé akci, jako by neexistovala. Právě jste 

publikovali grafiku, kde se v jednom rohu vystavuje 

notebook a z druhého rohu číhá tablet. Doprovodný text 

bude znít asi následovně: „Kdo radši surfuje na tabletu, dejte 

lajk, kdo na notebooku, přidejte komentář!“ Jestli je 

komunita sdružující se při stránce aspoň trochu hravá, jistě 

se „lajky“ a komentáře brzy jen pohrnou.  

A k čemu tento postup vede? Čím více „lajků“, komentářů 

a sdílení u příspěvku získáte, tím větší bude dosah příspěvku mezi uživateli Facebooku a tím více jich 

příspěvek pravděpodobně osloví. Tak se o vás dozví i ti, kteří o vaší existenci neměli dosud třeba ani 

zdání, nebo o vás věděli, ale zkrátka vás jen nesledovali. 

7. Staňte se naším fanouškem a sdílejte 

Na podobném principu jako předchozí příspěvek funguje i tento typ. Často se na Facebooku objevuje 

i jako sponzorovaný příspěvek těm uživatelům, kteří vás ještě nesledují, ale v rámci zacílení reklamy 

je Facebook vybral jako potenciální zájemce o vaše služby či produkty. Takový příspěvek tvoří obvykle 

poutavá grafika a text, v němž autor vybízí k připojení se ke stránce, ke sdílení příspěvku, případně 

přidání komentáře. Lákadlem bývá losování o různě hodnotné ceny. 

8. Soutěže 

Soutěže obecně se na Facebooku těší velké oblibě. Přece jen možnost, že může fanoušek získat něco 

zadarmo, i když je to lahev oblíbeného sektu nebo tričko (zkrátka to, co by si mohl i sám koupit), je 

lákavá.  

Soutěže mohou být vědomostní nebo čistě tipovací, ba dokonce jen losovací, při nichž každý zájemce 

do komentáře napíše například nejoblíbenější produkt od dané společnosti, které stránka patří, 

a následně je, nebo není vylosován. Někdo prostě vylosován být musí, tak proč to nezkusit, když nás 

to stojí jen několik sekund času? 

9. Otázky na fanoušky 

Každý správný správce sociálních sítí pokládá komunitě, fanouškům, otázky. V případě, že jde 

o stránku firmy, je vhodné ptát se nejen na to, jaký měl kdo víkend a jestli už se letos spálil na 

sluníčku, ale i na to, co může přispět k dobré pověsti firmy, například otázky typu „Co vám v našem 

sortimentu chybí?“ nebo „Jakou novou příchuť našich tvarohů byste uvítali?“. Fanoušci získají pocit, 

že si jich firma cení a že jí na jejich názoru záleží. A správné firmě na tom záleží doopravdy.  
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Z odpovědí navíc vyplynou důležitá fakta – firma se dozví, v čem se může zlepšit, nebo naopak co dělá 

dobře, proč ji mají fanoušci rádi a čím by mohla jejich počet rozšířit.  

10. Příspěvky na aktuální témata 

Obrázek, video nebo odkaz s doprovodným textem, který má říz 

a reaguje na aktuální téma, si na Facebooku získává srdce 

nejednoho fanouška. Ať už se koná mistrovství světa v hokeji, je 

první máj nebo se blíží Vánoce, reagujte na ně. Vaše stránka bude 

přitažlivější, budou-li její fanoušci vědět, že ji spravuje člověk 

z masa a kostí a ne stroj.  

 

Síla Facebooku je mocná. Využijte ji! 

Facebook je úžasné komunikační médium. Kde jinde byste se měli lidí ptát na jejich názor? Kde jinde 

získáte ohlasy širokého spektra lidí? Snazší už to nebude! Využijte Facebook v jeho plné síle, oslovujte 

své potenciální zákazníky, držte si své fanoušky a měňte je ve spokojené klienty. Mluvte s lidmi. Chtějí 

to!Víno je nápoj, který se dá pít takřka při každé příležitosti. Když se veselíme, když smutníme 

i truchlíme. Když jsme ve společnosti, i když sami meditujeme a rozjímáme nad životem. Když letní 

horka neberou konce, i když za okny ustavičně padá sníh. Proto bychom měli znát zásady jeho 

skladování a podávání, abychom si jeho chuť a atmosféru jeho přítomnosti mohli užít naplno vždy 

a za všech okolností.  

 


