
JAK MAXIMÁLNĚ
VYUŽÍT FACEBOOK

PRO 
VAŠE PODNIKÁNÍ

PRAKTICKÝ NÁVOD

 JAK CO NEJÉPE VYUŽÍT FACEBOOK PRO VÁŠ MARKETING

EDICE 2013



 

   

Autor: Ing Pavel Hrdlička 

Internet Marketing Partners s.r.o. 
Česká 1, Brno, 602 00 

 
Copyright ©2013 Internet Marketing Partners s.r.o. 

 
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv 

způsobem bez písemného souhlasu vydavatele  

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT FACEBOOK PRO 
VAŠE PODNIKÁNÍ  

http://www.internetovymarketing.net/
http://www.facemark-online.com


 

 OBSAH 3 

 

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT  FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ  

OBSAH 

Obsah ...................................................................................................................................... 3 

1. Úvod do Facebooku ............................................................................................................ 5 

Co je to Facebook? ........................................................................................................ 7 

Proč by mě měl zajímat? ................................................................................................ 8 

Zajímavé statistiky ...................................................................................................... 9 

Facebook v České republice .......................................................................................... 9 

Stručný přehled některých termínů: .............................................................................. 11 

2. Vytvoření facebookového profilu ..................................................................................... 12 

Osobní účty versus firemní účty ................................................................................... 12 

Krok 1: Vytvoření účtu .................................................................................................. 14 

Krok 2: nalezení přátel ................................................................................................. 14 

Krok 3: Editace účtu ..................................................................................................... 16 

Krok 4: Sdílení informací .............................................................................................. 17 

Krok 5: Používání aplikací ............................................................................................ 17 

Krok 6: Představení domovské stránky ........................................................................ 18 

Nastavení soukromí ..................................................................................................... 19 

3. Používání Facebooku pro komerční účely ........................................................................ 21 

Jak vytvořit a nastavit stránku ...................................................................................... 21 

Jak pracovat s firemním profilem timeline ..................................................................... 23 

1. Nastavte si svoji úvodní fotku ................................................................................ 24 

2. Nastavte si svoji profilovou fotku ........................................................................... 25 

3. uspořádejte si záložky ........................................................................................... 26 

4. Hvězdička, tužka, špendlík.................................................................................... 27 

5. Povolte možnost posílání zpráv ............................................................................ 28 

6. Zahrňte milníky – významné události .................................................................... 29 

Rozlišení obrázků pro jednotlivé prvky profilu ........................................................... 30 



 

 OBSAH 4 

 

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT  FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ  

 ................................................................................................................................. 30 

4. Jak využít Facebook pro vaše podnikání ........................................................................... 31 

12 nejpoužívanějších strategií ...................................................................................... 31 

1. Vytvořte si zajímavý profil ..................................................................................... 32 

3. Sdílejte zajímavý obsah z webu ............................................................................ 33 

4. Pozvěte zákazníky a fanoušky na vaše akce ........................................................ 33 

5. získejte zpětnou vazbu od vašich zákazníků ......................................................... 34 

6. Zapojte se do komunity pomocí skupin ................................................................. 34 

7. Zvyšte si návštěvnost webu návštěvníky z facebooku ........................................... 35 

8. Propagujte obsah na svých stránkách pomocí sociálních sítí ................................ 35 

9. nabízejte na facebooku volná místa ...................................................................... 36 

10. Poskytujte péči o zákazníky ................................................................................ 36 

11. Využijte Facebook jako skvělý kanál pro public relations .................................... 37 

12. Pořádejte na Facebooku soutěže ........................................................................ 37 

Způsoby jakým zviditelnit komerční stránku ................................................................. 38 

Algoritmus EdgeRank na Facebooku: .......................................................................... 39 

Facebookové skupiny versus stránky ........................................................................... 40 

Vytvoření skupiny ......................................................................................................... 42 

5. Vytvoření reklamy............................................................................................................. 43 

Začínáme s tvorbou reklamy ........................................................................................ 44 

Propagování příspěvků ................................................................................................ 45 

Zacílení reklamy ........................................................................................................... 46 

Facebook Power Editor ................................................................................................ 48 

6. Statistiky a analýzy ............................................................................................................ 49 

Jak měřit a analyzovat stránky na Facebooku .............................................................. 49 

Na jaké veličiny se zaměřit ........................................................................................... 51 

Shrnutí ......................................................................................................................... 52 

 



 

 1. ÚVOD DO FACEBOOKU 5 

 

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT  FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ  

1. ÚVOD DO FACEBOOKU 

Předpokládám, že jste již slyšeli o sociálních médiích a magnetickém marketingu. Možná 

jste zkusili Twitter a podívali se i na profil vašich kamarádů na sítí Facebook – a také jste si 

zcela jistě povšimli jaký je to neocenitelný nástroj pro studenty, kteří se díky němu 

domlouvají na sobotní večírky. Ale proč by tohle všechno mělo být nějak prospěšné pro 

vás a vaše podnikání? 

 

Sociální média a magnetický marketing jsou v poslední době velmi důležité prvky, které 

mají stále více se rozšiřujících výhod pro podnikání fungujícím na Internetu. Zamyslete se 

třeba nad tím, jakým způsobem hledáte informace o produktech a službách – sledujete 

televizní reklamy nebo procházíte emaily anebo spíše hledáte odpovědi za pomocí 

vyhledávače? Lidé stále více a sofistikovaněji (úspěšněji) ignorují různé marketingové 

sdělení a odpovědi hledají spíše na Googlu nebo sociálních sítích. Otázka zní: budete na 

nich, abyste na tyto dotazy odpověděli? 
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Facebook není nějaký žrout času, komunitní síť pro studenty ba něco strašidelného nebo 

nedůležitého pro podnikatele – dokonce ani pro ty, kteří se primárně soustředí pouze na 

podnikový segment (B2B). Facebook je nástroj, pomocí kterého se lidé vzájemně spojují. A 

jako s jakoukoliv jinou sociální sítí, tak i zde mají podnikatelé možnost využít Facebook 

jako místa, kam rozšíří svoji internetovou přítomnost a kde navíc budou mít i větší 

možnost komunikace se zákazníky. 

 

Ano, může být ale těžké rozlišit co můžete udělat a co byste měli udělat. A ano, může být 

také velmi těžké přesvědčit vašeho šéfa k tomu, aby vám dal zelenou za účelem expanze 

na Facebook nebo povolil implementovat sociální strategii do vašeho podnikání. Ale pokud 

budete vyzbrojeni správnými znalostmi a neprůstřelnými důvody, je to možné. 

A právě ze snahy pomoct podnikatelům k rychlejšímu a snadnějšímu ovládnutí Facebooku, 

vznikl tento návod, který vás krok po kroku (doslova) provede vším potřebným, co 

potřebujete udělat, aby se stal Facebook výkonným nástrojem k Vašim úspěšnějším 

obchodním výsledkům. 
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CO JE TO FACEBOOK? 

Facebook je sociální nástroj pomocí kterého se lidé můžou najít a vytvářet různě velké 

komunity – ať už kamarádů, rodinných příslušníků, spolupracovníků nebo se jenom spojit 

s těmi, kteří mají podobné zájmy jako oni. Facebook byl založen roku 2004 jako uzavřená 

studentská skupina (mohli jste se přihlásit pouze tehdy, pokud jste měli platnou 

univerzitní emailovou adresu), ale od té doby se rozšířil i do škol, podniků, regionálních sítí 

nebo kamkoliv jinam napříč celým světem. Facebook rovněž nabízí několik cest, pomocí 

kterých můžou jeho uživatelé sdílet informace jak o sobě tak o svém okolí. 
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PROČ BY MĚ MĚL ZAJÍMAT? 

V době psaní tohoto dokumentu měl Facebook více než 1miliardu aktivních uživatelů, kteří 

se stabilně rozrůstají o nové a nové. Je to druhý nejnavštěvovanější server na světě (první 

je Google) a nejnavštěvovanější sociální síť vůbec. Už od roku 2007 začal Facebook 

proklamovat, že je tím nejlepším nástrojem pro nacházení lidí v internetovém prostředí, 

ačkoliv někteří s tímto tvrzením nemusí souhlasit. 
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Myslíte si, že žádní z vašich zákazníků nejsou na Facebooku? Více než dvě třetiny 

facebookových uživatelů už mají dostudováno a nejrychleji rostoucí vrstva je ta, která je 

starší třiceti pěti let. Ačkoliv Facebook začal jako malá komunita pro univerzitní kolej, tak 

se natolik rozšířil, že bude opravdu těžké najít nějakou vrstvu lidí, která na něm (mezi tou 

miliardou uživatelů) ještě není zastoupena. 

ZAJÍMAVÉ STATISTIKY 

 od února 2009 lidé udělili 1,13 bilionů „To se mi líbí“ 

 v celé síti existuje 140 miliard přátelských vazeb 

 od roku 2005 na síť uživatelé nahráli 219 miliard fotografií (265 i s těmi již 

smazanými) 

 od roku 2010 na síť uživatelé nahráli 17 miliard statusů s polohou (check-in) 

 600 milionů aktivních uživatelů se připojuje přes mobil 

 

FACEBOOK V ČESKÉ REPUBLICE 

Facebook zaznamenává dynamický nárůst i v České republice. V současnosti je na 

Facebooku více než 3.770.000 uživatelů. Z uvedených čísel plyne, že Facebook.com je v 

České republice využíván více než polovinou české internetové populace, v sociálních 

sítích je jedničkou a celkově nejspíše dvojkou (počet návštěvníků bude vyšší než počet 

uživatelů služby a snadno tak může ohrozit 3.5 milionu u služeb, jako jsou novinky.cz či 

iDnes.cz). 

Je ale potřeba zdůraznit, že nejde o srovnatelné metriky a způsob zjišťování “3.333.420 

lidí, kteří žijí v České republice” je neznámý a nezjistitelný (Facebook odmítá jakékoliv 

konkrétní informace sdělit). Mělo by nicméně jít o počet aktivních Facebook  uživatelů v 

rámci jednoho měsíce. 
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Pokud se podíváme na demografické rozložení, zjistíme, že nejsilněji zastoupenou věkovou 

skupinou jsou uživatelé ve věku 25-29 let. Vidíme také, že produktivní skupina ve věku 20-

39 let tvoří více než 50% uživatelů Facebooku v ČR. 
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STRUČNÝ PŘEHLED NĚKTERÝCH TERMÍNŮ: 

 

Aplikace – program, který umožňuje uživatelům sdílet obsah a spolupracovat s dalšími 

uživateli  

EdgeRank – algoritmus používaný Facebookem k určení toho, co se bude uživatelům 

zobrazovat v jejich Vybraných příspěvcích (více informací k tomuto později) 

Fanoušek – uživatelé Facebooku, kteří dají „To se mi líbí“ a tím se stanou „fanouškem“ 

stránky dané organizace.  

Seznam přátel – organizované rozdělení přátel  

Skupina – shromáždění uživatelů Facebooku se stejným zájmem; každý uživatel 

Facebooku může vytvořit a přidat se do jakékoliv skupiny.  

To se mi líbí – 1. Na Facebooku když „se Vám líbí“ jakákoliv stránka, znamená to, že jste se 

stali „fanouškem“ té stránky; 2. Když se Vám na Facebooku líbí jakýkoliv komentář; 3. 

Počet uživatelů, kterým se líbí Vaše stránka;  

Stránka – oficiální účast na veřejných akcích, u umělců, hudebních skupin, obchodu, 

místech, zábavy, vážných témat, značek nebo produktů za účelem sdílení informací a 

propojení s fanoušky na Facebooku.  

Profil – individuální účast za účelem sdílení informací a propojení s přáteli a organizacemi 

na Facebooku.  

Zeď – jádro profilu nebo stránky, které zahrnuje nový obsah, sdílené položky (např. nový 

status) a nedávnou aktivitu (např. stát se fanouškem nějaké stránky). 
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2. VYTVOŘENÍ FACEBOOKOVÉHO 
PROFILU 

Tato sekce podrobně vysvětlí jak si založit osobní účet na síti Facebook. Abyste plně využili 

jeho výhod, tak je potřeba vytvořit profil a začít nabírat kontakty a sdílet informace. 

Pokud již osobní profil máte založený, můžete přeskočit na další kapitolu, jak vytvořit 

firemní profil. 

OSOBNÍ ÚČTY VERSUS FIREMNÍ ÚČTY 

Na Facebooku platí pravidlo, že osobní profily jsou určené lidem, kdežto stránky (firemní 

profily) pro obchodní záležitosti. Obáváte-li se o bezpečnost svých údajů, tak v jedné 

z dalších sekcí si popíšeme jak váš účet co nejlépe zabezpečit a kontakty roztřídit. 

 

 Nikdy nevytvářejte osobní profil pro firmu. Profily jsou pro lidi, stránky pro byznys. Více o 

firemních stránkách si povíme v další kapitole. 
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Je zde několik zásadních rozdílů mezi podnikatelskými a osobními účty: 

 Stránky vám nabízí možnost administrace více uživateli, takže když jeden 

z administrátorů opustí společnost, stále budete mít plnohodnotný přístup. 

 

 Stránky jsou implicitně veřejné a jako takové se začnou umisťovat ve statistických 

žebříčcích a vyhledávačích. 

 

 Stránky mají několik kategorií - místní společnost (firma), značka (produkt, 

organizace), umělci (hudební skupina, veřejně známá osobnost) - které umožní vaši 

stránku správně klasifikovat. 

 

 Osobní účty používají službu přátelé a každý kdo si vás chce přidat, musí být vámi 

napřed schválen. Podnikatelské stránky, naproti tomu, používají tzv. fanouškovství 

a každý se může stát fanouškem bez nutnosti vašeho souhlasu. 

Obáváte se o bezpečnost? Facebook je velmi přizpůsobivý ohledně způsobu jakým chcete 

sdílet své informace. Následující sekce popíše jak co nejlépe nastavit soukromí, takže 

Facebook bude dobře sloužit jak pro soukromé tak podnikatelské účely. 
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KROK 1: VYTVOŘENÍ ÚČTU 

Na stránce www.facebook.com si založte svůj nový účet. 

KROK 2: NALEZENÍ PŘÁTEL 

Cílem sítě Facebook je vám pomoct se spojit s přáteli, rodinou, spolupracovníky a dalšími 

kontakty. Nalezneme zde několik nástrojů, které nám toho hledání usnadní a to hlavně 

těch osob, které už známe. 

Klikněte na „Najděte své přátelé“ v pravé horní kolonce „Buďte v kontaktu“. 

http://www.facebook.com/
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Můžete využít vlastního kontaktního listu, nechat Facebook aby prohledal vaše emailové 

kontakty, nebo využít facebookové nápovědy nabízející lidi, které můžete znát na základě 

vašeho dosavadního okruhu přátel.  

Jakmile naleznete někoho, koho znáte, tak klikněte na „Přidat mezi přátele“. Přátelé se 

musí vzájemně autorizovat, takže vaše žádost musí být napřed schválena daným člověkem 

a musí být tedy zřejmé, že vy dva se opravdu znáte.  
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KROK 3: EDITACE ÚČTU 

Klikněte na kartu s Vaším jménem v pravém horním menu. Zatím si nevšímejte domovské 

stránky – k jejímu přizpůsobení se dostaneme později, jakmile vyplníte nějaké osobní 

informace a přidáte si pár přátel. 

 

 

 

 

Klikněte na tlačítko „Aktualizovat informace“ a poté vyplňte všechny osobní informace, 

které chcete sdílet s ostatními. 
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KROK 4: SDÍLENÍ INFORMACÍ  

Facebook je skvělá síť na sdílení vašich informací se všemi známými. Můžete nahrávat 

fotky, videa, poznámky nebo i odkazy. Z vaší domovské stránky (tedy té, kterou vidíte jako 

první po přihlášení) nebo ze stránky vašeho profilu, uvidíte kolonku, pomocí které můžete 

sdílet nejrůznější obsah. 

 

Jakýkoliv materiál, který nahrajete, bude umístěn na vaši „Zdi“ a rovněž se zobrazí 

v „Novinkách“ (News Feeds) vašich přátel. 

KROK 5: POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ  

Máte k dispozici tisíce aplikací, které vám napomůžou se sdílením obsahu a interakcí 

s ostatními uživateli. Pro zobrazení aplikací, které můžete používat nebo k nalezení dalších 

se podívejte na kartu „Aplikace“, která je umístněná vlevo pod profilovým obrázkem.   
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KROK 6: PŘEDSTAVENÍ DOMOVSKÉ 

STRÁNKY 

 

  



 

 2. VYTVOŘENÍ FACEBOOKOVÉHO PROFILU 19 

 

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT  FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ  

NASTAVENÍ SOUKROMÍ  

Sociální média jsou o navazování vztahů s ostatními uživateli, ať jsou osobního nebo 

podnikatelského rázu. Mnohdy se vám může přihodit, že najdete takové kontakty, které 

budou současně v obou kategoriích. Je také důležité, abyste byli lehce dostupní a co 

nejvíce autentičtí, pokud tyto sítě používáte pro obchod a byznys. Lidé se rádi zajímají o 

ostatní lidi – nikoliv o bezejmenné výrobce. Také to budou převážně tyto kontakty, které 

se zapříčiní o nákup ve vašem obchodě, doporučení anebo názory na vaši společnost. 

Jestli se obáváte o veřejné zpřístupnění větší části vašeho profilu – například proto, že 

nechcete svým obchodním partnerům ukazovat své soukromé fotografie – tak Facebook 

naštěstí obsahuje nástroj k nastavení soukromí pomocí kterého, můžete snadno 

kontrolovat, co který uživatel může vidět a co mu zůstane utajeno. 

Viditelnost jakýchkoliv údajů zobrazených ve vašem profilu (fotky, kontaktní údaje, 

vzdělání a zaměstnání) může být kontrolována skrze funkci „Nastavení soukromí“. 

 

 

 

 



 

 2. VYTVOŘENÍ FACEBOOKOVÉHO PROFILU 20 

 

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT  FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ  

Každá jednotlivá informace uložená ve vašem profilu může být viditelná: 

 Všem 

 Přátelům přátel 

 Mým sítím a přátelům 

 Pouze přátelům 

 Vlastní nastavení (přístupné odkazem „upravit nastavení“ u předchozích karet) – 

kde si nastavíte, které informace uvidí přátelé, přátelé přátel nebo sítě, atp. 

Skvělý (pokročilý) způsob jak podrobněji nastavit soukromí je vytvoření „Seznamu přátel“. 

Ty použijeme, chceme-li rozřadit své kontakty do odpovídajících skupin. Z toho plyne 

několik výhod: 

 Vlastní nastavení soukromí pro každou takovou skupinu. 

 Filtrujte „Novinky“ na „Zdi“ pomocí „Seznamu přátel“. 

 Každou takovou skupinu můžete zvlášť pozvat na určité akce  

 Každé takové skupině můžete rovněž poslat příslušné  

K vytvoření seznamu klikněte na odkaz další v sekci přátelé a poté vytvořit skupinu. 

 

  

Podívejte se také na ostatní možnosti nastavení jako (vyhledávání, novinky a zeď, aplikace) 

a jejich možnost kontroly. 
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3. POUŽÍVÁNÍ FACEBOOKU PRO 
KOMERČNÍ ÚČELY 

Kromě jednotlivých uživatelů osobních profilů, kteří se zapojují do facebookové komunity, 

i firmy a podnikatelé mají možnost vytvořit stránku pro jejich byznys nebo komunitní 

skupinu pro více uživatelů. 

 

JAK VYTVOŘIT A NASTAVIT STRÁNKU 

Stránka je velmi podobná běžnému profilu s tím rozdílem, že je od počátku veřejně 

přístupná a její návštěvníci se mohou stát fanoušky bez nutnosti schvalovacího procesu, 

jak jej známe z profilových přátel. Vytvoření je rychlé a zcela zdarma, ale nastavení a 

udržování již vyžaduje trochu času. 
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Jděte na stránku http://www.facebook.com/pages/create.php, kde se vám zobrazí pár 

jednoduchých otázek vedoucích k zdárnému vytvoření stránky. 

Před vybráním kategorie, je důležité si promyslet, jestli Vaše stránka bude reprezentovat 

spíše místní podnik (např. květinářství v Praze) nebo budete propagovat firmu či značku 

v celé republice. Každá kategorie má drobné rozdíly v profilových informacích. 

 

Tak jako při tvoření profilové stránky, tak i zde vyplňte základní informace jako popis toho, 

co nabízíte. Pokud jste vybrali kategorii místní podnik, zadejte zde maximum informací o 

Vaší provozovně. 

Můžete nahrát i logo vaši firmy jako profilový obrázek. (grafickým podkladům pro Váš 

firemní profil se budeme věnovat později) 

http://www.facebook.com/pages/create.php
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Máte také privilegium se stát prvním fanouškem stránky, což vám pomůže v jejím 

zviditelnění tím, že se ukáže ve vašem osobním profilu mezi ostatními stránkami, kterých 

jste rovněž fanoušky a tedy každý kdo má přístup do vašeho profilu ji tak uvidí (vč. sítí, 

kterých jste součástí). 

 

Veškeré další nastavení stránky provádíte pomocí tlačítka upravit stránku. 

JAK PRACOVAT S FIREMNÍM PROFILEM 

TIMELINE 

Profil Timeline na Facebooku přichází se souborem nových prvků, které mají vliv na to, co 

firmy mohou a nemohou ovládat na sociální úrovni. Některé z nových prvků nabízí firmám 

více flexibility, zatímco jiné limitují organizace tím, že po nich požadují následování 
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specifických návodů. V této sekci prodiskutujeme tyto prvky v  pořadí, v jakém se s nimi 

setkáte při nastavování profilu Timeline. 

 

1. NASTAVTE SI SVOJI ÚVODNÍ FOTKU 

Rozměry úvodní fotky jsou 851 x315 pixelů. Vyberte si obrázek, který reprezentuje Vaši 

značku, a nebojte se být kreativní.  

 

DÍKY PRAVIDLŮM FACEBOOKU NEMOHOU ÚVODNÍ FOTKY ZAHRNOVAT: 

1. ceny nebo kupní informace  

2. kontaktní informace 

3. zmínky o Facebookové činnosti nebo článcích 

4. pobídky k akci 

Úvodní fotky nesmí být nepravé, klamné nebo zavádějící, a také nesmí porušovat duchovní 

vlastnictví třetí strany. 
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2. NASTAVTE SI SVOJI PROFILOVOU FOTKU 

Přizpůsobte svou profilovou fotku, Vaši image, která bude zobrazována hned vedle 

aktualizací na Vaší zdi a na domovských stránkách všech uživatelů. Vyberte si fotku, která 

pasuje do rozměrů 180 x 180 pixelů a která vypadá dobře po zmenšení na rozměry 32 x 32 

pixelů. 

Tato fotka se také bude zobrazovat se všemi sponzorovanými zprávami nebo reklamami, 

které propagujete. Logo je tady naprosto ideální varianta. Pro kreativní firmy je ovšem 

možností napojit profilovou fotku na úvodní fotografii a vytvořit tak efektní profil jako 

příklad na následujícím obrázku. 
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3. USPOŘÁDEJTE SI ZÁLOŽKY 

Nový design zahrnuje fotky, tlačítka „To se mi líbí“ a aplikace ve vrchní části Vaší stránky 

hned pod Vaší úvodní fotkou. Fotky jsou automaticky zobrazovány jako první, ale 

administrátoři stránek mohou zbytek přeskupit, aby se zobrazovali ty nejdůležitější jako 

první. Celkem se zde může zobrazovat až 12 různých aplikací.  

 

 

Záložky můžete mezi sebou přesouvat, pokud kliknete na ikonu tužky a poté prohodíte 

jednotlivé záložky. Jako záložky můžete použít předdefinované aplikace Facebooku, nebo 

využít vlastní aplikace, ať už to budou statické stránky nebo různé soutěžní a výherní 

stránky, budované za účelem získání nových fanoušků. Skvělým zdrojem pro tyto firemní 

aplikace je například stránka http://appbistro.com/ 

http://appbistro.com/
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4. HVĚZDIČKA, TUŽKA, ŠPENDLÍK  

Pokud budete chtít pracovat s každou zprávou individuálně, můžete je pomocí ikonky 

tužky rozšířit na celou šířku stránky, skrýt z Vašeho Timeline profilu, zvýraznit je jako 

důležité pomocí ikonky hvězdičky nebo je celé vymazat.   

 

Zprávy můžete ale také „přišpendlit“/“ukotvit“ ve vrchní části Vašeho profilu až po dobu 7 

dní. V praxi to znamená, že můžete jakoukoliv zprávu zvýraznit a nebude postupně 

zakrývána a sesouvána dolů a dolů novějšími zprávami a aktualizacemi.  Zpráva je 

označena ikonou vlaječky 
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5. POVOLTE MOŽNOST POSÍLÁNÍ ZPRÁV 

Administrátoři nyní mohou povolit uživatelům posílat jim osobní zprávy, čímž ulehčují 

firmám osobní konverzaci s jejich fanoušky.   

 

Využijte tento prvek, pokud potřebujete prodiskutovat nějaké téma či otázku zákaznické 

podpory více do hloubky a pokud preferujete konverzaci, která nebude vidět všemi 

návštěvníky té stránky. 

Možnost povolit zasílat zprávy, stejně jako možnost komentovat na Váš profil pomocí 

fanoušků naleznete pod tlačítkem spravovat oprávnění. 
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6. ZAHRŇTE MILNÍKY – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 

Nový design také umožňuje administrátorům zahrnovat tzv. „milníky“ na jejich stránkách. 

Umožňuje to administrátorům stránek zvýraznění některých jejich největších obchodních 

úspěchů, jako např. zvyšující se počet fanoušků, ocenění, vydání nějakého produktu atd..   

Snímky významných událostí mají rozměry 843 x 403 pixelů. Nový (nebo i minulý) milník 

vytvoříte pomocí kolonky na aktualizaci statusu, který Vás vybídne k zadání informací 

ohledně Vaší události.  
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ROZLIŠENÍ OBRÁZKŮ PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY PROFILU 
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4. JAK VYUŽÍT FACEBOOK PRO 
VAŠE PODNIKÁNÍ 

Zde je několik nejdůležitějších důvodů, proč si založit firemní profil a dát o sobě vědět na 

Facebooku.   

 Být nalezen lidmi, kteří hledají Vaše produkty či služby  

 Získat kontakt a spojení s již stávajícími a i potenciálními zákazníky 

 Vytvořit komunitu okolo Vaší firmy  

 Propagovat jiný obsah, jako například blog, webinář a jiné zdroje 

 Vytvořit náskok pro Vaši firmu 

  

12 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH STRATEGIÍ 

Protože cest, jak konkrétně využít Facebook je nespočet, projdeme si společně nejčastěji 

používané strategie. Dají se zhruba rozdělit do hlavních oblastí. 

 Získávání fanoušků (zákazníků) 

 Komunikace se zákazníky 

 Využívání pro vnitřní účely firmy 
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1. VYTVOŘTE SI ZAJÍMAVÝ PROFIL 

Váš firemní profil musí na první pohled zaujmout potenciální zákazníky. Vizuální podoba 

profilu je tedy nesmírně důležitá. 

 

 

2. KOMENTUJTE NA JINÝCH PROFILECH 

 
 



 

 4. JAK VYUŽÍT FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 33 

 

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT  FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ  

3. SDÍLEJTE ZAJÍMAVÝ OBSAH Z WEBU 

Můžete sdílet zajímavý obsah z webu a to buď manuálně, nebo automaticky pomocí 

technologie RSS. 

 

 

4. POZVĚTE ZÁKAZNÍKY A FANOUŠKY NA VAŠE AKCE 

Pomocí aplikace události můžete snadno zvát uživatele na různé typy akcí a událostí. 
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5. ZÍSKEJTE ZPĚTNOU VAZBU OD VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ 

 

 

6. ZAPOJTE SE DO KOMUNITY POMOCÍ SKUPIN 

 



 

 4. JAK VYUŽÍT FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 35 

 

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT  FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ  

7. ZVYŠTE SI NÁVŠTĚVNOST WEBU NÁVŠTĚVNÍKY 
Z FACEBOOKU 

 

8. PROPAGUJTE OBSAH NA SVÝCH STRÁNKÁCH POMOCÍ 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

Pro sdílení obsahu využijte sociálních tlačítek a aplikací nejenom pro Facebook. 

 



 

 4. JAK VYUŽÍT FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 36 

 

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT  FACEBOOK PRO VAŠE PODNIKÁNÍ  

9. NABÍZEJTE NA FACEBOOKU VOLNÁ MÍSTA 

Využijte Facebook jako výborné médium pro získání nových zaměstnanců. U vybraných 

uchazečů si samozřejmě můžete prohlédnout i jejich profil, který Vám může prozradit 

důležité informace, které na pohovoru nezjistíte. 

 

 

10. POSKYTUJTE PÉČI O ZÁKAZNÍKY 

Řešte problémy zákazníků přímo na Facebooku v reálném čase. 
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11. VYUŽIJTE FACEBOOK JAKO SKVĚLÝ KANÁL PRO PUBLIC 
RELATIONS 

 

 

 

12. POŘÁDEJTE NA FACEBOOKU SOUTĚŽE 

Facebook je tím nejlepším místem pro pořádání soutěží, díky své virální podstatě se 

informace o soutěži rychle rozšíří a Vy tak máte možnost získat nové fanoušky. 
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ZPŮSOBY JAKÝM ZVIDITELNIT KOMERČNÍ 

STRÁNKU 

Nyní když jste si založili stránku je nejvyšší čas pro ni začít získávat fanoušky. Zde je pár 

tipů. 

 Vytvořte interaktivní stránku. Začleňte aplikace jako „Diskuze“ nebo „YouTube“ 

abyste mohli nahrávat zajímavější a interaktivnější obsah. Dejte návštěvníkům 

důvod, aby se stali fanoušky a pomocí těchto aplikací vyjádřili svůj názor nebo byli 

přinejmenším zabaveni a rádi se tak vraceli. 

 

 Využijte virální podstaty Facebooku – „novinky“ (News Feeds). Výhoda 

interaktivních profilů je v tom, že pokaždé když fanoušek nějakým způsobem 

zasáhne do vaší stránky – stane se fanouškem, okomentuje příspěvek nebo se 

zúčastní nějaké akce – tak daná aktivita je zobrazena v jeho „novinkách“ a ty uvidí 

všichni jeho přátelé na Facebooku. Když se uživatel přihlásí na Facebook tak ihned 

po přihlášení uvidí právě tento „novinkový“ výpis jeho přátel, takže jakákoliv 

aktivita fanoušků na Vaší stránce se stane široce viditelná a to pomůže tomu, aby 

se informace o Vaší firmě rychle rozšířily 

 

 Stavte na již existujících kontaktech. Zcela jistě už máte pravidelné odběratele 

emailových bulletinů nebo čtenáře vašeho blogu – dejte jim najevo, že se rovněž 

mohou stát fanoušky vaší facebookové stránky. Zkuste do svých emailů začít 

uvádět váš kontakt na Facebook a ve svých článcích na stránkách rovněž přidávat 

odkaz vedoucí na vaši facebookovou stránku. 

 

 Vytvořte si reklamu. Reklamní prostory na Facebooku umožní inzerovat jakoukoliv 

stránku, skupinu nebo i událost. Jestliže jste obeznámeni se službou Google 

Adwords, tak systém pro vytváření reklamy na Facebooku je velmi podobný. 

Později si vysvětlíme, jak co nejlepším způsobem vytvořit reklamu. 
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ALGORITMUS EDGERANK NA FACEBOOKU: 

Jedna z věcí, která dělá Facebook jedinečným, je jeho vlastní algoritmus – EdgeRank. 

Tento koncept určuje, jaké položky jsou zobrazovány uživatelům na jejich domovské 

stránce. Už před nějakým časem Facebook zjistil, že prostě nemůže ukazovat všem lidem 

každý kousek jakékoliv aktivity jejich přátel. Bylo by toho jednoduše moc.   

 

 

 

 

 
 
 
Dopad algoritmu EdgeRank na firemní stránku:  

Proč by se Vaše firma měla zajímat o EdgeRank? EdgeRank určuje, kolik lidí uvidí na své 

domovské stránce odkaz nebo jakýkoliv obsah, který jste sdíleli na Vaší Facebookové 

stránce. Když cokoliv sdílíte na Facebooku, algoritmus to vidí jako „objekt“. U položek jako 

jsou tlačítka, To se mi líbí, Sdílet, Okomentovat Označit atd. vytváří Facebook něco na 

způsob „hodnocení“. Čím více hodnocení daný objekt má, tím je větší pravděpodobnost, 

že se ukáže uživatelům na jejich domovské stránce. EdgeRank sleduje frekvenci položek, 

shodu (počet přátel, kterým se to líbilo nebo kteří tu položku okomentovali), a také historii 

klikání a posílání zpráv uživatelů po Facebooku. EdgeRank v důsledku znamená, že je 

důležité dělat i ty „menší“ věci, jako například mít tlačítko „To se mi líbí“ na Vašich 

webových stránkách a blogu. Také to znamená, že dáváte najevo Vašim fanouškům, že 

s nimi chcete navazovat kontakty skrze obsah, který sdílíte na Vaší stránce.  
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FACEBOOKOVÉ SKUPINY VERSUS STRÁNKY 

Většinou je nejlepší, aby si jakýkoliv komerční subjekt vytvořil stránku. Nicméně, 

v některých případech je vhodné založit i skupinu.  

 

 

 

 

 

 

 

Zásadní rozdíl je v tom, že skupina je spíše komunita, ve které se sdružují lidé podobných 

zájmů, kdežto stránka reprezentuje určitý výrobek nebo firmu a komunitu tvoří fanoušci. 

Zde je tabulka, která porovnává několik rozdílů v jejich použitelnosti: 

 Skupiny Stránky 

Účel Komunita lidí se stejnými 

zájmy 

Reprezentuje značku nebo 

jednotlivce; hodnotí 

„fanoušci“ 

Komunikace členů / 

fanoušků 

Zpráva - emailem pro 

každého člena a kopie do 

„Zprávy“. 

Aktualizace – upozornění na 

domovské stránce; možnost 

poslání službou „Zprávy“ 
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Viditelnost v profilech Ukáže malý textový odkaz 

pro každého člena 

Ukáže profilovou fotku 

fanouška společně s textem 

Viditelnost ve 

vyhledávačích 

Skupiny jsou veřejně 

indexovány a dostupné k 

vyhledávání (jedna stránka) 

 

Stránky jsou veřejně 

indexovány a dostupné 

k vyhledávání (každá stránka 

zvlášť) 

 

Viditelnost v „News Feeds“ Přidá-li se člen nebo dojde-li 

k jakékoliv aktualizaci, tak se 

daná činnost ukáže v „News 

Feeds“ 

Přidá-li se fanoušek nebo 

ten stávající vytvoří interakci 

se stránkou, tak se daná 

činnost ukáže v „News 

Feeds“ 

 

Administrátoři Skupina administrátorů 

viditelná ve skupině 

 

Administrátoři jsou skrytí 

 

 

Dostupnost aplikací Základní aplikace – Události, 

Diskuze, Zeď, Odkazy, Fotky, 

Videa 

Téměř všechny možné 

aplikace (desítky tisíc) 
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VYTVOŘENÍ SKUPINY 

K založení skupiny poslouží odkaz http://www.facebook.com/about/groups/ 

a tlačítko v pravém horním rohu „Vytvořit skupinu“. 

Vyplňte potřebné údaje, vytvořte administrátory, pozvěte přátelé, přidejte odkazy, fotky a 

události. 

 

  

http://www.facebook.com/about/groups/
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5. VYTVOŘENÍ REKLAMY 

Inzeráty na Facebooku vám umožní zviditelnit vaše podnikání, získat více fanoušků pro vaši 

stránku a zvýšit tak prodeje. Pomocí těchto reklam můžete inzerovat skupinu, stránku 

nebo i událost. Princip tvorby je podobný tomu, jak jej někteří z vás mohou znát z rozhraní 

Google AdWords. 

 

Začneme tím, že na adrese http://www.facebook.com/advertising klikneme na „Vytvořit 

reklamu“ (musíte být přihlášeni pod svým osobním účtem). Zvolte, co chcete inzerovat: 

externí adresu nebo stránku, skupinu či událost na Facebooku, kterou vlastníte (resp. 

pořádáte). 

 

http://www.facebook.com/advertising
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ZAČÍNÁME S TVORBOU REKLAMY 

Pomocí jednoduchého průvodce vytvoříte reklamu přesně dle svých představ. Máte na 

výběr dvě možnosti, buď můžete propagovat externí webové stránky nebo Váš firemní 

profil na Facebooku. 

 

Ujistěte se, že využijete výhod sociálních propojení mezi Vašimi fanoušky a jejich přáteli. 

Ty mají za úkol zobrazit příslušné konexe tomu, kdo uvidí Vaši reklamu. Například, jestliže 

Petr se dívá na reklamu firmy ABC a Petrův kamarád Honza je fanoušek firmy ABC tak 

taková reklama pak ukáže fotku Honzy s textem, že je fanoušek firmy ABC. Výhoda je tedy 

v tom, že Petr rozpozná Honzu a reklama se tedy pro něj stane osobnější. Sociální 

propojení může významným způsobem zvýšit počet kliknutí na váš banner. 
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PROPAGOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ 

Pokud budete propagovat Váš firemní profil, tak je velice efektivní využívat propagování 

příspěvku na stránce. 

 

 

 

 

Tato varianta Vám umožní propagovat, konkrétní příspěvky Vašich stránek, na stránkách 

přátel Vašich fanoušků. Všechny vaše příspěvky, fotky, články nebo videa totiž vidí jen 

malé množství fanoušků. Není to tím, že vás nemají rádi, ale tím, že algoritmus  Facebooku 

vyhodnocuje každý příspěvek podle zajímavosti a interakce mezi vašimi fanoušky. Pokud je 

váš status zajímavý, zobrazí se většímu počtu. Platí to pro všechny druhy profilů, obsahů, 

demografie nebo věkových skupin. 

Příklad: Pokud kliknu na nějaké stránce, která má spuštěnou kampaň přes sponzorované 

příběhy, na tlačítko „To se mi líbí“, mým kamarádům se tato aktivita zobrazí na zdi a ještě i 

na místě, kde se nachází Facebook reklama. Jako první se zobrazí sponzorované příběhy a 

níže PPC Facebook reklama. 
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Z jakých aktivit se mohou stát sponzorované příběhy? 

 Když se někomu líbí nějaká stránka 

 Když se někomu líbí příspěvek nebo komentář na stránce 

 Když někdo zareaguje na pozvánku nebo událost stránky 

 Když někdo oznámí polohu z nějakého místa 

 Když někdo hraje hru nebo používá aplikaci 

 Když se někomu líbí webová stránka nebo ji sdílí 

 Výhody sponzorovaných příběhů 

 tento typ reklamy je řádově levnější než běžná PPC reklama na Facebooku 

 sponzorované příběhy se týkají aktivity Vašich přátel a stránek Facebooku 

 reklamní text a grafika jsou automaticky generovány z příspěvků uživatelů 

 míra konverze na fanouška je mnohem vyšší 

 

ZACÍLENÍ REKLAMY 

Po vytvoření reklamy je potřeba pro tuto reklamu vybrat co nejlepší zacílení na určitou 

skupinu lidí. Facebook nabízí zaměření dle místa původu, pohlaví, věku nebo zálib. Jak 

budete přidávat tyto „filtry“ tak systém automaticky vypočítá počet lidí vyhovujících vašim 

kritériím a vy tak budete vědět, zdali má vaše reklama šanci na úspěch.  
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Zvolte způsob platby a plánovaný rozpočet pro vaši reklamní kampaň. Máte na výběr platit 

dle „kliknutí“ nebo „zobrazení“. Protože kliknutí na reklamu je výrazně méně než jejich 

zobrazení, tak platit dle „kliknutí“ nabízí většinou lepší získanou hodnotu pro vaši investici. 

Zvláště pokud v reklamě zobrazíte logo vaší firmy, tak se stane známějším díky zobrazování 

u uživatelů, ale vy stále zaplatíte pouze za každý klik vedoucí na vaši webovou stránku 

nebo profil na Facebooku. 

 

Facebook má zabudovaný analytický systém, který napoví, zda reklama je úspěšná či 

nikoliv a to na základě počtu „Líbí se mi“ označení nebo počtu kliknutí za určitý čas. Zkuste 

vytvořit více reklam s různými nastaveními a zjistěte tak, která z nich je nejziskovější pro 

váš byznys.  
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FACEBOOK POWER EDITOR 

Další užitečná věc, jak si pomoci při nastavování kampaní je o program Power Editor, který 

umožňuje hromadnou editaci nastavení kampaní, cílení, nabídek, rozpočtů, a 

načasování.  Power Editor je velice efektivní při vytváření a editaci velkého počtu reklam a 

kampaní. Přes Power Editor je možné zacílit reklamu typu Sponzorované příběhy přímo do 

přehledu novinek. Reklama tak bude výrazně na očích. Kromě jiného reklamu můžete 

zaměřit na počítače, mobilní aplikace, zájmy, mobily, věk, pohlaví nebo aktivity. 

 

K jeho instalaci je potřebné mít nainstalovanou nejnovější verzi prohlížeče Google 

Chrome. Následně v administraci reklamních kampaní klikněte na Power Editor v levém 

rohu. Nainstalujete Power Editor aplikaci, a jakmile ji spustíte, klikněte na „Download“ a 

postupujte podle pokynů na obrazovce. Případně jen jednoduše klikněte na tlačítko 

Chrome Power Editor, které se vám zobrazí v Chromu po jeho instalaci  

https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
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6. STATISTIKY A ANALÝZY 

Výsledky měření jsou klíčovou částí jakékoliv marketingové strategie a Facebook není 

výjimkou. Na prvním místě byste samozřejmě měli používat nástroje jako Google Analytics 

k měření provozu, množství návštěvníků a zákazníků přivedených z Facebooku, ovšem 

neméně důležité je porozumět tomu, jak využít nástroje které nabízí Facebook pro své 

vlastní analýzy ohledně návštěvnosti a efektivity Vašeho Facebookového profilu.   

 

 
 

JAK MĚŘIT A ANALYZOVAT STRÁNKY NA 

FACEBOOKU  

V přehledu stránky se může velmi rychle podívat na to, kolik nových hodnocení Vaše 

stránka obdržela, a také počet fanoušků Vašich stránek, kteří se aktivně zapojují do 

Vašeho obsahu. Když se vrátíme zpátky do sekce EdgeRank, na této míře zapojení také 

závisí to, jak se Váš obsah bude rozšiřovat na Facebooku. Klíčový údaj je změna poměru v 
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procentech aktivních uživatelů. Zvýšení počtu aktivních uživatelů Vám může pomoci k vyšší 

návštěvnosti facebookových stránek. 

Dalším zajímavým údajem je demografické složení Vašich fanoušků. Když kliknete na odkaz 

To se mi líbí vlevo nahoře, ihned uvidíte kompletní informace o Vašich fanoušcích. 
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Také v přehledu stránky naleznete data, kde můžete zjistit, kolik fanoušků a komentářů na 

Vaších stránkách přibylo v reakci na konkrétní příspěvek. Podívejte se, jaké příspěvky měly 

nejlepší přijetí u Vašeho publika a plánujte více podobných marketingových taktik, které 

způsobí obdobnou reakci v zapojování Vašich fanoušků na Facebooku.   

Využijte data, která Facebook nabízí v přehledech k tomu, abyste dělali chytřejší a 

informovanější marketingová rozhodnutí za účelem maximalizace výsledků Vašeho snažení 

na Facebooku.  

 

NA JAKÉ VELIČINY SE ZAMĚŘIT 

Zde je několik veličin, na které se můžete zaměřit a které Vám pomohou dobře 

interpretovat výsledky Vašeho snažení 

1. Úspěšnost – kolik máte fanoušků, členů skupiny a / nebo přátel. 

2. Interakce – jak často vy, fanoušci nebo náhodní návštěvníci reagují na vámi 

nahrávaný obsah nebo komentáře. Nástroje zabudované v rozhraní Facebooku 

(analýzy, přehledy) umožňují získávání cenných údajů jako například počet 

zobrazení stránky nebo fotografií, statistika reakcí na příspěvky na zdi nebo 

v diskuzích, atp.  
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3. Dopady na prodeje – Celkový počet návštěvníků vaší stránky na Facebooku, 

kteří se stali fanoušky nebo zákazníky. Použijte analytickou aplikaci ke zjištění 

dopadu na vaše podnikání. Google Analytics Vám umožní jednoduše filtrovat 

tržby podle zdroje návštěvnosti. 

 

Pozorné sledování těchto údajů může zlepšit návratnost investic (ROI) a přinést zkvalitnění 

vašeho marketingu na Facebooku. 

SHRNUTÍ  

Po přečtení této elektronické knížky byste měli nabýt základní informace o tom, jak začít 

používat Facebook pro podnikání. Pamatujte, že Facebook se neustále mění, rozvíjí a 

přidává nové funkce a vylepšuje ty stávající. Počet uživatelů rovněž stále narůstá, takže se 

nebojte být aktivní a zkoušet nové funkce, které postupně Facebook přidává. 
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