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Úvod
Milí čtenáři, registrovaní příznivci a členové STAN,  
nadšenci do mediální komunikace a technologií,

právě jste otevřeli brožuru se základními návody, tipy a možnostmi v oblasti sociálních 
sítí, online komunikace a pomocných programů či aplikací. Cílem dokumentu je dát nový 
pohled na problematiku aktuálně aktivním uživatelům a pomoci otevřít dveře do tohoto 
odvětví těm doposud online pasivním. Pokud jste o Facebooku, Instagramu či Twitteru 
zatím slyšeli jen ze svého okolí, ale sami jste se neodvážili do tohoto prostředí vstoupit, 
s naší brožurou to bude hračka. Pokročilí uživatelé objeví nové funkce nebo si po přečte-
ní publikace vytvoří širší nadhled nad svými profily a jejich možnostmi. 

Mediální prezentace se dnes stává nutností pro většinu odvětví. Dříve stačilo vydat pa-
pírový leták, vyhlásit informaci v rozhlase či rozdat informace do poštovních schránek. 
Těmto způsobům komunikace neodzvonilo, ani se tak v dohledné době pravděpodobně 
nestane. V posledních letech však přišly nové formy komunikace, které zjednodušily 
a zrychlily předávání informací a názorů. Kdo chce uspět a oslovit se svými názory, pro-
dukty a prací široké spektrum veřejnosti, neobejde se bez kompletního portfolia forem 
komunikace. Stará moudrost říká, že kdo odvádí kvalitní práci, je za ním vidět. Toto mou-
dro platí i dnes, ale v aktualizované podobě: „Kdo odvádí kvalitní práci a propaguje ji, je 
za ním vidět.“ 

Přeji nám všem, aby za námi byla vidět dobrá práce, ať nám tato brožura pomůže. Děkuji 
všem členům Mladých starostů a nezávislých, kteří se na jejím vzniku podíleli.

Tomáš Pavelka, 
předseda mSTAN
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       Google
Když se řekne Google, napadne každého internetový vyhledávač. Dnes už není Google jen 
vyhledávačem, jde o celou rodinu užitečných nástrojů a funkcí. Mezi hlavní součásti znač-
ky patří cloudové úložiště DISK, kancelářské programy Dokumenty, Tabulky a Prezentace; 
elektronický kalendář, Gmail, služba YouTube a Formuláře. Služby rodiny Google je možné 
využívat v prostředí fi rmy či instituce, je třeba si zakoupit nástroje G Suite. Přibližná cena 
za jednoho uživatele se pohybuje v základní licenci okolo 120 Kč měsíčně. G Suite vytváří 
zabezpečené podnikové online prostředí, kde kromě výše zmíněných nástrojů dostanete 
větší prostor na sdíleném úložišti, možnost pořádat videokonference přes službu Meet 
a možnosti sdílení výše zmíněných nástrojů mezi dalšími uživateli vaší instituce. 

Jak vyhledávat

Prvotní funkcí systému Google je funkce vyhledavače. Po otevření stránky Google.cz se 
uprostřed obrazovky zobrazí políčko s lupou, kam můžete napsat jakýkoliv termín, který 
se přejete vyhledat. Poté již stačí jen zmáčknout „Enter“ na své klávesnici a vyhledavač 
Vám zobrazí výčet stránek, které nejvíce odpovídají hledanému termínu. Pak už stačí jen 
prozkoumávat nabízené stránky. Vyhledavač pak také nabízí vyhledávání obrázků, videí 
nebo například map (pokud třeba hledáte nějaké město).

Gmail

Mailová schránka Gmail představuje základní stavební kámen účtu v systému Google. 
Po vytvoření účtu, který se skládá z názvu emailové adresy a hesla, se Vám zobrazí základní 
menu schránky. Levá nabídka obsahuje tradiční možnosti emailové adresy jako „Doručené“ 
„Odeslané“ „Koncepty“ a podobně. Hojně jsou také využívány štítky pro lepší třídění zpráv.
Velký pravý oddíl menu pak vypisuje jednotlivé emaily a emailová vlákna.

       Google
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Psaní zprávy
Po kliknutí na políčko „Nová zpráva“ v levém horním roku vyskočí okno pro napsání nové-
ho mailu. Do prvního pole napíšete adresy příjemce/příjemců; druhé pole je pro předmět 
zprávy a třetí největší pole je pro napsání samotné zprávy.
Dolní nabídka skýtá možnosti formátování textu. Pod tímto formátováním se nachází 
tlačítko „Odeslat“ a vedle tohoto tlačítka je šipka, díky které můžete naplánovat ode-
slání zprávy. Další důležitou funkcí je ikona sponky, kde je možnost připojit ke zprávě 
jakýkoliv soubor z počítače.
Celý koncept zprávy se dá pak samozřejmě po kliknutí na ikonu koše vymazat.

Odpověď na přijatou zprávu
Přijaté zprávy se v menu zobrazují tučně a po přečtení se pak změní do normálního textu. 
Na jakoukoliv zprávu lze jednoduše odpovědět po kliknutí na tlačítko „Odpovědět“, díky 
kterému se otevře okno pro napsání odpovědi. Možností také je zprávu přeposlat po klik-
nutí na tlačítko stejného názvu.

Nástroje Google

Ještě poměrně nedávno člověk pro zvýšení efektivity své práce potřeboval nesčetné 
množství nástrojů různých platforem, což jejich používání činilo poměrně matoucí. Dnes, 
díky rozvoji moderních technologií, už naštěstí existují uživatelsky přívětivější řešení. 
Jedno z nich, jmenovitě nástroje od společnosti Google, Vám ukážeme. Největší výho-
dou těchto nástrojů je bez pochyby propojenost mezi jednotlivými aplikacemi, dále třeba 
také možnost efektivně pracovat odkudkoliv bez potřeby nosit přenosná úložiště a další 
doplňky, bez kterých se člověk ještě před pár lety neobešel. Na závěr je důležité říci, 
že veškeré nástroje, kterými se budeme v tomto textu zabývat, jsou pro osobní použití 
zcela zdarma, pro využití v rámci organizace je k dispozici řešení G Suite.

Kalendář Google

Mezi naprostý základ úspěšného time managementu je bezpochyby používání kalendáře 
pro plánování aktivit a povinností, ať již pracovních či volnočasových. Kalendář Google je 
pro tyto úkoly ideální, a navíc velice jednoduchý pro používání. Určitě se také vyplatí staže-
ní aplikace do mobilního telefonu. Díky tomu Vám už žádné akce ani povinnosti neuniknou. 
Na úvod se možná ptáte, jaké možnosti Vám tento nástroj poskytne. Za zmínku určitě 
stojí možnost vytvoření nespočetného množství kalendářů ➜ například pro pracovní 
povinnosti, pak pro návštěvy lékaře, rodinné akce atd. Pro vytvoření nového kalendáře 
v prohlížečové verzi aplikace musíte nejdříve jít do nastavení, dále pak v levém sloupci 
zvolit „Přidat kalendář“ a poté „Vytvořit nový kalendář“. Pak už pouze stačí vyplnit název 
nového kalendáře, případně popis či časové pásmo. (obrázek Kalendář 01)
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 (obrázek Kalendář 01)

 (obrázek Kalendář 02)
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 (obrázek Kalendář 03)

 (obrázek Kalendář 04)
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Už tedy víte, jak vytvořit vlastní kalendář. Teď už jste připraveni vytvořit Vaši první událost. Pro 
vytvoření události stačí kliknout v levém panelu na „Vytvořit“. (obrázek kalendář 02) Poté vy-
skočí okno, kam vyplníte název, datum začátku a konce události, místo konání, popis a v nepo-
slední řadě si zvolíte, do jakého kalendáře se má tato událost přiřadit. Další možností je přidat 
hosty na Vámi vytvářenou událost ➜ stačí pouze vyplnit emailové adresy spolupracovníků. 
Pokud by Vám tento základ nestačil, stačí kliknout na „Další možnosti, kde můžete přidat upo-
zornění, nebo rozšířené možnosti popisu pro přidání příloh. (obrázek Kalendář 03)
Ale co když budete chtít sdílet svůj kalendář s kolegy? Pokud Vaši spolupracovníci používají 
služby společnosti Googlu, stačí přejít do nastavení aplikace, dále v levém panelu najít „Nasta-
vení mých kalendářů“, (obrázek Kalendář 04) vybrat kalendář, který chcete sdílet, a najet na 
„Sdílet s konkrétními lidmi“ a zadat jejich Gmailové adresy. Případně svůj kalendář můžete sdílet 
prostřednictvím odkazu v sekci „Oprávnění k přístupu“ a dále „Získat odkaz ke sdílení“. 
Pokud máte zájem importovat svůj nebo cizí kalendář do své aplikace, stačí v nastavení zvolit 
„Přidat kalendář“. Zde máte možnost se buď přihlásit k odběru kalendáře jiného uživatele slu-
žeb Google, nebo pak přidat kalendář prostřednictvím adresy URL. Tato možnost je užitečná 
zejména pro přidání sdílených kalendářů či kalendářů z jiných klientů. Poslední možností pro 
import kalendáře je nastavení v sekci „Import a export“, kde můžete vložit soubor s Vaším ka-
lendářem – užitečné zejména při převádění událostí z jiné platformy. 
Stejně tak jako kalendáře lze importovat, umožňuje aplikace kalendáře i export. Pokud si přeje-
te stáhnout soubor s událostmi, poslouží Vám k tomu sekce „Import a export“. Jestliže chcete 
kalendář exportovat do jiného klienta nebo na webovou stránku, přejděte do „Nastavení mých 
kalendářů, vyberte kalendář a přejděte na „Integrovat kalendář“. Pak už pouze stačí vybrat, zdali 
chcete použít adresu URL, kód pro vložení na stránky, nebo adresu iCal pro vložení do jiného 
klienta – pro soukromý kalendář použijte soukromou adresu iCal.
Pro efektivní používání je vhodná mobilní aplikace, která je dostupná pro operační sys-
témy Android i iOS. Je nutné upozornit, že mobilní verze nenabízí tak rozsáhlé možnosti 
nastavení. Je vhodná zejména pro prohlížení, drobné úpravy či přidávání událostí. Po sta-
žení aplikace se stačí přihlásit svým účtem Google a hned se synchronizují všechny ka-
lendáře, které jste si nastavili v prohlížečové verzi. Největší výhodou mobilní verze jsou 
upozornění, jejím povolením Vám již žádná událost neuteče.

Disk Google

Další užitečnou pracovní aplikací je Disk Google. Jak již název napovídá, jedná se o Clou-
dové (online) úložiště pro Vaše soubory. Mezi největší výhody tohoto řešení patří bezpo-
chyby možnost zpřístupnit své soubory odkudkoliv, ale také bezpečí, že Vaše soubory 
neztratíte při rozbití či krádeži počítače. Ke každému účtu Google dostane uživatel zá-
kladní objem úložiště zdarma, které je pro běžné využití dostačující, s možností rozšíření 
za rozumné měsíční poplatky. 
Jakožto pro každou aplikaci společnosti Google stačí pouze zadat název nástroje do vy-
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hledávače, případně použít nabídku v pravém horním rohu prohlížeče Google Chrome. Po 
otevření disku se zobrazí uživatelské rozhraní. 
Jako první se naučíte základy ohledně vytváření a organizování složek. Pro vytvoření 
složky stačí kliknout na „Přidat“ v levém horním rohu rozhraní  ➜  „Nová složka“, pak za-
dejte název nové složky a máte hotovo. Dále Vám vysvětlím, jak nahrát soubor z počí-
tače do Vámi vytvořené složky. Nejprve otevřete složku, kam si přejete soubor nahrát. 
Dále opět analogicky „Přidat“ ➜  „nahrání souboru“. Podobně vybráním možnosti „Na-
hrání složky“ můžete přidat celou složku z Vašeho zařízení. (obrázek Disk 01 a disk 02)
Obrovskou výhodou je možnost sdílet složku s dalšími lidmi, například se svým týmem. 
Stačí klinout pravým tlačítkem na složku, kterou chcete sdílet, a vybrat si ze dvou mož-
ností. Pokud Vaši spolupracovníci používají nástroje Googlu či tam mají zřízený účet, je 
vhodné použít možnost „Sdílet“, kde následně zadáte konkrétní uživatele a přiřadíte jim 
práva ke sdílené složce (možnost prohlížet / upravovat). Druhou možností je sdílení slož-
ky prostřednictvím odkazu (adresy URL) – možnost „Získat odkaz ke sdílení“. Následně 
zvolíte, jakou míru práv chcete udělit ostatním uživatelům a odkaz zkopírujete. 

Pokud chcete co nejefektivněji propojit Váš počítač s Google diskem, můžete si stáh-
nout počítačovou aplikaci, která Vám umožní zobrazit Vaše složky na disku a zároveň 
zajistí jejich synchronizaci po provedení úprav. Stačí zadat do vyhledávače „Stáhnout 
disk Google“ a vybrat verzi „Osobní“. Při instalaci si pak už vyberete, které složky z disku 
chcete sdílet na svůj počítač a které složky ve svém počítači si přejete propojit se svým 
počítačem.

Stejně jako pro každý nástroj společnosti Google je dostupná mobilní aplikace pro poho-
dlné zpřístupnění a prohlížení souborů.

Nástroje na práci

V této kapitole Vám ukážeme, že pro práci na počítači už není třeba instalovat množství 
programů. Nástroje na práci od společnosti Google, zejména pak dokumenty, tabulky 
a prezentace, nabízí prostředí a základní funkcionalitu podobnou s programy Microsoft 
Office a přináší zajímavé funkce, například současná práce na dokumentu více uživateli. 
Všechny níže zmíněné aplikace (vyjma Google forms) mají také své mobilní aplikace, kte-
ré nabízejí možnost upravovat a prohlížet dokumenty. (obrázek Dokumenty 01)

Dokumenty Google

 Pro vytvoření Vašeho dokumentu Google máte dvě možnosti – buď „Vygooglovat“ ná-
stroj ve vyhledávači ➜ „Přejít na dokumenty Google“ ➜ kliknout na „Plus“ v pravém dol-
ním rohu. Druhou možností je založit dokument přes Google disk. Stačí otevřít složku, 
kam si přejete soubor uložit, dále pak kliknout na „Přidat“ ➜ „Dokumenty Google“. 
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 (obrázek Disk 01) (obrázek Disk 01)

 (obrázek Disk 02) (obrázek Disk 01)

 (obrázek Dokumenty 01)
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 (obrázek Dokumenty 02)

 (obrázek Dokumenty 03)
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Nejdříve si Váš nově vytvořený dokument pojmenujte – najedete na pole v pravém hor-
ním rohu „Dokument bez názvu“ a přejmenujte. V případě, že jste vytvořili dokument prv-
ní cestou a chcete jej teď přemístit do určité složky, stačí klinout na symbol složky nale-
vo od názvu dokumentu a pak navolit, kam jej chcete umístit. (obrázek Dokumenty 02)
Teď už víte, jak vytvořit dokument, pojmenovat jej a přemístit určité složky. Práce v tom-
to nástroji je velmi podobná s nástroji MS Word, veškeré funkce naleznete v horní liš-
tě. Zajímavou funkcí je určitě možnost sdílet dokument spolupracovníkům a možnost 
na něm současně pracovat. Tady je důležité upozornit, že pokud si přejete pracovat na 
souboru současně. je nutné jej na Disku uložit jako dokument Google, nikoliv „.docx“. 
Pokud je dokument umístěn ve sdílené složce na disku, tak už nic řešit nemusíte. Pokud 
takovou složku nemáte, stačí v dokumentu kliknout na „Sdílet“ v pravém horním rohu. 
Dále buď přidejte konkrétní uživatele, anebo si vygenerujte odkaz ke sdílení. Jak můžete 
vidět, uživatelské prostředí je stejné napříč aplikacemi. Tudíž se to stačí naučit jednou 
a pak to zužitkujete napříč nástroji od Googlu. (obrázek Dokumenty 03)
Samozřejmostí je i možnost dokument stáhnout do počítače přes „Soubor“ ➜  „Stáh-
nout“, pouze stačí vybrat požadovaný formát. Ve stejném sloupci naleznete i možnost 
„Tisknout“, není třeba tudíž dokument kvůli tisku stahovat. (obrázek Dokumenty 04)

Ostatní pracovní nástroje

Tabulky a Prezentace
Jak již bylo vysvětleno výše, největší výhodou nástrojů Google je jednoduchost jejich po-
užívání. Proto stejné postupy uplatníte i v rámci Tabulek a Prezentací Google, které jsou 
obdobou MS Excel, resp. PowerPoint. Tak jako v případě dokumentů, i zde jsou stejné 
dva způsoby pro vytvoření tabulky a prezentace. Funkcionalita je opět podobná s pro-
dukty společnosti Microsoft. Taktéž zde máte stejné možnosti sdílení, stahování a tisku 
těchto souborů. Opět mějte na paměti, že pro současnou práci více osob je nutné uložit 
soubor jakožto Tabulku, resp. Prezentaci Google.

Google Forms
Další zajímavou aplikací jsou Google Forms – neboli formuláře. Tento nástroj je velice uži-
tečný při vytváření dotazníků, anket či přihlašovacích formulářů. Pro vytvoření formulá-
ře stačí „Vygooglovat“ Formuláře Google ➜ „Přejít na formuláře Google“ ➜   kliknout na 
„Plus“ v pravém dolním rohu. (obrázek Formuláře 01)
Formulář máte tedy vytvořený. Nyní ho pojmenujte. To provedete kliknutím na okno „For-
mulář bez názvu“. Níže můžete napsat podrobnosti či instrukce pro ty, jež budou formu-
lář vyplňovat. Pak už můžete přejít na vyplňování otázek formuláře. Název otázky vždy 
vložíte do okna „Otázka bez názvu“. Nalevo od otázky si můžete vybrat formu odpovědi. 
Po rozkliknutí kontextové nabídky si vyberete možnost, kterou potřebujeme, a pak již 
vyplníte jednotlivé možnosti odpovědi. Na závěr každé otázky si musíte vybrat, zdali je 
její vyplnění povinné. To znamená, že pokud ji člověk nevyplní, nelze formulář odeslat. 
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 (obrázek Dokumenty 04)

 (obrázek Formuláře 01)
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Pro přidání další otázky použijete pravý sloupec se šesti okny. Zde si můžete vybrat, 
jestli chcete přidat otázku, obrázek, video atd. Pokud se nakonec rozhodnete, že nějakou 
otázku chcete odstranit, stačí kliknout na ikonu odpadkového koše u příslušné otázky.
Před odesláním formuláře jej můžete vzhledově poupravit. K tomu použijte ikonu palety 
v pravém horním rohu. Jakmile jste s obsahem a vzhledem dokumentu spokojeni, stačí 
kliknout na „Odeslat“. Zde si vyberte, jestli chcete formulář poslat emailem (můžete si 
vybrat možnost sbírat emailové adresy), nebo v sekci „poslat přes vybrat možnost po-
slat přes odkaz (výběr mezi kompletní nebo zkrácenou URL). Poslední možností je pak 
formulář sdílet přes Facebook nebo Twitter. 
V případě, že byste chtěli formulář používat v tištěné podobě, klikněte na tři tečky v pra-
vém horním rohu ➜  „Tisk“.

Efektivní propojení mezi zařízeními 

Jak již bylo uvedeno v rámci kapitoly o nástrojích společnosti Google, velkou výhodou 
těchto aplikací je jejich dostupnost pro tablety a mobilní zařízení s operačními systémy 
Android a iOS. To znamená, že procházet soubory na disku, upravovat tabulky či prezen-
tace můžete provádět z pohodlí mobilního telefonu či tabletu. V důsledku propojenosti 
těchto aplikací přes Cloudové úložiště se veškeré změny okamžitě synchronizují.
Mobilní aplikace pro práci naleznou nejlepší využití pro rychlé úpravy dokumentů. Dále 
mobilní aplikaci, kterou je dobré využívat, je Kalendář Google. Díky ní si pohodlně zobra-
zíte události s vlastních i sdílených kalendářů, můžete vytvářet události, připomínky či 
úkoly, na které díky aplikaci již nikdy nezapomenete. 
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      Facebook
Facebook je sociální síť, která dokáže spojovat lidi po celém světě. Umožňuje nám komuni-
kovat s lidmi ze zahraničí i s našimi přáteli. Můžeme sdílet zážitky, fotky, myšlenky s ostat-
ními. To vše z Facebooku dělá vhodnou platformu pro různé organizace, známé osobnosti 
i politicky aktivní občany. Můžou se svými fanoušky sdílet svoje názory a aktivity. Je to 
populární nástroj komunikace s voliči. Pro užívání této sociální sítě je vyhrazena pro vás 
tato část brožury. Zde se dočtete, jak si založit stránku politika, jak spravovat svůj profi l, a 
hlavně jak na Facebooku tvořit příspěvky, události, skupiny a jak své aktivity propagovat.

Profi l

Založení profi lu 
(obrázek Facebook 01)

Jednoduchý návod, jak si profi l založit:
1. Najdete si stránku: www.facebook.com
2. Na boku stránky bude tento formulář pro vytvoření účtu: 
3. V tomto formuláři stačí vyplnit požadované informace a na Váš e-mail přijde přístupový 

kód, který zadáte na další stránce po kliknutí na ‚Zaregistrovat se‘.

Po vytvoření účtu 
nastavit (profi lová fotka, úvodní fotka, informace o Vás, apod…)

Nejdůležitější je nastavení soukromí, které najdete, když kliknete na šipku na horní liště: 
Nastavení ➜  Soukromí 
(obrázek Facebook 02)

      Facebook
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 (obrázek Facebook 01)

Zde si můžete navolit (kliknutím 
na ‚Upravit‘), kdo všechno uvidí 
Vaše příspěvky:
• přátelé
• jen vy
• přátelé přátel
• veřejně

Dále si v sekci upozornění mů-
žete nastavit, jestli chcete, 
aby Vám upozornění chodila na 
e-mail, nebo v prohlížeči. Dopo-
ručujeme si tyto formy zasílání 
zpráv vypnout pro oba způsoby.

(Obrázek Facebook 03)

 (obrázek Facebook 02)



17

Práce s profilem

Když si najedete na Hlavní stránku Facebooku – tzv. Newsfeed: příspěvky, které FB mixu-
je sám podle toho, co se Vám líbí (čemu dáváte lajk, palec nahoru, co komentujete, nebo co 
přidávají a sdílí Vaši přátelé). Příspěvky se stále obnovují. Cílem platformy je, aby lidé u něj 
strávili co možná nejvíce času, proto jim dává obsah, o kterém si myslí, že je pro ně zajíma-
vý. Vašim hlavním cílem je, aby se informace dostaly k co nejvíce lidem.

Nahoře máte zobrazenou lištu, která slouží k vyhledávání osob, stránek, událostí. Taktéž 
na pravé straně najdete pět ikonek. První je k zobrazení Hlavní stránky, druhá pro zobrazení 
žádostí o přátelství, třetí na přepnutí na Facebook Watch (zde se zobrazují videa, která 
na FB uživatelé nahrávají), čtvrtá slouží k zobrazení tzv. Marketplace (něco jako bazar) a 
poslední je přehled skupin, ve kterých jste. Vpravo na liště jsou další 3 ikonky: k vytvoření 
akce na FB, k zobrazení zpráv a pro upozornění (když Vám například někdo okomentuje Váš 
příspěvek, či ho olajkuje). (Obrázek Facebook 04)

Ikonka s Vaším jménem na postranní liště Hlavní stránky slouží k pohodlnému přepnutí na Váš 
účet, který můžete upravovat, psát různé příspěvky a přidávat fotky, ale v podstatě toto celé 
najdete i na Hlavní stránce. (Obrázek Facebook 05) (Obrázek Facebook 06)

Přátelé
V rámci Vašeho osobního profilu se můžete „spřátelit“ s profilem jiného uživatele. A jak na to? 
Je to jednoduché. Stačí si vyhledat Vám požadovanou osobu v kolonce „Hledat“, kliknout na 
jeho profil a kliknout na „Přidat přítele“ a čekat, jestli daná osoba žádost přijme (pokud ano, 
přijde Vám upozornění). (obrázek Facebook 07)

Časem Vám budou chodit žádosti o přátelství a tam stačí jen kliknout na „Potvrdit“, nebo na 
„Odstranit“ pokud osobu neznáte nebo ji nechcete mít v přátelích.
Přátelé uvidí vše, co s nimi budete sdílet.

 (obrázek Facebook 03)
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 (obrázek Facebook 07)

 (obrázek Facebook 05)

 (obrázek Facebook 06)

Pokud byste pak někdy chtěli vidět Vaše přá-
telé, stačí si najet na stránku Vašeho profilu, a 
když scrollujete trochu níže, bude tam panel s 
Vašimi přáteli. (obrázek Facebook 08)

Stránka politika

Rozdíl mezi osobním profilem a stránkou politika:
Osobní profil je důležitý, bez něj nelze udělat nic dalšího. Je to náš primární okruh, který ne-
souvisí s našimi voliči a neměl by se na něj umisťovat obsah, který chceme cílit na potenciální 
voliče. Ten patří primárně na stránku politika.

Profil osobní – tady sdílíte s přáteli zážitky a osobní fotky
Stránka politika – tady prezentujete svoje názory, sdílíte politický obsah. Na stránce politika, 
byste měli vyplnit, co nejvíce informací o sobě (všechny kolonky, které Vám FB nabídne). Také 
byste si jako profilovou fotku stránky měli zvolit jinou, než jakou máte na osobním profilu.

 (obrázek Facebook 08)
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 (obrázek Facebook 09)

U každého příspěvku na Vaší stránce je modré políčko „Propagovat příspěvek“. Jako první 
věc pro rozkliknutí políčka budete muset odsouhlasit podmínky Facebooku tím, že si pro-
čtete text, který se Vám objeví a zakliknete „Přijímám“. Poté se Vám zobrazí už samotné 
nastavení propagace.

Zde v nastavení jako první věc udělejte to, že nastavíte „Cíl“ reklamy. Ve většině případů si 
budete volit za cíl oslovit co nejvíc lidí. (obrázek Facebook 11)

Další věc je nastavení „Tlačítka“. Tam si můžete zvolit možnost jako chcete, ale nejjedno-
dušší je zakliknout možnost „Žádné tlačítko“. (obrázek Facebook 12)
S největší pravděpodobností budete na stránce politika propagovat politické reklamy, kte-
ré mají speciální kategorii, kterou musíte označit. (obrázek Facebook 13) Abyste mohli 
politickou reklamu propagovat musíte získat od Facebooku dvě autorizace – potvrdit svou 
totožnost a připojit svůj účet pro reklamu a vytvořit prohlášení o identitě financujícího. 
(obrázek Facebook 14) Je zde také možnost si rovnou propojit Instagramový účet s tím 
na FB. Tím pádem budete moci reklamy spouštět i na Instagram.

Snadné založení stránky politika 
z Vašeho profilu:
https://www.facebook.com/pages/create/
migrate

Tato cesta je výhodná z toho důvodu, že 
všichni Vaši přátelé na osobním profilu se 
automaticky stanou fanoušky („sledujícími“) 
vaší politické stránky.

Na Vaši stránku se pak dostanete z Hlavní 
stránky takto: (Obrázek Facebook 09)

Sponzoring 
a propagace příspěvků 
na politické stránce

Na Facebooku můžete Vaše příspěvky na 
stránce propagovat. To znamená, že si za-
platíte, aby je algoritmus Facebooku nabídl 
do Newsfeedu uživatelům, kteří budou ve 
Vámi nastaveném okruhu. (obrázek Face-
book 10)
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 (obrázek Facebook 10)

 (obrázek Facebook 11)
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 (obrázek Facebook 12)

 (obrázek Facebook 13)
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 (obrázek Facebook 14)

 (obrázek Facebook 15)
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Pak už si začnete nastavovat cílovou skupinu, na kterou chcete příspěvek zaměřit. Sjede 
na stránce níže a kliknete v sekci „Okruh uživatelů“ na „Vytvořit nový“ (obrázek Facebook 
15) Zde si nastavíte, na koho chcete příspěvek zaměřit. To znamená hlavně pohlaví, věk, 
lokalitu a zájmy uživatelů. (obrázek Facebook 16)

Když máte nastavený okruh uživatelů uložíte si ho a sjedete na stránce opět níže, kde si 
nastavíte trvání a rozpočet pro propagaci. Stránka Vám pak sama ukáže po nastavení, kolik 
lidí bude pravděpodobně osloveno, jak dlouho propagace poběží a kolik denně za ni zapla-
títe. (obrázek Facebook 17)

Nakonec si úplně dole zvolíte způsob platby, kde si zadáte údaje k Vaší kartě. Jakmile bu-
dete mít kartu propojenou a nastavené platby, kliknete na „Propagovat příspěvek“ a Vaše 
reklama bude odeslána ke schválení Facebooku. Tím máte hotovo a Vás příspěvek se do-
stane k většímu počtu lidí.

 (obrázek Facebook 16)
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Všechny Vaše reklamy si pak může-
te prohlížet na stránce v „Centru re-
klam“. (obrázek Facebook 18)

Skupiny

Skupiny představují uzavřené nebo 
otevřené skupiny vybraných lidí. Ob-
vykle slouží ke sdružování lidí, kvůli 
nějaké věci, akci, či pro potřeby růz-
ných organizací (např. „Členové a Re-
gistrovaní příznivci STAN“ mají vlastní 
skupinu na Facebooku, kde můžou 

 (obrázek Facebook 18)

 (obrázek Facebook 17)

sdílet obsah pouze se členy skupiny). Obsah, který je sdílen ve skupině můžeme přestat 
sledovat a zároveň zůstat členem této skupiny.

Skupinu si založíte snadno: (obrázek Facebook 19)
Poté, co kliknete na požadavek vytvořit skupinu, se Vám objeví stránka, na které vyplní-
te základní nastavení a založíte si tak skupinu – například skupina „Spolužáci“. Přidáte lidi 
(můžete je přidávat i po vytvoření) a nastavíte soukromí skupiny. (obrázek Facebook 20)

Máte 2 možnosti:
• Veřejná –i nečleni skupiny uvidí příspěvky a mohou zobrazit lidi, kteří jsou ve skupině
• Soukromá – jen členové mohou zobrazovat informace a příspěvky ve skupině
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 (obrázek Facebook 19)

 (obrázek Facebook 20)

Také se dá nastavit viditelnost skupiny
• Viditelná – kterýkoliv uživatel FB si skupinu může najít a zažádat o přidání do ní
• Skrytá – skupinu najdou jen členové

Skupiny jsou užitečné, pokud chcete sdílet příspěvky jen s určitým počtem lidí z Vašich 
přátel. Může jít třeba o pracovní věci, o věci ohledně vedení obce a další specifické záleži-
tosti. Ve skupině můžete přidávat stejné příspěvky jako na Vašem profilu, avšak příspěvky 
vytvořené ve skupině uvidí pouze členové skupiny a nikdo jiný.

Přibližně takto vypadá stránka po vytvoření: (Obrázek Facebook 21)
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Je zde samozřejmě možnost příspěvky sdílet ven ze skupiny na Váš profil, či na stránku po-
litika, ale skupina musí být veřejná a viditelná. Pokud oba tyto požadavky splňuje, pak stačí 
kliknout na „Sdílet“ a můžete zvolit kam příspěvek zamíří. (obrázek Facebook 22)

Události na Facebooku

Události Vám poslouží jako virtuální pozvánky na akce, které pořádáte. Může to být například 
nějaká společenská akce, debata, či jen oslava narozenin. 
Událost si založíte obdobně jako skupinu: (obrázek Facebook 23)

 (obrázek Facebook 21)

 (obrázek Facebook 22)
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 (obrázek Facebook 23)

Tento postup platí pro osobní profil. Pokud chcete založit událost ze stránky politika, tak sta-
čí zobrazit si Vaši stránku a vedle tlačítka „Hlavní stránka“ rozkliknout „Další“ a kliknout na 
„Událost“ a vpravo „Vytvořit novou událost“. (obrázek Facebook 24) Hned poté se Vám zob-
razí nabídka, jestli chcete naplánovat on-line událost, nebo klasickou. (obrázek Facebook 25) 
Zaměříme se hlavně na klasickou událost. Tu si založíte po kliknutí na možnost „Osobně“ a 
opět Vám stránka nabídne nastavení informací o události, jako u skupin, který vyplníte podle 
pokynů a událost se založí. (obrázek Facebook 26) 

Pokud vytvoříte událost právě na stránce politika, tak jsou všichni Vaši sledující automaticky 
pozváni na tuto událost.

 (obrázek Facebook 24)
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Po vytvoření události můžete akci 
sdílet, stačí kliknout na „Sdílet na 
stránce“, nebo „Sdílet ve skupině“. 
Také můžete pozvat Vaše přátele, 
kteří následně mohou pozvat i další 
lidi a rozšíří se tím pádem povědomí 
o události. (obrázek Facebook 27)

Události jsou vhodnou alternativou 
zvacích plakátů. Lidí se na Face-
booku pohybuje čím dál více, i těch 
starších, takže se k nim tímto snad-
no dostanete.

 (obrázek Facebook 26)

 (obrázek Facebook 25)

 (obrázek Facebook 27)
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Struktura příspěvků

Příspěvky jsou hlavním obsahem Facebooku. Je zde pár faktorů, které určují, jestli se al-
goritmu stránky Váš příspěvek bude líbit, či nikoliv a zobrazí ho dostatečnému počtu osob. 
Zde je pár rad, jak vytvořit příspěvky, na co klást důraz a čemu se naopak vyvarovat.

Jaké příspěvky tvořit
Tato část je zaměřena hlavně na příspěvky, které budete zveřejňovat na politické stránce.

Jaké dávat příspěvky na stránku politika? 
Na stránku je nejlepší sdílet zajímavá témata a články nebo tvořit vlastní příspěvky. Obsah 
těchto příspěvků si můžete vybírat dle vlastního uvážení.
Na stránce politika můžete sdílet příspěvky od ostatních stránek (třeba ze stránky Staros-
tové a nezávislí). Můžete zde přidávat fotky z akcí obce či politických kampaní. 
Do příspěvku můžete vkládat odkazy na články, které Vás zaujaly, a napsat k nim Váš názor 
nebo postoj. K tomu stačí zkopírovat adresu odkazu z prohlížeče a vložit do kolonky „Vytvořit 
příspěvek“ na Vaší politické stránce. Ideální příspěvek by měl obsahovat fotku a text. Například 
kdybyste přidali na Vaši politickou stránku fotku z nějakého školení, tak k tomu můžete přiložit 
text: „Člověk se učí celý život, dneska jsem na školení o…“, nebo „Školím se se svými kolegy…“.
Dlouhé texty nejsou úplně vhodné, přece jen je pohodlnější si číst kratší a věcné texty. 
To je možné dělat, až Vás sleduje velké množství lidé, kteří čekají na Vaše názory.
 
Oprava / smazání příspěvku
Pokud je příspěvek vložen s chybou, nebo si jej přejete smazat, stačí kliknout na tři tečky, 
které naleznete vpravo nahoře u příspěvku. Po rozkliknutí máte možnost „Smazat příspě-
vek“, tím příspěvek smažete všude (tzn. pokud Váš příspěvek někdo sdílel, tak bude sma-
zán i u něj). (obrázek Facebook 28)

 (obrázek Facebook 28)
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Sdílení příspěvků
Jak bylo uvedeno, můžete příspěvky sdílet z jiných stránek či od ostatních lidí. Stačí si 
vyhledat požadovaný příspěvek a kliknout na „Sdílet“. (obrázek Facebook 29)

Pak jen vyberete možnost „Sdílet na stránce“. Po této akci Vám Facebook nabídne, na jaké 
stránce chcete příspěvek sdílet a zároveň možnost ho okomentovat. Obecně je více vhod-
né něco ke sdílenému příspěvku napsat, aby Vaši sledující měli ponětí, jaký k příspěvku 
máte postoj.

Poté jen stačí kliknout na „Sdílet“ a příspěvek se odešle na Vaši stránku. (obrázek Face-
book 30)

Čeho se vyvarovat v příspěvcích
Dbejte na to, aby příspěvky byly pravopisně správně. Klidně si je 3krát přečtěte, nebo je dejte 
na kontrolu někomu jinému. Lidé si často všímají chyb a dají Vám to vědět v komentářích pod 
příspěvky. Diskuze pak není věcná.

Není vhodné psát zbytečné explicitní výrazy a vulgarity. To, jak se prezentujete na sociál-
ních sítích, by mělo odrážet Vaše 
společenské vystupování, a proto 
byste měli jednat slušně a věcně.

Nepoužívejte nadměrně CAPS 
LOCK. Toto je jedna z věcí, kte-
rá evokuje tzv. hoax, nebo fake 
news, tedy nepravdivou, či smy-
šlenou zprávu. Vaše sdělení pak 
nemusí působit věrohodně.

Rozhodně nepište do příspěv-
ku, ať Vám lidé dají „lajk“, nebo ať 
příspěvek okomentují. Tím na ně 
vyvíjíte jistou formu tlaku, a navíc 
algoritmus Facebooku toto nemá 
rád a Váš příspěvek nebude mít 
takové dosahy.
Nepřidávejte fotky, které přidal 
už někdo před Vámi. Pokud bude 
více lidí chtít dát stejné fotky k 
příspěvku, tak je raději sdílejte a 
napište k nim vlastní komentář. 

 (obrázek Facebook 29)
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Algoritmus to opět nevyhodnocuje 
nejlépe. 

To se mi líbí
Takzvaný „lajk“ neboli „palec nahoru“ 
podporuje příspěvky, Facebook to 
vnímá jako lepší obsah. Facebook 
nám také nabízí výběr z reakcí po na-
jetí na možnost „To se mi líbí“. Může-
te volit mezi – „lajk“, „super“, „haha“, 
„paráda“, „to mě mrzí“ a „to mě štve“. 
Obecně je nejlepší volit pouze „lajk“ 
(modrý palec nahoru) – je to neutrální 
a nejběžnější volba. K této volbě sta-
čí kliknout na samotné tlačítko „To 
se mi líbí“. Dejte si ovšem pozor, za 
koho na příspěvek reagujete, jestli za 
sebe jako osobu, nebo za Vaši strán-
ku. Přepínat identitu, za kterou rea-
gujete, můžete najít napravo od tla-
čítka „Sdílet“. Když kliknete na šipku, 
rozklikne se Vám možnost přepnout 
profil, za který budete dávat „lajk“ či 
„komentář“.  (Obrázek Facebook 31)

Komentáře/komentování
Příspěvky lze i komentovat. Ob-
vykle lidé budou komentovat Vaše 
příspěvky na politické stránce, 
aby vyjádřili svůj názor, přispěli do 
již probíhající diskuze, nebo psali 
tzv. „hejty“. Komentáři příspěvky 
získávají také větší dosah, ale není 
dobré se do diskuzí pod příspěvky 
příliš zapojovat, neboť to nepřine-
se obvykle moc velký užitek. Po-
kud se Vám nějaký komentář nelíbí 
nebo ho považujete za nevhodný, 
můžete ho skrýt (komentář bude 
nadále viditelný pro autora ko-
mentáře, ale ostatní ho neuvidí). 
(obrázek Facebook 32)

 (obrázek Facebook 30)

 (obrázek Facebook 31)
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Dejte si opět pozor na to, kterým účtem komentujete. Pokud se k Vám někdo vyjadřuje v ko-
mentářích nevhodně a útočí na Vás a pokud se rozhodnete, že chcete reagovat, snažte se 
držet Vaše vyjadřování na úrovni. Obvykle, když ten člověk uvidí, že zachováváte „chladnou 
hlavu“, svůj postoj přehodnotí. Na komentáře lze reagovat buď odpovědí, nebo „To se mi 
líbí“, kdy Vám budou opět nabídnuty možnosti, jak chcete na komentář zareagovat.

Emotikony  
Emotikony neboli „emoji“ jsou velice 
populární a je dobré je přidávat do pří-
spěvků, neboť i pro čtenáře je atrak-
tivnější, když je text proložen právě 
smajlíky. Těch Facebook nabízí mnoho 
a můžete si s nimi vyhrát. Je dobré mít 
na paměti, že byste měli vkládat emo-
tikony, které souvisí s daným textem. 
Například pokud budete lidem přát k 
Vánocům, tak nebudete k textu přidá-
vat smajlíka, který evokuje jaro či léto. 
(obrázek Facebook 33)

Co a kde sledovat?
Na Facebooku můžete sdílet s lidmi své 
postoje a názory. je tedy dobré, aby Vaši 
sledující věděli, koho podporujete. Je 
doporučeno sledovat oficiální stránku u 
Starostů a nezávislých, abyste byli v ob-
raze, co STAN zrovna přidává a jak se sta-
ví k různým kauzám, zároveň se v jejich 
příspěvcích můžete inspirovat. To samé 
platí pro hlavní představitele hnutí. Stej-
ně tak není na škodu sledovat oponenty, 
abyste měli přehled o jejich aktivitách. 

Nezapomínejte, že pokud se zaštiťujete 
pod hnutí STAN, tak Vás budou Vaši sle-
dující s hnutím spojovat. Měli byste se 
tedy prezentovat i v on-line světě tak, 
abyste nepoškodili dobré jméno hnutí.

 (obrázek Facebook 32)

 (obrázek Facebook 33)
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      Instagram
Instagram je v současné době marketingově nejrychleji rostoucí sociální síť, stává se do-
konce oblíbenější než je Facebook. Instagram je hlavně o sdílení fotek, vytváříte si tím ta-
kové Vaše album. Pomocí této sítě lze cílit jak na Vaše voliče, tak na potenciální.

Profi l

Založení profi lu 

Pro založení účtu na Instagramu si najeďte na web: https://www.instagram.com, kde se 
Vám na úvodní stránce zobrazí formulář na přihlášení a pod ním bude nabídka na založení 
profi lu: (Obrázek Instagram 01)

Stačí kliknout na „Zaregistujte se“ a můžete začít tvořit účet.
Instagram Vám nabídne, že si můžete profi l založit přes Váš Facebookový profi l, je ale lepší si 
účet na Instagramu založit nezávisle na FB, protože když se Vám náhodou stane, že se Vám ně-
kdo dostane na FB účet, tak máte jistotu, že se nedostane přes propojený účet i na Instagram.

Při výběru Vašeho uživatelského jména je důležité, abyste ho měli navolené tak, aby se 
neshodovalo s žádným jiným uživatelem, jinak Vás algoritmus dál nepustí. 

Uživatelské jméno bude to, kterým Vás primárně budou lidé hledat. U ilustrativního ob-
rázku je navolené uživatelské jméno Jan_Novak512. Můžete místo mezery ve jméně volit 
třeba tečku: Jan.Novak512, nebo vynechat i to, jak má třeba na svém profi lu Vít Rakušan 
– „vitrakusan“. Interpunkci v uživatelském jméně nepoužívejte, není to podporováno.

Na rozdíl od Facebooku zde si uživatele nedáváte do přátel, ale dávéte tzv. „Sledovat“. 
Znamená to, že jejich příspěvky se Vám budou zobrazovat na hlavní stránce Instagramu. 

      Instagram



34

První věc, kterou byste ale měli udělat první, je opět si nastavit soukromí účtu. Je třeba se 
řídit tím, že si budete Instagram zakládat kvůli komunikaci s voliči, a tak by Váš profi l měl 
být veřejný. Znamená to, že lidé, i když Vás nesledují, se mohou podívat, co máte na Vašem 
profi lu za příspěvky. Pokud byste měli nastavený soukromý účet, uživatelé musí nejdříve 
zažádat o povolení ke sledování, které následně musíte potvrdit. 

Postup při změně nastavení soukromí je následující:
1. Kliknete na ikonku profi lu vpravo nahoře (úplně poslední ikona). Tím si zobrazíte Váš profi l.
2. Kliknete na ozubené kolečko „Nastavení“ vedle kolonky „Upravit profi l“
3. Rozkliknete si „Soukromí a zabezpečení“
4. Hned první kolonka se zaměřuje na soukromí profi lu:
(Obrázek Instagram 02)

 (obrázek Instagram 01)

 (obrázek Instagram 02)
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 (obrázek Instagram 03)

 (obrázek Instagram 04)

Dále si můžete nastavit propojení s Facebookovým účtem. I když jste se přes něj neregistro-
vali, máte možnost si účty propojit a snadněji tak sdílet příspěvky z jednoho na druhý. Nabídne 
se Vám to jako jedna z prvních možností, když najedete na Vás profi l: (Obrázek Instagram 03)
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Další věci, které si můžete nastavit, je profilová fotka a popisek Vašeho účtu. To je možné po 
kliknutí na „Upravit profil“. Mělo by se Vám poté zobrazit: (Obrázek Instagram 04)

Zde můžete napsat krátký text o Vás, který se zobrazí na Vašem profilu, zde je Vám však dána 
hranice 150 znaků, které můžete napsat: (Obrázek Instagram 05)

Před tím, než začnete přidávat příspěvky, můžete hledat lidi, které znáte a začít je sledo-
vat. Díky propojení s Facebookovým účtem by se Vám měla ukázat nabídka na hlavní stránce 
s doporučenými účty ke sledování. Taktéž si můžete osoby jednoduše vyhledat nahoře v ko-
lonce „Hledat“.

První věc, která se Vám na hlavní stránce objeví, jsou návrhy na populární stránky, které můžete 
sledovat. Pokud chcete tento krok přeskočit, stačí sjet myší níže, kliknout na “Začínáme!“ a In-
stagram Vám zobrazí hlavní stránku: (Obrázek Instagram 06)

Hlavní stránka obsahuje příspěvky od uživatelů, které sledujete (v našem případě je to Vít Ra-
kušan), příběhy, které tito uživatelé přidávají (k nim se dostaneme později), a také „Návrhy pro 
vás“, na sledování dalších uživatelů.

Na horní liště si můžete všimnout kolonky „Hledat“ a pak dalších ikon:
• domovská stránka,
• direct message (zprávy),
• objevujte další lidi,
• aktivita u Vašich příspěvků (upozornění, když Váš profil začne někdo sledovat, nebo když 

někdo „lajkne“ Vaši fotku),
• můj profil.

Po rozkliknutí každé z nich Vás Instagram přesměruje na požadovanou stránku.

 (obrázek Instagram 05)
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 (obrázek Instagram 06)

Tvorba příspěvku

Příspěvky na Instagramu si sice můžete zob-
razovat i na počítači, ale bohužel je lze tvořit 
pouze z mobilní aplikace, kterou můžete na-
instalovat bezplatně na Google Play i na App 
Store. Budeme se tedy pohybovat v prostře-
dí mobilní aplikace. 

Váš profi l na mobilní aplikaci Instagramu bude 
vypadat následovně: (Obrázek Instagram 07)

Na spodní liště jsou opět ikonky, které jsme 
si popsali výše, dále pak ikonka na přidávání 
příspěvků.

Nahoře vedle svého uživatelského jména 
máte nabídku akcí, mimo jiné „Nastavení“.
Když kliknete na označenou ikonu, objeví se 
Vám nabídka fotek z Vaší knihovny, kde může-
te snadno vybrat obrázek, který chcete přidat  (obrázek Instagram 07)
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 (obrázek Instagram 08)

(obrázek 
Instagram 
08, 09
10 a 11)
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na profil. Je dobré mít na paměti, že fotka by měla být čtvercového tvaru, aby ji aplikace sama 
neořezala. Pokud se náhodou stane, že se tvarem nevejde do požadované šablony, můžete 
zkusit fotku v náhledu zmenšit, či v opačném případě zvětšit. (Obrázek Instagram 08)

Pokud jste fotku vybrali, tak stačí kliknout na „Další“ a objeví se Vám možnost volby filtru, 
kterým lze změnit odstín fotografie. Tento krok nicméně není nezbytný.

Opět klikněte na „Další“ a objeví se Vám stránka, na které můžete k fotce přidat popisek, 
označit na ní další uživatele či přidat místo, kde byla pořízena. Navíc je zde i funkce pře-
směrovat příspěvek na Facebook. (Obrázek Instagram 09)

Hastags („heštegy“)
Hastag je slovo nebo fráze, která je označená znakem „#“ a na Instagramu je hojně vyu-
žívaná. Jsou to jakási klíčová slova, která mají spojitost s příspěvkem a zvyšují jeho do-
sah. Navíc, když u přidané fotky kliknete na hastag, zobrazí se Vám všechny fotky přidané 
s tímto hastagem. (Obrázky Instagram 10 a 11)

Nejlepší je psát výstižné fráze k fotce a hlavně, aby s fotkou měly jasnou souvislost. To 
znamená, že u fotky s přáním k Velikonocům nebudete psát #Vanoce. 

Nezapomínejte na to, že hastagy nemají rády diakritiku a je tedy lepší psát bez ní. Je velmi 
dobré vědět, že pokud píšete k jednomu „#“ víceslovnou frázi dejte mezi slova „_“ 

(např. #Vesele_Velikonoce). Pokus byste napsali slova odděleně úplně, bude do hastagu 
bráno v potaz pouze první slovo. Je také možnost místo pomlčky napsat na začátku kaž-
dého slova velké písmeno, abyste dali důraz na to, kde začíná další slovo (např. #Vesele-
Velikonoce). 

Označení jiných uživatelů
Pokud jste na fotce s někým jiným a víte, že má Instagram, je dobré ho označit, neboť se 
fotka pak zobrazí i na profilu označeného uživatele.

Je také pravděpodobné, že označený uživatel bude fotku následně sdílet pomocí Insta-
gram Stories a tím pádem si jí všimne větší okruh uživatelů, kteří Vás následně mohou za-
čít sledovat. (Obrázek Instagram 12)

Označení uživatele je velmi snadné, stačí u vytváření příspěvku kliknout na „Označit lidi“ 
a následně jen kliknete kdekoliv na fotku a vyhledáte osobu, kterou chcete označit. (Obrá-
zek Instagram 13 a 14)

Poté, co člověka označíte, se na fotce objeví jeho jméno v černém rámečku.
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 (obrázek Instagram 08)

(obrázek 
Instagram 
12, 13
14 a 15)
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Rámeček můžete po fotce posouvat pomocí 
přetažení prstu. Pokud je na fotkách více lidí, je 
vhodné jejich jména přiřadit přímo k postavě pro 
lepší přehlednost. 

Po přidání jména stačí kliknout na „Hotovo“ a člo-
věk bude označen.

Po zveřejnění příspěvku nejsou na první pohled 
jména v rámečcích vidět, ale po kliknutí na fotku 
se zobrazí tam, kam jste je umístili. (Obrázek In-
stagram 15)

Lajky, komentáře
U fotek na Instagramu můžete také komentovat 
příspěvky a „lajkovat“. Tyto možnosti najdete 
pod každým příspěvkem, který je na hlavní strán-
ce i na profilu uživatelů. (Obrázek Instagram 16)

Srdíčko znamená „To se mi líbí“, tudíž když na něj 
kliknete, tak „olajkujete“ uživateli jeho příspěvek. 
Tento způsob je první možností, druhá, poněkud 
rychlejší možnost, je dvakrát kliknout na fotku 
a tím provedete to stejné.

Přidání komentářů je hned vedle „srdíčka“. Po-
kud Vám někdo přidá k fotce komentář, můžete 
na něj reagovat také pomocí srdíčka a ukážete 
tím, že si komentáře čtete a že se Vám líbí, popř. 
můžete dávat rychlé reakce do odpovědí pomocí 
emotikonů, ale to je zbytečné. (Obrázek Insta-
gram 17)

Třetí ikonka nám nabízí odeslání příspěvku jinému 
uživateli či přidání příspěvku do Vašeho příběhu 
(Stories). (Obrázek Instagram 18)

(obrázek Instagram 16 a 17)
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Propagace

Stejně jako na Facebooku i na Instagramu mů-
žete použít propagaci příspěvku a tím ho dostat 
k více lidem. 
Propagace příspěvků jde na Instagramu pouze 
tehdy, když si nastavíte účet z osobního na pro-
fesionální.  

Návod na přepnutí účtu:
1. Nastavení. 
2. Účet.
3. Úplně dole je modře napsáno  

„Přepnout na profesionální účet“.
4. Objeví se stránka „Co Vás nejlíp vystihuje?“ 

➜  Tvůrce ➜  Další.
5. Najít kategorii „Politik“, či „Veřejně známá 

osobnost“.
6. Zobrazit štítek kategorie.
7. Hotovo.

Tímto se Váš profil nastavil na profesionální, na 
kterém můžete zadávat propagaci svých pří-
spěvků.

Když kliknete na nějakou Vámi nahranou fotku, 
uvidíte pod ní nově modrý odkaz „Propagovat“ 
(POZOR! Propagace není přístupná, pokud nemá-
te nastavený profilový obrázek). (Obrázek Insta-
gram 19)

Kroky k nastavení propagace:
První si zvolte, kam chcete propagaci směřovat. 
Vždy volte možnost na Váš profil, chcete přece 
jen přilákat další sledující. (Obrázek Instagram 20)

Jako další musíte upřesnit okruh uživatelů. Je 
vždy lepší si vytvořit vlastní a nastavit si tam na 

(obrázek Instagram 18 a 19)

(obrázek
 Instagram 

21 a 22)
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jakém území má být propagace zaměřena. Taktéž 
nastavte věk cílených uživatelů, pohlaví a jejich 
zájmy. Na základě Vašich preferencí algoritmus 
zobrazí reklamu cílové skupině. (Obrázek Insta-
gram 21)

Tím si také vytvoříte Vaši stálou cílovou skupinu, 
kterou můžete používat u každé další propagace.

Dále je potřeba si nastavit rozpočet propaga-
ce a její trvání. Stačí, když budete posouvat na 
osách a vygeneruje se Vám částka na uhrazení 
a také dosah, který bude příspěvek mít. (Obrázek 
Instagram 22)

Jakmile nastavíte parametry, zobrazí se Vám 
kontrola, kde níže doplníte platební údaje. (Obrá-
zek Instagram 23)

(obrázek Instagram 20)

(obrázek
 Instagram 

21 a 22)
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Po nastavení platby pak jen stačí kliknout na 
„Vytvořte propagaci“ a máte hotovo. (Obrázek 
Instagram 24)

Instagram Stories

Instagram nabízí funkci přidávání fotek do tzv. 
stories, což jsou příspěvky, které automaticky 
zmizí za 24 hodin. Jedná se o dobrý nástroj, po-
kud se účastníte nějaké akce či chcete svým 
sledujícím nastínit, co se zrovna děje. 

Stories přidáte několika způsoby:
1. Na hlavní stránce kliknete nahoře na Vaši 

ikonu ➜ zobrazí se vám foťák Instagramu, 
kterým můžete fotit. (Obrázek Instagram 25)

2. Na Vašem profilu kliknete na Vaši ikonu.  
(Obrázek Instagram 26)

▲ (obrázek Instagram 25 a 26)

  (obrázek Instagram 23 a 24)
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3. Na hlavní stránce přejedete prstem doprava, 
a to Vás přesměruje na foťák – tato varianta je 
dobrá, když už máte nějaké Stories přidané.

Jak fotky ve Stories upravovat? 
(Obrázek Instagram 27)
Po vyfocení fotografie je možné k ní psát popis-
ky, označovat u ní osoby či přidávat další prvky. 
To vše se Vám zobrazí v následující nabídce:
• uložit fotku,
• efekty (není potřeba je využívat),
• přidání dalších prvků,
• malování,
• text.

Navíc můžete měnit filtry fotky, když přejedete 
po fotce prstem doleva či doprava. 

Nejčastěji budete u Stories používat text, kdy 
budete chtít napsat, co se na fotce zrovna děje 
nebo vyjádření k dění. Můžete kliknout na ikonu 
„Aa“ nebo kliknete na fotku a zobrazí se Vám klá-
vesnice, možnosti barvy (pokud posunete barvy 
doleva, zobrazí se Vám další barvy) textu i typu 
písma. (Obrázek Instagram 28)

Mimo to můžete nastavit zarovnání textu, zvý-
raznění nebo velikost (postranní osa nalevo). 

Jakmile napíšete text, kliknete na „Hotovo“ 
a text se Vám přidá do fotky.
 
Pak ho můžete samozřejmě po obrázku posou-
vat, kam se Vám to hodí.

V textu můžete také označovat další uživatele 
tak, že napíšete „@“ a začnete psát jeho jméno. 
Objeví se Vám nabídky uživatelů a Vy si jen vybe-
rete, kterého chcete označit.

(obrázek Instagram 27 a 28)
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K fotce můžete přidat i další elementy pomocí 
třetí ikonky. Když na ni kliknete, zobrazí se Vám 
tyto možnosti:

Poloha
Pokud chcete označit místo, kde se nacházíte, 
zvolíte tuto možnost a vyhledáte Vaši polohu 
(Instagram Vám obvykle nabídne podle vaší sou-
časné polohy). Když pak na tento rámeček u fot-
ky kliknete, můžete tím měnit jeho vzhled. 

Zmínka
Toto je alternativa, když nechcete jen označit uži-
vatele obyčejně v textu. (Obrázek Instagram 29)

GIF
GIFy jsou pohyblivé obrázky, které můžete přidá-
vat k vašemu „příběhu“ (Jako zpestření příspěv-
ku). Kliknete na ikonku a zadáte klíčové slovo 
toho, co chcete, aby Vám nabídka zobrazila. Pak 
si kliknutím GIF přidáte na fotografii a opět mů-
žete přesouvat, kam potřebujete. Slova hledejte 
v angličtině.

Anketa
Můžete zvolit tuto možnost, pokud chcete udělat 
průzkum toho, jak Vaši sledující pohlíží na nějaké 
kauzy či události. V anketě jde o to, že si nastaví-
te otázku a dáte k ní 2 možnosti, mezi kterými si 
mohou uživatelé zvolit tu, která je jim bližší. Vy pak 
vidíte v procentech, která odpověď je častější. 

Když se Vám nelíbí vylepšení, které jste přidali 
k fotce, můžete ho odstranit, když s ním přejede-
te dolů, kde se objeví ikonka koše. 

Pokud jste spokojeni s Vaší fotkou kliknete v levém 
dolním rohu na ikonu „Váš příběh“ a fotka se zobrazí 
ve Vašich stories, kde zůstane po dobu 24 hod. 

(obrázek Instagram 29 a 30)
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Vy pak můžete vidět, kolik lidí v průběhu dne vi-
dělo Vaše stories a také, jak kdo hlasoval v anke-
tách konktrétně. Když si po zveřejnění rozkliknete 
fotku a přejedete po ní směrem nahoru, zobrazí 
se Vám tyto přehledy. (Obrázek Instagram 30)

Výběry
Jak již bylo zmíněno, taková fotka je zveřejněna 
po dobu 24 hodin. Je ale možné ji na Vašem pro-
filu ponechat ve formě tzv. Výběrů (Highlights). 
U Vašeho Stories je dole možnost „Zvýraznit“ 
a tím se zachová na Vašem profilu, aby si i nový 
sledující mohli fotku zobrazit.

Pak už si jen výběr pojmenujete a přidáte na pro-
fil. Do výběru můžete takto přidávat další a další 
fotky a vytvoří se Vám alba. (Obrázek Instagram 
31, 32 a 33)

Videa
Takto na Stories můžete točit i videa, která se 
pak dají upravovat stejně. Stačí, když místo klik-
nutí podržíte bílé kolečko ve foťáku dlouze.

Jak přidat fotku z galerie mobilu? 
Pokud budete na stránce Instagram fotoapará-
tu, přejeďte po obrazovce směrem nahoru a vy-
sune se Vám lišta s Vašimi fotkami z galerie, kde 
si můžete vybrat, jakou chcete přidat. Pokud se 
fotka na stránku nevleze celá, tak ji můžete po-
mocí dvou prstů zmenšovat. 

Čeho se vyvarovat?
Dejte si opět pozor na gramatické chyby, v tomto 
případě po přidání fotky do Stories už text nemů-
žete upravit.

(obrázek Instagram 31 a 32)
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Nedávejte zbytečně mnoho dalších aspektů 
k fotce. V jednoduchosti je krása.

Pokud přidáváte fotky z galerie vyvarujte se fo-
tek na šířku, nevypadají hezky po zmenšení. 

Obecně je lepší fotit přímo přes kameru Instagra-
mu, kde vidíte přesné rozměry záběru.

(obrázek Instagram 33)
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      Twitter
Twitter se dá nazvat sociální sítí „v reálném čase“. Tedy místem, kde se okamžitě sdílí infor-
mace ještě v průběhu nějaké události. Tato sociální síť se stala základním zdrojem informací 
a novináře. Proto jsou často tweety politiků pro novináře zajímavější než dlouhé tiskové zprávy.

Založení účtu

Na webu Twitter.com se po kliknutí na políčko „Zaregistrovat se“ objeví panel, kde vyplníte 
uživatelské jméno (vlastní jméno, název organizace apod.) a telefonní číslo, nebo email, ke 
kterému bude účet vytvořen (obrázek Twitter01). Následně se zobrazí tři volitelná políčka, 
která můžete přeskočit. V dalším kroku Vám bude zaslán ověřovací kód na email, či telefon, 
který vyplníte a dostanete se k dalšímu kroku. Tam zvolíte heslo. 

Dále budete vyzváni k nahrání profilové fotky. Dalším krokem je vyplnění několika informací 
o sobě, které se zobrazí ostatním uživatelům u Vašeho profilu. Vhodné je zde napsat napří-
klad funkci, kterou zastáváte. Poté v dalším kroku můžete zvolit svá oblíbená témata na-
příč oblastmi, díky kterým se Vám budou zobrazovat tweety cílené Vašim zájmům. V dalším 
okně se Vám zobrazí nabídky profilů, které můžete sledovat. V závěrečném kroku zvolíte, 
zda chcete dostávat upozornění ohledně Vašeho účtu. Pak je již Váš účet kompletně hoto-
vý a funkční. Dostanete se na základní rozhraní Twitteru, kde se již zobrazují nečerstvější 
tweety (obrázek Twitter02).

Twitter slang
Tweet – jedná se o příspěvek o 280 či méně znacích, který může zahrnovat zmínky (@
zmínka), odkazující na jiné uživatele, hashtagy (#hashtag), vnější odkazy, fotky, videa nebo 
normální jednoduchý text.
Retweet – jedná se o publikování tweetu někoho jiného na vlastním profilu, který ale au-
tomaticky odkazuje na původní zdroj, takže všichni Vaši sledující uvidí daný tweet i s jeho 
zdrojem. K retweetu lze připojit i vlastní komentář (podobná funkce jako sdílení na fb).
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 (obrázek Twitter 01)

 (obrázek Twitter 02)

Komentář – jakýkoliv tweet lze komentovat a vytvořit tak diskusní vlákno.
Like tweetu (srdíčko) – tweetům lze dát like podobně jako na Facebooku.

Napsání tweetu

Po kliknutí na modré políčko „Tweet“ vyskočí okno, kam můžete začít psát svůj příspěvek 
(obrázek Twitter 03). 
Používejte hashtagy (napsání ‚# ‚ před nějakým slovem z něj vytvoří hashtag). Hashtag 
umožnuje dané téma lépe vyhledat a celý tweet se tak lépe tematicky přiřadí.
Příkladem hashtagu je například: #senat, který umožní propojit všechny tweety, které se 
týkají této instituce.
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Získejte sledující

Twitter účet umožňuje rozsáhlé nastavení soukromí. Pokud je však Vaším cílem získat co nej-
více sledujících, je vhodné mít účet co nejvíce veřejný a cílit tak i své tweety. Zaměřte se na 
kvalitu sdílení relevantních informací. Rozhodněte se, jaký je Váš styl a čas pro tweetovaní. 
Pravidelně také kontrolujte reakce od Vašich sledujících, které jsou mířeny přímo na vás. 
Pro zobrazení všech reakcí na Vaše tweety klikněte na „Zmínky“ v sekci „Oznámení“ (ob-
rázek Twitter 04). Pokud tweetujete a použijete @, dokážete tak přímo zmínit vybraného 
uživatele. Například, zmíníte-li nějaké „@uživatelské_jméno“, tak se celý tweet zobrazí 
v jeho sekci „Zmínky“.

 (obrázek Twitter 03)

 (obrázek Twitter 04)
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Jak najít a zorganizovat své sledující

Popřemýšlejte nad tím, koho chcete sledovat. Pravděpodobně zjistíte, že na Twitteru ně-
koho znáte. Pomocí menu na Vaší stránce v panelu „Koho sledovat“, anebo přes vyhledá-
vání na Twitteru (políčko s lupou) lze najít jakýkoliv profil.

Vytvoření seznamu

Pokud sledujete hodně lidí, tak může být obtížné si procházet všechny jejich tweety. Pro 
zjednodušení si můžete uživatele, které sledujete, zorganizovat do seznamů. Pokud si 
chcete někoho přidat k nějakému seznamu, běžte na jeho profil. Pak klikněte na ikonku 
se třemi tečkami a vyberte „Přidat na seznam“. Zobrazí se vám okno s Vašimi seznamy 
a danou osobu jednoduše přidáte do seznamu. V základním menu v sekci „Seznamy“ lze 
tyto seznamy libovolně vytvářet a upravovat.

Profil

Svůj profil můžete kdykoliv upravovat v sekci „Profil“ po kliknutí na políčko „Upravit profil“. 
Lze měnit profilovou fotku, úvodní fotku, popis účtu a další.
Pole „O mně “ (neboli bio neboli krátké shrnutí vaší osoby) je takový mini-životopis. Snažte 
se napsat své bio co nejvíce zajímavé, ale také výstižné a stručné. Může Vám pomoci zís-
kat více sledujících. 
Rozhodněte se, zda chcete, aby se vaše tweety zobrazovaly i na Facebooku. To vám může 
pomoci získat více zhlédnutí vašeho tweetu. Pokud si to tedy přejete, propojte svůj účet 
s Facebookem.

Ostatní prvky

Soukromé zprávy – jsou specificky určené pro Vámi vybranou osobu. Sekce „Zprávy“ pou-
žívá schránku, kde se ukládají přijaté a odeslané zprávy. Zprávy však můžete posílat pouze 
lidem, které sledujete. Chcete-li poslat soukromou zprávu, běžte na stránku dané osoby 
a klikněte na tlačítko na poslání soukromé zprávy, nebo v sekci „Zprávy“ díky políčku „Za-
hajte konverzaci“ vyhledáte profil, kterému chcete zaslat zprávu.

Tipy

- Pokud máte strach o své soukromí, tak Twitter nabízí možnost, jak udělat své tweety 
viditelné pouze pro své sledující (jděte do Nastavení ➜ Soukromí a bezpečnost ➜ za-
škrtnout políčko – Chránit tweety).

- Zaměřte svůj účet na nějakou velmi specifickou oblast (ideálně na tu, které se věnuje-
te). Tweetujte co nejvíce o aktuálních tématech nebo dění.
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- Využívejte hashtagy, zmínky a trendy k tomu, aby si více lidí všimlo vašich tweetů.
- Snažte se používat pouze jeden tweet na vyjádření svého názoru. Pokud Vaše sdělení 

je rozsáhlejší, než umožňuje limit aplikace, můžete buďto pokračování přidat jako sepa-
rátní Tweet, či jako první komentář daného příspěvku.

- Použití obrázku či videa k tweetu je velmi vhodné.
- Twitter, stejně jako ostatní sociální sítě, je návykový a může zabrat spoustu času.
- Pokud máte smartphone, stáhněte si mobilní aplikaci, abyste k němu měli přístup i pro-

střednictvím telefonu.
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   WhatsApp
Registrace do aplikace

Pro registraci je třeba stáhnout aplikaci WhatsApp do chytrého telefonu, ve kterém máte 
SIM kartu s telefonním číslem. (Obrázek WhatsApp 01- 06)

Po instalaci aplikace se uživatel jednoduše zaregistruje. Odsouhlasíme „Zásady a Podmínky 
používání aplikace“ a vyplníme své telefonní číslo. Do pár vteřin Vám přijde potvrzovací SMS 
zpráva s kódem, pravděpodobně si ho najde a vyplní smartphone sám, v případě potíží vyplňte 
kód z SMS zprávy sami. V průběhu registrace se WhatsApp zeptá, zda-li mu povolujete přístup 
ke kontaktům a souborům v telefonu. Pro dobré fungování aplikace povolte obojí. Rovněž se 
během registrace aplikace zeptá, zda chcete obnovit zálohu z dřívějšího používání WhatsApp, 
pokud jste ho již někdy používali a zálohovali jste. Dalším krokem je vyplnění jména, které se 
bude zobrazovat lidem, se kterými budete komunikovat. Proto je vhodné zvolit jméno a příjme-
ní. Posledním krokem je nastavení zálohování, což není nutností, ale jde ho výrazně doporučit 
s denní, nebo týdenní periodicitou. Lze si vybrat účet, kam se mají data zálohovat. 

Běžné používání aplikace je vcelku jednoduché. Dole/nahoře (záleží na operačním systé-
mu vašeho zařízení) je nabídka možností. Ikona „Stav“ umožňuje vložit nějakou fotografi i 
nebo popis. „Stav“ není třeba vůbec využívat pro fungování aplikace. Další možností jsou 
hovory, kdy jednoduše a zdarma (s připojením k internetu) lze volat jiným lidem, kteří mají 
WhatsApp). Přes „Fotoaparát“ lze rychle pořídit fotografi i a následně si vybrat, komu bude 
odeslána. Primární částí aplikace je oddíl „Chaty“, kde lze vidět všechny proběhlé konver-
zace a začínat nové konverzace s kontakty. V každé konverzaci jde posílat fotografi e, do-
kumenty, polohu apod. (Obrázek WhatsApp 07)

Tvoření skupin

Novou konverzaci s jednotlivcem zahájíte klikem na ikonu s tužkou v oddíle „Chaty“. Zob-
razí se nabídka kontaktů v telefonu. V horní části výpisu kontaktů je možnost „Nová sku-

   WhatsApp
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 (obrázek WhatsApp 01- 06)



56

pina“. Po kliknutí na možnost vyberete ze svých kontaktů 
nové členy skupiny, pojmenujete skupinu a můžete zvolit 
její ikonu, kliknete na „Vytvořit“ a je hotovo. Skupina může 
obsahovat několik desítek osob, může to být skupina pro 
konverzaci zastupitelstva, volebního štábu, dobrovolní-
ků, ale i malá skupina tří osob. 

WhatsApp desktop

Pokud využíváte aplikaci v mobilním telefonu, můžeme 
ji používat i v prostředí počítače (Windows 8 a vyšší, 
nebo Mac OS X 10.9 a vyšší). Funkce jsou obdobné jako 
na telefonu, avšak při práci na PC může být pohodlnější 
a efektivnější mít vše na jednom přístroji a nemuset ne-
ustále přecházet mezi PC a mobilem. Aplikaci pro počítač 
si stáhnete z webu www.whatsapp.com (zvolíte si verzi 
dle operačního systému PC). Po instalaci aplikaci v PC 
spustíte a přihlásíte se naskenováním QR kódu mobilem, 
na kterém máte aplikaci WhatsApp. V aplikaci na mobilu 
použijete postup dle obrázku níže a pak už můžete cha-
tovat i na PC. (Obrázek WhatsApp 08) (obrázek WhatsApp 07)

 (obrázek WhatsApp 08)
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Bonus
Canva

Canva je internetová grafi cká stránka, ve které můžete vytvářet nové návrhy pro sociální sítě 
či pro webové stránky. Canva je navíc v základní verzi zdarma, takže nezatíží ani váš rozpočet. 
Jediné, za co platíte, jsou exporty, které obsahují fotky z fotobanky nebo prémiové designy. 
V Canvě najdete šablonu snad úplně na všechny typy grafi ckých materiálů – od reklamních 
bannerů a příspěvků na sociální sítě až po tištěné pozvánky a letáky. Zkrátka vše, na co si 
vzpomenete, že potřebujete doplnit zajímavým obrázkem, grafi kou nebo koláží.

Pro přehled několik typů grafi ckých materiálů, které si v Canvě můžete vytvořit:
• infografi ka,
• letáky,
• fotky pro články na blogu,
• fotky do příspěvků na soc. sítích,
• grafi ky pro reklamy na soc. sítích,
• grafi ka pro citáty,
• vizitky,
• dárkové poukázky,
• kupóny,
• certifi káty,
• koláže,
• kontrolní listy,
• obálky ebooků,
• webové bannery,
• a spoustu dalších.

https://clipsan.com/blog/canva-predstaveni-tipy/  
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Další programy pro grafi ku pokročilí

Chcete-li vytvářet sami grafi cký obsah pro Vaše kanály na sociálních sítích, plakáty na akce 
a další příležitostnou grafi ku na téměř profesionální úrovni, možnosti pro Vás existují. Ob-
sluha těchto softwarů není jednoduchá a v počátcích si zřejmě vyžádá zvýšené úsilí uživa-
tele. Nejčastěji využívaným grafi ckým softwarem je Adobe Photoshop a další doprovodné 
programy z rodiny Adobe. Další placenou možností stejně jako Adobe je programová rodina 
Affi nity. Pokud chcete sáhnout po bezplatném řešení, doporučení vhodný je grafi cký pro-
gram Gimp 2. Ve všech zmíněných programech je možné tvořit grafi ku, upravovat fotografi e 
a využívat doplňkové funkce s tím spojené. 
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Trello

Trello je efektivní nástroj, jak se spolupracovníky efektivně koordinovat své činnosti. V před-
cházejících kapitolách jste se dozvěděli, že Vám k tomu můžou pomoci aplikace jako kalen-
dář či disk Google. V této kapitole Vám představíme další užitečný nástroj pro práci v týmu, 
a to Trello.

Trello nám umožňuje přehledně organizovat a koordinovat činnosti v rámci týmu. Aplikace 
Vám umožní si rozdělit povinnosti do sloupců, například dle náplně organizace či dle počtu 
spolupracovníků. Dostupné je i zobrazení v podobě kalendáře.

Trello můžete používat v rámci prohlížeče jako aplikaci pro počítač či jako mobilní aplikaci pro 
operační systémy Android a iOS. Pro začátek je třeba se nejdříve zaregistrovat. Poté stačí vy-
tvořit první nástěnku. Po vytvoření a pojmenování nástěnky v horní liště vedle názvu změňte 
viditelnost ze „Soukromá“ na „Viditelná pro tým“. (obrázek Trello 01) Následně pozvete Vaše 
spolupracovníky kliknutím na „Pozvat“. Pokud jsou vaši spolupracovníci již zaregistrování ve 
službě, stačí zadat jejich jména. Pokud ne, zadáte jejich emailové adresy případně je pozve-
me přes odkaz URL. Poté už můžete začít organizovat práci do jednotlivých sloupců a karet.
(Obrázky Trello 02 a 03)
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Doodle

On-line nástroj Doodle je ideální použít, pokud organizujete nějakou událost (např. pracov-
ní poradu) a potřebujete, aby se lidé shodli na nejvhodnějším termínu, a chcete se vyhnout 
nekončící řadě e-mailových zpráv nebo telefonátů. Služba je dostupná z webové stránky 
doodle.com. V základní variantě je zdarma a nevyžaduje registraci.

První krok

Přímo na hlavní stránce najdeme tlačítko Create a Doodle (obrázek Doodle01). 
Poté se zobrazí okno What’s the occasion (obrázek Doodle02). Do prvního pole zapíšeme 
název události. Níže lze přidat místo konání události a poznámku (např. k zápisu termínu, do 
kterého je možné hlasovat). 
Po vyplnění názvu klikneme na tlačítko Continue.

 (obrázky Doodle 01- 02)

Druhý krok

V dalším kroku je potřeba vy-
tvořit návrhy termínů konání 
události. Máme při tom tři 
možnosti dostupné na zá-
ložkách Month, Week a Text
(obrázek Doodle03). 

Chceme-li určit jen dny, ve 
kterých se událost může ko-
nat (např. v případě celoden-
ních událostí), tak stačí na 
záložce Month navolit v ka-
lendáři příslušné dny. Opě-
tovným kliknutím na den jeho 
označení zase zrušíme.
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I na této záložce ale můžeme kliknout na tlačítko Add Times a určit varianty začátku a konce 
události s přesností na hodiny či minuty.

Časů konání můžeme vytvořit i více (kliknutím na tlačítko Add more times). Případné přeby-
tečné časy lze smazat kliknutím na křížek na jejich pravé straně (obrázek Doodle04).

např. o místu konání. Novou možnost přidáte zápisem do řádku Add option. Již zapsanou 
možnost smažete kliknutím na ikonu „odpadkového koše“ (obrázek Doodle06).

Standardně se u všech vy-
braných dnů zobrazují stejné 
časy, ale po kliknutí na tlačít-
ko Need different times for 
each day můžeme stanovit 
u každého dne odlišné časy.

V takovém případě už ale 
bude většinou vhodnější pře-
jít na záložku Week, na které 
lze časy u jednotlivých dnů ur-
čovat interaktivně kreslením 
přímo do jednotlivých dnů. Rá-
meček znázorňující navržený 
termín události lze chycením 
a potažením posouvat. Po 
najetí na rámeček znázorňují-
cí událost se u jeho spodního 
okraje zobrazí úchyt sloužící 
ke změně délky trvání a v pra-
vém horním rohu pak křížek 
umožňující jeho smazání.
Poslední záložka Text umož-
ňuje zapsat navržené termíny 
události v libovolném tvaru, 
který Vám vyhovuje. Při zápi-
su nebude nic navrhováno. 
Ve skutečnosti by šlo takto 
místo času události hlasovat 

 (obrázek Doodle 03-04)
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 (obrázky Doodle 06-07)

Třetí krok

Po dalším kliknutí na tlačítko 
Continue přejdete do třetího 
kroku, kde je několik možností 
nastavení dotazníku – nasta-
vení odpovědí, omezení počtu 
hlasů či skrytou tabuli odpově-
dí (obrázek Doodle07).

Čtvrtý krok

Po posledním kliknutí na tla-
čítko Continue přejdete do 
čtvrtého a finálního kroku 
tvorby dotazníku. Ten je velmi 
jednoduchý – Stačí zde jen vy-
plnit Vaše jméno a e-mailovou 
adresu (obě pole jsou povinná) 
a kliknout na tlačítko Finish 
(obrázek Doodle08).

Rozeslání výzvy  
k hlasování

Zobrazí se stránka s přehledem 
o založené události. Vy, jakožto 
její zakladatelé, můžete rovnou 
sdělit své preference o termínu.
Především ale musíte o hla-
sování ještě informovat další 
účastníky. Každé hlasování má 
svou jedinečnou adresu, kte-
rou máte na stránce zobrazené 
po kliknutí na tlačítko Finish 
k dispozici na záložce Link (ob-
rázek Doodle09).
Kliknutím na tlačítko Copy ad-
resu zkopírujete do schránky, 
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 (obrázky Doodle 08 - 11)

odkud ji můžete vložit do běž-
ného e-mailu.
Vám jako tvůrcům byla hned 
po založení hlasování do Vaší 
e-mailové schránky zaslána 
zpráva obsahující mj. i adresu 
hlasování a odkaz Share, který 
Vás dovede zpět na stránku 
s odkazem na hlasování, což 
se hodí i pro případ, že obeslání 
účastníků chcete provést až 
později. 

Průběh hlasování

Odkaz na hlasování Vás 
(a všechny ostatní s odka-
zem) dovede na stránku se 
samotným hlasováním.
Varianty termínů si lze zobra-
zit ve dvou různých podobách 
dostupných na záložkách Tab-
le a Calendar. (pokud byla při 
tvorbě hlasování využita k vy-
tvoření variant možnost Text, 
tak nebude záložka Calendar 
dostupná.) Záložka Table zob-
razuje varianty uspořádané 
v jednoduché tabulce (obrázek 
Doodle10), kdežto na záložce 
Calendar jsou zobrazeny ve 
formě položek v týdenním ka-
lendáři (obrázek Doodle11).
Pokud by byla událost, u které 
hlasujete pouze o dni, niko-
liv o hodině konání, tak by se 
varianty na záložce Calendar 
zobrazily v samostatném řád-
ku s označením All-day. 
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Samotné hlasování je jednodu-
ché – do pole Enter your name 
zapíšete své jméno a buď na 
záložce Table, nebo na záložce 
Calendar zaškrtnete termíny, 
které nám vyhovují. Dále již jen 
kliknete na tlačítko Done.
Dokud nezaškrtnete žádný 
termín, tak bude tlačítko Done 
doplněno slovy Cannot attend, 
tedy nemohu se zúčastnit. I to 
je regulérní hlasování, které jeho 
zakladateli přináší jistou infor-
maci.
Po potvrzení Vám služba podě-
kuje a kliknutím na Back to poll 
se můžete vrátit zpět k hlaso-
vání. Své hlasování můžete do-
datečně upravovat.

Případné provedené změny 
potvrdíte tlačítkem Update. 
Tlačítkem se „symbolem koše“ 

lze hlasování dokonce smazat. Tlačítkem se „symbolem plus“ lze přidat dalšího hlasujícího. 
Je tedy pouze na vzájemné důvěře, že účastníci budou vystupovat pod svým skutečným 
jménem.
K úpravě hlasování se lze dostat nejen bezprostředně po provedeném hlasování, ale i kdyko-
liv později použitím původního odkazu, který Vás na hlasování nasměroval (úprava hlasování 
je možná do té doby, než bude hlasování uzavřeno). Návrat na hlasování má smysl i tehdy, 
když své preference sice nechcete změnit, ale jsme zvědaví, jak hlasovali ostatní. Hlasy 
ostatních je možné sledovat pouze na záložce Table, na záložce Calendar se nezobrazují. Ve 
druhém řádku tabulky vidíte aktuální počet hlasů pro jednotlivé termíny.

Komentáře

Kromě samotného hlasování lze na stránce vkládat i komentáře. Zapíšete komentář, zadáte 
své jméno a počkáte si na případnou reakci kolegů (obrázek Doodle12).

Správa hlasování

Vám, kteří jste hlasování založili, se v horní části stránky zobrazí panel s dalšími příkazy.
Tlačítko Invite znovu zobrazí možnosti pro rozeslání pozvánky (pokud budete chtít informo-

 (obrázky Doodle 12 - 13)
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vat další účastníky). Řadu dalších příkazů pak najdete po kliknutí na tlačítko More. Zde lze 
hlasování upravit, exportovat do PDF nebo Excelu, vytisknout, duplikovat, smazat hlasování 
účastníků nebo smazat celé hlasování (obrázek Doodle13).

Závěr

Po hlasování účastníků se dá velmi dobře z tabulky termínů vyčíst, který termín bude nevhod-
nější pro konání Vaší akce.
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Užitečné aplikace
na mobil

Waze

Pokud trávíte dlouhé hodiny za volantem svého automobilu, 
je dost pravděpodobné, že některou aplikaci pro navigování 
již používáte. Dost možná s velkou pravděpodobností i vesta-
věnou. Tyto aplikace často neukazují nejlepší trasy a neinfor-
mují o aktuálním provozu a překážkách před Vámi. Právě zde 
by Vám mohla být užitečná aplikace Waze. Jedná se o jednu z 
nejlepších aplikací v tomto odvětví. Je dostupná pro operační 
systémy Android a iOS. 
Mezi největší výhody aplikace patří možnost přehledu o aktu-
álních výstrahách a nebezpečích na trase, dokonce i o poloze 
měřícího radaru či hlídky Policie ČR. Toto je možné díky masivní-
mu používání ze strany řidičů, kteří navzájem na tyto nástrahy 
upozorňují. Samozřejmostí je možnost vyhnout se zpoplatněným komunikacím či obtížným 
křižovatkám. Pro snadnější orientaci si můžete nastavit adresu domova i pracoviště či jiných 
oblíbených míst. Waze se umí propojit s Vašim elektronickým kalendářem a nabídnout Vám 
aktuální cíl cesty. Aplikace Vám zobrazí také Vaši aktuální rychlost a upozorní při jejím překro-
čení. Tato možnost se dá samozřejmě vypnout.

Mezi další mobilní alternativy se pak řadí například Mapy Google či Mapy.cz, které nabídnou 
možnost navigace při podrobnějším mapovém zobrazení. Tyto aplikace postrádají většinu 
funkcí popsaných výše.
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Záchranka 

Záchranka je ofi ciální mobilní aplikace Zdravotnické zá-
chranné služby ČR, Horské služby ČR a Vodní záchranné 
služby ČČK. Slouží ke kontaktování záchranářů, k eduko-
vání praktik první pomoci a k lokalizaci osob při potřebě 
zdravotní pomoci.

Tuto aplikaci si můžete stáhnout do Vašeho mobilního 
telefonu bezplatně v Google Play i v App Store.

Její výhoda je, že když pomocí ní zavoláte pomoc,  automaticky se dispečinku odešle i poloha 
Vašeho telefonu. Tudíž záchranáři ví, kde se přesně nacházíte.
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