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Úvod  

Tato seminární práce je věnována projektu Energii lékařům, který vznikl na jaře 2020 během první 

vlny pandemie Covid-19. Projekt je specifický tím, že je neziskový a celý tým, který za ním stojí, je 

složen z dobrovolníků. Je financován příspěvky od veřejnosti.  

V seminární práci probereme dosavadní formy komunikace projektu – jejich webové stránky, 

Facebook, Instagram, spolupráce s velkými českými firmami a prezentaci v médiích, navrhneme 

pojetí kampaně spolu se záměry a cíli a definujeme cílové skupiny. Dále popíšeme mediální plán 

kampaně, navrhneme další způsoby propagace, identifikujeme rizika, definujeme SMART cíle 

projektu a nakonec nastíníme jeho rozpočet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Dosavadní formy komunikace 

Mezi komunikační kanály, které využívá projekt Energii lékařům, patří webová stránka s totožným 

jménem a také profily na sociálních sítích Facebook a Instagram. Větší propagace projektu pomohla 

dosáhnout spolupráce s giganty českého trhu, například s Českou spořitelnou a Mall.cz. Jakmile se 

projekt dostal do širšího povědomí lidí, přitáhl pozornost masmédií, jako jsou Radiožurnál, Forbes, 

Seznam zprávy, Reflex, Lidovky atd. Četné články a rozhovory v novinách a tisku reflektovaly raketový 

úspěch tohoto projektu s jeho dobročinným záměrem.   

1.1. Energiilekarum.cz 
Hlavní cestou k zapojení do projektu je webová stránka, kde může návštěvník najít veškeré potřebné 

informace ohledně iniciativy. Na webu najdeme kromě informací o organizačním týmu, partnerech, 

kontaktech i možnost rovnou se do projektu zapojit. Lze toho dosáhnout dvěma způsoby, a to sice 

přispět peněžitou částkou (minimálně 100 Kč), nebo poslat přihlášku k dobrovolnictví. Stojí za 

zmínku, že tento web je určen nejen pro zájemce o dobrovolnictví, ale i pro dodavatele a média. Na 

důvěryhodnosti dodávají fotografie z pracovišť a nemocnic, kde se předávají balíčky lékařům. Také 

zde najdeme odkazy na sociální sítě Facebook a Instagram.  

 

1.2. Facebook 
Facebookovou stránku projektu Energii lékařům sleduje 1448 lidí a 1406 lidem se líbí. Stránka slouží 

jako nástěnka projektu, na které můžeme sledovat jeho rozvoj od jeho založení během první vlny 

koronaviru až po dnešní den. Příspěvky s námi sdílí úspěch, kterého jsme mohli dosáhnout 

společnými sílami. Tato stránka slouží také jako platforma pro zpětnou vazbu od lékařů. Velký počet 

příspěvků s poděkováním z celé České republiky jen potvrzuje nezbytnost činnosti projektu.  

 

1.3. Instagram  
Profil Energii lékařům na Instagramu sleduje 1953 lidí, což je o čtvrtinu více, než na 

Facebooku.Popularita účtu výrazně narůstá během roku: na začátku pandemie na jaře byl počet lajků 

méně než 100, dnes příspěvky lajkuje v průměru 150-200 lidí. Příspěvky jsou totožné 

s facebookovými, jediný rozdíl je ve zpětné vazbě. Na Facebooku a na webové stránce projektu 

existuje komunita, kam mohou lidé psát svoje komentáře s poděkováním účastníkům, zatímco na 

Instagramu funguje komunita přes označení profilu a sdílení příspěvků/stories ve stories samotných 

podporovatelů. Díky tomuto mechanismu se příspěvky šíří mezi více lidí. Navíc ve výběrech 

(uložených stories) organizátoři ukazují každodenní rutinu: balení, dovoz a předávání balíčku, z čehož 

follower získává osobnější dojem. Další výběry ukazují rozhovory s účastníky týmu, kdy každý 

respondent odpovídá na 4 otázky. 

 

1.4. Spolupráce s Českou spořitelnou a Mall.cz 



Projekt Energii lékařům také spustil kampaně s jinými společnostmi. Ve spolupráci s Českou 

spořitelnou byla vyhlášena výzva “Fotografie = 50 Kč”. Principem kampaně bylo, že spořitelna zaplatí 

za každou zveřejněnou fotografii na určité téma 50 Kč jako  příspěvek projektu Energii lékařům. 

Kampaň s podobným principem se uskutečnila i s prodejcem Mall.cz, s rozdílem, že přispíval sám 

zákazník. Při nákupu měl zákazník možnost zaškrtnout položku “přispět 20 Kč”.  

Taková propojení se známými společnostmi jsou dobrou strategií k získání pozornosti a self-

propagaci. Lze rychle zaujmout velké publikum, stejně tak zajistit důvěru ze strany společnosti: velká 

známá firma pravděpodobně nespojí své jméno ve spolupráci s pochybnou aktivitou.   

 

1.5. Média  
Jak již bylo zmíněno, o projektu Energii lékařům se psalo i v médiích. Titulky „Nespoléhají se na stát. 

Lidé opět dobrovolně pomáhají lékařům i zavřeným podnikům“, „Pomoc, která nabíjí. Dobrovolnický 

projekt Energii lékařům podporuje zdravotníky v první linii“, „Projekt Energii lékařům vybral na 

podzim už přes 4,5 milionu“ se rychle rozšířily na internetu. Díky tomu se o projektu se dozvědělo 

velké množství lidí, a také Ministerstvo zdravotnictví. Žádnou dotaci však projekt nedostal, a proto 

zůstává zcela neziskovou organizací založenou pouze na občanské iniciativě. I přesto, nebo možná 

právě proto, projekt Energii lékařům dosáhl nepřehlédnutého úspěchu. 

 

2. Záměry a cíle kampaně 

Hlavním cílem naší mediální kampaně je šířit povědomí o iniciativě a přilákat lidi, aby přispěli 

prostředky na financování nákupu potravin, ze kterých jsou vytvářeny balíčky na pomoc lékařům.  

Na svém webu iniciativa uvádí, že v současné době vynakládá 99,5 % vybraných peněz na nákup 

potravin. Zbývající 0,5 % tvoří náklady spojené s obalovým materiálem, ochrannými pomůckami a 

občerstvením pro dobrovolníky, kteří balíčky kompletují. Pomocí médií bychom chtěli vytvořit obsah 

s edukativním záměrem a následnou žádostí o podporu projektu libovolnou peněžitou částkou. 

Vedlejším cílem by bylo zapojení dalších dobrovolníků do projektu, jelikož pracoviště, která o 

podporu  stojí, jsou zastoupena po celé republice v nemalém množství. Věříme, že ani po rozvolnění 

opatření a návratu k běžnému životu by projekt neměl ukončit svou činnost. Iniciativa má  potenciál 

nadále vypomáhat nejen pracovníkům zdravotnických zařízení, ale například i domům pro seniory, 

což v současné době není v kapacitních možnostech projektu. Šířením povědomí o projektu by mohla 

iniciativa v budoucnu dostat od Ministerstva zdravotnictví grant na další rozvoj. 

K docílení určených záměru dále popsané komunikační kampaně bude využito více propagačních 

kanálů: 

• Sociální sítě 

• Rozhlas 

• Podcasty 



• Noviny 

• Spolupráce s velkými obchodníky 

 

3. Cílové skupiny 

Naše hlavní cíle jsou vybrat prostředky na fungování projektu a také přilákat další dobrovolníky na 

výpomoc. Proto jsme pro naši kampaň zvolili dvě kategorie cílových skupin: v rozmezí 18-30 let a 31-

50 let. Budeme cílit na vzdělané lidi, kteří během nouzového stavu nepřišli o příjmy a mají zájem o 

charitu. 

Do první skupiny jsme zařadili mladé lidi: studenty nebo pracovníky s polovičním úvazkem, kteří by 

měli čas a ochotu pomáhat lidem v těžké životní chvíli. Druhá skupina by byla tvořena převážně lidmi, 

kteří mají zájem o přispění na dobročinný projekt a o podpoření existence iniciativy. 

 

4. Návrh pojetí kampaně 

Hlavním cílem této kampaně je vybrat více peněz, jelikož nikdo přesně neví, jak se bude pandemie 

s postupem času vyvíjet. Dle slov zakladatele projektu Jana Lukačeviče, by měla částka 6.000.000 Kč, 

která se vybírá teď, prozatím stačit. Avšak může nastat třetí vlna, a jak všichni víme, deficit státního 

rozpočtu přesahuje 300 miliard korun, a je jasně, že podpora od státu je málo pravděpodobná.  

Druhým cílem je přilákání dalších dobrovolníků. Se šířením nemoci se může zvětšit vytížení nemocnic 

a více lékařů bude potřebovat pomoc. Proto je třeba spustit kampaň, která by propagovala tento 

projekt a zároveň vyzývala k dobrovolnictví. 

 

4.1. Taktika  
Nejlepším propagačním kanálem v dnešní době jsou sociální sítě. Skoro každý z nás má účet na 

Facebooku a Instagramu, výjimkou není ani projekt Energii lékařům. Zajištění dobré (možná i 

placené) propagace na sociálních sítích pomůže přitáhnout více pozornosti ze strany potenciálních 

přispěvatelů. Nejpůsobivější formou propagace je video: poutavost a obrázky jsou jeho výhodou. Je 

několik cest, jak toto video vytvořit. Jednou z nich může být dramatické video s šokujícím efektem 

ukazující skutečnost v nemocnicích. Druhou variantou je klasické propagační video s prosbou o 

pomoc.  

Nelze opomenout popularitu podcastů. Dnes je lidé poslouchají místo hudby třeba cestou z práce. 

Zajímavým tématem mohou být podcasty s členy projektu, s personálem nemocnic, nebo obojí. Lidé 

by si začali více všímat problému přetížení nemocnic a hrozby pandemie, což by vyvolávalo 

společenskou odpovědnost a ochotu pomoci.  

Jak již bylo uvedeno výše, projekt Energii lékařům spolupracoval s různými organizacemi. Tento 

způsob je vhodný pro získání většího publika, které využívá služby jiných firem. Nejlépe je 



spolupracovat s velkými obchodníky (Alza, CZC.CZ), kde si lidé mohou pořídit téměř cokoliv, a proto 

tam chodí všechny věkové a sociální kategorie. Dle předchozích zkušeností by bylo možné 

zákazníkům při platbě nabízet možnost přispění tomuto projektu malou částkou.  

Tyto návrhy se hodí k hlavnímu cíli kampaně, tedy k vybírání peněz.  

Co se týče dobrovolnictví, tak vhodnými způsoby propagace jsou PR videa a podcasty. Analogicky lze 

vytvořit video či podcast s dobrovolníky a agitovat, že dobrovolníkem se může stát každý, proto lidé 

nemusí váhat a mohou poslat přihlášku. 

 

4.2. Model AIDA 
A – attention. Získat pozornost propagací na sociálních sítích – PR video a podcasty. Taky lze využít 

klasickou reklamu v tisku.  

I – interest. Zájmem „zákazníka“ o „produkt“ zde může být šlechetný cíl, mravní zásady a jejich 

splnění.  

D – desire. Díky pomoci si člověk uspokojí potřeby úcty a uznání, pomůže zesláblým lékařům, a 

nakonec předejde dalšímu vývoji pandemie.  

A – action. Návštěvník webové stránky Energii lékařům přispěje peněžitou částkou, nebo se zapojí do 

týmu dobrovolníků.   

 

5. Mediální plány kampaně 
Zaměříme se na edukaci a zvýšení povědomí o projektu Energie lékařům. Jako charitativní projekt 

doufáme v podporu médií.  

 PR článek na serveru Novinky.cz s výzvou podnícení vlastní iniciativy čtenářů k dobrovolnické 

činnosti či finančnímu příspěvku libovolné částky 

- cena: díky známosti a charakteru projektu proběhne inzerce za 

                poskytnutí rozhovoru s koordinátorkou dobrovolníku pro 

                server Novinky.cz  

- 14. 12.  

 Rozhovor s koordinátorkou dobrovolníků (Anetou Otýlií Adámkovou) pro server Novinky.cz  

- 20. 12.  

 Kampaň v týdenících MF Dnes, Respekt a Blesk  

- třítýdenní kampaň tvořená z jedné stránky v každém ze zmíněných týdeníků  

- rozdělena do tří částí se zaměřením na jiné téma s nejprve edukativním zaměřením, 

poslední část má za cíl přilákat dobrovolníky a sponzory:  

     1. tvoření imunity (strava, pohyb)  

- 1. 12. 

     2. správné mytí rukou  

– 8. 12. 

     3. výzva k činnosti 



- 15. 12.  

- cílem je rozšířit povědomí o projektu a zajistit tak více dobrovolníků a příspěvků  

- na vizualizaci kampaně budou pracovat naši designéři (Pavla Kolářová a Lumír Kajnar) 

- cena: MF Dnes - 89 000 kč 

             Blesk – 250 000 kč 

             Respekt - sponzorský dar  

 Nadále hodláme zůstat aktivní na našich sociálních sítích v průběhu několika dalších měsíců  

 Článek shrnující naše dosavadní úspěchy, pomoc dobrovolníků a firem na serveru Novinky.cz 

- cena: sponzorský dar  

- 15. 1. 2021 

 Rozhovor s Janem Lukačevičem pro Respekt ohledně budování projektu a vědecké kariéry 

- 10. 2. 2021  

 

6. Návrhy dalších způsobů propagace 

Cílem je nejen zvýšení povědomí o projektu, ale zároveň podnícení k vlastní iniciativě. Chceme do 

naší propagace zakomponovat i přidanou hodnotu zábavy a vzdělání.  

 Kampaň na sociálních sítích (náš profil na Facebooku a Instagramu): 

- vytvoření série tří obrázků s výzvou ke sdílení a edukativním charakterem 

      1. správné mytí rukou  

- 9. 12. 

      2. pomoc se svém okolí- jak může člověk nezištně pomoct ve svém sousedství, 

                                                  rodině apod.  

- 16. 12. 

      3. jak se stát pomocníkem Energie lékařům  

- 23. 12.  

- očekáváme, že první dva příspěvky zvýší dosah našich sociálních sítí, a podnítí k 

  aktivitě  

- na vizualizaci příspěvku budou pracovat naši designéři (Pavla Kolářová a Lumír Kajnar)  

- cena: vytvoření příspěvku + propagace – Instagram 20 000 kč 

                                                                                          Facebook 10 000 kč 

 Účast v rozhovoru pro pořad Sama doma, do kterého přijímáme pozvání  

- 8. 2. 2021 

 Vytvoření propagačního videa, které představí naši činnost 

- cena: 5 000 kč 

 Spuštění série videí s edukativně – zábavným charakterem na nově vzniklém youtube kanále  

   1. Jak pomoci během Vánoc a zůstat mimo ohrožení nákazou  

– 22. 12.  

   2. Den s našimi dobrovolníky  

- 5. 1. 2021 

   3. Co dělat pro uchování imunity  

– 19. 1. 2021 



 Aktivita na sociálních sítích mapující naši každodenní činnost 

 Spuštění besed v prostorách našich partnerů Skautského institutu a Vnitroblocku 

- beseda o spuštění projektu, shánění sponzorů a koordinace lidí a času s Janem Lukačevičem 

a Aničkou Eiflerovou  

– 30. 1. 2021 - Skautský institut  

- cena: 5 000 kč 

- beseda o motivaci k vlastní iniciativě, dobrovolnictví a jakými způsoby se dá pomáhat nejen 

v čase pandemie s Anetou Otýlií Adámkovou  

- 7. 2. 2021 – Vnitroblock    

- cena: 8 000 kč 

 

 

 

Tabulka č. 1: Mediální plán projektu Energie lékařům. Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  médium formy a formáty téma prosinec leden únor 
počet 

inzerátů cena kč 

Tisk                  

noviny Respekt článek, rozhovor propagace 3   1 4 0 

  MF Dnes PR článek  propagace 3     3 89 000 

  Blesk  reklama propagace 3     3 
250 
000 

Online                  

noviny Novinky.cz  článek, rozhovor propagace  2 1   3 0 

Vlastní 
web energielekarum.cz článek týdenní update 4 4 4 12 0 

Sociální 
sítě instagram  příspěvek  

edukace, 
propagace 5 5 5 15 20 000 

  facebook  příspěvek  
edukace, 
propagace 5 5 5 15 10 000 

PR video  youtube  video  
edukace, 
propagace 3       5 000 

TV             0   

  Sama doma rozhovor práce v projektu      1 1 0 

Outdoor                 

  
beseda Skautský 
institut živý výstup 

beseda o 
projektu     1 1 5 000 

  beseda Vnitroblock  živý výstup       1 1 8 000 

Celkem                387000 

         



 

 

7. Identifikace rizik 

 

Tabulka č. 2: Tabulka identifikace rizik. Zdroj: Vlastní zpracování 

Riziko Dopad Síla 
faktoru 
(1-5) 

Pravděpo-
dobnost 
dopadu (1-
5) 

Celková 
intenzita 

Možnost snížení rizika 

Pokles příjmu 
obyvatel 

Lidé nebudou 
chtít přispět, 
protože budou 
šetřit 

4 4 16 Ukázat, že stačí přispět i 
malou částkou v rámci 
desetikorun, každý 
příspěvek má smysl 

Obava 
z nakažení 
koronavirem 

Lidé se budou 
zdráhat zapojovat 
do dobrovolnictví 
či se účastnit 
kampaňových 
besed 

3 4 12 Informovat o všech 
opatřeních přijatých při 
skládání balíčku, 
nabídnout alternativní 
možnost peněžního 
přispění, přesunout 
besedu do online 
prostoru 

Nedůvěra 
v činnost 
iniciativy 

Lidé nebudou 
věřit v efektivitu 
iniciativy 

3 3 9 Poskytnutí co nejvíce 
informací o činnosti 
mimo jiné v podobě 
fotografií a představení 
zpětné vazby od lékařů, 
spolupráce 
s důvěryhodnými 
organizacemi 

Neefektivnost 
komunikačních 
kanálů 

Lidé budou vědět 
o iniciativě, 
nebude to však 
mít potřebný 
účinek 

3 2 6 Správně propojit cílové 
skupiny s komunikačními 
kanály a agitovat jen 
k tomu, na co cílíme u 
dané skupiny 

 



 

8. SMART cíle 

Tabulka č. 3: Tabulka SMART cílů. Zdroj: Vlastní zpracování 

Cíl S M A R T 

Šíření 
povědomí o 
iniciativě 

Zvýšit 
návštěvnost 
na sociálních 
sítích 

O 20 % Lidé se 
s omezením 
vycházení víc 
přesunuli na 
sociální sítě 

Díky pravidelným 
příspěvkům, insta stories, 
označování těch, kdo 
pomohl či přispěl 

Prosinec-
únor 

Přispění 
peněžitou 
částkou 

Zvýšit částku 
příspěvků 

O 10 % Lidé chtějí pomoci 
alespoň peněžně 

Pomocí spolupráce 
s organizacemi, kde je 
možné přispět i malou 
částkou a další propagaci 

Prosinec-
únor 

Zapojení 
dobrovolníků 

Zvýšit počet 
dobrovolníků 

O 10 % Lidé chtějí pomoci 
fyzicky a mají na 
to časové 
možnosti 

Díky doporučení od 
přátel, vybízení 
k užitečnému využití 
volného času a další 
propagaci 

Prosinec-
únor 

 

9. Rozpočet kampaně  

Na úvod je třeba zmínit, že sestavování rozpočtu mediální kampaně pro dobročinný projekt Energii 

lékařům je velmi specifické. Projekt je zcela odkázán na finance dárců, všichni, kdo se ho pracovně 

účastní, jsou dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu a 99,5% prostředků je použito na nákup 

energetických produktů pro lékaře. Cílem mediální kampaně je zviditelnit projekt tak, aby se mu 

dostalo více prostředků, popř. se do něj zapojilo více dobrovolníků. Kampaň, která byla vyčíslena na 

387 000 Kč, není realizovatelná, jelikož se naprostá většina vybraných peněz použije na samotný 

nákup potravin, nikoli na další položky. Kdybychom kampaň chtěli realizovat, žádali bychom Blesk a 

MF Dnes o mediální partnerství, popř. Skautský institut a Vnitroblock o partnerství.  

Tabulka č. 4: Rozpočet kampaně projektu Energie lékařům. Zdroj: Vlastní zpracování 

  médium cena Kč 

Tisk      

noviny Respekt 0 

  MF Dnes 89 000 

  Blesk  250 000 



Online      

noviny Novinky.cz  0 

Vlastní web energielekarum.cz 0 

Sociální sítě instagram  20 000 

  facebook  10 000 

PR video  youtube  5 000 

TV     

  Sama doma 0 

Outdoor     

  beseda Skautský institut 5 000 

  beseda Vnitroblock  8 000 

Celkem    387 000 

 

Jako zástupce tisku byly vybrány deníky Respekt, Blesk a MF Dnes. V Respektu by byl uveřejněn 

článek/rozhovor na téma propagace projektu. Vzhledem k tomu, že Respekt nedělá PR články, ale 

musel by vyjít klasicky pod jejich redakcí, náklad by pro nás byl nulový. V MF Dnes bychom uveřejnili 

PR článek, podle aktuálního ceníku se cena pohybuje 79 000-99 000, byla tedy kalkulována průměrná 

cena 89 000 Kč. V Blesku bychom uveřejnili reklamu (umístění loga s webovými stránkami a 

jednoduchým sloganem, který by vystihl podstatu a nalákal k navštívení webu), podle aktuálního 

ceníku za 250 000 Kč.  

V online prostoru bychom rádi využili serveru Novinky.cz pro poskytnutí článku/rozhovoru a na 

našem webu bychom uveřejňovali týdenní update články (obojí bez nákladů). Na kampaň na 

sociálních sítích bychom využili budgetu 30 000 Kč (20 000 Kč Instagram, 10 000 Kč Facebook) s tím, 

že bychom placeně propagovali naše příspěvky. Je však obtížné předem určit, kolik by propagace 

přesně stála, a to vzhledem k algoritmům a principům, které jsou pro reklamy na těchto médiích 

nastaveny a které nejsou dopředu jasné. V reálu je tento styl propagace neproveditelný, jelikož není 

možné jej provést zdarma. Dále bychom vytvořili PR video za 5 000 Kč, ovšem v reálu by na něm 

pracovali grafici Energie lékařům, tedy bez nákladů.  

Pro propagaci v televizi bychom volili pořad Sama doma, bez nákladů. Pro besedy naživo bychom 

využili prostorů Vnitroblocku a Skautského institutu, které v reálu jsou partnery Energie lékařům, 

takže by se daly zajistit nulové náklady v rámci partnerství. Běžně se ale Vnitroblock (resp. jeho 

taneční studio o rozloze 120m2 a kapacitě 100 míst k sezení) pronajímá za 600 – 3 000 Kč/hod, při 

ceně 2 000 Kč a 4 hodinách je tedy náklad 8 000 Kč. Ve Skautském institutu stojí pronájem 5 000 Kč.  

 

 



 

Závěr  

Záměrem seminární práce bylo vytvoření komunikační strategie pro iniciativu Energii lékařům. 

Hlavním cílem mediální kampaně je šíření povědomí o iniciativě a přilákání lidi, aby přispěli peněžní 

částkou, vedlejším cílem je zapojení dalších dobrovolníků do projektu. Dané cíle jsme si s pomocí 

SMART analýzy zpřesnili a stanovili jejich kontrolní mechanismy. Určili jsme dvě cílové skupiny 

kampaně, a to studenty nebo pracovníky s polovičním úvazkem, kteří by měli čas a ochotu se zapojit 

do dobrovolnictví, a osoby, které by měly zájem o finanční přispění do projektu. 

V mediální kampani bychom oslovily týdeníky Téma, Respekt, Blesk a online platformu Novinky.cz, 

kteří by zveřejnili naše články či napsali vlastní. Zároveň bychom rozjeli kampaň na sociálních sítích 

jako je Facebook, Instagram a Youtube, kde bychom také placeně propagovali naše příspěvky. 

V televizi bychom se zúčastnili rozhovoru pro pořad Sama doma a naživo bychom prováděli besedy v 

prostorách Skautského institutu a Vnitroblocku, které bychom požádali o mediální partnerství. 

Analyzovali jsme možná rizika spojená s komunikační strategií a přišli s možnostmi jejich maximální 

eliminace.  
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