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1. O podcastu

Podcast Klapka vznikl jako projekt studentů Arts managementu v rámci předmětů

Animace kulturního dědictví a Projektový management v umělecké sféře na podzim

minulého roku.  V současné době jsou natočeny tři  díly  o Jiřím Menzelovi,  Miloši

Formanovi  a  Janu Svěrákovi.  V jednotlivých dílech provází  posluchače moderátor

a jeho dva hosté z filmového světa životem a tvorbou významných filmových tvůrců.

V  našem  týmu  jsou  tři  členky,  které  jsou  zároveň  tvůrkyně  těchto  podcastů.  V

projektu měly na starost právě marketing a komunikaci.



2.Analýza dosavadní komunikace

2.1 Instagram

Na Instagramu sleduje podcast 297 uživatelů. Komunikovali jsme téměř každý den

jak skrze příspěvky i instastories. Informovali jsme o nových dílech, tvořili jsme kvízy

osobnostech z jednotlivých dílů a kvízy,  ve kterých jsme si mohli ověřit, jak dobrý

dávali posluchači pozor. U dvou příspěvků jsme se rozhodli pro zviditelnění nových

epizod zaplacením si propagace. Náklady na propagaci činily 200 a 100 korun, oba

měly dosah přibližně k 4 600 profilům, z  nichž 96 % profilů stránku nesledovalo.

Přímo přes příspěvky na odkaz na Spotify swipnulo 49 uživatelů.

Na Instagramu proběhla soutěž o roušky s naším logem, do které se fanoušci mohli

zapojit tím, že označili jeden další profil a napsali, o kom by chtěli, aby byl natočen

další díl. Tímto jsme zároveň zjistili preference našich posluchačů.

2.2 Facebook

Na  Facebooku  má  podcast  239  fanoušků.  Komunikace  probíhala  podobným

způsobem  než  na  Instagramu,  obsah  sdělení  byl  stejný,  ale  grafika  a  copy  bylo

odlišné.  Kromě  příspěvků  upozorňujících  na  nové  díly  a  fotek  z  natáčení  jsme

věnovali  pozornost  například  i  výročí  sametové  revoluce,  a  to  sdílením  snímku

Sametová  FAMU

o  průběhu  revoluce  očima  studentů  FAMU.  I  na  Facebooku  proběhla  soutěž  o

roušku.

2.3 Skupiny a stránky zaměřené na podcasty

Protože náš projekt je nízkonákladový a nemohli jsme si dovolit platit velké částky za

sponzorované příspěvky, zviditelňovali jsme se například sdílením podcastu Klapku

do facebookových skupin na věnovaným podcastům, filmům a kultuře. Dále jsme pro

zviditelnění se registrovali náš podcast na webových stránkách ceskepodcasty.cz, kde

se dá hlasovat pro jednotlivé epizody i pro samotné podcasty. Dodnes si podcast drží

v žebříčku 16. místo s 88 %.



2.4 Kulturní portály

Informace  o  našem  podcastu  jsme  sdíleli  i  na  kulturních  portálech,  například

Culturenet.

2.5 Zhodnocení

Podzimní  kampaň můžeme  zhodnotit  jako úspěšnou,  dosáhli  jsme požadovaného

počtu sledujících, který jsme si na začátku měsíční kampaně nastavili. Dostávalo se

nám pozitivních ohlasů na obsah i grafické pojetí příspěvků.



3.Záměry  a  cíle  plánované  komunikační

kampaně

Cílem komunikační kampaně je zvýšení celkového povědomí o podcastu Klapka. Jak

již bylo zmíněno, Klapka se pohybuje na sociální sítích Facebook a Instagram. Zde

bychom chtěli  být  více  aktivní  a  získat  více  sledujících.  Konkrétně  na Facebooku

bychom  chtěli  do  konce  roku  dosáhnout  450  sledujících  a  na  Instagramu  500

sledujících.  Toho  chceme  dosáhnout  pomocí  nápaditých  příspěvků  a  grafiky,

pravidelných  kvízů,  týkajících  se  filmové  tematiky  a  pomocí  sponzorovaných

příspěvků, které by pomohly Klapku zviditelnit a zvýšit dosah.

Zároveň  bychom  rádi  více  spolupracovali  s  dalšími  kulturními  projekty  a

organizacemi  a  dohodli  s  nimi  vzájemnou  propagaci,  která  by  pomohla  zvýšit

povědomí  o  Klapce

a  přitáhla  by  nové  posluchače.  Do  konce  roku  chceme  spolupracovat  alespoň

s 5 projekty nebo organizacemi. 

Dalším cílem je rozšíření online komunikace s fanoušky i na platformu TikTok, která

je  v  dnešní  době  velmi  populární,  především  u  mladší  generace.  Je  možné  zde

produkovat odlišný formát propagace a zaujmout další část veřejnosti. Zde bychom

chtěli  do  konce  roku  dosáhnout  vybudování  základny  fanoušků,  alespoň

200 sledujících.

Nejdůležitějším  cílem  je  zvýšení  poslechovosti  již  vydaných  i  budoucích  dílů

podcastu. Do konce roku bychom chtěli dosáhnout alespoň 5 000 poslechů na všech

streamovacích platformách. Zde je pro nás důležité se zaměřit především na placené

příspěvky,  které  budou  propagovat  aktuální  díly.  Tyto  příspěvky  by  měly  mít  co

možná největší dosah.



4.Cílové skupiny

Nejprve  je  potřeba  si  vymezit,  které  skupiny  obyvatelstva  obecně  poslouchají

internetové podcasty. Jsou to spíše mladší lidé s vyšším vzdělaním. Následně jsou

vymezeny další skupiny charakteristické pro Klapku: 

 Studenti se zaměřením na film a umění 

 Filmoví nadšenci 

 Lidé, kteří pracují v oboru – filmaři, redaktoři 

Klapka, která se zabývá filmem, bude primárně přitahovat lidi z těchto oborů.  Hlavní

skupinou jsou právě studenti  se zaměřením na film a umění,  tedy škol  jako jsou

FAMU,  DAMU,  AMU,  JAMU,  UMPRUM,  Arts  management  VŠE,  či  určité

společenskovědní  obory  UK.   Nemusí  se  však  jednat  o  studenty  vysokých  škol,

cílovou skupinou mohou být stejně tak studenti středních škol stejného směru. 

Další  cílovou  skupinou  jsou  lidé,  kteří  mají  film  jako  hobby  a  snaží  se  o  svých

oblíbených filmech nalézt veškeré dostupné informace. A právě tyto informace jim

Klapka dokáže zprostředkovat.

Poslední  vymezenou  cílovou  skupinou  jsou  ti,  kteří  v  oboru  filmu  pracují  a

informace, které Klapka ve svých podcastech nabízí využijí při své práci.



5.Návrh kampaně

Návrh kampaně byl vytvořen dle modelu AIDA, tedy dle čtyř stupňů chování, které

by  měla  kampaň  u cílové  skupiny vyvolat.  Konkrétně  se  tedy  jedná

o attention (pozornost), interest (zájem), desire (touha) a action (akce). 

V  první  řadě  je  nutné  docílit  takzvané attention  neboli  pozornosti  směrem

k podcastu Klapka. Pozornost  se  marketingová  větev podcastu bude  snažit

vyvolat zejména aktivitou na sociálních sítích. To se ovšem netýká pouze činností na

vlastních profilech. Klapka se bude snažit propojit také s účty pro Klapu relevantních

médií skrze sdílení. V minulosti k takové spolupráci již došlo, Klapku na sociálních

sítích přesdílely účty  filmového online  magazínu  Formát  (naformat.cz).  Další

možnou verzí kampaně ke splnění tohoto bodu je případná spolupráce s artovými

kiny, která by mohla v rámci ukázek promítnout i  natočené promo video Klapky.

Informace o podcastu by se ta dostala přímo k zamýšlené cílové skupině. 

Následně  je  potřeba  kampaní  vyvolat  v potenciálních  posluchačích  zájem

si podcast poslechnout.  Věříme,  že  tento  zájem  je  možné  vyvolat  zajímavým,

originálním a nápaditým obsahem, který by zájemcích vyvolal zvědavost, jaké nové

informace  se  mohou  díky podcastu dozvědět. Tato  zvědavost  bude  v  zájemcích

vzbuzována  konceptem podcastu,  který  sází  na  netradiční  hosty  z  filmového

prostředí, které doplní například studenti. Dynamika a rozdílnost (ať už názorová či

věková)  vybraných  hostů  nabízí  prostor  jisté  polemice  o  jinak

nezpochybnitelných velkolepých  dílech  české  kinematografie.  Posluchače  tak

nečekají pouze opěvné ódy o jeho díle, uslyší také například kritiku, vhled do zákulisí,

kontext tvůrcova života, nebo pohled očima dnešní doby. Co se týče vyvolání zájmu

skrze sociální  sítě,  tento bod bude plněn formou instagramových kvízů vždy před

vydáním nového dílu. Zájemce si tak bude moci ověřit své znalosti o daném tématu a

v  případě  neúspěchu  v  tomto  kvízu  se  předpokládá,  že u  něj  bude  zájem

o podcast takto vyvolán. 

Tento  bod  ovšem  už  souvisí  s  bodem desire,  tedy  touhy,  v  případě  Klapky  si

poslechnout podcast.  Nápaditý content je pro podcast Klapka klíčový, je  tedy nutné

v patřičném čase zvolit častější aktivitu na sociálních sítích, zejména před vydáním

nového dílu.  Zájemce  tak bude  mít  neustálé  povědomí  o  novém dílu.  Zároveň je



možné tuto touhu vyvolat různými teasery ve formě zveřejněných výroků hostů nebo

obecně témat,  která  se  v  konkrétním dílu  probírají.  Vytržením takových výroků z

kontextu  bude  v  zájemcích  touha  vyvolána,  jelikož  budou  chtít  vědět,  v  jaké

souvislosti to nebo ono bylo řečeno. Takové výroky mohou být sledujícím nabídnuty

skrze příspěvky na Facebooku nebo jako posty na Instagramu, případně také pouhé

story, kterých je za den možné využít víc. 

Poslední, ale neméně důležitým bodem je vyvolaná akce u posluchačů. Primárně je

nutná akce zájemce ve formě samotného poslechu. Následně je také žádoucí, aby si

posluchač  přehrál i  další  díly.  V  ideálním  případě  se  budeme  snažit,  abychom  si

posluchače  udrželi  aktivitou  na  sociálních  sítích  stále  v  přízni.  Tímto  přístupem

bychom ho také rádi přesvědčili o tom, že poslouchat náš podcast je pro něj formou

aktivní zábavy, při které získá mnoho nových informací a vědomostí. V případě, že

dojde u posluchače k tomuto pozitivnímu pocitu z poslechu, se očekává, že informace

o podcastu bude  sdílet  se  svými  kamarády,  kterým podcast doporučí.  Přes

“word of mouth” se tak naváží další další možní zájemci a model AIDA se v tu chvíli

začíná opakovat. 



6.Mediální plán

 květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Placená  
kampaň na IG 300 750 300 300 800 300 300 800

Placená  
kampaň na FB 300 500 300 500 300 300 500 300

Spot v rádiu
(Radio Wave, Radio 1) 1500 1500 1500

Direct mail
(mailchimp), yamm 1500

Kampaň na YT 2300

Nálepky s QR kódem  3000

Placená kampaň na Spo fy 5500

Kampaň na TikTok 

Mezisoučet 5100 2750 6100 800 2600 600 3100 2600

CELKEM  23 650

Předložený mediální plán kampaně se věnuje propagaci od května do prosince roku

2021. Vzhledem k tomu, že dramaturgie podcastu Klapka hodlá nové epizody vydávat

ob týden, je třeba této skutečnosti podřídit i samotnou propagaci projektu. Ta musí

probíhat kontinuálně a musí být zintenzivněna zpravidla několik dní před vydáním

nové epizody. Podcast se odehrává pouze v digitálním prostředí, jeho propagace se

tudíž bude odehrávat zejména tam.  

Mimo běžné příspěvky  na  sociálních  sítích,  jako  jsou  Instagram  a  Facebook,  kde

budeme spoléhat na organický dosah, bude probíhat také placená propagace. Ta se

bude týkat jak jednotlivých příspěvků, tak i stories, u nichž budeme využívat zejména

jejich  interaktivitu, která umožňuje  uživatele  odkazovat na  samotné  streamovací

platformy, na kterých je podcast dostupný. Propagované příspěvky budou zaměřeny

na  cílovou  skupinu  posluchačů,  která  je  uvedena  výše. Propagace  se  odehrává

v  souladu  s  dramaturgickým  plánem,  a  právě  proto  se  částky,  které  budou

vynaloženy, měsíc od měsíce odlišují. Současně mimo propagaci nových epizod bude

probíhat  jednou  za  tři  měsíce  propagace  samotného podcastu,  aby  tak  došlo



k oslovení  dalších  potenciálních  posluchačů.  V těchto  měsících  bude  na

kampaň podcastu na sociálních sítích Facebook a Instagram vynaloženo 750–800 Kč

oproti běžným 300 Kč.  

Vzhledem  k tomu,  že podcast je  způsob  šíření audioinformací,  k jeho  propagaci

budou využita i  další  související  média.  V měsících,  kdy bude probíhat masivnější

kampaň  samotného podcastu, a  ne  pouze  jednotlivých  epizod,  budou  vysílány

placené reklamní spoty, a to v Radiu 1 a Českém rozhlasu, které jsme vyčíslili na 1500

Kč za měsíc.   

Na našich sociálních sítích také proběhne kampaň odkazující na možnost přihlášení

se  k odběru  novinek.  Newsletter  budeme  jednou  měsíčně  rozesílat  pomocí

platformy Mailchimp a Yamm, které umožňují zasílání personalizovaných e-mailů. 

Součástí mediálního plánu je také jednorázová kampaň na YouTube (2300 Kč) a na

Spotify (5 500 Kč). Jednorázové jsou z toho důvodu, že tyto kampaně jsou finančně

nákladnější a neumožňují propagaci v řádu desítek Kč, jak je tomu u sociálních sítí

Instagram a Facebook.  

Jedinou fyzickou formou propagace bude tisk nálepek s QR kódem odkazujícím na

profil podcastu na Apple podcast a Spotify. Tyto nálepky rozdáme v podnicích, které

jsou relevantní pro naší  cílovou skupinu (Kafe•Damu (DAMU), Bistro Mezi Řádky

(FF UK), Klub Famu aj.). 

Vzhledem k tomu, že platforma TikTok je v tuzemsku stále relativně nová, reklamy

nejsou  nejlevnější  a  vyžadují  minimální  investici  přibližně  10  000  Kč  za  jednu

kampaň.  Vzhledem  k omezenému  rozpočtu  jsme  se  rozhodli  u  této  platformy

spoléhat pouze na její organický dosah. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkový

rozpočet v měsících květen–prosinec 2021 dosahuje výše 23 650 Kč.  



7.Návrhy dalších způsobů komunikace

K dosavadní propagaci podcastu se nabízí několik dalších alternativ, kterými bychom

mohli  zvýšit  pravděpodobnost  plánovaného  dosahu.  Jednou  z  nejsnáze

realizovatelných  je  příprava  medialistů  a  pravidelných  tiskových  zpráv  o  nových

dílech. Tento druh propagace by si  zároveň vyžadoval i  budování osobních vztahů

s  novináři,  zejména  z  médií,  která  se  specializují  na  filmovou  tvorbu  a  kulturu

obecně. Těmto novinářům bychom následně mohli  nabízet  nadstandartní způsoby

komunikace,  například  rozhovory  s  produkcí,  moderátorem,  případně  exkluzivní

fotografie z  tvorby podcastu či  další  formy spolupráce,  která by byla oboustranně

výhodná.

Další možností je využití newsletteru, který byl v průběhu tohoto předmětu zhotoven

a následně  zasílání  dalších  newsletterů posluchačům,  které  by obsahovaly  grafiky

a odkaz na každý nový díl včetně krátkého copy k jeho obsahu. 

V úvahu připadá i „Exchange“ s jiným podcastem o filmech. Přestože tyto podcasty

jsou  našimi  hlavními  konkurenty,  mohlo  by  být  oboustranně  prospěšné  si  do

podcastů  vzájemně pozvat  moderátory/produkční  a  o  samotné tvorbě podcastů  o

filmech  se

s konkurenty veřejně pobavit, porovnat způsoby tvorby, výběru hostů atd.

Zároveň může mít Klapka i svůj vlastní YouTube kanál, kde bude natáčení podcastů

zdokumentování  i  vizuálně,  což  je  systém,  který  využívá  řada  dalších  podcastů  v

České republice i  ve světě (například nejposlouchanější  český podcast U Kulatého

stolu). Diváci tak mají možnost výběru mezi pouhým poslechem a mezi sledováním

rozhovoru jako jakési formy talk show. YouTube kanál skýtá i možnosti pro tvoření

obsahu  navíc,  například bonusových  rozhovorů  či  tzv.  making  of  neboli  přípravy

podcastu).

K propagaci jsme dosud cíleně nevyužili ani celebrity PR. Podcast na sociálních sítích

sledují  známé  osobnosti,  některé  ho  i  sdílely  (například  herečka  Eva  Holubová).

Zatím jsme však celebrity ani influencery neoslovovali cíleně s představou konkrétní

podoby spolupráce (instastories, post, odměny…).



Nakonec by byl  realizovatelný i  „Klapka event“,  kde by  si  podcast  mohl najít  své

fanoušky  skrz  face-to-face  komunikaci.  Tato  forma  propagace  by  se  musela

přizpůsobit  současným  opatřením  proti  pandemické  krizi,  s  nejvyšší

pravděpodobností bychom spíše čekali, až by se opatření uvolnila úplně. Event by

spočíval v konceptu tematického filmového večírku spojeného s představením naší

dosavadní  činnosti,  krátkých  projekcí  úryvků  z  filmů,  o  kterých  jsme  referovali

(neotřele  a  kreativně  zpracovaných),  datum  eventu  by  se  mohlo  odvíjet  od

významného výročí  pro český film, například uvedení  prvního českého barevného

filmu do kin či prvního Oscara pro český film.

 



8. Identifikace rizik

V rámci této kapitoly jsme identifikovali  tři  hlavní  rizika,  u kterých jsme schopni

podniknout opatření k jejich eliminaci.

Prvním  z  těchto  rizik  je  rostoucí  počet  podcastů  na  základě  jejich  popularizace,

včetně podcastů o filmech (např. Čelisti). Přestože popularizace podcastů je pro nás

zároveň  velikou  výhodou,  musíme  brát  v  potaz  fakt,  že  na  trhu  nejsme  sami  a

nemáme zatím vybudované renomé ani  zásadní  dosah. V práci  na konkurenčních

výhodách musíme v rámci tohoto rizika pokračovat a hledat nové možnosti a cílové

skupiny,  ve  kterých  by  náš  podcast  vyšel  ve  známost  jako  první,  například

prostřednictvím  sdílení  do  vybraných  skupin  uživatelů  na  sociálních  sítích  a

oslovováním  médií,  které  budou  rády  propagovat  obsah  konkurenční  k  jiným

podcastům o filmech.

Druhým rizikem může být nesprávné pojetí tématu, kterým se náš podcast zabývá.

Česká kinematografie je sice stálé téma, avšak v současnosti nezažívá žádné zásadní

„boomy“ kromě předávání některých cen. Navíc čelí mýtu, že je rok od roku méně

a méně kvalitní a současné české filmy se nedají srovnávat s předrevoluční tvorbou,

jelikož  jsou  to  převážně  lifestylové  komedie  ze  života,  které  jsou  plné  product

placementu a snaží se primárně zavděčit  divákovi tím, že ho nenutí nijak zásadně

přemýšlet,  pouze průměrně zabavit.  Riziko lze eliminovat tak,  že při zpracovávání

scénáře  a  výběru  hosta  se  budeme  soustředit  na  boření  tohoto  mýtu,  tj.  nejen

nostalgicky  připomínat  staré,  kvalitní  filmy,  ale  upozorňovat  na  kvality  české

kinematografie obecně, zvát si  i mladé umělce a odborníky na současnou generaci

českého filmu.

Jako třetí riziko jsme identifikovali nevhodný výběr hostů, který je problematický ve

středu  osobností  skutečných  odborníků  a  osobností,  které  se  dobře  poslouchají.

Klapka si klade za cíle fungovat jako odborné médium na vysoké úrovni, hosté však

musí být atraktivní pro diváky tím, že budou mít zajímavý hlas a poutavý projev,

čímž se vyvarujeme situace, kdy posluchač podcast vypíná, „protože se mu to špatně

poslouchá,  host  mluví  nudě  a  monotónně.  Eliminovat  toto  riziko  můžeme  do

budoucna hledáním ideální  rovnováhy mezi  odborností  a poslechovou atraktivitou

hosta a správným rozložením hostů do dílů.  



9.Kontrolní mechanismy

Za cíl,  který jsme si v rámci podcastu klapka dali  a  splňuje parametry SMART je

zvýšení  sledujících na sociálních sítích. Navýšení  počtu sledujících chceme naplnil

převedším  na  Instagramu  a  Facebooku  (specific).  Momentálně  máme  necelých

300 sledujících, chtěli bychom nabrat alespoň dalších 1 200. Na Facebooku máme

necelých 250 sledujících a chtěli bychom dosáhnout alespoň dalších 750. (měřitelný).

Jak  budeme  postupovat?  Budeme  častěji  tvořit  kontent  na  sociální  sítě,  více

komunikovat s fanoušky a více aktivními. Budete nás to sice stát víc času, ale vyplatí

se to. Zároveň, pokud na to budeme mít finanční prostředky, zvažujeme placenou

propagaci,  a  to  především  na  Instagramu.  (achievable)  K  tomu,  abychom  zvýšili

sledovanost je zapotřebí mít finanční zdroje a tvořit příspěvky, příběhy, popisky a aby

to  členové  týmů a  okolní  fanoušci  propagovali  na  svých  účtech  (realistic).  Chtěli

bychom tohoto navýšení dosáhnout, do konce roku (timely). Abychom měli vše pod

kontrolou, budeme se týdně scházet a procházet 


