
Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta podnikohospodářská

Studijní obor: Arts management

Semestrální práce z předmětu 3PS391 Mediální komunikace a PR:

Mediální plán CAMP

Autoři semestrální práce: Vojtěch Frouz, Jana Křížková, Jakub Rusňák, Rozalie Sojková,
Anna Zelinková

Rok studia: LS 2021

1



Obsah 
Obsah...............................................................................................................................2

Úvod.................................................................................................................................3

1 Analýza dosavadní formy komunikace........................................................................4

1.1 Sociální sítě...................................................................................................................4

1.1.1 Facebook...........................................................................................................................................4

1.1.2 Instagram..........................................................................................................................................5

1.2 Webové stránky............................................................................................................6

2 Záměry a cíle komunikační kampaně..........................................................................7

2.1 Zvýšit povědomí o ins tuci............................................................................................7

2.2 Navýšit počet návštěvníků.............................................................................................7

2.3 Vyvolat diskusi o plánování veřejného prostoru.............................................................8

3 Zákaznický segment...................................................................................................8

3.1 Segment dle geografické polohy....................................................................................8

3.2 Segment dle pohlaví......................................................................................................8

3.3 Segment dle věku..........................................................................................................8

3.4 Cizinci, handicapovaní...................................................................................................9

4 Návrh vhodného poje  kampaně...............................................................................9

4.1 Model AIDA..................................................................................................................9

5 Rizika.......................................................................................................................10

6 SMART cíle...............................................................................................................10

7 Mediální plán a rozpočet projektu............................................................................11

Závěr...............................................................................................................................13

Seznam obrázků..............................................................................................................14

Seznam tabulek...............................................................................................................14

2



Úvod
Tato semestrální práce se zabývá Centrem architektury a městského plánování (CAMP), jehož

hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy a informovat

i vzdělávat veřejnost na poli architektury a urbanismu.

Semestrální  práce  je  složena  z popisu  aktuálních  forem  komunikace  a  případného  řešení

k vyzdvižení instituce. Nejprve proto provádí analýzu jednotlivých sociálních sítí (Facebook,

Instagram) včetně webových stránek. Dále navrhuje plán kampaně včetně popisu cílových

skupin, rozpočtu mediálního plán, potenciálních rizik a SMART cílů. 
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1 Analýza dosavadní formy komunikace

Cílem Centra architektury a městského plánování (CAMP) je, dle informací poskytovaných

na  jejich  webových  stránkách,  zlepšit  veřejnou  diskusi  o rozvoji  Prahy.  CAMP chce  být

institucí,  která  je  základním  zdrojem  informací  týkajících  se přítomnosti  a budoucnosti

hlavního města, ale také institucí, která je „základním kamenem“ pro každého, kdo má zájem

o společné  plánování  a rozvíjení  Prahy  (Centrum  architektury  a městského  plánování,

nedatováno).

 K naplnění těchto cílů je třeba využít vhodných forem komunikace. Centrum architektury a

městského plánování využívá hned několika z nich. Mezi ty nejdůležitější patří komunikace

na  sociálních  sítích,  komunikace  prostřednictvím  webových  stránek  a  komunikace

prostřednictvím reklamních kampaní, v rámci kterých propaguje CAMP své eventy pomocí

plakátů a bannerů umístěných na reklamních plochách na frekventovaných místech v Praze.

1.1 Sociální sítě

Instituce je aktivní na dvou sociálních sítích. Těmi jsou Facebook a Instagram.

1.1.1 Facebook

Facebook je v roce 2021 stále nejpoužívanější sociální sítí a není tedy divu, že jeho služeb

využívá i CAMP. K datu 8. 5. 2021 má Centrum architektury a městkého plánování na své

stejnojmenné  facebookové  stránce  necelých  28.000  fanoušků  a  je  tedy  z tohoto  hlediska

nejoblíbenějším centrem architektury v ČR. Tomuto počtu však bohužel neodpovídá počet

reakcí na přidávané příspěvky, které mnohdy nedosahují ani trojciferného čísla. 

Nejčastěji jsou stránkou přidávány příspěvky odkazující na článek na webu, nebo odkazy na

pořádané události. Příspěvkem ze současného roku (2021), který má nejvíce reakcí (celkově

796  –  převážne  „like“  a  „super“)  je  upoutávka  na  článek  odkazující  na  webové  stránky

CAMPu, který nabízí obyvatelům a návštěvníkům Prahy jedenáct tipů, kam se vydat v Praze

na procházku. Tento příspěvek byl na facebookovou zeď CAMPu přidán 3. dubna. Dále lidé

často reagovali na příspěvek týkající se online eventu Camping s Ondřejem Cihlářem: Epos

257 a  Radan  Haluzík,  který instituce pořádala  28.  ledna  (545 reakcí  –  převážně  „like“  a
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„super”),  nebo  dále  například  příspěvek  popisující,  jak funguje  v Praze  veřejné  osvětlení,

s celkovým počtem reakcí 237. 

CAMP je na sociální síti Facebook nadprůměrně aktivní. Přidává průměrně deset až patnáct

příspěvků týdně.  Eventy  pořádané  touto institucí  na  sociální  síti  Facebook čítají  většinou

kolem dvouset  lidí,  kteří  mají  o akci  zájem a zhruba padesáti  lidí,  kteří  „potvrzují“  účast

kliknutím na tlačítko „Zúčastním se“. Organizace je na Facebooku aktivní od roku 2017. Bylo

by zajímavé zjistit,  který z jeho příspěvků je nejvíce „lajkovaným“,  avšak to by bylo bez

přístupu k takzvaným „insights“ údajům, které Facebook zprostředkovává administrátorům

stránek, z důvodu velkého množství příspěvků, velmi obtížné.

1.1.2 Instagram

Obrázek 1 - Ukázka „feedu" instagramového účtu CAMP

Instagramový  účet  Centra  architektury  a městského  plánování  čítá  v datu  8.  5.  2021 přes

18.600  sledujících  a  na  sociální  síť  bylo  od  roku  2017,  kdy  také  centrum začalo  být  na

Instagramu aktivní, přidáno celkem 537 příspěvků. Přidávány jsou příspěvky jak v podobě

fotek, tak videí. Instagram je veden v Českém jazyce, úvodních pár slov („bio“) je však psáno

v angličtině.  Pod  „biem“  je  vhodně  umístěna  URL  adresa  webových  stránek  CAMPU
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www.campuj.online.  Instituce  nevyužívá  možnosti  přidávání  tzv.  Reels,  naopak  přidává

instastories, z nichž některé dále člení do a vytváří z nich highlights. Highlights čítají celkem

pět kategorií  – těmi jsou kategorie  WEEK, kategorie  CREW, kategorie  TRAM, kategorie

CAFE a kategorie CPH. 

Z daleko neúspěšnějším příspěvkem, co je počtu „lajků“, neboli  srdíček týče,  je příspěvek

z 12. dubna, který zmiňuje, že největší vinohradské náměstí (Náměstí Jiřího z Poděbrad) se

dočká revitalizace. Tento post byl „lajknutý“ k datu 8. 5. 2021 celkem dvěma tisící uživateli

Instagramu. 

Druhým nejúspěšnějším příspěvkem v tomto ohledu je fotka architektonického díla Ladislava

Žáka v podobě domu,  který postavil  pro  herečku  Lídu Bárovou a  režiséra  Martina  Friče.

Příspěvky přidávané  na  síť  Instagram jsou v průměru  „lajkovány“ více  než ty,  které jsou

přidávány na Facebook. A to i přes to, že počet fanoušků na facebooku je bezmála dvakrát tak

velký – to  může být  způsobené  mimo jiné  také  používáním hashtagů a  jinými algoritmy

používanými pro generování příspěvků, které se zobrazují uživatelům Instagramu v záložce

„Explore“.

1.2 Webové stránky

Webové  stránky  jsou  dle  našeho  názoru  hlavním zdrojem komunikace  s veřejností,  které

CAMP  využívá.  Stránky  CAMPu  jsou  moderní,  designově  i  obsahově  dobře  vybavené,

zabezpečené, vyladěné a rychle se načítající. Stránky disponují SSL certifikátem a dalšími

vlastnostmi  důležitými  pro  SEO  (search  engine  optimalisation),  tudíž  se  ve  vyhledávání

pomocí  služby  Google  zobrazují  na  předních  příčkách.  Doména  webových  stránek  je

https://www.praha.camp/. 

Stránky je možné prohlížet ve dvou jazycích – v češtině, nebo v angličtině. Hlavní menu je

rozdělené  do  několika  částí.  Těmi  jsou  Program,  Praha  zítra?,  Kavárna  Knihkupectví,

Studovna, Vzdělávání, Přístupnost a Kontakt. Na hlavní stránce najdeme informace o právě

probíhající  výstavě  v Centru  architektury,  informace  o  nadcházejících  akcích  pořádaných

institucí, odkazy na sociální sítě, fotky architektury a základní popis instituce.
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2 Záměry a cíle komunikační kampaně

2.1 Zvýšit povědomí o instituci 

Navýšení  povědomí  o  instituci  bychom  rádi  provedli  prostřednictvím  sociálních  sítí.  Na

Facebooku je v současnosti cca 27 800 fanoušků. Na Instagramu cca 18 600 fanoušků. Rádi

bychom zvýšili povědomí právě na těchto dvou platformách, kde bychom chtěli navýšit počet

fanoušků.  Naším záměrem je  vzájemně spolupracovat  s  jinými  instagramovými stránkami

zabývající  se  českou  architekturou,  urbanismem,  designem...  Díky  nim  by  se  mohly  stát

sledujícími i jiným (architektonickým) směrem orientovaní jedinci. 

Zvýšení počtu sledujících na Instagramu pomůže i pravidelné sdílení přehledného programu

vždy na nadcházející měsíc. Tyto přehledné údaje na Facebooku jsou, a proto fanoušek, který

se zajímá o program nahlédne raději na Facebook. Dalším způsobem, jak zvýšit povědomí

díky Instagramu jsou pravidelné soutěže o odměny. 

Zvýšit povědomí navrhujeme i úpravou webových stránek. Stejně jako u Instagramu přidáme

samotný program právě na webové stránky – nejlépe hned na úvodní stránku – aby se k němu

návštěvník nemusel proklikat složitě přes Facebook. Dalším způsobem, jak zvýšit povědomí o

instituci je předkládání tiskových zpráv médiím, které nám pomůžou získat nové návštěvníky.

2.2 Navýšit počet návštěvníků

Během “před-covidové doby” navštívilo CAMP přibližně 5 000 návštěvníků. My bychom

rádi zvýšili tento počet na 6 000 návštěvníků za měsíc. Mimo nárazové večerní akce jako jsou

přednášky nebo CAMP kino, bychom rádi návštěvníky do CAMPu uvedli i během dne. To se

může podařit opět díky větší propagaci samotné instituce. 

Navrhujeme zvýšit povědomí mimo sociální sítě, i např. reklamními billboardy či plakáty. A

to nejlépe na Praze 2 a jejím v okolí, kde CAMP sídlí. Zároveň navrhujeme rozmístit decentní

upoutávací  billboardy  zejména  v  oblasti  Karlova  náměstí,  jelikož  právě  tam  se  CAMP

nachází. Díky útulné a poněkud skryté poloze nepůsobí CAMP nijak vtíravě, což jistě většina

stálých návštěvníků ocení, na druhou stranu k přilákání nových zákazníků je dobré budovu

CAMPu zpropagovat. Proto by bylo dobré, kdyby byl potencionální návštěvník upozorněn na

to, že se v této oblasti nachází instituce, kde je možné dozvědět se informace o vývoji (nejen)

Prahy.  Co se týče navýšení  a  rozptýlení  návštěvnosti  i  přes  den,  doporučujeme uspořádat

program pro starší občany, kteří se spíše vydají do CAMPU během dne.
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2.3 Vyvolat diskusi o plánování veřejného prostoru 

K tomu,  aby byl  CAMP hojněji  navštěvován je  důležité  v  prvé řadě  vyvolat  (vášnivější)

diskusi o budoucím plánování veřejného prostoru. Tomu v současné době pandemie pomáhají

venkovní výstavy různě po Praze, které zejména vznikají zejména díky IPR. Tyto projekty by

bylo jistě vhodné uchovat i nadále po pandemii, aby rozviřovaly diskusi.

3 Zákaznický segment
CAMP je určen pro všechny se zájmem o architekturu, urbanismus, design, popřípadě

dopravu. 

3.1 Segment dle geografické polohy

Cílovou skupinou jsou zejména obyvatelé Prahy a okolí, a dále v Praze žijící občané. Hlavní

program probíhá večer, tudíž není pro obyvatele z regionů tolik přístupný jako pro Pražany.

Rozhodující je i fakt, že program se častěji orientuje právě na témata týkající se rozvoje Prahy

(v květnu se čtyři události ze sedmi týkaly jen a pouze Prahy). 

3.2 Segment dle pohlaví

Muži i ženy navštěvují CAMP v podobném poměru. Genderové složení se liší dle akce, která

proběhne. Například přednášky o dopravě (např. železnice) navštěvují spíše muži. 

3.3 Segment dle věku

Výrazně více žen navštěvuje čistě architektonické přednášky. CAMP nejčastěji navštěvují lidé

do 35 let, často jsou to studenti architektury nebo jiných uměleckých či humanitních oborů.

Právě na ně směřují desítky odborných publikací a časopisů, které nabízí prezenční knihovna

(studovna). Studentům architektury kromě toho nabízí CAMP i prostor pro výstavu svých

projektů.

CAMP se hojně zaměřuje i na děti jako na návštěvnický segment.  Camp mohou navštívíit i

školní  skupiny  dětí,  pro  které  je  nabízen  program plný  prohlídek,  výstav  a  navazujícími

aktivitami, která žákům může řešenou problematiku interaktivněji představit.
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Podobně je zaměřen i program pro děti s rodinou, do kterého se mohou zapojit děti se svými

rodiči. Kromě toho pořádá Příměstský tábor pro děti: Kemp v CAMP.

3.4 Cizinci, handicapovaní

Návštěvnický segment je hojně tvořen i cizinci, některé přednášky jsou pořádány v angličtině.

Stejně tak i webové stránky www.praha.camp jsou dvojjazyčné. Pro handicapované jsou k

dispozici asistenční psi.

4 Návrh vhodného pojetí kampaně

Výše uvedené záměry  a cíle  jsou v následujících kapitolách podrobně rozepsány v návrhu

mediálního plánu a jeho potenciálního uskutečnění. 

Cílem kampaně je tedy především zvýšit povědomí o instituci, navýšit počet návštěvníků a

vyvolat diskusi o plánování veřejného prostoru. To vše za součinnosti instituce na sociálních

sítích, webových stránkách apod. 

Cílovými skupinami jsou ve  shrnutí  z předchozí  kapitoly především studenti  specifických

oborů (architektura, územní plánování apod.) a lidé zajímající se o infrastrukturu a životní styl

svého města. 

4.1 Model AIDA 

Ke stanovení mediálního plánu byl použit stupňovitý model působení propagace AIDA. Jedná

se o anglickou zkratku slov Attention (pozornost),  Interest (zájem), Desire (touha),  Action

(akce).

 ATTENTION – aktivita na sociálních sítích, propagace přednášek a diskusí

 INTEREST – hodnotná a aktuální témata, počet přínosných diskusí

 DESIRE – výsledky a řešení jednotlivých případů

 ACTION – vyhledání portálu, zapojení do diskuse

Předpokládáme, že průběžnou aktivitou na sociálních sítích bychom přilákali více uchazečů k

připojení  na  online  diskuse.  Díky  správné  propagaci  by  potenciální  zájemce  upoutalo

množství hodnotných témat, ke kterým se mohou připojit.  Popisky těchto diskusí nejspíše
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vzbudí touhu dozvědět se více o řešení jednotlivých problematik. Z tohoto důvodu nakonec

zájemci webový portál CAMPu navštíví a konkrétních diskusí se zúčastní.

Následující kapitola podrobně popisuje jednotlivé metody propagace k uskutečnění cílů této

kampaně na sociálních sítích i konkrétních webových portálech. 

5 Rizika 

Celá  kampaň  má  samozřejmě  svá  rizika,  která  je  důležité  identifikovat  tak,  aby  se  jim

předešlo  či  se  eliminovaly jejich dopady.  Prvním rizikem je samotná  pandemie,  která  by

mohla ovlivnit otevírací dobu CAMPu, a ohrozit tak náš cíl dosáhnout 6000 návštěv za měsíc.

S tímto rizikem se bohužel nedá příliš dělat. CAMP však může případných omezení provozu

způsobených pandemií a opatřeními s nimi spojenými k přilákání návštěvníků na své online

platformy a tím získat potenciální návštěvníky prostor CAMPu při obnoveném provozu. 

Jako riziko návštěvnosti jsme vyhodnotili také fakt, že by lidé po rozvolnění mohli mít strach

z nákazy a raději by do CAMPu nešli. S tím se tedy pojí nízký zájem návštěvníků, který je

také  rizikem  projektu.  Toto  riziko  lze  eliminovat  prostřednictvím  zvýšení  hygienických

standardů a ujištění návštěvníků, že návštěva CAMPu je z tohoto hlediska naprosto bezpečná.

Rizikem je také možný nevhodný výběr komunikačních kanálů a komunikační strategie, které

dostatečně neosloví naše cílové skupiny. Prevencí tohoto rizika může být předběžná analýza

trhu a konkurence a také jasné stanovení cílů a cílových skupin kampaně. Následné zvolení

komunikačních kanálů by také mělo odpovídat charakteristice cílové skupiny. 

6 SMART cíle 

S:  specifickým cílem kampaně je  zvýšit  povědomí o instituci  CAMP a zvýšit  počet  jeho

návštěvníků.

M:  měřitelným  cílem,  kterého  bychom  chtěli  dosáhnout  je  6000  návštěvníků  za  měsíc,

současný  počet  návštěvníků  je  5000  za  měsíc  a  navýšení  tedy  bude  o  1000 návštěvníků

měsíčně

A: akceptovatelným cílem je dosáhnout zvýšení sledovanosti na sociálních sítích CAMPu

R: relevantním cílem kampaně je dosáhnout větší návštěvnosti prostřednictvím propagace na

sociálních sítích
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T:  termínovaným cílem je  provést  kampaň v průběhu  jednoho měsíce,  konkrétně  mezi  7.

červnem a 4. červencem 

7 Mediální plán a rozpočet projektu

Tabulka 1 - Rozpočet mediálního plánu kampaně

Základním  kamenem  našeho  mediálního  plánu  bude  činnost  na  sociálních  sítích.

V současnosti  bude  nejvíce  potencionálních  návštěvníků  CAMPu  na  Facebooku  a  na

Instagramu. Tuto činnost budeme provádět od 7. června do 4. července. Tento termín volíme

z důvodu, že se CAMP chystá přes léto pořádat řadu akcí, a můžou tak využít tuto publicitu

pro jejich zatraktivnění.

Pro činnost propagace příspěvků zvolíme možnost kombinované kampaně pro Facebook a

Instagram, kterou propagační nástroje Facebooku umožňují. Tento nástroj bude automaticky

doporučovat naše příspěvky návštěvníkům obou sociálních sítí tak, aby byla co nejoptimálněji

zasažená cílová skupina. Cílová skupina této části propagace na sociálních sítí by měla být

tvořena  zejména  lidmi,  kteří  se  nacházejí  v geografickém dosahu,  často  navštěvují  různé

kulturní  akce,  ale  ještě  neznají  CAMP.  Této  části  mediální  kampaně na  sociálních  sítích

věnujeme 1 750 Kč na týden, 7 000 Kč dohromady, což nám podle odhadu Facebookového

nástroje pro vytváření kampaní přinese dosah zhruba 30 000 až 79 000 tisíc uživatelů. 

Další část propagace na sociálních sítích bude probíhat pomocí soutěží. Soutěže jsou skvělým

způsobem, jak využít stávajících fanoušků Facebookových a Instagramových sociálních účtů

CAMPu k oslovení jejich známých. Soutěž bude probíhat stylem „sledujte náš účet a označte

3 svoje známé do komentářů“ na Instagramu, a „sledujte náš účet a sdílejte příspěvek“ na

Facebooku. Bude se jednat o soutěže o produkty, které CAMP nabízí na svém shopu. Celkem

se vytvoří čtyři soutěže, na každý týden jedna. V prvním týdnu bude soutěž o produkt CAMP

– SET 2,  který  obsahuje  tašku  značky  CAMP,  blok  značky  CAMP,  a  plecháček  značky

CAMP. Tato cena bude stát 899 Kč. Druhý týden se bude soutěžit o knihu Veřejný prostor,

která pojednává  o kvalitě života ve městě.  Tato cena bude stát  925 Kč.  Třetí  týden bude
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probíhat soutěž o CAMP – SET 3, obsahující tričko značky CAMP, plecháček značky CAMP

a verzatilku značky CAMP. Tato cena bude stát 757 Kč. Čtvrtý týden bude probíhat soutěž o

stylovou mikinu značky CAMP, která je výjimečná svým designem a ekologickým původem.

Tato cena bude stát 899 Kč. Celková cena této části propagace bude tedy činit 3 480 Kč.

Třetí aktivitou, kterou se náš mediální plán pokusí zaujmout nové publikum bude tvorba a

distribuce tiskových zpráv do médií. Je v plánu vytvořit celkem čtyři krátké tiskové zprávy

lákající na budoucí akce CAMPu. Pro co největší ekonomickou efektivitu mediálního plánu

jsme se rozhodli oslovit weby, jež umožňují zveřejnění informací o CAMPem plánovaných

kulturních akcí zadarmo (v některých případech pak pod podmínkou, že jsou tyto kulturní

akce bezplatně přístupné). Tyto médi jsou:

 iRozhlas.cz

 Aktuálně.cz

 Kudyznudy.cz

 GoOut.cz

 Prague.eu

 Cokdyvpraze.cz

 Praha.cz

 Praguest.com

Bude samozřejmě potřeba se s některými z médií zkontaktovat dopředu, aby se naše tiskové

zprávy  zaručeně  dostali  na  jejich  stránky.  Naopak  u  některých  z vybraných  médií  je

zveřejnění našich zpráv o akcích prakticky jisté. Tato činnost nebude kromě práce našeho PR

týmu stát žádné peníze navíc.

Vzhledem  k tomu,  že  se  v průběhu  naší  kampaně  nedá  počítat  s tím,  jaká  bude  situace

s pohybem  ve  veřejných  prostorech,  zdá  se  nám  zaměření  na  propagaci  prostřednictvím

sociálních sítí a médií klíčová, a proto se na ní chceme plně zaměřit.
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Závěr

Tato semestrální práce se zabývá Centrem architektury a městského plánování (CAMP), jehož

hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy a informovat

i vzdělávat veřejnost na poli architektury a urbanismu.

V této semestrální práci jsme se věnovali kampani Centra architektury a městského plánování,

CAMPu.  Jeho  hlavním  posláním  je  vzdělávat  a  informovat  veřejnost  o  architektuře  a

urbanismu a podporovat debatu o rozvoji Prahy. Nejprve byly analyzovány současné formy

prezentace  a  komunikace,  které  CAMP  využívá  k propagaci.  Následně  byla  navržena

komunikační kampaň. Tato kampaň si dává za cíl navýšit povědomí veřejnosti o CAMPu ,

navýšit počet jeho návštěvníků, konkrétně o 1000 návštěvníků měsíčně, a zároveň vyvolat

diskuzi  o  plánování  veřejného  prostoru.  Byly  definovány  konkrétní  cílové  segmenty

návštěvníků, navržen plán kampaně včetně jejího rozpočtu a byly stanoveny SMART cíle

celého  projektu.  Dále  byla  identifikována  také  možná  rizika  projektu,  ke  kterým  byly

stanoveny možné kroky vedoucí k jejich eliminaci. Kampaň by pak měla probíhat v průběhu

jednoho měsíce a celkový rozpočet na kampaň by měl být ve výši 10 480 Kč. 
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