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Co rozhoduje, jestli si to přečtou?

PÁR TIPŮ OD PROFÍKŮ



Pište nadpisy 
a vyděláte 
milion

Akční slovesa

Pište. Dělejte. Buďte. Učte, připomínejte nebo ukazujte. Mluvte ke svému čtenáři. Když 
začnete větu akčním slovesem, které nastartuje čtenářovu touhu a zvědavost, bude číst 
dál.

Konkrétní výhoda či situace

Naznačte čtenáři, co pro něj máte. Dejte mu na lžičku něco, čeho bude chtít zdlábnout 
celý hrnec. Buďte konkrétní. Text musí fungovat stejně jako příslib dobrého sexu.

Jazyk ulice

Pište tak jak mluvíte. Vysvětlujte věci jednoduše. Aby to pochopila vaše babička i malé 
dítě. Neuchylujte se ke zbytečně odborným výrazům. Možná budete působit jako chytrý 
člověk, ale lidé vám neporozumí.

Čísla, rady, tipy, zkratky

Víte co to je "coypwriterská obsese"? No kdo by si nechal ujít „Stáhněte si 5 copy triků pro 
začátečníky"? Klišé? Možná. Funguje? Na 100 %!

Já ty my vy a obrazy

Dobře vystavěný text v hlavách vašich čtenářů spustí fantazii. Začnou si představovat. 
Používejte ve vyprávění 1. nebo 2. osobu jednotného nebo množného čísla. Vaše texty 
budou živější.

Dobrá, možná to nebude 
milion. Ale dva. To nevím. 
Jsem si však jista, že 
nadpis nebo první věta 
rozhodne , zda si vaše 
sdělení někdo přečte. A 
když si vaše příspěvky lidé 
nebudou číst, tak 
nevyděláte ani na chleba. 
Natož ten milion.



Zabijáci vašich textů

JAK VYPADAJÍ



Jsou 
nenápadní, ale 
váš text zabijí. 
Spolehlivě!

Zbytečně dlouhá souvětí

Přečtěte si po sobě svůj text nahlas. Přesně tam, kde vám dojde dech, najděte prostor pro tečku za větou. Protože i když čtete 
jenom očima, váš mozek čte nahlas.

Když se mozek čtenáře musí soustředit na docházející kyslík, ztrácí pozornost. Přestává číst. Ztrácí souvislosti. Čtení ho rychle 
unaví a čtenáře ztrácíte.

Těžkopádná dynamika textu

Střídejte delší a krátké věty. Nebojte se napsat srozumitelné souvětí, které vysvětlí stěžejní myšlenku. Dbejte však na to, aby 
text neztratil dynamiku. Toho docílíte střídáním krátkých vět a souvětí.

Word a jedině Word a nikdy jinak

Existuje celá řada aplikací a programů, ve kterých své texty můžete psát. Ale za dvacet let psaní jsem nenašla nic, co by mi 
pomohlo odladit 90 % chyb v textu. Ačkoliv pracuji v Google drive dokumentech, finální text VŽDYCKY proženu přes Word a 
nechám se na chyby upozornit. Mám ho i v mobilu.

Dejte to na chvíli k ledu

Nemyslete si, že profík nedělá chyby. Když píšu text a zejména, když ho hodně upravuju, přepisuju a ladím, po skončení dám 
text uležet. Prostě to zavřu a jdu se věnovat něčemu jinému. Druhý den v textu objevíte stylistické nesmysly a chyby v logice
větné stavby. Prostě vám tam zůstanou slova, která jste zapomněli při přepisování vymazat nebo zjistíte, že ve větě máte 
nějak slovo dvakrát. 

Čísla, zkratky a cizí slova

Moje nejpoužívanější kniha je slovník. A taky mám složku, která se jmenuje "nejčastější chyby". I já sebe samu musím docela 
často zpacifikovat a přesvědčit se, že se něco píše skutečně tak, jak si myslím, že se to píše. Lidé nejčastěji chybují v psaní 
číslovek, mě/mně a nesprávně používají cizí slova. Vzít si slovník není ztracený čas navíc.

Spousta lidí nad tím 
mávne rukou. Blbá 
gramatika. Nečitelný 
font. Nesrozumitelná 
myšlenka. No a co?! 

I to je vaše vizitka 
podobně jako čistě 
vyžehlená košile nebo 
pěstěné nehty a 
umyté vlasy.



Užitečné odkazy
…aby vaše psaní bylo bez chyb a nedrhnulo.

Bible každého textaře: 
https://prirucka.ujc.cas.cz/

Když hledáte synonymum: 
https://www.slovnik-synonym.cz/

Ach ty cizí termity: 
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

Aby se to rýmovalo: 
http://rymy.cz/

https://prirucka.ujc.cas.cz/
https://www.slovnik-synonym.cz/
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://rymy.cz/


Zprávami to začíná

PRVNÍ DOJEM ROZHODUJE



Když vejdete do něčí 
kanceláře, také přeci 
pozdravíte a řeknete, 
proč přicházíte.

Nepodceňujte zprávu, kterou 
napíšete do žádosti o 
spojení. Přitom už tento typ 
obsahu na LinkedIn je silným 
akvizičním nástrojem.

Z každých 100 poslaných 
žádostí mne vždy osloví až 5 
lidí s poptávkou už po 
prvním kontaktu. 

Protože už mne skrze 
společná spojení sledují 
nebo jsem jim prostě jenom 
přišla do rány.



Sledujte a vyhodnocujte, jaký typ lidí vás žádá o spojení.
Protože díky tomu poznáte, zda na vás reaguje vaše vytoužená cílovka, zda na vás reagují potenciální zákazníci. Pokud ne, zjistěte, 
proč váš obsah nepřitahuje pozornost potenciálních klientů ale úplně jiných lidí. Nebo že byste si špatně definovali cílovku?



Kdo umí, ten umí

KDO UMÍ, PRODÁVÁ



Prodejní příspěvky – fáze DO
RYZE PRODEJNÍ PŘÍSPĚVKY BY NEMĚLY TVOŘIT VÍCE 15 % 
VAŠEHO OBSAHU NA LINKEDIN

Úvod: Nenásilný příběh, který uvede téma a rozproudí myšlenky 
čtenáře.

Stať: Informace o kurzu – všimněte si, že jsem se zcela vyhnula klišé
„dovolte mi, abych vás pozvala…“ a jiné podobné krkolomné fráze.

Volná místa: „Mám poslední dvě místa – přijďte.“ To zní trochu 
zoufale. Moje formulace poukazuje na fakt, že ta volná místa ještě 
jsou a že nepochybuji o tom, zda se obsadí – ale jsem zvědavá kým. 
Vyhnu se tím frázím typu: „Rychle, než vás někdo předběhne.“

Výzva k akci je nenásilně rozprostřena celým příspěvkem a podtržena 
odkazem na přihlášení na workshop. 

Mimochodem: Vyprodal se. ☺



Osobní Brand – fáze SEE, THINK, CARE
SNAŽTE SE V KAŽDÉM PŘÍSPĚVKU POKRÝT VŠECHNY FÁZE 
ŽIVOTNÍHO CYKLU ZÁKAZNÍKA A VYTĚŽTE ZE SVÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
MAXIMUM

Budování osobního brandu: Osobní příběh ze soukromí ukazuje, kdo 
jsem já jako Lucie. Navozuji situaci – máte doma podobné krabice –
lze se ztotožnit, protože každý má doma nějakou krabici. Souzní s mou 
osobní značkou, budují si ke mně vztah.

SEE: Chytlavý příběh, který si rádi přečtou lidé, kteří mne neznají a 
chtějí se jenom bavit, něco zajímavého si přečíst.

THINK: V hlavičce vidí, že jsem copywriter a zjistí, jak píšu a jestli se
jim to líbí. Ukládají si mne do paměti, protože pokud někdy budou
tuto službu potřebovat, vzpomenou si na mě díky silnému příběhu 
osobní značky.

CARE: Mám nový hashtag. Aby vám nic neuniklo, mám tip, co dělat. 
Pečuji o náš vztah. Prohlubuji vztah s publikem.



Osobní Brand – fáze SEE
POTŘEBUJETE-LI JEDNORÁZOVĚ DOCÍLIT DOSAHU PRO SEE FÁZI, 
NEPIŠTE KRAVINY.

Mnoho lidí si myslí, že docílit vysokých čísel v dosahu a počtu komentářů lze 
leda nějakou bezduchou kravinou.

Pokud vystavíte kvalitní a zajímavý příběh ze své praxe nebo osobního života, 
získáte tolik kýžený dosah. S tím ale musíte dále pracovat.

Příspěvek nasbíral 791 lajků. Prošla jsem si všechny, kdo tomu dali lajk a
pokud jsem mezi uživateli našla člověka, který odpovídal profilu mé cílové 
skupiny, poslala jsem mu žádost o spojení a navázala další komunikaci.

Díky tomu jsem v osobní komunikaci získala 4 poptávky, získala jsem několik 
nových členů pro LI skupinu Páteční online káva s LinkedInem a dostala na 
web LinkedAkademie desítky lidí.

Pokud se vám podaří virální příspěvek, vytěžte jeho potenciál na maximum.☺



Firemní Brand – fáze SEE, THINK, DO,
CARE

UKAZUJTE CO DĚLÁTE NA PŘÍBĚZÍCH A PŘÍKLADECH. 

Přímá řeč – navozuje pocit napětí, vtahuje do děje. Lidé budou 
chtít číst.

Konkrétně vysvětluji, v čem spočívá práce, kterou dělám – ukazuji, 
proč mne lidé potřebují (SEE a THINK).

Prodávám kvalitu skrze popis, co vše pro klienta udělám, buduji 
brand experta (DO a CARE).

Obrázek obsahuje odkaz na firemní web (DO).



Firemní Brand – fáze DO
PRODÁVEJTE NENÁSILNĚ

Jana využívá efekt komunity a interaktivní komunikace v rámci 
skupiny. Ukazuje lidem, že je expert s lidskou tváří. Její rady a 
informace jsou pro lidi srozumitelné a dostupné a mají možnost si 
její služby a přístup vyzkoušet.

Pracuje s efektem návyku – dostanete ochutnat kousek, který ale 
nestačí…



Firemní Brand – fáze SEE, THINK, DO,
CARE

UKAZUJTE KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE A POKUD TO JDE, 
UKAZUJTE TO NA SVÝCH KLIENTECH

Vyprávějte příběhy svých klientů a ukazujte na nich výsledky své 
práce. Ukázaná platí a taková sebeprezentace okamžitě vzbudí 
důvěru druhých lidí.

Pokud své výsledky a svou odbornost ukážete na důkazech, 
zákazníci u vás rádi a bez váhání utratí peníze. Tento typ dokonce 
odbourává tendence žádat o slevu. Lidé vnímají, že vaše služba má 
hodnotu, ať je její cena jakákoliv.



Firemní Brand – fáze SEE, THINK, DO,
CARE

OTÁZKA "VĚDĚLI JSTE, ŽE..." ÚTOČÍ NA NÁŠ MOZEK PŘÍMO. 

Každý z nás touží něco vědět a nechce mít pocit, že by něco nevěděl, že by nám něco uteklo. 
Vtáhne do děje.

"...loket nad úrovní srdce, zaujímá zaměstnanec..." Tato část věty je krásným zacílením pro fázi 
SEE a THINK -> jsem EHS manažer a mám ve firmě na starost mmj. o program péče o zdraví 
zaměstnanců. Hledám informace ve svém oboru a toto upoutalo moji pozornost.

"Podmínky ohrožení zdraví..." je jasná DO i CARE fáze. Z hlediska DO -> jsem EHS manažer a 
vidím odborníka, který upozorňuje na možný problém. Z hlediska CARE fáze -> pokud už jsem 
klientem Pavly, získávám informaci, čemu mohu jako EHS manažer v rámci programu péče o 
zdraví zaměstnanců věnovat pozornost.

Závěr příspěvku je nejenom lákadlo k diskuzi pro SEE a THINK fázi, ale zároveň je šikovnou 
neagresivní "CALL TO ACTION", která říká "EHS manažere, jsem odborník, který ti pomůže 
odhalit rizika v péči o zdraví zaměstnanců - napiš mi.

Paní Pavlu neznám a tak nevím, zda ví, jak skvělý příspěvek se jí povedl. Ale budiž vám krásným 
příkladem JAK ANO.



Osobní i Firemní Brand – SEE fáze
VŠIMNĚTE SI VŠECH DETAILŮ CELÉ KOMPOZICE PŘÍSPĚVKU.

Na Radkově textu vnímáte příběh. Osobní značku. Je tam lidskost, 
která je člověku sympatická. 

Příspěvek budí sympatie a důvěru. V osobu Radka a skrze něj v 
brand Silonu. Protože váš mozek si podprahově ten příjemný pocit 
při čtení se Silonem prostě spojí.

A to je přesně to, co pro svou značku chcete. Aby si k ní čtenář 
vybudoval pouto a vztah.



Osobní Brand – fáze SEE, THINK, DO,
CARE

GENIÁLNÍ PRÁCE S TEXTEM – DRAMATICKY VYSTAVĚNÝ PŘÍBĚH, 
VELMI DOBRÁ PRÁCE S PREZENTACÍ ČÍSEL.

Radim je zkušený rétor a vyjednavač a práce s textem je pro něj každodenní rutina.

Přímá řeč vtahuje do dění a rozehrává a všimněte si detailu celé logiky textu:

• volá ředitel -> okamžitě vám v hlavě naskakuje pocit „reference“ to se prostě stalo,
nepochybujete…

• zadarmoakademie -> zjišťujete, že Radim má nějaký produkt, který si můžete
zadara vyzkoušet

• 20 popsaných stran -> ten zadarmo produkt zaujal, Radim jasně komunikuje přínos

• ušetřil jsem 800.000 tisíc -> prezentuje hodnotu svého přínosu, takže až zjistíte, 
kolik Radimův kurz stojí, nenapadne vás, že je to drahé… vy vidíte ten přínos

• Výzva k akci: ředitel volá, aby si objednal Radimův kurz a VY to udělejte taky tak…



Vzorové obsahové plány
KDO MÁ STRATEGII, PRODÁVÁ VÍC NEŽ OSTATNÍ



Obsahová strategie
Vzor pro finančního poradce



Obsahová strategie
Vzor pro právníka




