
jak psát socky

a kdy se na to radši 

Pracovní listy, který myslí za tebe 



KLIENT:

Jaké socky
už má

Jaké socky
chce přidat

Mám od něj
tydle

dokumenty

Kdo 
na

postech
bude
dělat 

se mnou

B2B/B2C

Kdo mi bude
dodávat

podklady

Co 
od postů

na sockách
očekává

správce sociálních sítí
markeťák
PR
grafik
fotograf
kameraman
influencer
.......................................

Marketingová strategie
Tone of Voice
Model ideálního zákazníka
Manuál krizové komunikace
.......................................

www.nejostrejsituzka.cz



CÍLOVKA

FB IG

LI JINÁ
SOCKA

Koho chci zaujmout:

Čím ho chci zaujmout:

Proč bude moje posty číst:

Co ho fakt nezajímá:

Koho chci zaujmout:

Čím ho chci zaujmout:

Proč bude moje posty číst:

Co ho fakt nezajímá:

Koho chci zaujmout:

Čím ho chci zaujmout:

Proč bude moje posty číst:

Co ho fakt nezajímá:

Koho chci zaujmout:

Čím ho chci zaujmout:

Proč bude moje posty číst:

Co ho fakt nezajímá:
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POSTY I.

FB IG

LI JINÁ
SOCKA

Délka textu:

Emotikony:

Kolikrát týdně:

Jaká témata budeme střídat:

www.nejostrejsituzka.cz

ANO - NE - JEN VYBRANÉ

Délka textu:

Emotikony:

Heštegy:

ANO - NE - JEN VYBRANÉ

Heštegy:

Kolikrát týdně:

Jaká témata budeme střídat:

Délka textu:

Emotikony: ANO - NE - JEN VYBRANÉ

Heštegy:

Kolikrát týdně:

Jaká témata budeme střídat:

Délka textu:

Emotikony: ANO - NE - JEN VYBRANÉ

Heštegy:

Kolikrát týdně:

Jaká témata budeme střídat:
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POSTY II. ANEB KŘÍŽOVÝ VÝSLECH

Vyžadujete publikační plán? NE ANO

Na jak dlouho dopředu budeme připravovat posty?

V jakém programu ho povedeme?

Kdo ho bude schvalovat?

S jakým předstihem má být hotový?

1.

Budu posty sám nahrávat na sítě?2.

NEANO

3. Mám odpovídat i na komentáře pod zveřejněnými posty?

Kdo mě připojí na firemní účet?

V kolik hodin a v jaké dny se mají posty
publikovat?

ANO, bez předchozí konzultace odpovědi

ANO, po předchozí konzultaci odpovědi s ................................................................

NE, jenom to ne...



SLEVA 15 % na nejbožejší
encyklopedii český gramatiky Pište
správně česky od bratří Behúnů!

V      zadejte tydle kódy:
 Tištěná: VgNnPpHS
 E-kniha: xkJvfML6

Lec gou šopin 
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UKÁZKA PUBLIKAČNÍHO PLÁNU
DATUM DEN TEXT FOTO/VIDEO TÉMA SCHVÁLENO POZNÁMKA

9. 9. 22 PÁTEK Karel kupuje kytku. Kvaltuje ke
kostelu. Kvádro, kravata, klobouk.
Kavalír. Klopí kukadla, kamufluje krutě
kanoucí krůpěje. 
Knajpa, kamelky, kapesníky. Konec.
Královna kráčí ke kočáru kardinálního
klidu.
R.I.P.

copy
reakce

na
aktuální

dění

3. 10. 22 PONDĚLÍ

akce
pro

sledě

odkaz:https://www.zonerpress.cz/pi
ste-spravne-cesky-poradna-
silenych-korektoru-druhe-
aktualizovane-rozsirene-vydani?
utm_source=proofreading&utm_me
dium=web&utm_campaign=PisteSp
ravneCesky&fbclid=IwAR2mVH7g9
TkaTADy3Ptpp0rXPlUlrvY3qWXvB-
_eehXYmDbWwRIsFZJgVKk

4. 10. 22 ÚTERÝ V příštím životě chci být zahradník  
Budu mít nahrabáno mnohem rychlejš
😁😁😁

#vytloukanipracepraci
fórek 

ze
soukromí

FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE TWITTER

VAROVÁNÍ: Tuten publikační plán je úplnej fejk. Žádnej si nevedu. Na sítě si to mrskam, jak se mi zachce. Vyhnánková s Losekoot prominou.



CHECKLIST DOBRÝHO COPY-SOCKAŘE

chápu, že texty na sockách pouze dotváří brandovou komunikaci klienta

pokud nemám správcovský přístup k účtu, vyžádám si pravidelné reporty o dosahu svých postů

průběžně vyhodnocuju "úspěšnost" svých postů a nefungující vyhazuju z repertoáru

neustále sleduju trendy v těch poprděných algoritmech

navzdory Zuckerbergovi a jiné umělé inteligenci se pořád snažím psát přínosné texty

rozmluvím klientovi nápad, že na sockách budeme postovat jenom chvalozpěvy na jeho zboží

pokud mám k textům dělat ještě grafiku a sám to nahrávat na účet, nechám si to taky pěkně zaplatit

umím se tvářit, že mi vůbec neleze na nervy, jak do mých textů kecá celý marketingový tým

pokud mi klient včas nedodává podklady, řeknu mu Hasta la vista, bejby!

ustojím se ctí klientovo obvinění, že mu kvůli mým bezduchým textům na sockách klesají objednávky v e-shopu

nenechám se vykolejit hejtry, kteří rozcupují moje vyňuňané texty na cáry

pro jistotu si ale ještě přečtu článek na Nejostřejším blogu Hejtři a jiná on-line havěť. Typologie prudičů, kteří
otravují internetové diskuze
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dobrovolně se vzdám své sockařské dráhy ve chvíli, kdy všechno výše popsané (už) nezvládnu
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správnost předchozího rozhodnutí si ověřím v Testu (ne)snášenlivosti sociálních sítí na další straně



TEST (NE)SNÁŠENLIVOSTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Když se řekne YouTube, vybaví se ti:

Při psaní publikačního plánu:

Když pod tvůj post připluje hnusnej komentář:

Business Manager nebo taky Meta Business Suite:

Podklady k textům na socky:

a) logo
b) boží videa
c) Honza z Inizia

a) piješ kafe
b) tetelíš se blahem
c) bušíš zoufalstvím hlavou o klávesnici

a) odignoruješ ho
b) odepíšeš „Děkujeme za názor“ nebo jiný asertivní blábol
c) máš chuť se oběsit

a) ti neříká vůbec nic
b) ti připomene práci
c) tě dohání k šílenství

a) dostávám od klienta s větší či menší pravidelností
b) nutně nepotřebuji, vystačím si se svým nadšením a kreativitou
c) cucám z prstu a marně je vyhlížím z okna
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Výsledky: Pokud jsi odpověděl(a) aspoň třikrát za cé, řekla bych, že jsi dost v řiti.
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Další poznámky, bez kterých to nedáš:
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