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Report: Facebook Český svaz jachtingu 
Sailing.cz, září 2019 
V září 2019 jsme začali systematicky pracovat na komunikaci na Facebooku Český svaz jachtingu. 
Ještě před samotnou komunikací byla vypracována strategie komunikace, podle které nyní 
postupujeme a postupně zavádíme nová opatření.  

V září bylo publikováno celkem 36 příspěvků. 

1. Příspěvky 

    

 
Příspěvky, září 2019 
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Nejúspěšnější příspěvek byl první příspěvek ze série SOUTĚŽE o kurz SportMentor. Příspěvek 
oslovil více než 2,7 tisíce lidí a získal 82 interakcí. 

   
Nejúspěšnější příspěvek 

2. Hlavní metriky stránky Český svaz jachtingu 

2.1. Fanoušci stránky 
Celkový počet fanoušků se během září zvýšil z 1 827 na 1 874 lidí. Postupný vývoj počtu To se mi 
líbí můžeme sledovat v grafu. 

 
Postupný vývoj počtu fanoušků facebookové stránky Český svaz jachtingu 

 

2.1.1. Složení fanouškovské základny 
Nejvýraznější podíl fanouškovské základny tvoří muži ve věku 35 až 44 let. Z tohoto hlediska by 
měly být příspěvky optimalizované především pro mužské publikum. V tuto chvíli se domníváme, 



  Report: Facebook Český svaz jachtingu 
  THE MEDIA crew, 3.10. 2019 

že valnou většinu fanoušků tvoří „jachtaři“. Do budoucna však chceme rozšiřovat fanoušky i 
v řadách laické veřejnosti. 

 
Složení fanoušků stránky Český svaz jachtingu 

2.2. Dosah a zobrazení, aktivita 
Celkově obsah stránky oslovil v září téměř 10 tisíc uživatelů Facebooku. Aktivně se do dění na 
stránce zapojilo více než 2 tisíce lidí, což je při počtu 1 874 fanoušků velice dobré skóre.  

 

Klíčové metriky 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 

Celkový dosah (28 dní) 9 930    

Zobrazení obsahu souvisejícího se stránkou (28 dní) 81 590    

Aktivní uživatelé na stránce (28 dní) 2 366    
 

3. Aktivity ze strany THE MEDIA 
• Návrhy a příprava příspěvků a strategie komunikace (copy, grafika, zajišťování 

podkladových materiálů, příprava témat) 
• Správa komentářů a aktivní komunikace s fanoušky 
• Tvorba sdíleného publikačního plánu 
• Reporting 

 
 

 
Vypracovala 3.10. 2019 
Petra Šímová 
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