






Doba se změnila 
Ale 
fakt 



• tradiční média jsou na ústupu 

• takže: potřebujeme vlastní média 

• máme nástroje, jak se dostat k 
cílovým skupinám 

• nestojí to zdaleka tolik jako 
nakupovat inzerci v médiích 

• soráč 

 



Idea 



• … Masarykova univerzita je tvořena 
velmi různorodými fakultami a 

pracovišti, navíc dislokovanými v 
různých částech města Brna, které o 

svých aktivitách, úspěších či problémech 
často navzájem nevědí. Nedostatečná 

výměna informací je tak překážkou 
rozumné integrace univerzity. 



• … je oficiálním časopisem Masarykovy 
univerzity, což však neznamená, že má 

být něčím na způsob „rektorátního 
věstníku“. 

rektor Petr Fiala, leden 2005 





Kdo jsme 





• vypadáme jako normální médium 

• …a do velké míry pracujeme podobně 

• desetiletá (už) tradice, můžeme říkat ne 

• jsme good news journal 

• nevyhýbáme se negativnímu, ale 
nejsme investigativní 

 



Citáty 
Nějaký ty 



Moudrý je ten,  
kdo mluví pravdu. 

- William Shakespeare 

Všechny zamlčované  
pravdy se stávají 
jedovatými. 
- Friedrich Nietzsche 



Parametry 



• měsíčník Muni (10x ročně) 
náklad 6000 ks, 20 distribučních míst 

 
 
 



• e-mailové newslettery 
1x za 14 dní, cca 2000 odběratelů 

 
 

 
 

• verze Muni pro iPad 
400 odběratelů 

 
 
 

• online.muni.cz a věda.muni.cz  
v průměru 10 tisíc návštěv týdně 

 
 
 



O čem píšeme 



• klíčové zprávy z MU 

• úspěchy, výhry, objevy, novinky 

• tipy a návody  

• zajímavé příběhy kolegů a spolužáků 

• … i vaše vlastní 

• nově: popularizace vědy 

• cokoliv ve spojení s kontextem MU 

 





O čem 
nepíšeme 



• Před měsícem jsme měli skvělou 
konferenci 

• … nebo vůbec: měli jsme skvělou 
konferenci 

• Byl jsem na skvělé konferenci 

• Někdo/Něco má jubileum, nekrology 

• Výčty akademických titulů a zapojených 
institucí nebo čísla projektů 

 
 



Prostě ne, 
ne, ne a ne. 



Co s tím? 



Obecná rada 

 
• Řekněte nám dopředu, my to 

vymyslíme!  

– třeba si z konference vezmeme 
hosta nebo téma 

 



Pár příkladů 
… z jiných univerzit 



Sociální 
sítě 



• facebookové stránky (30+ tisíc fanoušků) 
Masarykova univerzita, Muni a Milujeme 
vědu 

 
 • twitterový účet (1200 followerů) 

@muni_cz 
 

 
 



• instagramový účet (650 followerů) 

/muni_cz 
 
 

 
 

• stránky na Google+ 
 

 
 • účty na Youtube  
(Milujeme vědu: 1400 odběratelů) 

 
 

 

 
 
 
 



V čem je 
trik? 



• kvalitní, velký a stabilní tým (15+ lidí) 

– profíci i studenti 

• jsme tiskový odbor univerzity  

– media relations: zprávy vytváříme  
a víme první  

• napojení na marketingové oddělení 

• síť kontaktů – databáze expertů 

 



Jak 
pracujeme? 



• měsíční cyklus tištěného čísla 
(pomalé, ale s nadstavbou) 

• každodenní cyklus online zpráv 
(rychlé jako ostatní média) 

• sociální sítě 
(interakce a přímo ke čtenáři) 

 

 



• Jsme prostě v terénu – píšeme, 
fotíme, potkáváme se s lidmi 

 



Nejúspěšnější 
články 



• Proč Hrad vyloučil MU z oslav 28. října  
(říjen 2013) - 30 tisíc návštěv 

• Už žádná efka. Akademický senát zrušil stupeň  
nedostatečný (1. duben 2014) - 26,5 tisíce návštěv 

• Brněnské top 20. Vše co musíte zažít  
(červen 2013) - 23,5 tisíce  

• Proč chtít červený diplom (červenec 2012) - 20 tisíc 
• 10 tipů, jak se naučit znovu soustředit (říjen 2013) - 11 tisíc 
• Absolventům MU vzrostl nástupní plat   

(listopad 2013) - 10 tisíc 
• Kam v Brně vyrazit na pivo kávu a procházku  

(září 2014) - 8 tisíc 
• Cestujte levněji s šalinkartou a žákovským průkazem  

(září 2012) - 8 tisíc 
• Rektor snížil poplatky za prodlouženou dobu studia  

(srpen 2013) - 7,5 tisíce 
• Není doktor jako doktor. Průvodce džunglí akademických 

titulů v Česku (září 2012) - 7,5 tisíce 



Zdroje 
návštěvnosti 



• Facebook asi 50 procent 

• Google kolem 20 procent 

• přímá návštěvnost kolem  
10 procent 

• newsletter asi 2 procenta 

21% 

18% 

11% 11% 
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4% 

3% 

2% 

16% 

Google 

Facebook Muni 

Facebook 

Přímá návštěvnost 

Facebook MU 

Facebook Milujeme 
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Seznam.cz 

www.muni.cz 
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Případ: Bek vs. Zeman 2013 (a 2014) 

 

 

• Stanoviska rektora a součástí MU pro média i na online.muni.cz 
+ exkluzivní aktualizace 

• Šíření skrz sociální sítě – hlavně FB stránka MU a Muni a twitter 
účet @muni_cz 

• Support pro Twitter @MikulasBek 

• Výsledek: mediální pokrytí i čtenost Muni, rektor jako osobnost 
na Twitteru 

• Obdobná situace i letos 





Plány a výzvy 



• aplikace pro Android 

• online.muni.cz a sociální sítě v AJ 

• newslettery pro různé cílové 
skupiny 

• více multimediálního obsahu 



Díky za 
pozornost 



David Povolný 
david.povolny@gmail.com 
549 49 4646, 724 118 798 
@dpovol 
 

Sledujte nás: 
online.muni.cz, věda.muni.cz 
facebook.com/muni 
@muni_cz 
instagram.com/muni_cz 

Tohle je můj twitter 


