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● prakticky neobmedzený priestor
● používanie multimédií
● obsah tvorený používateľmi
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● informovanie o svojich aktivitách 
● vyjadrenie vlastného názoru 
● uvoľnenie emócií 
● triedenie myšlienok pri písaní 
● získavanie spätnej väzby
● zabíjanie nudy, zábava
● pocit spolupatričnosti ku komunite

Prečo ľudia prispievajú na webe
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Ľudia, ktorých sme kedysi volali “publikum”

1. Používateľ si vyberá, čo ho zaujíma
2. Používateľ je náročný a citlivejší
3. Stiera sa rozdiel medzi producentom a 

konzumentom
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● Facebook môžeme využívať na súkromné 
účely a zároveň aj na profesionálne účely

● ideálne miesto na vytváranie vzťahov a 
budovanie vlastného okruhu čitateľov

Budovanie vlastného publika





https://www.facebook.com/settings
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● aktuálne správy, novinky
● pohľad “do kuchyne” - ako sa vyvíja práca na 

veľkej téme
● odborný názor k téme
● diskusia s čitateľmi
● vy!

Čo všetko môže ľudí zaujímať? 
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● nestačí poslať tlačovú správu do všetkých 
redakcií na Slovensku

● novinári majú radšej pocit exkluzivity, a najmä 
pocit, že s témou prišli sami, nie že im bola 
nanútená

● robte všetko pre to, aby vás bolo vidno
● budujte si dôveru, fanúšikov, vystupujte pod 

svojím menom, budujte si okolo seba 
komunitu

Ako predať lokálnu tému novinárom?
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● buďte aktívni a otvorení na sociálnych sieťach
● všetky svoje zistenia zverejňujte na svojom 

webe alebo blogu
● sledujte, kto sa podobným témam venuje a 

komunikujte s ním - a nie len vtedy, keď niečo 
potrebujete

● a nakoniec pošlite aj tú tlačovú správu :)

Dobre. A ako? 



Ako napísať blog
a ako predať lokálnu 

tému novinárom
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http://www.smashingmagazine.com/2014/09/29/balancing-line-length-font-size-responsive-web-design/
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Write for scanners, not for reader

Čitateľ začne čítať titulok, podtitul, pokračuje 
perexom a potom číta celý text slovo po slove.

Scanner si prečíta nadpis, jednu-dve vety pod 
ním, a potom skenuje text. Vníma medzititulky, 
fotky, vyboldovaný text a rozhoduje sa, či bude 
čítať poctivo. 

Scannerov je omnoho viac. 



Ľudia pri príchode na stránku neprichádzajú 
čítať. Až tretina nescrolluje ani len o jeden 
pixel.

Ich základným správaním je odchádzanie. 
Zámienku si nájdu veľmi rýchlo. 

My by sme im to mali sťažiť.   







Používajte krátke odseky

● jeden odsek = jedna myšlienka
● odsek by mal mať maximálne päť riadkov





Používajte medzititulky

● oko potrebuje prvky, ktoré mu pomôžu 
orientovať sa v texte

● každých 4 až 6 odsekov oddeľujte 
medzititulkom (prípadne fotkou, ilustráciou, 
videom…)
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Nebojte sa formátovať písmo

● normálny text normálnym písmom
● dôležité časti boldom
● kurzívou môžu byť citáty, slang, cudzie slová
● podčiarknutý text skôr nepoužívať - ten je 

určený pre odkazy
● môžeme použiť aj iné farby, ale len s citom
● pamätajte, že tretina až polovica ľudí číta 

váš článok na mobilnom zariadení







"Všetko, čo vieme, 
celá naša skúsenosť
o svete je štruktúrovaná 
do rozprávania. 
Dá sa povedať, že sme 
naratívne zvieratá." 

- Umberto Eco

Rozprávajte príbeh
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Píšte krátke články

● ľudia čítajú z monitora pomalšie
● pre oči je to náročnejšie
● preto často nechceme čítať dlhé články 

z počítača
● ale nebojte sa písať dlhé články - v rôznych 

situáciách chceme rôzne veci



Vyhodiť všetky zbytočné slová

● ticho šepkal
● pomyslel si v duchu  
● daroval kyticu kvetov 
● vyvíjal sa v čase
● poslanci parlamentu schválili novelu ústavy 

Slovenskej republiky
● na inaugurácii rektora prof. Ing. Ivana

"Cesta do pekla je dláždená prídavnými menami." (Stephen King)
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● bol odsúdený - súd ho odsúdil 
● zákon bol schválený - poslanci schválili zákon 
● sa konalo divadelné predstavenie  
● domáci sa dostali pod tlak

Nepoužívajte klišé, pozor na gramatiku
● gramatika má vplyv na dôveryhodnosť



Čitatelia majú radšej články, ktoré 
prinášajú riešenia problémov

http://www.niemanlab.org/2014/06/readers-like-stories-about-problems-more-when-they-also-include-possible-solutions/



Nemusíte písať len obyčajný článok

● občas sa téma nechytí - nemusí to byť 
katastrofa

● skúste sa k nej vrátiť s iným žánrom (napr. 
rozhovor, video, foto, graf, infografika, kvíz, 
rebríček,...)









Ako upútať?

10 vlastností
dobrého nadpisu



1. Dáva dôvod, prečítať si článok

● čo čitateľovi článok prinesie?
● prečo je dôležité, aby si článok niekto 

prečítal?
● akú vetu by ste použili, aby ste zaujali 

kamaráta pri pive?



2. Je presný, nevyvoláva nesprávne 
očakávania

● nesnaží sa násilne zaujať
● zostručňuje, ale nezavádza čitateľa
● nesľubuje niečo, čo v texte nie je, alebo je 

jeho nepodstatnou súčasťou
● nemýli ľudí, informuje, kde sa udalosť stala





3. Je konkrétny

● žiadne všeobecne známe pravdy, banality a 
klišé

● nestavajte ho na prídavných menách
● nestačí napísať, že je niečo výborné alebo 

zaujímavé - to sú len prázdne reklamné reči



4. Je zrozumiteľný

● žiadne zbytočné metafory a slovné hračky
● je zrozumiteľný aj bez perexu



5. Prináša príbeh, hodnotnú 
informáciu, pikošku alebo emóciu

● nájdite jedno z toho v článku a vytiahnite do 
titulku



6. Je hovorový

● nepoužívajte odborné slová, úradné názvy
● čísla vždy zaokrúhľujte



7. Obsahuje sloveso

● Sloveso je zázračná palička, ktorá do 
nudného titulku vloží život. Robí ho 
zrozumiteľnejší, bližší hovorovej reči a ak je 
sloveso navyše činné, potom pridáva titulku 
akciu (Miro Šifra)

● do každého titulku sa dá vložiť sloveso





8. Neobsahuje skratky

● výnimkou sú známe skratky typu EÚ, OSN, 
NATO, USA, SDKÚ, KDH, SNS a podobne



9. Je bez chýb





10. Nie je trápny

● nekričí!
● frázy typu “neuveríte, čo sa potom stalo”
● nepoužíva bodku, ak to nie je nevyhnutné
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Cvičenie na domácu úlohu: 
vymyslieť k článku 25 titulkov

● začal s tým web Upworthy.com
● autor článku musí vymyslieť 25 nadpisov
● v momente, keď začína byť pri vymýšľaní 

zúfalý, začne rozmýšľať “outside the box”
● nie každý nadpis bude dobrý
● cieľom je, aby bol každý lepší ako ten 

predchádzajúci



Ďakujem za pozornosť

Filip Struhárik

filip.struharik@dennikn.sk
fb.com/struharik

twitter.com/filip_struharik


