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Co na workshopu probereme?

• jak vystavět příběh své organizace nebo akce, aby zaujal 
veřejnost


• jak jej rozvíjet a dále s ním pracovat


• jak najít ta správná slova a styl pro vaši komunikaci



Proč stavět na příběhu?

• Narace (z lat. narratio, tj. vyprávění) je označení pro tu část listiny, která 
pojednává o konkrétních důvodech, které vedly k jejímu vydání. 

• Narace obsahuje objasnění okolností, které listině předcházely a podnítily 
její vydání. 

• Vyprávění - má děj, líčí konkrétní lidi, místa, děje, tím je lákavé. 

• Pracujeme s ním od dětství - známe ho z pohádek 

• Proto je příběh nejpřirozenější strukturou textu, která je sdělná většině z 
nás a funguje



Proč stavět na příběhu?

• Příběh musí vyprávět něco konkrétného - osud člověka, firmy… 

• Stavět by měl na líčení detailu 

• Měl by mít vývoj 

• Klasická struktura - expozice, kolize, krize, peripetie, katarze 

• Hlavní postavy musí být zřetelně popsané a srozumitelné pro publikum 

• Příběh se musí vyvíjet a mířit k pointě



Není všechno příběh, co se…
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Není všechno příběh, co se…



Co vás odliší? Úhel pohledu

• Existuje široce sdílená představa, že psaní je hra se slovy. Opravdu dobré 
texty přitom vznikají spíš hraním s úhlem pohledu.  

• Odstupte nejen krok dva od svého tématu, ale i na několik stran a klidně to 
vemte od lesa 

• Náš úkol je přimět čtenáře, aby si našeho příběhu všiml a zaujal ho.  

• To nejlépe svedou emoce, ale ty nemáme všichni stejné.  

• Takže je třeba pomocí různých úhlů pohledu najít co nejvíce cest k různým 
srdcím. 

• Někoho osloví aktuálnost, někdo je na skandál, další na lidský příběh, někdo 
chce celebritu, jiný překvapení, další komplexnost, na tamtoho musíme jít přes 
obrázky, protože ho písmenka neba. 



Colours - fanoušci nejsou dav, jak se na ně 
můžeme podívat? 
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Najít správná slova a svůj styl
• Proč je vždycky lepší na web napsat „73 firem“ než „desítky firem“? Je to skutečné číslo.  

• Při psaní je dobré zůstat člověkem. Ne vždycky se to ale podaří: „Průvodce je návodem, 
jehož cílem je přehledným způsobem seznámit…“ 

• Víte, proč není dobré představovat firmu jako „dynamickou“? Protože takových jen v 
Googlu najdete 53 400 za sekundu.  

• Existují nebezpečné obraty, které text změní v teleshopping. Například: „nesmírně 
pozitivní vliv“, „věnujeme výjimečnou péči“ nebo „jiný než běžný.“  

• Když si lidé textují web sami, není obvykle problém v tom, že by neuměli dát dohromady 
pár vět, ale v tom, že jim chybí nadhled. Ostatní pak jejich sdělení často nerozumí.  

• Lepší než prodávat věci je prodávat pocit: „Až vás někdo na svahu požádá o ruku, 
budete ji mít teplou.“ (Woox rukavice)  

• Existuje způsob, jak textu rychle vdechnout život: přímá řeč. 

• „Čerstvější už být nemohou. Uplavaly by,“ píše rohlik.cz o rybách v jednom ze svých 
povedených mailingových předmětů. Je v tom nejen vtip, ale také odpověď na častou 
obavu zákazníků.



–Umberto Eco

„Nepište dlouhé věty. Nejste Proust.“  



Najít správná slova a svůj styl
• Pošlete radši „peníze chudým dětem v Africe“, nebo „50 korun měsíčně na školní sešity 

pro celou vesnici“?  

• Nebojte se krátkých vět. „ Jako třeba téhle.“  
Není to sice úplně styl, který vidíte ve francouzských románech, ale lidé tak dnes mluví. 

• Dřív, než lidem na webu řeknete o peníze, zkuste začít řešit jejich problém. (Amanda 
Durepos, content marketing in Quebec)  

• Když přijdete k obchodu a uvidíte tam cedulku „Zavřeno“, naštve vás to. Když je ale 
pod tím ještě věta: „Protože pro vás nakupujeme ve Francii, Nela a Francois.“, 
odpustíte jim to.  

• „Dva roky jsme novou aplikaci piplali v IT inkubátoru a teď s ní jdeme do světa. Zoot 
Touch je nová technologie, díky které se můžete našich šatů dotknout online. Zkuste to 
zdarma mezi prvními,“ stálo v dnešním newsletteru.  

• Mluvte tak, aby vám rozuměli, ne tak, aby viděli, že jste studovali. Žádná „monetizace“, 
namísto „vydělávání“ ani „tonalita“ namísto „zabarvení“.  

• Jedna poučka pro každý text: kam se hodí důkaz, tam ho dejte. Může to být číslo, 
přímá řeč, certifikát nebo třeba fiktivní citace. 



–George Orwell

„Zkraťte všechno, co zkrátit můžete.“  



A teď pár příkladů, kdy to funguje



Paměť národa



Elpida - ponožky od babičky



Ježíškova vnoučata



Ježíškova vnoučata

• Jak to začalo? A proč senioři jako vánoční téma? Protože 
je to mnohem silnější příběh než to děcko v jeslích. 
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Funguje to? Ano, máme čísla. 



Ježíškova vnoučata

	 „Už nemám babičky, musely 
odejít zbytečně brzy a strašně 
chybí ta moudrá žena o trochu 
starší než mamka, která někdy 

věděla tajemství, které bych jinde 
nesvěřila. Ten nadhled, životní 

moudro a klid, který v sobě měly. 
Babičky nejde nahradit❤.“



Ježíškova vnoučata

	 „Mám slzy v očích a mráz po 
celém těle. To je tak krásné plnit 

lidem přání. Jste skvělí 😍.“
	 „Už nemám babičky, musely 

odejít zbytečně brzy a strašně 
chybí ta moudrá žena o trochu 
starší než mamka, která někdy 

věděla tajemství, které bych jinde 
nesvěřila. Ten nadhled, životní 

moudro a klid, který v sobě měly. 
Babičky nejde nahradit❤.“

„Náš dědeček si přál pivo. Upekla jsem mu i bábovku a koupili jsme 
křížovky a klobásky. Nakonec jsme si mohli všechny dárky klidně 

odpustit, hlavně, že jsme přišli a přivezli miminko! Kubíček byl 
hvězdou večera. Dnes se nám všem bude hezky usínat.“



Ježíškova vnoučata
	 „Pracovala jsem v sociálním 
zařízení před lety, vím co v nich 
lidé prožívají. Rodina je tam strčila 
a víc se nestarala. Mnozí z nás si 
neuvědomují, že stáří by mělo být 
krásné. Vždyť celý život tvrdě 
jdeme za svými cíli, vychováváme 
děti, budujeme budoucnost, 
abychom si ji jako starší užili. Ne 
všichni mají to štěstí.“
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věděla tajemství, které bych jinde 
nesvěřila. Ten nadhled, životní 

moudro a klid, který v sobě měly. 
Babičky nejde nahradit❤.“

„Setkání s babičkou Aničkou bylo moc 
krásné! Jako Ježíškovo vnouče jsem jí 

vezla do Domova pro seniory v Moravské 
Třebové kávu, smetanu, cukrovinky a 
kávový likér. Přesně tak, jak si přála. 

Anička byla miloučká a dojatá stejně jako 
já 😍😍😍  Byl to můj nejkrásnější advent. 

Děkuji, že jste!“
„Náš dědeček si přál pivo. Upekla jsem mu i bábovku a koupili jsme 
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	 „Je to skvělé! Náš dědeček 
nám včera poslal email. Zajímal se, 
jak se nám daří, jestli se miminko 
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děkoval. Byla jsem velice dojatá a 

už jsme si vyměnili pár dalších 
zpráv.“
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Ježíškova vnoučata

4,8 tisíce lajků 
337 komentářů 

362 sdílení



Ten příběh totiž musí být váš. 

Osobní 

Skutečný 

Prožitý 

A pěkně napsaný



Díky, že jste poslouchali a teď se ptejte


