
 

 

Úvod: 

  

Souhrn: 

Sociální sítě mohou být dobrým 

nástrojem pro udržení kontaktu mezi 

studenty, kolegy, a dalšími v oblasti 

odborného vzdělávání (VET).   

Sociální média se staly základním nástrojem pro 

oslovování a udržování vztahu s veřejností, a to 

zejména v době pandemie. To je jednám z 

důvodů, proč je Red Araña využívá jako 

komuniakční nástroj, a zároveň s nimi učí 

pracovat budoucí podnikatele tak, aby z nich byli 

schopni vytěžit v budoucnu co nejvíce.     

 

 

 

 

 Tato case study se věnuje výhodám, které 

přináší využívání sociálních sítí jako klíčového 

nástroje pro komunikační strategii firmy.  

Umožňuje komunikaci s potenciálními uživateli, 

studenty, klienty a zákazníky bez toho, aniž byste 

jim přímo vy museli sdělovat benefity vašeho 

produktu, ale necháte to na ostatních uživatelích. 

Navíc, Facebook dále poskytuje, stejně jako 

další sociální sítě, funkce jako:  

- Facebook Messenger, jako nástroj 

komunikace; 

- Facebook Shops, jako nástroj pro prodej 

bez nutnosti odcházet z Facebooku;  

- Facebook Insights audience, které 

zobrazují charakteristiky vašeho publika.  

-  

“ Facebook umožňuje lidem, kteří jsou ve 

stejné obtížné situaci (nezaměstnanost nebo 

jakýkoli jiný druh vyloučení), vytvářet sdílené 

sítě pro výměnu zdrojů, nápadů, pracovních 

nabídek atd.“ 

Arantxa Carballo,  

Psycholožka a VET lektorka  
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Facebook jako nástroj Technologií 
podpořeného vzdělávání (TEL) 

 

 Facebook jako nástroj pro 
businessovou komunikaci 

Facebook umožnil zůstat v kontaktu širokému 
spektru organizací a lidí, s ostatními (přáteli, 
rodinou a kolegy) dokonce i v době restrikcí 
souvisejících s COVID19.  

Facebook vytváří překvapivě velké množství 

možností pro spolupráci pro učitele a studenty, a 

možná jim dokonce ukáže nové cesty jakými se ve 

vzdělávacím prostředí vydat, které se ostatně 

stává čím dál více mezinárodní a propojené. 

Red Araña poskytuje on-site a on-line kurzy 

mimoškolního vzdělávání, které pomáhají lidem 

získat práci nebo se stát podnikateli a poskytovat 

práci ostatním. Red Araña využívá Facebook jako 

nástroj pro spojení se současnými i potenciálními 

klienty, občas i jako náhradu za telefon (například 

když lidé nechtějí sdílet jejich telefonní číslo). 

     

 

 Facebook s více než 2,89 mld uživateli měsíčně 

(Statista, 2021), je dnes nejpopulárnější sociální 

síť, takže je prakticky nezbytné, aby firma byla na 

Facebooku přítomná, aby měla šanci oslovit 

potenciální zákazníky. Prvním krokem k úspěchu 

je návrh komunikační strategie. Například byste si 

měli ujasnit, zda chcete oslovovat veřejnost přímo, 

nebo například pomocí komentování příspěvků 

ostatních. Klíčem k tomu je znalost publika, které 

chceme oslovit.  

 

“Sociální sítě, vč. Facebooku, nám slouží ke 

spojení s potenciálními zákazníky, a 

umožňuje nám oslovit lidi, kteří naše 

produkty nejvíce potřebují. ” 

Arantxa Carballo, 

Psycholožka a VET lektor 

 

 

E-Growth je project financován z program Erasmus+. Projekt si klade za cíl prozkoumat využití businesových 
simulací a Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v odborném vzdělávání (VET). TEL příručka a E-Growth 

business simulace je k dispozici v angličtině, češtině, španělštině, řečtině a maďarštině.  

Pro další informace navštivte: 

https://e-growth-project.eu/  
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