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Představení



Pavel Šenkapoun
● Logos.agency
● Nejlepsicopywriter.cz 
● Sevelpuna.cz
● 20 let psaní 
● 5 let pedagogické praxe
● 10 let v online marketingu 



Web copywriting pro samouky 
První česká kniha o webovém copywritingu.





Obsah školení
● Co udělat, než začnete psát.
● Jak napsat 2 stěžejní copywriterské útvary: headline a otvírák.
● Deset základních pravidel dobrého textu.
● Finty, jak vytvořit čtivý a srozumitelný text.
● Pokročilé textařské techniky.
● Kde čerpat informace.



3 kroky k lepšímu 
psaní 



1) Uvědomění



2) Návyk



3) Čas



NEŽ ZAČNETE PSÁT



1. Čeho chci 
dosáhnout?





● Chci, aby si příspěvek přečetlo co nejvíc lidí? 
● Chci, aby se co nejvíc lidí prokliklo na sdílený článek?
● Chci posílit vztah občanů k dané instituci? 
● Chci získat co nejvíc “lajků”?
● Chci navýšit počet fanoušků u stránky?
● Chci po lidech, aby někam přišli, něco udělali, do něčeho investovali čas, 

energii nebo peníze?





Který FB text získal nejvíc leadů?
● FB o jedné větě, varianta A
● FB o jedné větě, varianta B
● FB post v odrážkách
● FB post v odrážkách s emoji
● FB post o jednom odstavci
● FB post o třech odstavcích
● FB post o šesti odstavcích



● FB post o jednom odstavci – 32 leadů
● FB post o třech odstavcích – 28 leadů
● FB post o šesti odstavcích – 27 leadů
● FB post v odrážkách – 25 leadů
● FB post v odrážkách s emoji – 20 leadů
● FB o jedné větě, varianta A – 13 leadů
● FB o jedné větě, varianta B – 12 leadů



2. O čem píšu? 



Slavná USP v historii reklamy 
● „Nejhlasitější zvuk, který v novém 

Rolls-Royce uslyšíte při rychlosti 30 
mil za hodinu, vychází z elektrických 
palubních hodin.“ 

● „Mazda – auto, které neslyšíte.“ 
● „Grilováno na ohni, protože tak je to 

chutnější.“ 
● „První banka, která za vedení účtu 

platí vám.“ 



Návod, jak dospět k USP 
1. Sepište všechno, co na svých produktech, službách a firmě oceňujete Vy. 
2. Zjistěte, co na Vašich produktech, službách a firmě oceňují Vaši zákazníci. 
3. Projděte weby, facebookové stránky a další komunikační kanály 

konkurence. Tam zjistíte, jakými USPs se pyšní oni. 
4. To, co oceňujete Vy, Vaši klienti, ale nenabízí konkurence, to je Vaše 

USP. 



Úkol
Zformulujte USP své instituce. 



3. Pro koho text 
píšu?



Poznání zákazníka = podmínka úspěchu
● Potřeby
● Tužby
● Obavy
● Zájmy
● Znalosti
● Zvyky
● Jazyk



● Kdo je váš čtenář?
● Jsou to firmy, živnostníci, koncoví 

spotřebitelé, úřady?
● Budeme se řídit pravidly pro B2B nebo B2C 

copywriting?



B2B
● abstraktní pojmy, složitější 

myšlenky, delší věty, 
sofistikovanější slovník

● dojem profesionality, kvality, 
hodnoty

● méně expresivní, živé, obrazné







B2C
● konverzační tón, dojem příjemného, 

přátelského rozhovoru
● využití 2. osoby, některé prvky 

typické pro mluvený jazyk
● hříčky, metafory, přirovnání
● texty jsou názorné, úderné, barvité







B2G
● texty určené orgánům státní správy 

(business to government)
● složitý, abstraktní, odtažitý styl
● texty často pro normálního 

smrtelníka nesrozumitelné









Několik tipů, jak psát 
úspěšnější texty 

pomocí informací o 
zákaznících



Čerpejte ze svých zdrojů 
● analyzujte a interpretujte data z Google Analytics a 

dalších nástrojů
● využijte data ze svého CRM systému
● udělejte si co nejdetailnější segmentaci
● zrealizujte mezi zákazníky průzkum
● sledujte na webu, FB či v e-mailingu, co zákazníky 

zajímá, na co reagují, a podobné principy pak 
uplatněte v dalším obsahu



Čerpejte z cizích zdrojů 
● Co zajímá zákazníky a fanoušky 

Vašich konkurentů, bude 
pravděpodobně zajímat i Vaše 
zákazníky a fanoušky.

● Projděte weby, Facebooky, blogy 
konkurence a upřesněte si 
představy o přemýšlení a chování 
zákazníků na internetu tam.



Vytvořte si persony 
● Na základě definovaných kategorií (věk, 

vzdělání, kariéra, rodina, zájmy…) 
vymyslíte fiktivní postavu

● do té se pak při psaní budete vciťovat





Tone of Voice 
● Dokument, který definuje vyznění, „tón“ textů.
● Je spíš o pocitech než konkrétních pravidlech.
● Popisuje, jaké emoce mají texty u čtenářů vzbuzovat a jakými textovými 

prostředky toho docílit (např. jaká slova používat a jakých se vyvarovat).







Style guide 
● Kodifikuje jazyk textů.
● Obsahuje konkrétní pravidla.



Orwellovský style guide pro The Economist
1. Nikdy nepoužívejte metaforu, přirovnání nebo jinou 

rétorickou figuru, kterou jste zvyklí vídat v tištěných médiích.

2. Nikdy nepoužívejte dlouhé slovo, když můžete použít 

krátké.

3. Pokud je možné nějaké slovo vypustit, vždy ho vypusťte.

4. Nikdy nepoužívejte trpný rod, když můžete použít činný.

5. Nikdy nepoužívejte cizí, odborný nebo žargonový výraz, 

pokud pro něj existuje ekvivalent v běžném jazyce.

6. Porušte kterékoli z těchto pravidel, pokud by z vás měla 

vypadnout nějaká obludnost.



http://www.tyinternety.cz/prirucka-marketera/mate-bordel-v-tom-jak-vase-znacka-mluvi-vypracujte-jeji-look-a-precizni-komunikaci-krok-za-krokem/


HLAVNÍ NADPIS (HEADLINE)

Nejdůležitější text článku, 
banneru, letáku...



Úkol
Co mají společné následující tři nadpisy? 









Headline 
● Rozhoduje o tom, zda uživatel bude číst dál.
● Musí zaujmout a musí přimět k další četbě.
● Pro tvorbu headlinů doporučuju používat pravidlo 4U.



Urgentní 

Měl by vyzvat k akci nebo přimět k četbě zbývajícího textu.

„Začněte ještě dnes!“

„Přečtěte si, jak snadno a rychle vydělat milion Kč!“



Unikátní 

Nadpis by se měl odlišit od konkurenčních nadpisů. Měl by vystoupit z řady.

„Začněte nejpozději... teď!“



Ultraspecifický 

Konkrétní fakta, čísla, detaily, to všechno opravdu funguje.



„Hájili jsme hrad“



„Kterak US Army a Wehrmacht rakouský hrad 
proti SS bránily“





Užitečný 
V nadpisu by měl zaznít benefit, přínos, výhoda.

„Naučte se psát produktové texty a zvyšte výkon webu klidně na dvojnásobek. 
Kdy začneme? Teď!“





Testujte 
● Nespokojte se s prvním headlinem, který Vás napadne.
● Napište jich co nejvíc, ukažte je kolegům nebo doma, abyste viděli, jak na ně 

budou lidi reagovat.



8 základních forem nadpisů
● Informativní – „Kurz copywritingu pro začátečníky startuje.“
● Novinka – „Zbrusu nový kurz copywritingu startuje.“
● Jak na... – „Jak psát super texty vás naučí kurz copywritingu.“
● Otázka – „Nechcete zkusit kurz copywritingu a živit se psaním?“
● Příkaz – „Staň se copywritingovým guru!“
● Čísla – „99 % účastníků kurzu zbohatla copywritingem.“
● Reference – „‚Nejlepší kurz ever,‘ říká kopík Pepa“
● Bulvární – „Šok! Školitel na kurzu copywritingu odhalil své (údajně zlaté) 

pero. A pak zemřel!!!“











OTVÍRÁK 



http://www.youtube.com/watch?v=8fy3TlCx0qQ


● V současnosti je nejrozšířenější tzv. „otázkový“ typ prvního odstavce: „Nudíte 
se? Kupte si medvídka mývala!“

● Pro otvírák se ale hodí také styl silně rytmizovaného copywritingu, v němž 
kladete před uživatele jeden benefit produktu za druhým.

● Velmi často se přitom pro vyvolání napětí využívají principy spojování 
protikladů („malý vzrůstem, velký srdcem“) či gradace.

● Typické je takové otevření produktové stránky pro společnost Apple:







Pravidlo „7K“
● Koncový uživatel
● Konkrétní informace
● Konflikt
● Kontrast
● Klíčové slovo
● Kadence
● Kreativní kudrlinka







Zásady pro BODY („masu“) textu 
● to, co následuje po nadpisu (či perexu, otvíráku), se v marketingu nazývá 

„body“
● základním formálním principem je rozbít tuto „masu“ textu, nějak ji 

strukturovat:
○ krátké odstavce (3 až 5 řádků)
○ mezinadpisy
○ boldování (vytučňování důležitých informací)
○ odrážky, seznamy
○ obrázky a videa
○ odkazy (prý každé 120. slovo)
○ klíčová slova (maximálně 5 %)





Zákony marketingového psaní 





1. Piš jasně





● Následující text respektuje všechna dílčí pravidla copywritingu, až na jedno. 
Není mu rozumět…



Čelíte právnímu problému, který je nad vaše síly a nespadá 
do žádného z našich balíčků? Váš případ posoudíme a 
navrhneme právní službu vedoucí k jeho vyřešení. Pokud si u 
nás tuto službu následně objednáte, máte od nás tuto 
službu ZDARMA.









2. Buď přínosný 





Kterak US Army a Wehrmacht 
rakouský hrad proti SS bránily



„Tělo této kytary je tradičně z masivní olše, krk typu „Modern C“ je z 
javoru. Na palisandrovém hmatníku najdeme 22 pražců typu „Jumbo“ 
a jeho rádius je 241 mm. Menzura je standardně vyměřená na 648 mm a 
šířka nultého pražce je 42,8 mm. Krk je přišroubován ve čtyřech bodech 
systémem Micro-Tilt pro nejjemnější nastavení, na výztuhu je použita 
speciální technologie BiFlex a okraje hmatníku jsou lehce zaobleny pro 
pohodlnější hru. Snímače nesou označení Twin Head Vintage 
Humbucking (snímač u krku je přikryt chromovaným krytem). Přepíná 
se mezi nimi 3polohovým přepínačem. Kobylka je typicky pevná 
American Tele lisovaná z mosazi s šesti ocelovými kameny pro lepší 
sustain, struny jdou skrz tělo. Mechanika je označená jako Fender® 
Deluxe Staggered Cast/Sealed.“



3. Obrať pyramidu 







4. Neokecáš





Abychom měli ve věcech pořádek, připravili jsme pro vás přehledný výpis všech 
publikací, které jste si zakoupili anebo zdarma stáhli. Pokud si nějakou mKnihu 
nedopatřením smažete ze zařízení, odtud si ji můžete znovu stáhnout. A také 
budete mít přehled o tom, které publikace máte zrovna otevřené.
Abyste si mKnihy mohli přečíst, bez čtečky Publi se neobejdete. Jakmile ji 
nainstalujete na vaše zařízení, stačí se jen přihlásit stejnými přihlašovacími údaji 
jako na našem webu a můžete se pustit do zábavného a efektivního studia. 
Stáhnutí čtečky je zcela zdarma.









5. Nepřeženeš









6. Nezalžeš





7. Pobavíš





 
 





8. Odlišíš se





9. Neulpíš na 
sobě



 





10. Nezabiješ 
(jazyk)









Textařské finty



http://www.youtube.com/watch?v=XtiOYNRLBT8


Ačkoli v názvu je uvedeno 
myslivecký a rybářský, nápoj není 
určen pouze pro rybáře, myslivce 
a jim blízké včelaře, avšak pro 
všechny, kdo milují přírodu, což, jak 
vidíte, je zde uvedeno i na etiketě.



● Délka souvětí

● Složitost syntaxe

● Nevynucený trpný rod

● Málo plnovýznamových sloves

● Zcela nepatřičné archaické výrazy

● Toporná předložková vazba

● Chabá logika (proč včelaři?)

● Špatně zhodnocený význam slov („blízký“ vs. „příbuzný“)

● Irelevantní informace



Nenutit čtenáře přemýšlet 



Nepoužívat zbytečně trpný rod

Jsou před námi vršeny stále nové úkoly.

x

Německé tanky zasáhly Stalinovy varhany.



Psát v kratších větách a variovat 
délku

Základním cílem projektu je zvýšit intenzitu transferu poznatků do aplikační sféry 
tak, aby se měřena počtem licencí, zakázek smluvního výzkumu, počtem 
podpořených start-up a spin-off firem či objemem finančních prostředků přiblížila 
standardům obvyklým v technologicky vyspělých zemích.



Pozor na hypotaxi

Děkujeme, že patříte mezi ty, kdo se to s námi dnes rozhodli 
oslavit.

… (nápoj je určen) pro všechny, kdo milují přírodu, což jak 
vidíte, je zde uvedeno i na obalu.





Nepoužívat dlouhá syntagmata

Nad prstencem hlavice žezla užívaného Pedagogickou 
fakultou vybíhají těla čtyř delfínů tvořící základ koruny s 
dvanácti měsíčky, na kterých leží kniha jako podstavec sedící 
sovy. 





Západočeská univerzita v Plzni se jako jeden z aktérů rozvoje 
podnikatelského prostředí města Plzně a Plzeňského kraje v 
rámci RIS3 strategie zapojila s návrhem projektové fiše na 
Podporu a rozvoj pre-inkubační fáze zakládání start-upů 
studentů/absolventů ZČU vč. podpory zvýšení motivace k 
podnikání.



Pozor na opakování





Navrhované Centrum nových materiálů a technologií 
(CENTEM) je regionální centrum zaměřené na materiálový 
výzkum a vývoj nových technologií založených na efektivním 
využití materiálů a vytváření materiálů nových. Jde zejména 
o progresivní neželezné materiály, jako jsou polymerní 
struktury, kompozitní a nanokompozitní materiály nebo 
speciální materiály na bázi křemíku. 



Lék proti opakování: Slovosled

● Máme tady elektrické kytary, ale taky kytary akustické a 
elektroakustické.



Lék proti opakování: Synonymické řady

● kytara, nástroj, sladké dřevo, kus dřeva, láska, miláček…

● je…

● také…

● absolvent...



Lék proti opakování: Změna perspektivy – 
minulý čas

● První a druhá osoba minulého času se pojí s velkým stylistickým problémem: 
vždy v něm straší pomocné sloveso „být“ („jsem“, „jsme“, „jsi“, „jste“). Když 
tedy píšete v minulém čase a Ich-formě, stále se v textu opakuje „jsem“.

● Lze si pomoci tím, že v některých pasážích změníme perspektivu textu:

○ „Uviděl jsem perníkovou chaloupku.“ vs. „Přede mnou se vynořila 
perníková chaloupka.“



Lék proti opakování: Budoucí čas – řekněte to 
dokonavě
● Nedokonavá slovesa tvoří budoucí čas s pomocí tvarů slovesa „být“ („budu 

dělat“, „budeš dělat“, „bude dělat“, …)

● Dlouhé texty v budoucím čase mohou být ohroženy zaplevelením pomocným 
slovesem „být“ (btw, super šroubované syntagma...)

● Řešením je nahradit nedokonavá slovesa dokonavými: místo „budu dělat“ 
napsat „udělám“.



Nežádoucí palisylabie a palifonie
Žádost o obnovu hesla.

K prokurátorovi nepůjdu, je to podvodník a analfabet, brání se výslechu 
Saakašvili.

Můžeme se setkat.

Nepodařilo se mu se separovat.

Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem.



Žádoucí palisylabie :)
Zalili-li Lily Lili lilie? ...9x li

Lili-li Lili liliputáni likér, přelili. ...7x li

Nesnese se se sestrou. ...4x se nebo 5x es

Na řiti ti tiká budík. ...3x ti

Mezi náma mámama má máma má mámu ráda. ...9x ma nebo 10x am

Bába, ba baba, ba babizna to byla! …7x ba



Nepoužívat zbytečně významově 
chudá slova

● Modální slovesa („muset“, „moci“, …), fázová slovesa („začít“, „skončit“) či 
pomocné sloveso „být“ mají hodně abstraktní význam, „nařeďují“ sémantiku 
textu, a pokud to jde, je lepší je vypustit.

● „Začněte o tom přemýšlet.“ vs. „Přemýšlejte o tom.“

● „Na to můžete vzít jed.“ vs. „Na to vemte jed.“



Držet se jazykového mainstreamu
Avšak pro všechny.

Implantát neboli titanový šroub vložený do kosti. Titan je 100% biokompatibilní. 
Cena implantátu je pouze za fixturu, korunka je vždy extra.

Tohle je, brácho, krutopřísná fíčura!



Nebýt klišoidní



● individuální přístup
● profesionální realizace projektů
● řešení na míru
● komplexní návrh řešení / návrh a implementace od A do Z
● váš partner pro…
● vzájemná důvěra
● mladý, dynamický tým / mladá, dynamická společnost
● časová flexibilita
● špičková řešení
● s ohledem na vaše přání a potřeby
● vzájemná spolupráce
● paleta/portfolio služeb, ze kterých si určitě vyberete
● naše filosofie / naše krédo
● nejdůležitější hodnotou je pro nás spokojený zákazník
● naším cílem je…
● … bereme jako výzvu







Vztahujte se ke čtenáři

Každý, kdo se stane naším zákazníkem, od nás dostane 50% 
slevu.



Dbejte na sémantickou přesnost a 
věcnou správnost

Pro myslivce, rybáře a jim blízké včelaře.

Krmivo vyráběné ze sušeného masa kuřat, jehňat, buvolů, 
kachen, sleďů a zvěřiny chovaných ve volném výběhu.







Logika

Bakaláři jsou nejrozšířenějším softwarem pro školy v ČR a na 
nás bylo otextovat jejich web. Zvolili jsme proto jednoznačný 
claim „Mezi školou a rodinou“.



Vyšší dívčí
Tři pokročilejší textařské techniky.



Aktualizace
Změna perspektivy



http://www.youtube.com/watch?v=Kwz-yfvhoV0


http://www.youtube.com/watch?v=ipvm0wJ7idM


Rytmus
Magický účinek slov



 



● rytmus je definován jako 
záměrné opakování 
určitých prvků: úderů do 
bubnu, tónů, slabik, slov, 
ale třeba i filmových záběrů

● pravidelným opakováním 
lze navodit dokonce i stav 
změněného vědomí 
(hypnóza, šamanské 
obřady)

● i slova někdy mohou mít 
takovou až „magickou“ moc



Marketing a poezie?

● V marketingu silně rytmizovanou řeč nacházíme ve dvou 
případech: u sloganů a někdy i headlinů.

● Tyto texty musí být úderné, snadno zapamatovatelné – a tomu 
právě napomáhá výrazný rytmus.



Slogany
● Slogany jsou krátké a silně rytmizované výpovědi

● Měly by se dobře vyslovovat

● Měly by obsahovat hlavní USP nebo emoci, hodnotu, která je pro 
Vás klíčová

● Měly by být zapamatovatelné a nápadité

● Pokud jde o ideální délku a rytmus, dělal jsem výzkum sloganů a 
dospěl jsem k tomuto zjištění: Čeští reklamní textaři si v uplynulých 25 
letech nejvíc oblíbili sedmislabičný (mužský) trochej a snad ještě 
víc sedmislabičný (ženský) jamb. 



Produktové slogany
● Klasické reklamní slogany měly jeden hlavní úkol – 

komunikovat USP produktu:

○ Vanish – skvrn a špíny se zbavíš

○ Alfa – to je máslíčko

○ Rama – na každém stole doma

○ Dlouhý život pro Vaši pračku, Váš Calgon

○ Pečení je radost. Hera je pečení.



Brandové slogany
Dnes jsou módní slogany, které vzbuzují emoce, pracují s hodnotami, často u nich 
chybí jakýkoli vztah k produktu:

● Just do it
● Impossible is Nothing
● I’m loving it
● Innovations
● Because you’re worth it
● The Power of Dreams
● Get the Feeling
● Let’s live
● Jsme s vámi
● Pro vás
● Simply clever







Rytmus ve fulltextu



Tropy a figury
Třešinky na textovém dortu



Metafory
Druhý poločas bez úroků, to je gól!!! (ČSOB) – prostá 
metafora

Na ulici se za ní automaticky otočíte. Je to ten typ, který na 
sebe umí strhnout pozornost. (Škoda) – personifikace

Biograf pro Vaše uši (ČRo Vltava) – synestézie

I banku můžete mít rádi – oxymóron :)



Figury
Rým

Aliterace (Otoč. Olízni. Omlékuj. Oreo.)

Anafora

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá 
křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.“



Kalambúry (slovní hříčky)

http://www.youtube.com/watch?v=CgGbtnonO80


http://www.youtube.com/watch?v=jpIXrM9T2k8


ÚKOL

● Napište kratičký 
facebookový příspěvek s 
využitím nějaké metafory 
nebo figury.



Autodidaktika
Jak na sobě coby textař pracovat?



2 hlavní kompetence copywritera
● rozumí jazyku a jeho účinkům na lidi
● rozumí lidem (respektive cílové skupině, pro kterou píše)



Klasika
mariankabele.com

o-psani.cz

ottocopy.cz

pabeni.cz

slovotepec.cz

sovavsiti.cz

tomcik.cz

vceliste.cz 



Moderna
copytriky.cz

obsahova-agentura.cz

copykiller.cz

veznik.cz

patrikgajdos.cz

nejlepsicopywriter.cz



Zahraničí
copyblogger.com

hubspot.com

bly.com

searchengineland.com

mashable.com

contently.com

http://copyblogger.com
http://hubspot.com
http://bly.com
http://searchengineland.com
http://mashable.com
http://contently.com


Papírové zdroje
● BLY Robert W., The Copywriter’s Handbook: A Step-by-Step Guide to Writing Copy That Sells
● CONTENTLY.COM, The Beginner’s Guide to Blogging and Content Strategy 
● KŘÍŽEK Zdeněk, CRHA Ivan, Jak psát reklamní text
● OGILVY David, O reklamě, Management Press, 2011
● PULIZZI Joe, Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break Through the Clutter, and 

Win More Customers by Marketing Less, 
● SUGARMAN Joseph, The Adweek Copywriting Handbook: The Ultimate Guide to Writing Powerful 

Advertising and Marketing Copy from One of America’s Top Copywriters
● VELOSO Maria, Web Copy That Sells: The Revolutionary Formula for Creating Killer Copy Every 

Time
● VITALE Joe, Hypnotic Writing: How to Seduce and Persuade Customers with Only Your Words



DÍKY A ZASE NĚKDY :)
nejlepsicopywriter.cz

logos.agency
senkapoun.cz

LOGOS AGENCY, s.r.o. IČO: 05486033
tel.: +420 724 716 786, info@logos.agency, logos.agency

Praha - Žižkov, Husinecká 903/10, PSČ 130 00

https://www.logos.agency/

