
Provision of Psychotherapy 
During COVID-19

Případové studie vědecké komunikace článku

Klient:



Zobrazení článku   +271,85 %
Altmetrické skóre      +600 %
Wikipedické články   4
Zásah na sociálních médiích 450 000+

Sumarizace výsledků komunikace

Dále naleznete kompletní vyhodnocení mezinárodní komunikace výsledku.

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/13/4811
https://mdpi.altmetric.com/details/85697269


Fáze 1: 

Public relations  



Sumarizovali jsme výsledky výzkumu, vytvořili tiskovou zprávu a poslali ji do vybraných médií z celého světa.

1 | Public relations



Vědecké výsledky jsme tak komunikovali

1145
novinářům, vedoucím redaktorům, reportérům a dalším přispěvatelům z oblasti společenských věd.

 

1 | Public relations

Naše databáze obsahuje více než 10 000 kontaktů na novináře z různých vědeckých oborů. 
Vždy vybereme ty relevantní a posíláme e-maily jeden po druhém za využití speciálních 

antispamových algoritmů.



Tato tisková zpráva byla publikována na 20+ online 
portálech. Většina z nich je indexovaná ve Zprávách Google. 

Garantujeme také publikaci tiskové zprávy

1 | Public relations



Fáze 2: 

Wikipedie 



Studie MIT prokázala, že vědecké články 
přidané do Wikipedie následně získávají více 

akademických citací. 
Wikipedii používá 1,5 miliardy uživatelů měsíčně 

a využívají ji také studenti, vědci a novináři. Pokud je 
výzkum zmíněn na Wikipedii, brzy se může stát 

všeobecně známým.

Proč Wikipedie?

2 | Wikipedia

https://www.nature.com/news/wikipedia-shapes-language-in-science-papers-1.22656


Vložili jsme klíčové výsledky výzkumu do relevantních článků na anglické 
Wikipedii 

s více než 1 000 000 zhlédnutí od roku 2018.*

                                                                                * Postupujeme s ohledem na pravidla Wikipedie pro placenou spolupráci.

2 | Wikipedia

Odkaz na vědecký článek



Fáze 3: 

Reddit 



3 | Reddit

Jen v září 2019 fórum r/science ,,navštívilo 
5,6 milionů unikátních návštěvníků a dosáhlo 

29 milionů zobrazení stránky.” 

Což je více než oběh všech největších amerických 
médií ve všední den (včetně USA Today, The New 

York Times, a The Wall Street Journal).

Proč Reddit?

https://massivesci.com/notes/social-media-reddit-science-community-journalism-front-page-science-communication/
https://massivesci.com/notes/social-media-reddit-science-community-journalism-front-page-science-communication/
https://massivesci.com/notes/social-media-reddit-science-community-journalism-front-page-science-communication/


Sdíleli jsme přímý odkaz na publikovaný článek v komunitách r/science (25 milionů 
členů) a r/psychology a několika dalších, které jsme považovali za vhodné. S více než 

5 lety zkušeností dobře rozumíme pravidlům Redditu, takže naše příspěvky byly 
publikovány a za pouhé dva dny se zvýšil celkový počet zhlédnutí vědeckého článku o 

více než 34 %.

3 | Reddit

Komunita Redditu se aktivně zapojuje do diskuze výsledcích, které 
publikujeme.



Fáze 4: 

Facebook 



4 | Facebook

O výzkumu jsme zveřejnili několik relevantních 
příspěvků na Facebooku. Příspěvek byl sdílen 89krát.

Příspěvek o výzkumu byl na Facebooku sdílen 89x 



4 | Facebook

Tento článek jsme také propagovali s cílením na 
skupinu anglicky mluvících vědců a doktorandů 
v Severní Americe a Evropě. Oslovili jsme celkem 

38.664
 profesionálů v oboru.



Fáze 5: 

Twitter 



18x 
influencery z různých částí světa.

5 | Twitter

Výsledky výzkumu byly tweetovány publiku čítajícímu 
přes

445.586
uživatelů Twitteru 

a
výzkum byl tweetován a retweetován 
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Příklady některých 
tweetů:



Sumarizace

Klient:



Naše aktivity značně zvýšily altmetrické skóre 
komunikovaného výsledku (scientometrický údaj mapující 

zmínky ve veřejném prostoru).
Článek je tak mezi horními 25 % všech vědeckých výstupů 

měřených altmetrikou.

Summary | Altmetric

https://www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/


Summary | Views

68,4 % 
uživatelů, kteří si zobrazili článek, bylo z USA.



+271,85 %
Naše aktivity značně zvýšily počet zobrazení 

článku.

Summary | Views

Začátek naší komunikace



Summary | Testimonial

Radek Trnka, Ph.D. 
 Pražská škola Psychosociálních studií

,,Profesionální a efektivní 
komunikace vědecké práce. 

Co dalšího je třeba?”

Tereza Slavíčková
Univerzita Palackého, OUSHI

,, S touto agenturou chcete 
pracovat! Výborné výsledky. 
Sciencecom šíří naši práci 
nejrelevantnějšími kanály 
a vzájemná dlouhodobá 

spolupráce je vždy přínosná."

Co řekli naši klienti?



Kontaktujte nás, pokud máte zájem o komplexní komunikační řešení pro váš vědecký výzkum nebo instituci.

                   Mgr. Eduard Petiška, Ph.D.             PhDr. Tomáš Gavlas

V Sciencecom Agency věříme, že komunikace 
vědeckých výsledků přispívá k vytváření 

znalostní společnosti a zlepšuje svět, ve kterém 
žijeme.

Managing partner                        Managing partner

mailto:eduard@sciencecom-agency.com
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Přinášíme inovace 
do akademické 

komunikace
www.sciencecom-agency.com

Revoluční 1403/28
 Prague 1 - 110 00
Czech Republic

IN: 09491236

http://www.sciencecom-agency.com

