
  Metodika: 
Mezinárodní komunikace 

výsledků vědy a výzkumu v 
digitálních médiích

Mezi naše klienty patří přední tuzemské i zahraniční akademické subjekty



● Zvýšíte kompetence PR pracovníků a výzkumníků v komunikaci vědy v 

zahraničí a tím přímo pomůžete internacionalizaci akademické instituce.

● Získáte aktuální know-how k využití Twitteru, Redditu, Wikipedie a 

altmetriky. Metodika vychází z praxe prestižních amerických univerzit.

● Dodáme vám na míru zpracovaný materiál pro vaší instituci (80-100 stran), 

vyškolíme vaše pracovníky (2 školení) a poskytneme prostor pro individuální 

konzultace (14 hodin).

Proč využít naší metodiku?

1 | Shrnutí



Twitter je jednou z nejpopulárnějších sociálních 
sítí (v roce 2019 měl více než 320 milionů aktivních 

uživatelů). 
V akademických kruzích se nabízí možnost využít 

řadu benefitů, které Twitter poskytuje, zejména co se 
týče diseminace výsledků výzkumu a informací o 

konferencích či sdílení rad a zkušeností z akademické 
sféry a nabídek pracovních příležitostí.

Proč Twitter?

2 | Twitter



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?

3 | Wikipedia

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


4 | Reddit

Součástí Redditu jsou největší globální vědecké 
komunity. 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://www.reddit.com/r/science/
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/


5  | Almetrika

Altmetrika měří impakt výzkumu v digitálním 
prostředí.

Altmetrické údaje jsou v akademické sféře 
používány nejen knihovnami a vydavateli ale i 

jednotlivci (jako evidence pro podklady pro 
zaměstnání či žádosti o granty) a institucemi (pro 

srovnávání celkového výkonu univerzity). 

Altmetrická analýza

https://en.wikipedia.org/wiki/Altmetrics


 Zajímá vás více?
Kontaktujte nás

  Eduard Petiška, Ph.D.             PhDr. Tomáš Gavlas
    eduard@sciencecom-agency.com                              tomas@sciencecom-agency.com 
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Sciencecom Agency s.r.o.
Jsme první česká agentura, která se zaměřuje na 

akademickou komunikaci. 

Známe specifika práce v akademickém prostředí a 
rozumíme jim. Vytváříme a realizujeme mezinárodní 
komunikační strategie pro instituce a diseminační 

plány ke grantovým návrhům.


