
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK PŘEDBĚHNOUT KONKURENCI 
POMOCÍ NEJNOVĚJŠÍCH DIGITÁLNÍCH 

NÁSTROJŮ 
 

96 pomocníků pro váš bezkonkurenční marketing 
Rychle a snadno, bez nudné teorie  

Abyste dosahovali lepších výsledků rychleji 
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„Inovace spočívá v otázce: Co kdyby?” 

Jonas Ridderstrale 

 

„Dobrý nástroj zlepšuje váš způsob práce. Skvělý nástroj zlepšuje váš způsob myšlení.“ 

Jeff Duntemann 
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Než se do toho pustíme  
 

PROHLÁŠENÍ Tento materiál je informačním produktem. 

Jakékoli jeho šíření, kopírování nebo poskytování třetím  

osobám bez mého souhlasu naplňuje skutkovou podstatu 

porušení autorského práva a je zakázáno.  

 

Koupením tohoto materiálu a aplikováním informací v něm 

obsažených rozumíte, že jakékoli úspěchy či neúspěchy z toho 

plynoucí jsou pouze ve vašich rukách a my jako autoři za ně 

neneseme jakoukoli odpovědnost.  

 

V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo 

službách třetích osob. Prosím vezměte na vědomí, že díky 

tomu můžeme mít z těchto produktů a odkazů finanční 

prospěch. Pokud je vám tato skutečnost jakkoli nepříjemná, tyto 

informace jednoduše ignorujte.  

 

 

 

Chci vás ujistit, že doporučujeme pouze služby, se kterými 

mám sami vlastní zkušenost a jsme přesvědčeni o jejich kvalitě 

a přínosu. Zároveň však vezměte na vědomí, že informace 

obsažené v tomto materiálu jsou pouze doporučující a vyjadřují 

náš názor k dané problematice. Mohou se také 

důsledkem evoluce měnit.  

 

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto sdělení.  
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Jak používat e-book? 
 

Jsem posedlý inovacemi. Jakmile nějakou objevím, musím ji 

vyzkoušet. V okamžiku, kdy se osvědčí, automaticky ji zařadím 

mezi používané nástroje. Dělám si poznámky a vracím se vždy 

k tomu, co se osvědčilo s nejlepšími výsledky.  

 

Nejméně polovina z vás si naše materiály tiskne, ale tento e-

book ponechejte v digitální podobě. Jde o odkazy na jednotlivé 

nástroje. Pro mě je to velice cenný seznam, k jehož sestavení 

jsem došel po letech soustavné práce.  

Považujte jej za sdílený recept na úspěšnou práci. Podívejte se 

postupně na všechny odkazy a vyberte si. Aplikace 

nehodnotím, a i když mám své favority, které používám denně 

několikrát, rozhodl jsem se to neuvádět. Nebylo by to fér, 

protože bych mohl jiné znevýhodnit a také to může za rok být 

úplně jinak. Jediná jistota je změna.  

  

 

 

Můj lifehack:   

Vyberte si ty nástroje, které se rozhodnete používat a vložte do 

záložek vašeho prohlížeče. Vložte do oblíbených a můžete tak 

nazvat i složku s nástroji podle toho, co víc používáte a co je 

vám sympatické. V oblíbených můžete pohodlně a rychle jít 

přímo na stránky nástrojů, nebo se k nim kdykoliv vracet podle 

vlastní potřeby. A takový vlastní seznam pak doplňujte o další 

nové nástroje, které sami najdete nebo vám je někdo doporučí. 

Velkou část nástrojů a aplikací jsem získal díky knize Timothy 

Ferrisse „Čtyřhodinový pracovní týden“ asi před 10 lety. Ten mě 

přivedl na stopu. 
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Management 
 

TRELLO 

Je skvělý nástroj. Připomíná mi nástěnky. Jsem z generace, 

která ve škole zažila třídního nástěnkáře. Takže jsem se trochu 

vrátil do dětství v nových časech.  Denně potřebujete vyřešit 

tucty úkolů. E-maily se kupí, post-it papírky lepíte kam se dá. 

V organizovaném chaosu se snadno na něco zapomene. 

Řešení podobných situací pak zbytečně stojí čas i peníze. 

Intuitivní aplikace Trello vám v tom pomůže. Používám ji od 

začátku podnikání. Trello vychází z japonské metody Kanban, 

kterou ve vedení projektů a v řízení s úspěchem používá třeba 

Toyota. Na jednotlivých nástěnkách (plochách, kterých můžete 

mít přesně tolik, kolik chcete) zakládáte složky. 

Prostřednictvím  nástrojů v Trello pohodlně delegujete úkoly na 

své podřízené a nastavíte jim prioritu. Můžete  také monitorovat 

postup při jejich plnění. Kromě toho platforma umožňuje 

jednotlivé úkoly komentovat a připojovat k nim různé přílohy, 

screenshot, zadání úkolu nebo report.  

Díky tomu získáte vy i vaši zaměstnanci perfektní přehled o 

činnosti vašeho hotelu či restaurace a zabráníte zmatku při 

práci na jednotlivých úkolech.  

Má i mobilní verzi, se kterou se pojí tato příhoda: Jeden můj 

klient mi prozradil, že se ho manželka ptala, co si pořád večer 

píše a s kým. Tak jí ukázal Trello, aby měl do ní klid. Druhý den 

si i jeho žena založila Trello a má rodinnou nástěnku, posílá 

úkoly jemu i dvěma dcerám. 

www.trello.com 

 

 

 

DROPBOX 

Řízení souborů se člověk nevyhne, denně nám zabere hodně 

času. V aplikaci Dropbox můžete se soubory pracovat rychle a 

efektivně. Do Dropboxu můžete nahrávat soubory a složky ze 

http://www.trello.com/
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svého PC, Ipadu i mobilu. Tato data pak máte dostupná všude 

na světě (Dropbox je tzv. cloudové úložiště).  

Data můžete jednoduše sdílet s kolegy, s kýmkoliv jen budete 

chtít. Stačí kliknout na soubor a složku, kterou chcete sdílet, 

pravým tlačítkem a zvolit možnost sdílení.  

Možnosti sdílení v Dopbox: 

Share This Folder – Sdílet soubor/složku s dalším člověkem, 

takže k němu budete mít přístup oba.  

Share Dropbox Link – Do schránky vloží odkaz na stažení 

požado- vaného souboru, který můžete jednoduše vložit do 

mailu či poslat po Skypu nebo WhatsApp či přílohu v Zoomu. 

View on Dropbox.com – Zobrazí soubor na webu Dropboxu. 

Dropbox jsem začal používat ještě jako zaměstnanec, ale jeho 

pravou hodnotu jsem ocenil až jako podnikatel.  

Dřív jsem neustále ztrácel flash disky a zapomínal, co na nich 

mám. Dnes flash disk nepotřebuji, mám dropbox přístupný 

odkudkoliv 

www.dropbox.com 

PREZI 

Pokud jste někdy potřebovali udělat poutavou prezentaci, tak 

PREZI se vám bude líbit.  

Navíc je to cloudový prezentační nástroj, který vám umožní 

tvořit jednoduché a animované dokumenty. Takový jednoduchý 

a hezčí PowerPoint. Skvělé prezentace, které postavíte, jsou 

navíc lépe pochopitelné, protože naše myšlení pracuje 

podobným způsobem, jako PREZI. 

Jednoduše naklikáte text, přidáte obrázky, a pokud je nemáte, 

nevadí, v Prezi je archiv.   

Za pár minut máte jednoduchou prezentaci. Můžete ji uložit do 

PDF, nebo využít  interaktivní cloudovou prezentaci, nebo 

natočit video s komentářem. 

www.prezi.com 

 

 

 

 

http://www.dropbox.com/
http://www.prezi.com/
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SLACK 

V nekonečných e-mailových vláknech se snadno ztratíte a 

pokud je digitální a datová dovednost ve vašem hotelu či 

restauraci ještě v plenkách, tak alibistické sdílení emailů do 

kopie a odpovídání (já jsem to tam napsal modrou, já žlutou, 

Ferda taky žlutou, ale jinak..) moc nepomáhá.   

Navíc není těžké zprávu přehlédnout a nechat zapadnout. 

Operativní záležitosti se proto vyplatí probírat jinou formou. Ve 

chvíli, kdy nestačí skupiny WhatsApp, přichází řeč na aplikaci 

Slack, která představuje řešení pro komunikaci v týmech.  

Kromě soukromých zpráv mezi členy týmu umožňuje aplikace 

také celofiremní diskuzi na jediném místě, či zakládání 

tematických místností (například pro sales, marekting, front 

office, či střediska). Svou diskuzí tak nebudete obtěžovat 

kolegy, kterých se netýká.  

Aplikace také nabízí řadu možností přizpůsobení.  

Lehce ji doplníte o možnost videokonferencí díky integraci 

Skypu či snadné vkládání dokumentů z Google Drive a 

Dropboxu. V jednom hotelu našeho klienta, který se skládá 

z více budov, má hospodyně i každá pokojská  Slack na mobilu 

a z recepce je snadno dosažitelná. 

www.slack.com  

 

MONDAY 

To nejlepší nakonec. A nejlepší je pondělí, první den v týdnu, 

první den v diáři. Den, kdy máte trochu větší šanci začít znovu, 

alespoň ve srovnání s takovým čtvrtkem. Musím říci, že můj 

život se změnil v okamžiku, kdy jsem objevil Monday. Je to 

relativně nový nástroj. Doporučil mi ho jeden z mých mentorů, 

který žije v Izraeli. V zemi, která je od svého vzniku ve válce, na 

neúrodné půdě, obklopena nepřáteli. Přesto tam 80% start-upů 

do dvou let od založení uspěje a jen 20% zanikne. Přesně 

opačně, než ve zbytku světa. Je to už dávno, co jsem zjistil, že 

úspěšnost projektů do značné míry predikuje nikoliv znalost, ale 

především schopnost znalosti používat. Ve spojení se zdravou 

drzostí a odhodláním tak vzniká silná predispozice uspět.  

http://www.slack.com/
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A přesně na tom je založena aplikace Monday.  Je to bezesporu 

aplikace roku 2020 a celá naše firma na Monday běží. 

Zavádíme ji v rámci Masterplanu do hotelů a dostáváme 

poptávky i od hotelů řetězcových, které donedávna naše služby 

nepotřebovaly.  

Pokud jste příznivci projektového řízení, budete nadšeni. Díky 

Monday zná každý směr, ví co, proč a jak. Můžete se podívat 

24/7 na to, v jaké fázi je každý úkol. V jedné řádce vidíte 

všechny informace, včetně příloh. Můžete delegovat, sdílet, 

kontrolovat a rozhodovat. 

 

Zde se podívejte na videa, jak Monday hotelům pomáhá při 

otevření, restartu, vedení změn a všedním provozování.  

www.monday.com 

 

 

 

  

https://www.hotelmax.cz/masterplan-pro-hoteliery.html
http://www.monday.com/
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Analytické nástroje 
 

Vaše cíle by měly být smělé, definované, realizovatelné, 

časově vymezené a MĚŘITELNÉ, a proto jsme soustředili 

nástroje, které vám v měřitelnosti pomohou.  

 

Tyto nástroje pomáhají analyzovat, měřit přístupy, měřit 

úspěšnost kampaní apod. Můžete používat datovou a textovou 

analýzu a získat tak důležité informace. Díky nim lépe svůj 

produkt zacílíte. Mohou vám také pomoci ve výběru klíčových 

slov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Audiense – https://audiense.com 

2. Buzzsumo – https://buzzsumo.com 

3. Cyfe – https://www.cyfe.com 

4. Datareportal -  Datareportal.com 

5. Geneea – https://www.geneea.com (CZ) 

6. Google Analytics – https://analytics.google.com 

7. Google Data Studio – https://datastudio.google.com 

8. Google Campaing URL Builder – https://ga-dev-

tools.appspot.com/campaign-url-builder/ 

9. Microsoft Power BI – https://powerbi.microsoft.com 

10. Union Metrics – https://unionmetrics.com 

 

  

https://audiense.com/
https://buzzsumo.com/
https://www.cyfe.com/
https://www.geneea.com/
https://analytics.google.com/
https://datastudio.google.com/
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://powerbi.microsoft.com/
https://unionmetrics.com/
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Media Monitoring 
 

Občas se potřebujete porozhlédnout, co a kde a jak se píše o 

vás, o konkurenci, o zákaznících. K tomu slouží Media 

monitoring. 

 

1. BrandMentions – https://brandmentions.com 

2. Dataweps – https://www.dataweps.com (CZ) 

3. Google Alerts – https://www.google.cz/alerts 

4. Keyhole – https://keyhole.co 

5. Monitora Media – https://monitora.cz (CZ) 

6. NEWTON Media – https://www.newtonmedia.cz (CZ) 

7. SentiOne – https://sentione.com 

8. Talkwalker Alerts – https://www.talkwalker.com/alerts 

  

 

Placené kampaně 
 

Pokud budete chtít svěřit svou digitální reklamu profesionálům, 

tady máte šanci. 

 

 

1. AdEspresso – https://adespresso.com 

2. AdStage – https://www.adstage.io 

3. ROI Hunter – https://www.roihunter.com (CZ) 

4. Qwaya – https://www.qwaya.com 

  

https://brandmentions.com/
https://www.dataweps.com/
https://www.google.cz/alerts
https://keyhole.co/
https://monitora.cz/
https://www.newtonmedia.cz/cs/sluzby/monitoring
https://sentione.com/
https://www.talkwalker.com/alerts
https://adespresso.com/
https://www.adstage.io/
https://www.roihunter.com/
https://www.qwaya.com/
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Grafika, fotky, videa, 3D, 

prezentace, webmastery, 

automatizace 
 

 

Za vše, čím jsem, vděčím rodičům a pak také všem těmto 

aplikacím na seznamu. Dlouho jsem váhal, jestli vám dovolím 

podívat se mi pod pokličku. Jenže jsem si uvědomil, že kouzlo 

stejně nespočívá v žádné z aplikací, ale ve schopnosti vidět 

příležitosti v jejím používání.  Najdete zde nástroje na tvorbu 

grafiky, celých reklamních médií včetně videa a animací, 

infografik, profesionálních webů nebo jen šablon, interaktivních 

prezentací. 

 

 

1. Animoto – https://animoto.com 

2. Adobe Lightroom 

– https://www.adobe.com/cz/products/photoshop-

lightroom.html 

3. Bitly zkracovač odkazů – https://bitly.com 

4. Canva – https://www.canva.com   

5. GIPHY – https://giphy.com 

6. Infogram – https://infogram.com 

7. Landscape – https://sproutsocial.com/landscape 

8. Media Modifier- https://mediamodifier.com   

9. Over  – https://www.madewithover.com 

10. Pablo – https://pablo.buffer.com 

11. Piktochart – https://piktochart.com 

12. Placeit – https://placeit.net 

13. Prisma  – https://prisma-ai.com 

14. Slido - https://www.sli.do 

https://animoto.com/
https://www.adobe.com/cz/products/photoshop-lightroom.html
https://www.adobe.com/cz/products/photoshop-lightroom.html
https://bitly.com/
https://www.canva.com/
https://giphy.com/
https://infogram.com/
https://sproutsocial.com/landscape
https://mediamodifier.com/
https://www.madewithover.com/
https://pablo.buffer.com/
https://piktochart.com/
https://placeit.net/
https://prisma-ai.com/
https://www.sli.do/
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15. Velikosti obrázků v SMM 

– https://blog.sharelov.com/complete-guide-social-

image-sizes/ 

16. VSCO – https://vsco.co 

17. Unfold  – https://unfoldstori.es 

18. IFTTT – https://ifttt.com 

19. Squarelovin – https://squarelovin.com 

20. RiteTag – https://ritetag.com  

21. ShareThis – https://sharethis.com 

22. Themeforest https://themeforest.net 

23.  Weebly  - https://weebly.com   

24. Cloudové úložiště dropbox – https://dropbox.com  

 

 

 

 

Facebook 
 

Zde jsou nástroje a aplikace pro tvorbu a správu kampaní na 

Facebooku.  

 

1. Facebook Plugins 

– https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

2. fbapp.us – https://fbapp.us 

3. Grytics – https://grytics.com 

4. Chatfuel – https://chatfuel.com 

5. ChatMatic – https://www.chatmatic.com 

6. Kontrola množství textu na obrázku 

– https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay 

7. Knihovna reklam 

– https://www.facebook.com/ads/library/ 

8. Likealyzer – https://likealyzer.com 

9. ManyChat – https://manychat.com 

https://blog.sharelov.com/complete-guide-social-image-sizes/
https://blog.sharelov.com/complete-guide-social-image-sizes/
https://vsco.co/
https://unfoldstori.es/
https://ifttt.com/
https://squarelovin.com/
https://ritetag.com/
https://sharethis.com/
https://themeforest.net/
https://weebly.com/
https://dropbox.com/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://fbapp.us/
https://grytics.com/
https://chatfuel.com/
https://www.chatmatic.com/
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
https://www.facebook.com/ads/library/
https://likealyzer.com/
https://manychat.com/
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10. MobileMonkey – https://mobilemonkey.com 

11. Sharing Debugger 

– https://developers.facebook.com/tools/debug/ 

  

 

 

Instagram  
 

Tady jsou nástroje a aplikace pro tvorbu a správu kampaní na 

Instagramu.  

 

1. FILMM – https://filmm.co  

2. HypeAuditor – https://hypeauditor.com 

3. Instagram Plugins 

– https://www.instagram.com/developer/embedding/ 

4. Later – https://later.com 

5. Link Tree – https://linktr.ee/ 

6. LineBreak 

– https://apps4lifehost.com/Instagram/CaptionMaker.ht

ml 

7. Mosaico – http://www.mosaicoapp.com 

8. Panols – https://www.panols.co 

9. Planoly – https://www.planoly.com 

10. Preview – https://thepreviewapp.com 

11. Shorby – https://dash.shorby.com 

12. Sked Link – https://sked.link 

13.  Sked Social – https://skedsocial.com  

14. Shopping Guide- 

https://www.facebook.com/business/instagram/shoppin

g/guide 

15.  Repost na Instagramu (pro iOs na Appstore od Bench 

s.r.o.) http://repostapp.com 

  

 

https://mobilemonkey.com/
https://developers.facebook.com/tools/debug/
https://filmm.co/
https://hypeauditor.com/
https://www.instagram.com/developer/embedding/
https://later.com/
https://linktr.ee/
https://apps4lifehost.com/Instagram/CaptionMaker.html
https://apps4lifehost.com/Instagram/CaptionMaker.html
http://www.mosaicoapp.com/
https://www.panols.co/
https://www.planoly.com/
https://thepreviewapp.com/
https://dash.shorby.com/
https://sked.link/
https://skedsocial.com/
https://www.facebook.com/business/instagram/shopping/guide
https://www.facebook.com/business/instagram/shopping/guide
http://repostapp.com/
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Twitter 
 

Nástroje a aplikace pro tvorbu a správu kampaní na Twitteru.  

 

1. TweetDeck – https://tweetdeck.twitter.com 

2. Twitonomy – http://twitonomy.com 

3. Tweriod – https://www.tweriod.com 

4. Rozšířené vyhledávání – https://twitter.com/search-

advanced 

5. Twitter Plugins 

– https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-

websites/overview.html 

6. TrendsMap – https://www.trendsmap.com 

 

 

LinkedIn 
 

Nástroje a aplikace pro tvorbu a správu kampaní na LinkedInu.  

 

1. LinkedIn Plugins 

– https://developer.linkedin.com/plugins 

2. Social Selling Dashboard 

– https://www.linkedin.com/sales/ssi 

3. Sales Navigator for Gmail (Chrome) 

– https://business.linkedin.com/sales-

solutions/compare-plans/sales-navigator-for-gmail 

  

 

 

https://tweetdeck.twitter.com/
http://twitonomy.com/
https://www.tweriod.com/
https://twitter.com/search-advanced
https://twitter.com/search-advanced
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html
https://www.trendsmap.com/
https://developer.linkedin.com/plugins
https://www.linkedin.com/sales/ssi
https://business.linkedin.com/sales-solutions/compare-plans/sales-navigator-for-gmail
https://business.linkedin.com/sales-solutions/compare-plans/sales-navigator-for-gmail
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Komplexní nástroje 
 

Nástroje a aplikace pro tvorbu a správu kampaní v několika 

sociálních sítích.   

 

1. AgoraPulse – https://www.agorapulse.com 

2. Buffer – https://buffer.com 

3. Hootsuite – https://hootsuite.com 

4. Iconosquare – https://pro.iconosquare.com 

5. Kontentino – https://www.kontentino.com (SK) 

6. Mention – https://mention.com/ 

7. Socialbakers – https://www.socialbakers.com (CZ) 

8. Sprout Social – https://sproutsocial.com 

9. Sprinklr – https://www.sprinklr.com  

10. Zoomsphere – https://www.zoomsphere.com (CZ) 

 

  

 

 

  

https://www.agorapulse.com/
https://buffer.com/
https://hootsuite.com/
https://pro.iconosquare.com/
https://www.kontentino.com/
https://mention.com/
https://www.socialbakers.com/
https://sproutsocial.com/
https://www.sprinklr.com/
https://www.zoomsphere.com/
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Závěr 
 

Pokud se vám podařilo projít si moje odkazy, pravděpodobně 

jste už objevili své favority a již brzy se bez nich nebudete chtít 

obejít. Mým cílem bylo vás obohatit o nástroje, které jste možná 

neznali, přehlédli nebo jste je dosud nepotřebovali. 

 

Přejeme vám vše dobré nejen s aplikacemi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Související produkty – k dostání v našem E-shopu: 

- „Jak vylepšit váš web, aby přiváděl více hostů“ 

- „Jak generovat zisk pomocí sociálních sítí“ 

- „Jak sestavit bezkonkurenční marketingový plán“ 

 

 

 

 

 

https://www.hotelmax.cz/e-shop.html
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