
JAK VYUŽÍT PODCASTU K ZÍSKÁNÍ DŮVĚRY, 

PŘÍZNĚ A RŮSTU U NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ?

DAN TRŽIL



O MNĚ

Produkuji podcasty v ČR a USA

Katalog českých podcastů ceskepodcasty.cz

Více na dantrzil.cz

http://ceskepodcasty.cz/
http://dantrzil.cz


CO SE DOZVÍTE

Co to je podcast

Stav podcastového trhu

Jak je využít

Jak je produkovat



CO JE TO PODCAST?

“Podcast je pro rádio to samé, co Youtube pro 

televizi.”

Dan Tržil



CO JE TO PODCAST?

Audio forma obsahu blízká rádiu

On-demand consumption

Otevřený nezávislým tvůrcům



V ČEM JSOU PODCASTY JINÉ?

Pasivní konzumace

Často delší formáty (>15 minut)

Hlubší interakce s posluchačem

Rostoucí obliba



KDE JE NAJÍT

Primárně v telefonu pomocí aplikace (Podcasts v 

iOS nebo alternativy v Android)

Spotify - velký nárůst

web, Youtube, stáhnout si manuálně MP3





PODCASTY V ČR

Cca 900 podcastů (z toho 300 rádiové archivy)

Zbytek nezávislí tvůrci a společnosti

Termín „podcast/ podcasting“ zná nebo tuší 94 % 

respondentů ve věku 15–39 let (2020, výzkum Evropa 2)



Poslech v průměru 5 hodin týdně!

86% poslouchá celou nebo většinu epizody

PODCASTOVÉ DATA



PODCASTY V ČR

11% lidí zná podcasting, 31% tuší

(58% u 15-19 let, 22% u 20-29 let)

Zhruba 13 % Čechů poslouchá podcast aspoň jednou týdně

Podcasty se typicky poslouchají doma při nějaké jiné činnosti 

(51 procent dotázaných) a především večer (42 procent 

respondentů)

Výzkum Nielsen Admosphere (2019)



KDO JE PODCASTOVÝ 

POSLUCHAČ

• vyšší vzdělání

• vyšší příjem

• nesleduje reklamy - Adblock, Netflix…

• medián 30 let



JAK MOHOU FIRMY VYUŽÍT 

PODCASTY



JAK MOHOU FIRMY VYUŽÍT 

PODCASTY

• Partnerství/inzerce

• Tvorba vlastního audio obsahu



PRODUKCE VLASTNÍCH 

PODCASTŮ



PRODUKCE VLASTNÍCH 

PODCASTŮ

Možnost unikátní prezentace témat pomocí audia

Malá konkurence, rostoucí trend

Součást marketingové strategie

Přímý vztah s publikem

Největší pozornost publika ze všech typů obsahu



JAKÉ PODCASTY MŮŽETE 

TVOŘIT VY?
• Kdo jsou vaši zákazníci - co je zajímá

• Co jsou vaše témata

• Jaká je vize

• Co vás baví

• Kde máte nefér výhody



JAKÉ PODCASTY MŮŽETE 

TVOŘIT VY?

Jaký je cíl?

Brand awarness / HR marketing / Audio intranet



JAKÉ PODCASTY MŮŽETE 

TVOŘIT VY?

Proč by to někdo měl poslouchat?



UKÁZKY PODCASTŮ

Oborové farmaceutické podcasty:

Pharmaceutical Executive, Focus on Pharma, The 

Elective Rotation: A Critical Care Hospital Pharmacy

- zaměřené na profesionály z oboru



UKÁZKY PODCASTŮ

Můžete vytvořit znalostní bázi

Můžete ulehčit práci (poslouchání vs. čtení)

Sdílení novinek,  legislativy, nových postupů, 

technologií…



Dokumentární podcast o věděckých, kulturních a 

politických aspektech očkovnání



“podcasting presents a unique opportunity to convene a 

diverse set of voices and dive deep into a given topic”

“We’ve received great feedback from current employees 

who say they feel more connected to the science and why 

they work here”



výzvy: Jak to udělat záživné? Jak tam dostat lidské příběhy?

“The podcast is a way for us to share their expertise 

and excitement with the scientific community, current 

and potential employees and students”



Diverse Perspectives - rozhovory s jednotlivci, kteří posouvají svoje obory

Get Science - rozhovory s vědci, kteří dělají zajímavé výzkumy v biologii

menopause: unmuted - podcastová série, která ukazuje zkušenosti s touto 

fází života



Podcasty mají různá využití a mohou být zajímavým 

komunikačním kanálem s pozitivním ROI



JAKÉ PODCASTY MŮŽETE 

TVOŘIT VY?



Dan Tržil

dan.trzil@gmail.com

799 512 302

DANTRZIL.CZ

PROTIPROUDU.NET

mailto:dan.trzil@gmail.com
http://PROTIPROUDU.NET

