
Nemonitorovaná média 

 
Jak zahrnout do mediálního plánu 
média bez dat, jak hodnotit jejich 

efektivitu, a jak se vyhnout 
diskriminaci  



Dokumentace výkonu 

 

Informace o 
konzumentech inzertního 
sdělení 

 

Dokladování mediální 
efektivity kampaně 

 

Dokladování finanční 
efektivity kampaně  

 

Proč monitorujeme/měříme média 



Nemonitorovaná média 

Média, která nejsou 
zahrnuta v tzv. „one 
currency“ výzkumech, 
respektive monitoringu 

 

Rozhodně to nejsou 
média bez dat… 

 



„One currencies“ – mediální trh ČR  

PEM – Projekt elektronického 
měření sledovanosti - (TV metry) 

 

Radio Projekt 

 

Netmonitor 

 

Media Projekt 

 

ABC audit prodaného 
nákladu 



„One currencies“ – otevřené 
platformy 

Do měření může vstoupit 
každý/každý si může koupit 
data 
 
Neexistují žádné obecné 
limity vstupu 
 
Záleží pouze na dohodě 
vlastníka dat a zájemce 
 
Nicméně… one currencies 
data nejsou „nároková“: 
Business deal – no policy 



Jednotný „mustr“ – platforma, na které si trh 
rozumí 
 

Objektivita – vlastníky dat jsou oborová sdružení 
(ATO, Unie vydavatelů, SPIR, SKMO) 
 

Kvalita – kontinuální 

kontrola dat/procesů/ 

pravidelné audity 
 

Tradice, kontinuita 

Udržování „up to date“ 

Zásadní role „one currencies“ 



Vyžadujte po 
médiích data z 

„one 
currencies“ 

 

Transparentnost – 
zásadní úloha veřejných 

zadavatelů 

 



… a co když data fakt nejsou? 

Výmluva! 

 

 

 

 

 

 

Lepší něco, než nic! 

 

Pokud nejsou k 
dispozici data z „one 
currencies“, vždy jsou k 
dispozici jiná! 

 

Data = informace 

 

Každé médium má o 
sobě „mraky“ informací 



Co je/bývá vždy k dispozici 

Tištěný/distribuovaný 
náklad 

 

Počet předplatitelů 

 

Počet návštěvníků 

 

Počet uživatelů 
konkrétní služby 
spojené s médiem 

 

Data z elektronických 
platforem šíření 
(HbbTV, IPTV operátoři) 

 

Webové analytiky 

 

 

 

 



… a mnoho dalšího můžete po 
médiích požadovat 

Vlastní výzkumy prokazující 
výkon média v návaznosti 
na profil 
diváků/posluchačů/čtenářů 

 

Webové analytiky 

 

Distribuční informace 

 



Vyžadujte po 
médiích data 

dokumentující 
výkon 

 

 

Efektivita kampaně – 
základní parametr 
veřejných zakázek 



a když všechno selže, máte kde 
hledat 



Data rohlík 

https://datarohlik.cz/ 



Shrnutí 

Data informace/jsou α – Ω veřejných zakázek v 
oblasti mediálních kampaní 

 

Data informace = efektivita a průkaznost 

 

Požadujte po médiích data z „one currencies“ 

 

…jakékoli jiná data/informace dokumentující 
výkon média = efektivitu kampaně 

 

 

 


