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na články, které přitáhnou pozornost
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NÁVOD

Jak získat [něco, co chceme] bez [něčeho, co nechceme]
Jak na [výsledek, který chceme] pomocí/díky [nějaký nástroj]
Jak se zbavit [něčeho, co nechceme] za [krátký čas]
Nejlepší články řeší problémy čtenářů. Každý by chtěl návod, jak se dostat z místa, kde je, do místa,
kde se chce nacházet. Ať už se jedná o cestu do vysněné země nebo k vysněným kilogramům.
Neradi také podstupujeme oběť a úsilí, které je k výsledku často potřebné. Tím spíš uvítáme návod,
který nás dostane, kam potřebujeme, aniž bychom museli přetrpět něco nepříjemného. Třeba díky
nějakému nástroji nebo strategii.
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EXPERIMENT
Měsíc bez [něčeho, bez čeho si neumíme život představit]
Moje 90 denní cesta za [výsledek, který chceme]
Spousta hezkých cílů, jako je bohatství, zdravé tělo, cestování a další, vyžadují oběti. Ty jen neradi
podstupujeme. Proto jsme rádi, když je za nás podstoupí někdo jiný a sepíše své zkušenosti. Třeba
nás namotivuje tím, že jeho cesta nebyla tak bolestivá, jak si představujeme.
Stokrát raději si přečteme něčí příběh, než se zvednout z gauče a pustit se do experimentu sami. Proč
taky, když máme výsledek na dosah ruky. Ten může být i negativní. I to šetří čas a námahu.
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SEZNAM
TOP 10 Twitter účtů [váš obor], které musíte sledovat
14 pravidel, kterými se řídím při [běžná činnost čtenářů]
Seznamy zdrojů, pravidel, strategií, cest a způsobů jsou oblíbené především díky času, který šetří.
Někdo se místo nás prohrabal celým oborem a vytáhl pro nás to důležité.
Taky díky seznamům máte číslovku v nadpisu. Často vám někde řeknou, že čísla v nadpisech fungují.
Už vám ale neřeknou, proč. Je to proto, že funguje konkretizace a číslo je ztělesněním konkrétního
údaje. Můžete ho ale nahradit jinou formou konkretizace, a taky to bude fungovat.
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UDÁLOST
Přijď ve středu na [váš obor] pivo a zjisti, o čem se mluví
Jak se zvrhlo setkání [váš obor] a co o sobě prozradil [guru oboru]
Dobrým obsahem je tvorba události. Nemusíte hned pořádat konferenci. Zorganizujte malé setkání
podobných nadšenců ve vašem oboru. Napište o něm pozvánku a následně report. Při troše štěstí o
události napíšou i ostatní účastníci s odkazem na vás.
Události jsou vděčné téma. Můžete psát i o událostech, které neorganizujete, jen jste se jich zúčastnili.
Nebo o těch velkých a známých událostech, na které odmítáte jít a proč.
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NÁZOR
Jak bych jednou pro vždy vyřešila [propírané téma]
Proč nikdy v životě neudělám [populární činnost]
Váš osobní názor může vyvolat diskuzi, ať už jste, nebo nejste slavnou osobností. Pokud vás nikdo
nezná a vaše články čte malý počet lidí, vyberte si alespoň známé téma. K němu se vyjádřete. Téma
musí znát víc lidí, než vás a váš web, aby váš názor přitáhl nové čtenáře.
Můžete být klidně i kontroverzní a mít nepopulární názor. Obojí přitahuje pozornost. Obzvlášť, když si
vyberete téma, které rozděluje. Z lidí se stejným názorem se mohou stát vaši noví čtenáři.
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PREDPOVED
Jaké budou trendy ve [vašem oboru]
Co bude hitem roku [následující rok]
Součástí budování pozice profesionála či guru v oboru jsou předpovědi, hodnocení trhu a
pojmenovávání či definování trendů ve vaší oblasti.
Čtenáři s vámi nemusí souhlasit a můžete se samozřejmě plést. Nikdo přesně neví, co přijde. Můžete
ale vyvolat diskuzi na téma, co přijde a jak to ovlivní váš obor. Připojí se k vám komentující, kteří mají
obavy z budoucnosti, nebo se na ní naopak těší.
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CASE STUDY
Jak jsem získal 12 614 nových návštěvníků díky jedinému článku
Jak jsem zhubla 19 kilogramů za 35 dní
Povedl se vám fenomenální výsledek v oblasti, o které píšete? Sepište podrobnou case study, kde
uvedete každý sebemenší krok na vaší úspěšné cestě. Podpořte článek důkazy, screenshoty, vložte
fotografie reálných výsledků a ideálně i postupu, který k nim vedl.
Neschovávejte si výsledek ani klíčový krok na konec. Prozraďte co nejvíc už v nadpisu. Nebojte, lidé si
budou chtít přečíst podrobnosti.
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POCHVALA
O jedné nedoceněné [profese] a její obdivuhodné práci
Poděkování mému profesorovi za [nezvyklá pomoc]
Když se nad tím zamyslíte, spousta lidí nebo skupin dělá něco, s čím souhlasíte, co se vám líbí, nebo
za co jste rádi. Dokonce i konkurence! Věnujte jim pochvalný článek nebo status.
Za pochvalu něčí dobré práce budete málokdy kritizováni. Naopak vás pochválí každý, kdo vidí totéž.
Dotyčný vám poděkuje a je velká šance, že váš článek bude sdílet dál jako referenci pro svou sociální
bublinu. Vy získáte nové čtenáře z publika dotyčného, k jehož oslovení byste se jinak nedostali.
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KDYBY
6 lekcí, které bych chtěl vědět, než jsem se pustil do [profese]
14 věcí, které bych udělala, kdybych dnes začínala od nuly
Vy už se vrátit v čase nemůžete, takže pro vás je zbytečné přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby...
Pro vaše čtenáře je však takové zamyšlení nesmírně užitečné.
Ať už se svému oboru věnujete jakkoliv dlouho, mezi vašimi čtenáři budou lidé, kteří teď začínají, nebo
kteří ještě nejsou tak daleko jako vy. Napište pro ně článek, kde popíšete, co byste dnes udělali jinak.
Dáte jim tím užitečné rady, na co se mají zaměřit a co naopak vynechat.
9

10

OTÁZKY
Jste příliš líní uspět?
Existují jen 3 typy blogerů, jací jste vy?
Už jste někdy použili otázku v nadpisu?
Vidíte? Jakmile položím otázku, vy začnete přemýšlet o odpovědi. Je to naprosto přirozené chování,
které vyvoláte i mezi čtenáři. Proto rozkliknou článek, který se jich už v nadpisu na něco zeptá.
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POROVNÁNÍ
V ringu: [nástroj] versus [konkurenční nástroj] - důkladné srovnání
Je na focení pro [profese] lepší zrcadlovka Nikon nebo Canon?
Ke svému oboru jistě používáte nespočet produktů, značek a nástrojů. Na trhu konkrétních produktů
často dominují 2 značky. Díky vzájemnému konkurování jsou jejich produkty také hodně podobné. To
je příležitost pomoci nerozhodným uživatelům jejich porovnáním. Je to něco jako 2 recenze v jednom.
Kromě užitečnosti takového článku pro nerozhodné získáte přitakávání fanoušků vítězné značky a
kontrování tvrdých zastánců té, kterou odsoudíte. Z prvních získáte nové čtenáře, z druhých reach.
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NUTNOST
5 věcí, které musíte udělat po každém tréninku [váš sport]
24 nejnutnějších kroků k zabezpečení WordPressu
U článků pracující s nutností se získávají čtenáři snadno. Kdo si přečte nadpis, bude se bát, že
zapomněl na něco skutečně důležitého.
Díky tomu přilákáte nejen začátečníky, ale i skutečné odborníky z vaší oblasti. Ti se chtějí ujistit, jestli
znají všechny body a jestli neexistuje něco, na co zapomínají. V obou případech prodává strach.
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MAPY
Mapa pražských restaurací, kde ví, jak má vypadat presso
Mapa podniků s dětským koutkem, kde si konečně odpočinete
Zpracováním seznamu kvalitních podniků či obchodů do mapy je dobrá možnost, jak získávat nové
čtenáře po dlouho dobu.
Příležitost bude pokaždé, když si nějaký pochválený podnik všimne, že je zmíněn mezi doporučenými,
nebo když se nějaký čtenář zmíní, že konkrétní podnik díky mapě navštívil. Mapu udržujte aktuální.
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TAJEMSTVÍ
3 věci, které jsem dodnes nikomu neřekla
Funkční metoda k [žádanému užitku], o které nikdo nemluví
Tajemství samozřejmě rádi odhalujeme. Takový nadpis probouzí zvědavost. Nechte své návštěvníky
trochu nahlédnout za oponu.
Možná používáte nějakou metodu, za kterou se trochu stydíte. Možná vám funguje něco směšně
obyčejného. Možná vám hodně pomohla náhoda. To jsou přesně ty věci, které se dají podat jako
tajemství.
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NÁSTROJE
Velká recenze [oblíbený nástroj]
[oblíbený nástroj] nově umí nastavit [složitou věc]
Kdo jiný má recenzovat nástroje, než ten, kdo je ke svému oboru každý den používá? A komu jinému
recenzi věřit, když zvažujeme nákup?
Pozornost přitahují i nejrůznější novinky o oblíbených nástrojích. Těch si uživatelé buď nevšimli, nebo
jsou pro ně až teď motivací k používání. Pomáhají samozřejmě i návody, jak s nimi pracovat.
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ODPOVED
Dotaz z mailu: [dotaz] a moje reakce
Moje odpovědi na vaše nejčastější dotazy
Když už se někdo odhodlá vám poslat dotaz do komentáře, pod status, PM zprávou nebo mailem,
může to znamenat jedno. Stejná věc zajímá mnoho vašich čtenářů. Málokdo z čtenářů vám napíše, co
ho zajímá či trápí.
Pokud navíc dostanete stejný dotaz víckrát, je to už alarmující výzva k sepsání odpovědi formou
článku. To už je totiž prakticky jisté, že odpovědí pomůžete velkému procentu svých čtenářů.
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ROZHOVOR
[Jméno Příjmení]: „[citace jeho nejkontroverznější věty]“
Rozhovor s [Jméno Příjmení] o [Obor] a o tom, co ho nejvíc posunulo
Pokud je někdo ve vašem oboru hodně sledovaný, určitě s ním sepište rozhovor. Je jedno, jestli je
úspěšnější nebo ne, a jestli má víc fanoušků nebo méně. V obou případech má jistě část sledujících,
které vy nemáte. Těm rozhovor jistě nasdílí.
Většinou stačí poslat 10 otázek v nasdíleném Google dokumentu. Po doplnění odpovědí druhou
stranou přidejte ještě 3-4 doplňující otázky, které reagují plynule na získané odpovědi.
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ANALÝZA
[Zavedené pravidlo] se plete, mám důkaz
Průzkum trhu [vaše oblast]: kdo má nejvýhodnější nabídku?
Dělejte si vlastní analýzy a průzkumy ve svém oboru. Zkuste pomocí dat zpochybnit tvrzení, které se
vám nezdá. Ověřujte si zavedená tvrzení a prezentujte výsledky svých analýz.
Můžete tím spustit lavinu událostí. Můžete dát do pohybu spoustu lidí. Můžete ovlivnit hodně věcí,
dokonce i hodnotu akcií. Cokoliv se stane, můžete tím získat spoustu pozornosti, odkazů a zmínek.
Mohou o vás i natočit film, jako v případě „The Big Short“ :)
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FAIL STORY
Rozhodnutí, které mě stálo [konkrétně času nebo peněz]
Jak jsem doplatil na přehnaná očekávání a přišel o [množství práce]
Vaši čtenáři nemusí být nutně pozadu za vámi. Můžete jim pomáhat vás předběhnout tím, že budete
sdílet i své neúspěchy a chybná rozhodnutí.
Díky podobným článkům se čtenáři stejných chyb nedopustí. To z článků dělá hodnotný materiál.
Zároveň vás to ukazuje jako chybujícího smrtelníka. To sbližuje a utužuje vztah s vaším publikem.
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MÝTY
7 nejčastějších lží o [váš obor]
Proč [běžná praxe] nefungují, i když všichni říkají opak
Pokud svůj obor už trochu znáte, jistě najdete věci, které nejsou takové, jak se prezentují. Sepište, co
je v oboru špatně. Nebojte se být trochu kontroverzní.
Články, které vyvrací mýty, jsou zejména pro neznalé nováčky velkým přínosem. Čtou je, aby sami
nenaletěli na nějaký nesmysl, který působí věrohodně.
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EVERGREEN
Ultimátní průvodce Facebook reklamou
500 zdrojů, kde se vzdělávat v [váš obor]
Evergreen články jsou něco jako králové a královny vašeho obsahu. Většinou jde o velmi obsáhlé
průvodce nějakou složitou oblastí, na jejichž tvorbě spálíte mnoho času.
Udržujte je aktualizované. Při každé příležitosti na ně znovu a znovu odkazujte. Tyto články by neměly
stárnout. Měla by na nich stát většina stabilní a dlouhodobé návštěvnosti.
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SHROMÁZDENÍ
Nejlepší články měsíce
Nejzajímavější tweety o [váš obor] v roce [rok]
Článek, který přitáhne pozornost, můžete snadno vytvořit i pouhým shromážděním zdrojů, článků,
výroků, statusů z určitého místa, oboru a časového období.
Pozitivní je, že takový článek vám nezabere moc času. Můžete ho vytvořit prakticky kdykoliv, kdy
nevíte, o čem psát. I tady platí, že s ním můžete získat nové čtenáře. Přes sdílení lidí, jejichž práci
nebo status jste v shromažďovacím článku zmínili.
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GURU
Za co vděčím [guru ve vašem oboru]
Kam vedou rady [guru ve vašem oboru]
Můžete sepsat článek i o lidech, kteří jsou považováni za experty. Někdy to může být oprávněně,
protože za sebou mají výsledky, jindy je to spíš póza. V obou případech se k nim můžete vyjádřit a
napsat svůj názor.
Získat můžete zmínku o svém článku od předních gurů ve vašem oboru, sdílení od jejich fanoušků,
případně odpůrců, a někdy také kritiku lidí opačného názoru. Takový článek se zkrátka neignoruje.
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VÝZVA
Pojďme bojkotovat [značka, která se projevila jako nesolidní]
Blogerská výzva: [téma otázek]
Nemám moc rád řetězovky. Jakékoli výzvy k zapojení ostatních z oboru jsou však bez diskuze dobrým
nástrojem k získání návštěvnosti a zpětných odkazů od kolegů.
Vyzvat je můžete k čemukoliv. K zodpovězení sady otázek či vyhecování k osobní produktivitě. Nebo
naopak k ignorování velké značky, která se nějakým způsobem zdiskreditovala. Kromě návštěvnosti a
odkazů se můžete těšit na rozvíření diskuzí.
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NOVOROCNÍ SHRNUTÍ
Novoroční shrnutí a plány do nového roku
Skvělý rok [rok]: Kam jsem se posunul a co si odnáším za rady
Existuje skupina čtenářů, která novoroční shrnutí zbožňuje a každý rok se na ně těší. Je to příležitost k
nahlédnutí do života oblíbeného autora komplexně a včetně osobních drobností. O ty by se jinak
nepodělil. Také se tak trochu poměřujeme, kdo se kam posunul.
Zvykem je dávat na konci odkazy na shrnutí kolegů z oboru. Tak si k vám najdou cestu fanoušci
těchto shrnutí. Třeba se tam o vás dočtou něco, co je přiměje sledovat vás dlouhodobě.
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Tento dokument je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím
osobám bez souhlasu autora.
Michal Majgot
michal@majgot.cz
https://aﬃlak.cz
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