
Pozvánka na podzimní běh DigiAka 

Akademie digitálního marketingu je společný projekt  

sdružení Digitální agentury, sekce při AKA a společnosti Dobrý web. 



Akademie obsahuje 9 modulů 

― Úvod do digitální integrované komunikace (garant: Petr Laštovka, 
COMTECH_CAN) 

 

― Online uživatel a média (garant: Jan Suda, McCANN) 

 

― Search Engine Marketing (garant: Lukáš Rýdl, Mark BBDO) 

 

― Sociální média (garant: Eduard Krečmar, CAN_Media) 

 

― Obsah a e-mailing (garant: Jan Ambrož, Wunderman) 

 

― Byznys cíle a řízení projektů (garant: Petra Balcarová, WMC/GREY) 

 

― Webová analytika (garant: Pavel Jašek, Google) 

 

― User Experience (garant: Luboš Plotěný, Sherpas) 

 

― Prodejní a prezentační dovednosti (garant: Martin Bednář) 

 

 

 
* Uvedená jména garantů odpovídají jarnímu běhu akademie 2019. Předpokládáme, že většina 

bude garantovat jednotlivé moduly i v podzimním běhu, ale upozorňujeme, že změna je možná.  



Certifikát pro úspěšné absolventy 

Komplexní přehled v digitálním 
marketingu 

Obecné znalosti budou ověřeny závěrečným 
písemným testem. 

 

Praktické dovednosti 

V rámci všech modulů budou zpracovávány 
praktické úkoly. 

 

Analytické a strategické uvažování a 
samostatná práce 

V závěru akademie bude hodnoceno vypracování 
samostatné seminární práce. Dále bude 
hodnocena prezentace seminární práce před 
odbornou komisí složenou z garantů. 

 

 

 

 

Certifikát 

 

 

 

 



Celkem 13 setkání (vždy ve čtvrtek) 

= 

 

9 výukových dní  

+  

2 konzultace  

+  

Prodejní prezentace řešení nanečisto 

+ 

Prodejní prezentace řešení 

 
 

Výukové dny probíhají vždy ve čtvrtek od 9:00. Konec výuky 
je v 16:00. Setkání s garanty v rámci konzultačních dní 

plánují studenti sami dle svého uvážení. 

 

 

Podmínkou úspěšného absolvování akademie je minimálně 
80% docházka na výuce. 

 

 

Začátek akademie: 3. 10. 2019  

Konec akademie: 30. 1. 2020  

Výuka probíhá vždy ve čtvrtek v Praze 

do 26. 9. 2019 vstupní test (online) 

3. 10. 2019 
1. modul (Úvod do digitální 

integrované komunikace) 

10. 10. 2019 
2. modul (Prodejní a prezentační 

dovednosti) 

17. 10. 2019 
3. modul (Byznys cíle a řízení 

projektů) 

24. 10. 2019 4. modul (Online uživatel a média) 

31. 10. 2019 5. modul (Webová analytika) 

Od 4. 11. 2019 Konzultační týden  

14. 11. 2019 6. modul (SEM) 

21. 11. 2019 7. modul (UX) 

28. 11. 2019 8. modul (Obsah a e-mailing) 

5. 12. 2019 9. modul (Sociální média) 

Od 9. 12. 2019 Konzultační týden  

2. 1. 2020 odevzdání seminárních prací (online) 

9. 1. 2020 závěrečný test (prezenčně) 

16. 1. 2020 Prodejní prezentace řešení nanečisto 

23. 1. 2020 Prodejní prezentace řešení 

Předpokládaný harmonogram akademie (změna 

vyhrazena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jak akademie probíhá? 

https://www.youtube.com/watch?v=_lBMrH90LSI&feature=youtu.be


Organizační informace a cena 

Začátek akademie:  3. 10. 2019 

Konec akademie:  30. 1. 2020 

Výuka probíhá vždy ve čtvrtek v Praze 

 

 

 

 

 

Běžná cena: 24 950 Kč + DPH 

Cena pro členy AKA: 19 960 Kč + DPH 

 

Jak se přihlásit: 

Přihlášku prosím vyplňte na webu www.digiaka.cz 

Pro uplatnění 20% slevy pro členy AKA uveďte slevový kód: AKAclen 

 

 

 

 

 

Členové sdružení Asociace komunikačních agentur České republiky 

mají 20 % slevu z účastnického poplatku. 

http://www.digiaka.cz/


www.digiaka.cz 

 

 
Petra Pangrácová 

koordinátorka projektu DigiAka 

 

petra.pangracova@digiaka.cz 

mobil: 775 854 238 
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