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Jméno a logo firmy: 

Sciencecom Agency s.r.o.            
Sídlo: Revoluční 1403/28 

Nové Město, 110 00 Praha 1 

1Kontaktní osoba – jméno: Mgr. Eduard Petiška, Ph.D. 

Kontaktní osoba – email, telefon: eduard@sciencecom-agency.com 

Webové stránky: www.sciencecom-agency.com 

Expertíza v oblastech/krátký profil (100 slov): Sciencecom Agency je první česká agentura zaměřená na akademickou komunikaci. Připravuje diseminační 
plány ke grantovým návrhům a specializuje se na internacionalizaci komunikace a analýzu dat. Kromě 
tradičních prostředků komunikace – jako je tvorba webu grantového projektu, příprava a rozesílání tiskových 
zpráv v angličtině a zajištění publikace popularizačních článků v  online médiích – se zaměřuje také na nová 
média. Diseminuje výsledky například na Wikipedii, Facebooku, Twitteru či v odborných fórech na Redditu. 
Veškerá komunikace je doplněna analýzou dat, která dokládá její impakt (například zvýšení počtu zobrazení 
vědeckých výsledků či zvýšení scientometrického skóre impaktu vědeckého výsledku ve veřejném prostoru – 
tzv. altmetrika). 

                                                             
1 Potvrzuji, že disponuji dostatečným právním základem k uvedení osobních údajů kontaktní osoby (v rozsahu jména, e-mailu a telefonu), a zároveň je tato osoba o tomto 

mnou poučena. 
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Zkušenosti/úspěšnost klientů: Sciencecom Agency má zkušenosti se zakázkami pro významné tuzemské i zahraniční klienty. Například pro 
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, VŠCHT, VŠE, Universität Potsdam či německé vydavatelství 
DeGruyter. 

V rámci rámcových programů (H2020, Horizont 
Evropa) poskytujeme následující služby – před 
podáním žádosti o grant: 

Příprava diseminačního plánu a strategie komunikace. 

 
V průběhu konání grantu: 

Komplexní komunikační služby. Zajistíme vytvoření tiskové zprávy v češtině i angličtině, její globální rozeslání 
na relevantní kontakty z naší databáze 10.000+ novinářů a editorů, tvorbu projektového webu, komunikaci 
na Facebooku, Instagramu, Twitteru, Redditu a Wikipedii a veškeré další požadované komunikační služby dle 
požadavků grantového návrhu.  
Věnujeme se také online vzdělávání. Vytváříme například specializované volně dostupné online kurzy (tzv. 
MOOCs z anglického Massive Open Online Courses), které podpoří diseminaci výsledků v průběhu projektu i 
po jeho skončení. 

 
Extra služby, které klientům poskytujeme (např. 
první konzultace zdarma, atd.): 

První konzultace zdarma, datová analýza. 

 


