
 

 



 

SLAVÍKOVÁ 
 

JESSICA 2019 
 

BAKALÁŘSKÁ 

PRÁCE 
 

Internetový influencer jako nástroj marketingu 

 

 

Online Influencer Marketing 

 

 

STUDIJNÍ PROGRAM 
Ekonomika a management 

 

STUDIJNÍ OBOR 
Řízení a ekonomika průmyslového podniku 

 

VEDOUCÍ PRÁCE 
Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.



 

 



 

 

Slavíková, Jessica. Internetový influencer jako nástroj marketingu. 

Praha: ČVUT 2019. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v 

Praze, Masarykův ústav vyšších studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně. 

Dále prohlašuji, že jsem všechny použité zdroje správně a úplně 

citovala a uvádím je v přiloženém seznamu použité literatury. 

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této závěrečné práce v 

souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autor-

ský zákon) v platném znění. 

 

V Praze dne: 13. 05. 2019 Podpis:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych zde poděkovala vedoucí své práce Ing. Štěpánce Frýbové 

Uličné, Ph.D. za ochotu vést tuto práci a za její cenné rady a 

připomínky při vypracovávání práce. Dále bych chtěla poděkovat celé 

společnosti Vodafone, konkrétně pak, Tereze Bernardové a Jakubovi 

Vostatkovi, za poskytnutí dat a rozhovorů. Antonínu Milatovi a Lucii 

Dejmkové za poskytnutí rozhovorů a za diskuze ohledně spoluprací 

s influencery. 

  



 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá influencery a jejich využitím jako nástroj 

marketingu. Cílem práce je vyhodnocení, jak správně influencer mar-

keting využívat v praxi, a informace jaké influencery v České re-

publice vůbec máme. Nejprve je v práci představena oblast „klasic-

kého“ marketingu, do kterého spadá i působení influencerů. Dále je 

představen online marketing, a jak doba internetu mění klasický 

marketing. Na závěr teoretické části je představen samotný influen-

cer marketing, co přesně to znamená, kdo vlastně influencer je a 

jak zapadá do marketingu. Tato práce by měla poskytnout čtenáři 

přehled Influencerů v České republice a firmám by měla být nápomocná 

při výběru influencerů pro jejich spolupráci. Dále je v práci dopo-

ručeno, jak by se měl správně influencer marketing využívat a jaké 

problémy by vás, jako firmu či influencera, mohli čekat ve spolu-

práci. V praktické části je představena kampaň pro společnost Vo-

dafone. Jedná se o analýzu spolupráce společnosti Vodafone, kterou 

nám představí Tereza Bernardová a Jakub Vostatek, s agenturou RENE-

GÃDZ zastupující influencery. Na základě této analýzy, ve které jsou 

shrnuté výhody, nevýhody, rizika a benefity influencer marketingu, 

jsou v závěru práce doporučení, jak by měly spolupráce probíhat. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with influencers and their use as a 

marketing tool. The aim of the thesis is to evaluate how to use 

influencer marketing in practise and which influencers we currently 

have in the Czech Republic. First of all, the area of „classical“ 

marketing, which includes the influence of influencers, is intro-

duced. Furthermore, online marketing is introduced, and how the time 

of the internet changes classical marketing. At the end of the 

theoretic part, influencer marketing itself is introduced, what ex-

actly does it mean, who is influencer and how does it fit into 

marketing. This thesis should provide the reader with an overview 

of influencers in the Czech Republic and should help the companies 

with selection of influencers for their collaboration. Furthermore, 

thesis contains recommendations of how influencer marketing should 

be used and also some ordinarily problems, that could happen in 

cooperation with influencers. The practical part introduces the 

campaign for Vodafone. It is an analysis of Vodafone's cooperation, 

which will be presented to us by Tereza Bernardová and Jakub Vos-

tatek, with the RENEGÃDZ agency representing influencers. Based on 

this analysis, which summarizes the advantages, disadvantages, risks 

and benefits of influencer marketing, there are recommendations at 

the end of the thesis on how the cooperation should take place. 
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Influencer, Influencer marketing, Social media, Online marketing, 

Influencers in the Czech Republic, diagram of influencer marketing  
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Úvod 

V dnešní době jsou využívány ve velkém množství sociální sítě, a 

tím vzniká prostor pro více lidí, kteří se mohou na těchto sítích 

pohybovat a sdílet obsah, který tvoří. Jsou tací, kteří obsah sdílí 

pouze mezi své úzké okolí. A pak jsou tací, kteří zasáhnou širší 

část publika a díky tomu se mohou stát vlivnými uživateli sociálních 

sítí, neboli influencery. 

Influencer marketing je mi velice blízký z pozice pozorovatelky, a 

proto jsem si toto téma vybrala jako svoji bakalářskou práci. Měla 

jsem možnost se s některými influencery setkat osobně a pohybovat 

se při různých spolupracích jako asistentka produkce. Je pro mě 

velice důležité a zajímavé, jak takové spolupráce vznikají a zároveň 

probíhají, proto jsem se rozhodla psát o těchto okruzích influencer 

marketingu. 

Cílem práce je představení nejznámějších influencerů v České a Slo-

venské republice a zhodnocení kampaní, na kterých se influenceři 

podíleli. Dále jsem se rozhodla, že se pokusím prozkoumat, jak 

správně by měla taková spolupráce vypadat a na základě tohoto zjiš-

tění navrhnout schéma, které by mělo pomoci společnostem i influen-

cerům při vytváření spolupráce. 

Strukturu práce, jak jsem uvedla v zadání, jsem lehce pozměnila, 

aby se dalo lépe a srozumitelněji dostát cílům. 

V teoretické části práce nejdříve představím samotný marketing. Dále 

se zaměřím na změny, které v posledních letech tento „klasický“ 

marketing přeměnili, čímž jsou online média. A Další kapitoly budou 

věnovány samotnému influencer marketingu a tomu, jak je možné pro-

pagovat produkt či značku za použití influencera. 

V praktické části představím některé influencery pro Českou a Slo-

venskou republiku a dále zde popíši spolupráci v praxi. Pro prak-

tickou část využiji rozhovory s pracovníky společnosti Vodafone, 

kteří se podíleli na kampaních platformy #jetovtobě. Dále rozhovory 

s CEO společnosti RENEGÃDZ, který byl při spolupráci pravou rukou 

klienta a zároveň ifnluencera a posledním přínosem k mé práci mi 

byla Lucie Dejmková, neboli influencerka GetTheLouk, která byla 

součástí kampaní platformy #jetovtobě a zároveň se mnou diskutovala 

o dalších spolupracích v České republice, které budou s Vodafone 

kampaněmi porovnávány a na závěr zhodnoceny. 

V práci využiji, vzhledem k tématu, převážně elektronické zdroje. 

Pro některé kapitoly, jako je například marketing, marketingový mix 

a podobné, využiji i zdroje knižní. A hlavními zdroji pro moji 
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praktickou část budou již zmiňované rozhovory, které mi budou pří-

nosem do této části. Tyto rozhovory přinesou tři pohledy na spolu-

práce s influencery, jenž mohu zhodnotit a na základě toho navrhnout 

schéma, které budou moct využívat nejen společnosti, ale i samotný 

influenceři, při plánování společných kampaní. 
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1 Marketing 

Mnoho lidí vnímá marketing pouze jako prodej a reklamu, jelikož 

všude vidí hlavně letáky, inzeráty a reklamy. Samozřejmě prodej a 

reklama do marketingu patří, ale musíme zdůraznit, že to jsou pouze 

jeho dvě složky, které nemusí být vždy ty nejdůležitější. Díky pře-

dešlé větě lze říct, že dříve lidé marketingem chápali schopnost 

prodat – „přesvědčit a prodat“. Dnes se ale marketéři a odborníci 

snaží, aby lidé vnímali marketing především jako cestu k tomu, jak 

uspokojit zákazníka a nejen ho přesvědčit o koupi. 

Aby mohla společnost výrobek prodat, tak ho musí nejdříve vyrobit. 

Kdežto samotný marketing začíná mnohem dříve, než společnost výrobek 

připraví k prodeji. Nejdříve manažeři musí zjistit, jaké mají zá-

kazníci potřeby – jak jim prodat přesně takový výrobek, který po-

třebují, musí určit intenzitu a rozsah prodeje a rozhodnout, jestli 

bude výrobek přinášet společnosti i nějaké zisky. Marketing násle-

duje výrobek celou dobu jeho životnosti.  

Cílem marketingu je udržet stálé zákazníky a zároveň přilákávat i 

nové, ať už zlepšením výkonu, vylepšením vzhledu nebo jinými různými 

úpravami produktu. Manažeři po prodeji analyzují výsledky prodeje a 

snaží se ponaučit především z negativních výsledků, ale mohou se 

ponaučit i z výsledků pozitivních. Poté chtějí své výsledky vylep-

šit, případně úspěch prodeje zopakovat. 

Jeden ze zakladatelů moderního managementu, Peter Drucker, jednou 

řekl: „Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je 

znát a chápat zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně 

odpovídala… a prodávala se sama“ (Kotler, Moderní marketing, 

2007)(strana – 38). Dle Petera Druckera lze tedy tvrdit, že správný 

marketér by měl dokázat správně určit potřeby zákazníka tak, aby 

společnost výrobek snadno prodávala a dokázala vytvořit správné 

produkty, které budou zákazníkovi nabízet vysokou hodnotu a aby je 

společnost mohla správně distribuovat a hlavně správným směrem pro-

pagovat. 

 

1.1 Marketingový mix 

McCarthy klasifikoval nejrůznější marketingové aktivity do čtyř ši-

rokých kategorií nástrojů marketingového mixu, které označil jako 

4P marketingu: výrobek, cena, distribuce a komunikace (product, 

price, place, promotion). (Kotler & Keller, Marketing management, 

2013)(str. 55) 
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Marketingový mix je tedy soubor čtyř nástrojů marketingových 

aktivit, díky kterým může společnost ovlivňovat poptávku po svém 

produktu.  

Marketingový mix je pro společnost velice důležitý ukazatel, jelikož 

společnost potřebuje vyrobit produkt, určit, kde ho bude prodávat, 

nastavit jeho cenu, tak aby se prodával a propagovat, aby o něm 

zákazníci věděli a chtěli si produkt koupit. 
 

 

Obrázek 1: Marketingový mix 

1.1.1 Produkt 

Jedná se o nejdůležitější složku marketingového mixu. Lze tím chápat 

všechny výrobky a služby nabízené společností na trhu, za účelem 

uspokojení zákazníkových potřeb. „Podle definice Americké marketin-

gové asociace je za produkt považováno to, co lze na trhu nabíd-

nout k upoutání pozornosti, k získání, užívání anebo ke spo-

třebě, tj. vše, co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo 

potřeby zákazníků.“ (is.mendelu) Produkt může být hmotného i ne-

hmotného charakteru; tedy například fyzické předměty, služby, místa, 

organizace, myšlenky, osoby a mnoho dalších hmatatelných i nehmata-

telných věcí. 

Jde o produkt jako celek, který rozdělujeme do třech základní úrovní: 

jádro produktu – jedná se o hlavní užitek, který poskytuje zákazní-

kům -, vlastní produkt – jedná se o kvalitu výrobku (Design, prove-

dení i obal) - a rozšířený produkt – jedná se o faktory, které 
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zákazník vnímá jako poskytnutou výhodu, většinou jsou to spojené 

služby s produktem. 

1.1.2 Distribuce 

Jedná se o proces distribuce produktu z místa vzniku do místa pro-

deje. Cílem tohoto P marketingového mixu je poskytnout zákazníkovi 

produkt na pro něho příjemně dostupném místě, ve vhodný čas a do-

statečném množství. 

1.1.3 Cena 

Jde o vyjádření hodnoty produktu, kterou společnost vyžaduje. V nej-

častějším případě je cena peněžního charakteru, ale může se jednat 

i o směnu „produkt za produkt“, či jiný předem dohodnutý směnný 

obchod. Cena produktu je jediným marketingovým P, které společnosti 

přináší zisk. 

1.1.4 Propagace 

Propagace je posledním ze 4P marketingového mixu. Jedná se o složku, 

která je velice významná a mimořádně viditelná. Mnoho lidí, jak už 

bylo zmíněno na začátku, si pod pojmem marketing představí prodej a 

reklamu, která je spojená právě s propagací. Prostřednictvím propa-

gace společnost sděluje informace o produktu zákazníkům, ale i třeba 

obchodním partnerům. 

Tímto P se budeme v práci zabývat nejvíce, jelikož Influencer mar-

keting je především o propagaci produktu nebo samotné společnosti. 

 

1.2 Komunikační mix 

Komunikační mix, někdy nazýván i jako marketingová komunikace, je 

součástí marketingového mixu, jedná se o marketingové P - Propagace. 

Jedná se o součást komunikační strategie, kdy je potřeba zvolit 

optimální komunikační a mediální mix. 

Komunikačním mixem lze rozumět způsoby a formy marketingové komuni-

kace, kterými se společnost snaží komunikovat informace o produktech 

či službách, které nabízí, svým stálým i potencionálním zákazníkům. 

Obzvlášť ve službách je tato složka důležitá. Jedná se o nehmotný 

produkt, který je nabízený zákazníkovi, a tak musí být správně ko-

munikován, aby se snížila zákazníkova nejistota při výběru a zvýšila 

se ochota nákupu této služby. Jak již bylo řečeno, jde o komunikaci 

firmy směrem k zákazníkovi, ale toto není jediná cesta komunikace. 

Komunikační mix se nastavuje i z důvodu, abychom měli odezvu od 
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zákazníka, takže komunikace může probíhat i od zákazníka směrem 

k firmě.  

V komunikačním mixu se využívá model AIDA, kterému předcházel model 

LSB (look- stay- buy). Jedná se o prodejní metodu, která ukazuje, 

postupné, stupňovité a účinné působení propagace. Jde tedy o proces 

fungování reklamy, jak by společnost měla upoutat zákazníka, aby si 

produkt koupil.  

Skládá se ze čtyř fází, ale je možné model vidět i v pěti fázích, 

kdy se připojuje tzv. fáze S (Satisfaction – uspokojení zákazníka). 

První fáze je tzv. upozornění (attention), kdy je potřeba zákazníka 

upozornit a upoutat jeho pozornost na produkt. Další fází je zájem 

(interest), kdy musí propagace vzbudit zákazníkův zájem o produkt. 

Další fáze, touha (desire), napomáhá k tomu, že zákazníka přesvěd-

číme o výhodách produktu a u zákazníka poté vzniká touha a zájem o 

produkt a poté vznikne přání po vlastnictví produktu. Poslední fází 

je akce (action), kdy jde už pouze o to, aby společnost vyzvala 

zákazníka k akci (ke koupi). Jak již bylo řečeno, občas se vyskytuje 

pátá fáze, která říká, že zákazník je s produktem spokojen a může 

produkt doporučit. 

 
Obrázek 2: AIDA model 

Komunikační mix má své komunikační prostředky, které se nazývají 

také jako média nebo kanály. Média proto, že pomocí nich se přenáší 

nějaký obsah, provádí se komunikace. Nová média jsou digitální mé-

dia, tj. CD/DVD, webové stránky, počítačové hry, sociální sítě a 

podobné, ale mohli bychom to shrnout i do širšího pojmu – celý 

internet. 

Stejně jako marketingový mix, i komunikační mix má své nástroje. 

Tyto nástroje se mohou vyskytovat v online i v offline podobě. Nedá 
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se jasně určit, kolik těch nástrojů sem přesně patří, jelikož každý 

uvádí jiné nástroje, ale my si představíme takové ty základní a 

nejčastější, kterými jsou: reklama, přímý marketing, podpora pro-

deje, public relations, osobní prodej a eventy a sponzoring. 
 

 

Obrázek 3: Integrovaná marketingová komunikace 

1.2.1 Reklama 

Jedná se o komunikační nástroj, který má informovat a přesvědčovat 

cílovou skupinu. Z komunikačního mixu je to nejvýraznější nástroj, 

díky čemuž se dá chápat, že lidé považují marketing pouze jako 

reklamu. Jelikož jde o nejvýraznější nástroj, tak je i jeden z nejd-

ražších. 

Hlavní funkcí je navázat vztah se stávajícím nebo potencionálním 

zákazníkem. Reklama v masových mediích představuje budování značky 

– zvyšování povědomí a ovlivňování postojů k ní. Reklama zvyšuje 

atraktivitu a v některých případech i důvěryhodnost značek. Jedná 

se tedy o nejúčinnější způsob, jak posílit image značky. Když spo-

lečnost správně zvolí atributy reklamy, může pak ovlivňovat svoji 

přitažlivost. 

Nalezneme tu i nedostatky – veliká konkurence, reklamní zahlcení 

populace, což může vést k tomu, že lidé věnují reklamám menší po-

zornost a jsou jimi i podráždění.  

Online 
komunikace

Reklama

Direct 
marketing

Podpora 
prodeje

Public 
relations

Eventy a 
sponzoring

Osobní 
prodej
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Reklama je těžko měřitelná, a proto zde existuje ukazatel zvaný 

reklamní elasticita, který ukazuje procentuální změnu v počtu pro-

daných kusů konkrétního produktu. Podle výzkumů je známo, že hodnota 

reklamní elasticity se pohybuje kolem hodnoty 0,1 %, z čehož vy-

plývá, že při navýšení reklamního rozpočtu o 10 %, může společnost 

očekávat nárůst prodaných kusů pouze o 1 %. 

1.2.2 Přímý marketing 

Přímý marketing, z anglického direct marketing, se původně objevil 

jako levnější alternativa osobního prodeje, jelikož obchodní zá-

stupci už nemuseli k zákazníkovi osobně, ale stačilo nabídku zaslat 

poštou a tím snížit náklady. Jedná se tedy o přímý prodej, nikoliv 

o osobní setkání. V dnešní době se využívá mnohem více než osobní 

prodej. 

Nástroje direct marketingu můžeme rozdělit do třech skupin. Jedná 

se o poštovní či kurýrní zásilky – direct maily, katalogy a neadresná 

roznáška. Dále telefonní direct marketing – telemarketing a mobilní 

marketing. A poslední skupinou je direct marketing prostřednictvím 

internetu – e-maily, e-mailové newslettery a webináře. Můžeme mezi 

tyto nástroje zahrnout i sdělení přes sociální sítě – online chaty, 

příspěvky a podobné. 

Přímý marketing se oproti reklamě zaměřuje na užší segmenty, pří-

padně i na jednotlivce a zároveň se s reklamou prolíná. Lze při tom 

určit mnohem perspektivnější zákazníky pro společnost. 
 

 

Obrázek 4: Direct marketing 
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1.2.3 Podpora prodeje 

Jedná se o krátkodobé aktivity vedoucí přímo k posílení prodeje, 

především na konkrétním místě prodeje. Můžeme tím rozumět takové 

pobídky, které podněcují okamžitý nákup. 

Nejčastějším stimulem jsou snížené ceny - přímé slevy, výhodná ba-

lení, kupony a podobné. Dále techniky, které zákazník vnímá jako 

obdarování věcnou odměnou – prémie, soutěže, ochutnávky nebo re-

klamní dárky. Patří sem i různé věrnostní programy společnosti. 

Podpora prodeje vede ke zvýšení objemů prodejů, někdy to může být 

až o desítky procent, ale většinou je to pouze krátkodobý nárůst a 

nevede k dlouhodobé loajalitě zákazníků. 

Společná podpora prodeje – to je takový způsob podpory, kdy zapojíme 

dodavatele nebo partnery, aby se s námi podíleli na akci organizačně 

i úhradou části nákladů. Tento způsob bývá velice organizačně ná-

ročná, ale většinou výhodná. 

1.2.4 Vztahy s veřejností 

Nejčastěji označované jako Public relations nebo pouze PR. Jedná se 

o aktivity vůči veřejnosti, které slouží především pro zájmy spo-

lečnosti. Cílem je vytvořit pochopení a soužití organizace s okolím 

a poté toto pochopení podporovat. Špatné vztahy s veřejností by 

mohli vést k špatnému obchodnímu úspěchu společnosti. Je tedy dobré 

PR využívat především pro budování dobrého jména a pověsti společ-

nosti, případně poté produktu či služby. 

PR je nástroj, který nic neprodává, pouze informuje o značce a 

aktivitách společnosti a poskytuje relevantní informace cílové sku-

pině. Mnoho lidí si je plete s reklamou, a proto pak do PR aktivit 

zahrnují otravná reklamní sdělení. 

PR se řadí do různých forem komunikace a komunikačních kanálů a 

zahrnují dva základní okruhy aktivit – vnitřní a vnější PR. Vnitřní 

PR se zaměřuje na zaměstnance a cílem je motivovat je a harmonizovat 

se zájmy společnosti a jejími strategickými cíli. Vnější PR je za-

měřené na partnery a veřejnost a jde o zlepšování image společnosti. 

Vztahy s veřejností využívají různé formy komunikace, takovými for-

mami mohou být PR články v mediální komunikaci, tiskové konference, 

prezentace společnosti, výstavy a mnoho dalších. 

1.2.5 Osobní prodej 

Tento nástroj komunikačního mixu je především o přímém kontaktu se 

zákazníkem, dostaneme okamžitou zpětnou vazbu a můžeme individuálně 

komunikovat, případně argumentovat. 



 

 15 

Jedná se o prodej většinou mezi firmami (B2B trh) nebo prodej pro-

duktů s dlouhodobou spotřebou přímo konečnému zákazníkovi (B2C trh). 

Jde o prodej osobně, tváří v tvář, nikoliv po e-mailu nebo telefonu. 

Tato forma prodeje je vysoce nákladová a má relativně menší zásah. 

Avšak když už se nějaký takový prodej uskuteční, tak úspěšnost pro-

deje je vysoká, jelikož jde ve většině případu o obchod, který je 

předem domluvený. 

V dnešní době už se tak často nevyužívá, ale stále má významnou 

pozici v komunikačním mixu, a dokonce možná i mnohem významnější, 

než kdy míval. 

1.2.6 Eventy a sponzoring 

Event marketing je nástroj, který pojednává o prožitku, události a 

komunikaci – zprostředkovat zákazníkovi emocionální zážitky spojené 

s firemní značkou. Nejčastěji se jedná o sportovní, umělecké, 

gastronomické či společenské akce, které vzbuzují v cílové skupině 

emoce, které napomáhají zvýšit oblíbenost značky. 

Cílem event marketingu je zaujmout cílovou skupinu tak, aby měla 

chuť se akcí účastnit. 

Sponzoring je nástroj, kterým společnost podporuje třetí osoby. 

Jedná se o finanční částky nebo věcné prostředky, za které společ-

nost dostává dohodnutou protislužbu, nejčastěji propagace či re-

klama. Společnost je propagována takovým způsobem, že je jejich 

název různými formami zvýrazněn nebo zmíněn. 

Tento nástroj komunikačního mixu je jedním z nejdůležitějších a 

nejvýznamnějších. 

 

1.3 Word-of-mouth marketing 

Word-of-mouth marketing, nebo také pouze WOM marketing, můžeme volně 

přeložit jako ústní marketing, tedy „osobní doporučení“ nebo něco 

„o čem se mluví“. Tato forma marketingu je v podstatě reklama, která 

se šíří psanou či mluvenou formou mezi stávajícím zákazníkem a zá-

kazníkem potencionálním. 

Jde o nástroj, který je zaměřený na ústní šíření reklamy a je sou-

částí tzv. buzzmarketingu1. 

Lze rozlišovat dvě podoby: spontánní a umělý WOM marketing. Účin-

nější podobou je ten spontánní, jelikož se jedná o přirozenější 

                       

 

 
1 Buzzmarketing – marketing, který se zaměřuje na rozruch (buzzu) okolo 

jedné určité značky 
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podobu. Umělý WOM marketing je ve většině případu rozpoután produ-

centem nebo reklamní agenturou. 

 

1.4 Vliv internetu 

Přestože počátky internetu se uvádějí přibližně v padesátých letech 

dvacátého století, tak marketing na internetu (online marketing) se 

objevuje mnohem déle, počátky online marketingu se uvádějí ke konci 

devadesátých let. První internetová reklama vznikla v roce 1994 a 

tehdy někteří marketéři pochopili, že internet má v marketingu ve-

liký potenciál. Ze začátku byl online marketing komplikovanější 

kvůli omezenému přístupu k internetu, ale časem se tyto podmínky 

zlepšili a firmy se začaly prezentovat na svých webových stránkách, 

které nahrazovaly klasické tištěné brožury nebo obrovské a těžké 

katalogy. Později se však marketing na internetu vyvinul natolik, 

že firmy mohli začít na internetu už i prodávat.  
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2 Online marketing  

Internetový marketing, často označován jako online marketing, digi-

tální marketing, e-marketing nebo třeba i web-marketing, je cesta 

k dosažení marketingových cílů za pomoci internetu. Internetový mar-

keting se od digitálního a online marketingu liší tím, že se nejedná 

o marketing s použitím mobilních zařízení, čímž můžeme říct, že 

online marketing je část internetového marketingu s rozšířením na 

mobilní a ostatní zařízení. 

Online marketing vznikl díky zdokonalení a rozvíjení multimédií, 

newsletterů, bannerů a podobných marketingových produktů, které po-

máhají zjišťovat zákaznické preference, názory a připomínky k pro-

duktům. 

Díky internetu máme v dnešní době více možností. Máme mnohem lepší 

dostupnost k informacím, což v internetovém marketingu pomáhá k 

tomu, aby mohli zákazníci produkty lépe porovnávat (cenu, kvalitu, 

recenze, apod.). 

Dnes je, díky internetovému marketingu, klasický marketing už lehce 

odsunut na druhou kolej, ačkoliv by se měl stále využívat v každé 

firmě, nejenže by měly komunikovat i prostřednictvím offline medií, 

ale musí řešit i přepravu a cenovou politiku. Některé firmy se však 

odebrali pouze k online marketingu a offline prostředí úplně opus-

tili, což není úplně správné. 

 

2.1 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou internetové služby, díky kterým si může uživatel 

vytvářet profily, osobní nebo firemní, komunikovat nebo sdílet fo-

tografie, informace, videa a mnoho dalšího. Jde o platformy, které 

uživatelé plní svým obsahem, a proto takové platformy existují. 

Sociální sítě lze dělit na osobní a profesní, toto dělení je založené 

na obsahu dané sítě. Sociální sítě mají vytvářet virtuální vztahy 

mezi uživateli. V dnešní době je to veliký trend pro budoucí poten-

ciál v PR. Je možné se velice snadno dostat k lidem nejen v České 

republice, ale například sledovat osoby i na území Ameriky, Asie a 

po celém světě. 

Uživatelé na sociálních sítích sdílejí obsah, ať už fotografie, 

články, prezentace apod., to se poté liší na základě formy obsahu 

dané sociální sítě. Některé sociální sítě nabízejí i tu výhodu, kdy 

uživatelé spolu mohou přímo komunikovat, jedná se o pojem Instant 

Messaging, což je například Messenger od Facebooku, WhatsApp a mnoho 

dalších. 
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Sociální sítě jsou díky dnešní době považovány za nejrychleji ros-

toucí nástroj online marketingu. Rostoucí počet uživatelů sociálních 

sítí a zájem být součástí tohoto trendu využili společnosti a začali 

tvořit reklamy i na těchto online platformách. 

Dále si představíme, v dnešní době, nejpoužívanější a nejsledova-

nější sociální sítě, které napomáhají právě k existenci influencer 

marketingu. 

2.1.1 Facebook 

Facebook byl založen studentem informačních technologií, Markem Zuc-

kerbergem, v roce 2004, kdy ho požádali dva studenti Harvardské 

univerzity, zda by jim nepomohl naprogramovat systém pro jejich 

univerzitu, který by měl studenty spojovat a díky němuž by se mělo 

snadněji komunikovat mezi s sebou. Některé zdroje uvádějí, že Mark 

Zuckerberg tento systém ukradl a postupně systém otevíral i jiným 

univerzitám. 

Díky vysokému počtu uživatelů této platformy, se Facebook stal za-

jímavým médiem pro firmy a influencery. Obecně je platné, že Face-

book je pro influencery spíše vedlejší platformou, samozřejmě jsou 

výjimky. Někteří influenceři působí pouze na Facebooku, ve většině 

případu to jsou sportovci a celebrity. Influenceři dnešní doby 

v této platformě nevidí už takový potenciál, ale sdílí zde svůj 

obsah z ostatních platforem, aby měli větší dosahy. Jsou agentury, 

které Facebook influencerům doporučují a zároveň jsou agentury, 

které tuto platformu vůbec do kampaní nezahrnují. 

Facebook má stále své výhody oproti ostatním sociálním sítím. Uži-

vatele jsou zde zvyklý na odkazy, sdílení a prokliky, což na někte-

rých jiných sociálních sítí nelze. Dále tato platforma zahrnuje 

Messenger, který je nejvyužívanějším komunikačním kanálem mezi přá-

teli na sociálních sítích. 

2.1.2 Instagram 

Mobilní aplikace založena Kevinem Systromem v roce 2010, byla nej-

prve pouze médiem pro sdílení fotografií. S postupem času se tato 

síť vyvinula v nejpoužívanější platformu pro influencery a tudíž i 

pro influencer marketing. Je to totiž platforma, na které se dá 

nejjednodušeji tvořit spolupráce s influencery. Umožňuje používání 

hashtagů2, což napomáhá propojit obsah všech uživatelů. 

                       

 

 
2 Hashtag – Slovo nebo fráze s označením #. Lze chápat jako tzv. klíčové 

slovo. 
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V roce 2012 byla aplikace prodána společnosti Facebook a stále se 

rozvíjí. Facebook umožnil v aplikaci mnohem rozsáhlejší možnosti 

úprav fotografií a v roce 2016 bylo uvedeno Instagram Stories, což 

je funkce podobná aplikaci Snapchat3, kdy uživatel nahraje fotogra-

fii nebo video do tzv. příběhu, který v aplikaci vydrží 24 hodin a 

poté zmizí. Díky této změně mohou uživatelé mnohem živěji využívat 

obsah, vyprávět příběh s kontextem a také se prodloužila doba pou-

žívání aplikace. 

Dále bylo přidáno živé vysílání, což umožňuje uživatelům být propo-

jenější se svými internetovými kamarády a influencerům s fanoušky a 

komunikovat s nimi přímo. Jedná se o tzv. online video chat, kdy 

uživatel spustí živé vysílání a diváci se ho mohou v komentářích 

ptát na otázky, na které on ihned odpovídá. 

V dnešní době je tato platforma jednou z nejvyhledávanějších a 

nejpoužívanějších pro influencer marketing. Jedná se totiž o plat-

formu, která přináší rychlejší a jednodušší používání, informace od 

influencera k fanouškům je přenesena jednodušeji a rychleji a kam-

paně mají tak větší vizuální atraktivitu. 
 

 
Obrázek 5: Reklama na Instagramu 

  

                       

 

 
3 Snapchat – aplikace na posílání fotografií a krátkých videí. 
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Na obrázku 5: Reklama na Instagramu je možné vidět jeden ze způsobů, 

jak spolupráce s influencerem vypadá a probíhá přes sociální síť 

Instagram. Influencer, jenž spolupracoval se společností, sdílel 

fotografii, ke které napsal jednoduchý popisek, o co se jedná a 

zároveň tento příspěvek označil jako propagaci. V anglickém znění 

PAID PARTNERSHIP WITH a v českých verzích této platformy PLACENÉ 

PARTNERSTVÍ S. Jiní influenceři spolupráci označují hasthagy (#ad, 

#spoluprace apod.) a jsou influenceři, kteří spolupráce neoznačují 

vůbec. To by se dalo považovat za klamavou reklamu. 

2.1.3 YouTube 

Platforma YouTube vznikla v roce 2005 za účelem sdílení a uchovávání 

uživatelských (neprofesionálních) videí, což vyznívalo i z jejich 

motta – „Your Digital Video Repository“. Uživatelé zde nahrávali 

videa, která chtěli nasdílet nejen svým kamarádům, ale doufali, že 

tím pobaví nebo informují i okolní svět. Jednalo se o tzv. „user-

generated content“, což mělo větší úspěšnost, než televize. 

V roce 2006 byla tato platforma prodána společnosti Google, která 

nejprve změnila motto na „Broadcast Yourself“ – v překladu „vysílání 

se“. Díky tomuto mottu a novým funkcím platformy se pohled lidí 

změnil a to pomohlo k nastartování jejich touhy sdílet svá vlastní 

videa a vysílat je do světa jako je tomu v televizi prostřednictvím 

pořadů, čímž společnost změnila celou platformu do dnešní podoby. 

Na YouTube je možné videa nejen nahrávat, ale i sledovat, komento-

vat, sdílet, hodnotit nebo na ně i odkazovat. Díky tomuto je možné 

uživatele tzv. rozprofilovat na sledující nebo na nahrávající. 

Jak již bylo zmiňováno, dříve byla nahrávána videa spíše amatérského 

typu, což se postupem času měnilo na více profesionálnější videa a 

obsah této platformy začal být kvalitnější a sledovanější. Vzhledem 

k těmto skutečnostem se na Youtube začalo rozvíjet mnohem více 

tvůrců, youtubeři, kteří přinesli tři hlavní nové formáty videí, 

které se vyvinuly na této platformě a ne za pomoci televizní před-

lohy. Prvním z těchto formátů jsou „lajfstajlové“ návody, kdy tvůrce 

točí o make-upu nebo módě, většinou jsou to dívky, které předávají 

poznatky a vychytávky dalším dívkám.  

Dalším formátem jsou let’s playe, jedná se o videa, kdy tvůrci 

natáčí obrazovku a zároveň i sebe, jak hrají počítačové nebo mobilní 

hry.  

A posledním formátem jsou tzv. vlogy, kdy se tvůrce nebo tvůrci 

zabývají různými tématy a většinou dovolí fanouškům nahlédnout do 

svého života – většinou se jedná o vlogy z dovolené nebo vlogy – 

den youtubera.  
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Formát, jenž je inspirovaný televizními pořady, jsou tzv. komediální 

sketche, kdy tvůrce tvoří zábavná krátká videa. Většina youtuberů 

se zabývá jedním z těchto formátů.  

Videa na YouTube jsou relativně jednoduchá na produkci, a proto je 

může tvořit skoro každý. Může zde sdílet i témata, které se do 

tradičních médií nedostanou. Zároveň nabízí tato platforma možnost 

výdělku díky přehrání či zobrazení reklamy, která je před videem 

nebo součástí videa, jako vyskakovací banner. Další možností jsou 

krátká vide, která jsou vložená do průběhu videa, jedná se o reklamy 

jako v televizi v průběhu pořadu. (viz. níže) 
 

 

 

Obrázek 6: Reklama ve videu 
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Obrázek 7: Překryvná reklama 

 

Obrázek 8: Přeskočitelné reklamy 
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Na obrázku 6 je možné vidět, jak je reklama ve videu označena. Jedná 

se o překryvné reklamy (obrázek 7), přeskočitelné video reklamy 

(obrázek 8), nepřeskočitelné video reklamy, mikrospoty nebo sponzo-

rované karty. Toto jsou možnosti, jak se dá na této platformě vydě-

lat, nikoliv však zpropagovat produkt za spolupráce s influencerem. 

2.1.4 Blogy 

Blogy jsou deníky v online verzi, kde se články řadí od nejnovějšího 

po nejstarší. Většinou se jedná o osobní psanou formu, kdy to působí, 

že autor si je se čtenářem blízký. Blogeři se věnují konkrétním 

tématům nebo zaměřením, čímž většinou cílí na určitou cílovou sku-

pinu, které jsou tato témata nebo odvětví blízká, čímž se dá vyvolat 

i diskuze mezi čtenáři za pomoci komentářů. (viz. Obrázek 9) 

Nejčastější formy blogů, jsou tzv. osobní blogy, kdy autor píše o 

svém životě a nemusí se zaměřovat pouze na jedno konkrétní téma. 

Samozřejmě jsou i blogy módní, kosmetické, politické nebo třeba 

byznysové. 

Blog je na rozdíl od ostatních platforem brán více jako zábavní, 

kreativní a osobní platforma a není tolik založena na byznyse. Jde 

spíše o osobní deník, který je ale sdílený s okolím. 
 

 

 

Obrázek 9: Komentáře na blogu 
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2.2 Influencer marketing 

Jedná se o část marketingu, která je jednou z nejčastějších při 

marketingových kampaních. Využívají se tzv. influenceři, jelikož 

dokáží přirozeně a ve většině případů i důvěryhodně předat svým 

fanouškům komerční sdělení. Je to tedy jeden z nejlepších nástrojů 

pro obchodní reklamu, která by měla posluchače zaujmout a zvýšit 

jeho zájem o produkt či službu. 

2.2.1 Influencer 

„Influencer je člověk, který má okolo sebe vybudovanou početnou 

komunitu lidí na sociálních sítích, kde se vyjadřuje k různým téma-

tům.“ (Vejsada, 2017) 

Influencer je tedy osobnost působící na internetu, která dokáže díky 

svému obsahu, jenž vytváří, ovlivňovat chování dalších uživatelů na 

internetu. Mezi tyto „vlivné osobnosti“ se nejčastěji řadí youtubeři 

a instagrameři, ale mohou to být i herci, hudebníci nebo i samostatné 

firmy, kteří působí na internetu. 

Mezi influencery se řadí i lidé, kteří nemají tak veliký dosah mezi 

všemi fanoušky, těm se pak říká mikroinfluenceři. Mnoho společností 

rádo využívá tyto mikroinfluencery, jelikož jsou méně nákladní, 

velmi často se s nimi lépe spolupracuje a občas jsou ve své oblasti 

i významnější než influenceři s velikým dosahem. 

Je velice těžké přesně určit, koho můžeme považovat za influencera, 

jelikož někdo může fanoušky ovlivňovat i s nízkým počtem odběratelů, 

čtenářů, posluchačů, sledujících a dalších.  

Na sociálních sítích, jak už bylo řečeno, si uživatelé vytvářejí 

imaginární přátele, se kterými sdílí svůj život. Čím více mají za-

jímavější obsah, tím větší mají potenciál stát se tzv. influencerem. 

Každý uživatel je jiný, a proto mají potenciál úplně všichni. Ně-

kteří „kamarádí“ s člověkem, který sdílí svůj život dopodrobna, ně-

koho zajímá daný influencer kvůli oblasti automobilů nebo radám 

z beauty&fashion oblasti a jiní sledují například reakční videa na 

Youtube. 
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2.2.2 Spolupráce s influencery 

Spolupráce s influencery se v průběhu času proměnila. Dříve mnoho 

firem využívalo influencery spíše jako ambasadory4, což není to samé. 

Při spolupráci s influencery je důležité sledovat mnoho faktorů. 

Některé firmy, občas i agentury, se zaměřují pouze na počet odběra-

telů nikoliv však na dosahy a relevantnost daného influencera, a 

proto může pak spolupráce skončit jako veliké fiasko. Těmito faktory 

jsou například: zda má vybraný influencer dosah ve správné cílové 

skupině a zda není irelevantní pro moji značku. Pokud například 

prodáváme fitness oblečení, musíme hledat mezi influencery, kteří 

cvičí, ne let’s play influencery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       

 

 
4 Ambasador – osoba, jenž je spojená se značkou dlouhodobou spoluprací. 
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3 Spolupráce s influencery v praxi 

V této části práce vám představím nnfluencery, kteří působí v České 

a Slovenské republice. Dále vám představím některé kampaně, které 

probíhali v České republice za spolupráce s influencery. 

Jako jednu část jsem si vybrala společnost Vodafone a její kampaň 

#jetovtobě, která je zaměřená na mladou generaci. 

Dle mého uvážení, by spolupráce měla začít ze strany klienta (v 

našem případě společnosti), která požádá influencera, zda by se 

nepodílel na jejich kampani. Případně lze zvolit cestu přes agen-

turu, která by měla za klienta vše vyřešit. Spolupráce by měla být 

jasně nastavená a určená – což znamená: termíny dodání příspěvků, 

jak přibližně budou příspěvky vypadat a jakou odměnu je klient 

schopný za tuto spolupráci dodat. 

Myslím si, že Vodafone zadal kampaň agentuře, kdy měl již jasné 

představy, jak by měla kampaň vypadat. Ta tyto požadavky zpracovala 

a navrhla konkrétním influencerům, které si Vodafone vybral. Influ-

encer s podmínkami spolupráce souhlasil nebo nesouhlasil a poté se 

uzavřela smlouva mezi Vodafonem a influencery. 

Na základě rozhovorů s pracovníky společnosti Vodafone, CEO společ-

nosti RENEGÃDZ a s influencerkou, kteří se podíleli na kampani, vám 

představím jejich spolupráci a popíšu, jak spolupráce probíhala. 

Když jsem komunikovala s CEO agentury a se samotnou influencerkou, 

využila jsem situace a zeptala jsem se i na ostatní spolupráce, 

které také představím a zhodnotím. Dále se dozvíme představy pra-

covníků společnosti Vodafone i samotných influencerů o influencer 

marketingu, jak by podle nich měla správně vypadat spolupráce, jaké 

mají zkušenosti, a na závěr tuto kampaň zhodnotím. Na základě ana-

lýzy navrhnu schéma a poznatky, jak správně by tedy taková spolu-

práce měla probíhat. 

 

3.1 Influenceři v České republice 

V České republice působí mnoho influencerů a je možné je rozdělit 

do různých oblastí, ve kterých působí. V teoretické části byly zmi-

ňované čtyři hlavní oblasti – „lajfstajlové“ vychytávky, let’s 

playe, vlogy a komediální sketche. Tyto oblasti by se dali nazvat 

začínajícími, v dnešní době už je těchto oblastí mnohem více. Na 

obrázku ze stránek Lafluence.com můžeme vidět různé oblasti, ve 

kterých působí tzv. Lafluenceři. Do těchto oblastí lze ale rozdělit 

i ostatní influencery. 
 

https://lafluence.com/pro-firmy
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Obrázek 10: Oblasti Lafluence 

Můžeme tedy říct, že oblastí je mnoho a ne všechny jsou definované. 

Je to i tak s influencery a zařezením mezi jednotlivé oblasti. 

V dnešní době už nejsou influenceři zaměřeni jen na jednu oblast a 

to z důvodu, že i oni dospívají a postupem času zjišťují, že je 

tolik nebaví ta jejich prvotní oblast a snaží se proniknout i do 

jiných. 

Mnoho z nich lze nazvat jako LIFESTYLE influencery, jelikož nemají 

konkrétní oblast a přidávají příspěvky či videa na různá témata. 

Jsou tu i tací, kteří se nadále věnují své prvotní oblasti a k tomu 

si založili další profil, kde sdílejí jiné věci. Představím vám 

nejznámější influencery v České a Slovenské republice a pokusím se 

je zařadit mezi různé oblasti, ve kterých prvotně působili. 

Abychom si shrnuli oblasti, do kterých se mohou influenceři řadit, 

vytvořila jsem dotazník, kde jsem se ptala vybraných influencerů do 

jaké oblasti se oni sami řadí a na základě toho jsem vytvořila 

obrázek s těmito oblastmi. 

 

Obrázek 11: Oblasti influencerů 
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Ze stránek socialblade.com, jsem zjistila, kteří influenceři jsou 

na území České i Slovenské republiky nejznámější a díky, již zmiňo-

vanému dotazníku mezi influencery, jsem zjistila jejich oblasti.  

Jelikož je v dnešní době nespočetně influencerů, tak vám představím 

vždy jen TOP 10 dané platformy. 
 

 

Tabulka 1: TOP 10 YouTube in CZ 

Ment
• 1 275 591 odběratelů

• 374 934 385 zhlédnutí

Jirka Král

• 1 121 304 odběratelů

• 334 781 879 zhlédnutí

Gejmr

• 1 114 771 odběratelů

• 366 508 907 zhlédnutí

PedrosGame

• 871 865 odběratelů

• 228 539 260 zhlédnutí

HouseBox

• 842 488 odběratelů

• 223 222 910 zhlédnutí

Hoggy

• 829 627 odběratelů

• 268 973 377 zhlédnutí

Stejk

• 783 587 odběratelů

• 254 371 383 zhlédnutí

Baxtrix

• 773 411 odběratelů

• 503 801 309 zhlédnutí

Kovy

• 761 914 odběratelů

• 144 866 244 zhlédnutí

TVTwixx

• 746 668 odběratelů

• 232 509 324 zhlédnutí

https://socialblade.com/
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Tabulka 2: TOP 10 YouTube in SK 

V České republice je většina youtuberů zaměřena na gaming oblast, 

což znamená, že se zabývají natáčením her a různých doporučení při 

hraní. Do této oblasti spadají Ment, Jirka Král, Gejmr, PedrosGame, 

HouseBox, Baxtrix a Agrealus. Zbylí youtubeři, tzn. Hoggy, Stejk, 

Kovy, Tary a TVTwixx se řadí do oblasti Entertainment – zábavy. 

Například Kovy natáčí více naučná videa, jako například video o 

finanční gramotnosti, videa o volbách a podobných tématech. 

Na Slovensku jsou v top 10 i ženy. Konkrétně LucyPug a MOMA, které 

se řadí do oblasti Beauty & Fashion, kdy točí videa o nejnovějších 

GoGoManTV
• 1 809 340 odběratelů

• 563 286 988 zhlédnutí

Expl0ited

• 917 678 odběratelů

• 231 397 172 zhlédnutí

Menameselassie

• 668 408 odběratelů

• 159 783 355 zhlédnutí

LucyPug

• 532 281 odběratelů

• 71 902 485 zhlédnutí

Asimister

• 517 805 odběratelů

• 184 484 657 zhlédnutí

MOMA

• 449 119 odběratelů

• 75 200 850 zhlédnutí

Ducklock

• 389 894 odběratelů

• 76 108 400 zhlédnutí

To je ten náš Matůš

• 353 986 odběratelů

• 33 945 805 zhlédnutí

StudioMoonTV

• 350 826 odběratelů

• 94 077 455 zhlédnutí

Naked Bananas

• 238 218 odběratelů

• 65 549 604 zhlédnutí
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trendech v oblečení, make-upu a bytových doplňcích. GoGoManTV, 

Expl0ited, To je ten náš Matůš a Naked Bananas jsou opět z oblasti 

zábavy. A zbylí, Menameselassie a StudiMoonTV, zastupují herní ob-

last. 

YouTube je platforma, kde jsou spolupráce řešené spíše jako podpra-

hová reklama, kdy youtuber má vystavené produkty v pozadí, ale ne-

mluví o nich. Občas jsou spolupráce v rámci videa. Video je natočené 

přímo ve spolupráci se společností a je to také předem oznámeno nebo 

označeno přímo ve videu. 

 
 

 

Tabulka 3: TOP 10 Instagram 

GoGoManTV

• 911k followers

LeosMares

• 739k followers

JirkaKral

• 726k followers

BennyCristo

• 705k followers

ShopaholicNicol

• 700k followers

LucyPug

• 697k followers

Expl0ited_

• 586k followers

Ment

• 560k followers

Fashioninmysoul

• 554k followers

TeriHodanova

• 443k followers
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U Instagramových profilů, už jde těžko určovat do které oblasti se 

influenceři řadí, jelikož zde působí i influenceři z jiných platfo-

rem.  

Jak bylo v teorii zmiňováno, tak Instagram je jedna z nejvyužíva-

nějších platforem pro influencer marketing a je to kvůli tomu, že 

youtubeři zaměření na herní oblast na instagramu sdílejí svůj život 

a nejen herní příspěvky – tj. herní youtuber na instagramu sdílí 

herní akce, ale zároveň i jiné společenské události, na které je 

pozván, případně příspěvky ze života. Díky tomuto je jednodušší pro 

společnost, např., která se zabývá distribucí nápojů a pochutin, 

spolupracovat s influencerem, který má účet na Youtube založený 

primárně na hry. Z tohoto vyplývá, že většina Instagramových účtů 

jsou právě LIFESTYLE účty.  

 

 
Tabulka 4: TOP 10 Bloggers 

A Cup Of Style

Petra Lovely hair

TerezainOslo

Anie Songe

Mama Domisha

BUSNY

My Cooking Diary

Deníček moderního fotra

Marketa Frank

Get the Louk
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Většina blogů jsou osobními deníky, což znamená, že blogerky a blo-

geři sdílí svůj osobní život. Je to na podobné bázi jako Instagram, 

jen je zde větší možnost sdělit více informací, než na Instagramu.  

Například sestry z A Cup Of Style mají spíše lifestylový blog, kde 

sdílí všechna možná témata. TerezainOslo a Mama Domisha spadají do 

oblasti mateřství a sdílí na blogu příběhy z rodičovského života. 

Deníček moderního fotra je také o příbězích z rodičovského života, 

ale představený především zábavnou formou. 

 

3.2 Společnost VODAFONE 

Vodafone je druhým největším mobilním operátorem ve světě, který 

byl založen v roce 1982 ve Velké Británii. Působí v 28 zemích a 

v České republice je od roku 2006. Společnost má více než 3,4 milionů 

zákazníků. 

V roce 2016 přišel s novým studentským tarifem #jetovtobě a při této 

příležitosti začal spolupracovat s influencery jako je Ben Cristo-

vao, Fallenka, GetTheLouk, Šárka Pančochová, Janek Rubeš, Martin 

Rota, NejFake, Voxel, Deethane a Sterakdary. Kampaň probíhala na 

základě výzev těchto influencerů. Letos spolupracuje s pilotem mo-

nitorovacího záchranářského dronu Janem Mittnerem, smart fashion 

designérkou Ivou Burkertovou, pro gamery ESUBA a prvním českým mar-

sonautem Janem Lukačevičem a i s těmito influencery dále vytváří 

výzvy pro fanoušky. 

3.2.1 Platforma #jetovtobě 

Platforma #jetovtobě byla vynalezena pro studentský tarif s tímtéž 

názvem. Hlavní myšlenkou této platformy bylo překonat svůj strach a 

ukázat, že se vším se dá bojovat. Největší tváří platformy #jetovtobě 

je právě Ben Cristovao, který je součástí už třetím rokem.  

První rok bylo vybráno 10 influencerů, kteří měli dosahy a splňovali 

podmínky pro kampaň na první rok. Jednalo se o výzvy samotných 

influencerů, kdy oni sami překonávali svůj strach. 

Po prvním roce se společnost rozhodla spolupracovat už jen s někte-

rými vybranými na základě špatných zkušeností nebo i z důvodů od-

stoupení influencera. S těmito vybranými influencery vymysleli vý-

zvy pro fanoušky, kdy si oni sami mohli vyzkoušet věci, které by 

chtěli, ale z nějakých důvodů nemohli. 

Tento rok je tato kampaň o FUTURE JOBS, které ještě neexistují. 

Proto jsou letošní výzvy spojené s pracovními pozicemi, co jsou 

v dnešní době pro některé nepochopitelné. Jedná se o myšlenku, kdy 

se společnost snaží pomoci mladým, aby si už teď mohli vyzkoušet 



 

 34 

nadčasové pracovní pozice a propojit je s technologiemi. Tyto výzvy 

jim mají pomoct rychle se učit, přizpůsobovat se a učit se techno-

logickým znalostem. Všechny tyto pozice mají technologický prvek a 

společnost se snaží mladé provázet světem technologií a ukázat jim, 

jaká by ta budoucnost mohla být. Myšlenkou je pozitivní přístup 

k budoucnosti, aby mladí neměli strach z toho, co budou v dospělosti 

dělat. 
 

 

Obrázek 12: Vodafone FUTURE JOBS 

3.2.2 Průběh spolupráce z pohledu Vodafone 

Průběh spolupráce z pohledu Vodafone je na základě rozhovorů se 

zaměstnanci, kteří se na této spolupráci podíleli. 

První krok byl na marketingovém oddělení, kde vymysleli nový stu-

dentský tarif #jetovtobě. Dále zadali požadavek na návrh dlouhodobé 

platformy pro tento tarif na oddělení značky a komunikace. Toto 

oddělení navrhlo platformu, jejíž součástí měli být influenceři. 

Když se toto všechno správně navrhlo a schválilo, tak společnost 

zadala agentuře analýzu influencerů v České republice. Na základě 

této analýzy si společnost vybrala 10 pro ni nejvhodnějších influ-

encerů, kteří již byli zmiňováni.  

Důležitými a hlavními faktory pro ně byly počet odběratelů, sledo-

vanost, popularita mezi fanoušky, nekontroverznost a především re-

levantnost pro myšlenku této platformy. Dále pro ně bylo důležité, 
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aby měli tito influenceři rozdílné cílové skupiny – tj. cílová sku-

pina jednoho influencera přesahovala co nejméně do cílové skupiny 

ostatních influencerů. 

Myšlenka byla překonat strach a čelit špatným zkušenostem nejen 

z dětství. Vybrali si Bena Cristovaa, jelikož bojoval s náznaky ra-

sismu. Youtuberku Fallenku, která prožívala posměšky ve škole kvůli 

youtube kariéře. Každý z vybraných influencerů, měl nějakou takovou 

zkušenost, která je sdílena na youtube kanále Vodafone. 

Dále přišlo na řadu řešení návrhu spolupráce, a jakou podobu bude 

kampaň mít. Najali si reklamní agenturu, se kterou spolupracují 

dlouhodobě, a která pro ně tyto kampaně vytváří. Po několika dnech 

přišel návrh z agentury, který se po domluvě se společností Vodafone 

párkrát upravil a poté schválil. 

Základem bylo zapojení influencerů nenucenou cestou, takže celá 

spolupráce byla o domlouvání se, nikoliv o dohadování požadavků. 

Vodafone, jelikož nechce influencerům vkládat slova do úst, chce je 

nechat být kreativní, bere na vědomí, že se jedná o umělce, vyzval 

influencery, aby oni sami přišli s návrhy na tak zvané challenge - 

výzvy, které budou plnit. Jednalo se o přání, které si jako malí 

chtěli splnit a zároveň z toho měli strach, proto si toto přání 

nesplnili. Influenceři měli navrhnout 3 přání, které poté projedná-

vali s agenturou a společností. Některé ihned schválili, některé 

museli dále projednávat. Projednávání návrhů bylo především z důvodů 

požadavků na tyto challenge, kdy museli být prezentované klasickým 

způsobem a jazykem influencera, aby to fanoušky bavilo, neodradilo, 

a zároveň bylo poznat, že se jedná o spolupráci se společností Vo-

dafone. Poté co vybrali challenge pro všechny, tak následovala re-

alizace a zároveň celá akce. 

Vodafone byl se spoluprací s některými influencery velice spokojený 

a tak se rozhodli, že další rok uskuteční takovéto výzvy pro fa-

noušky. Influencer zadal nějakou svoji výzvu, do které se fanoušci 

přihlásili. Každý influencer si nějakého nejlepšího fanouška vybral 

na základě pravidel stanovených předem a díky tomu si mohl fanoušek 

splnit svůj sen. Celé to bylo sponzorováno a realizováno se společ-

ností. Jednalo se o stejnou kampaň jako v předchozím roce, pouze 

realizovanou s jinými aktéry – fanoušky. 

Tyto dva roky šlo o emoční myšlenku a vytváření vztahu cílové skupiny 

ke společnosti – jednalo se o brandovou message. Třetí rok proběhl 

rebranding platformy na zaměření se na budoucnost, kdy se spustila 

kampaň s FUTURE JOBS. 

Společnost je s těmito kampaněmi velice spokojená. Od začátku kampaň 

nastavila jako emoční vztah ke společnosti nikoliv však jako pro-

dejní kampaň, takže cíl byl splněn. Kdybychom to brali z pohledu 
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prodejů, tak by výsledky byly minimální. Společnosti influenceři 

pomohli tedy z pohledu vztahu zákazníka ke společnosti, jelikož 

kampaně byly na základě plnění snů fanoušků. 

Společnost také zjistila, že influenceři jim pomohli s povědomím 

více, než kdyby je nevyužila. Což můžeme vidět na ceně za proklik 

banneru, které byly vyvěšené na sociálních sítích. Jako příklad si 

ukážeme banner bez influencera a banner s influencerkou Šárkou Pan-

čochovou. Kde můžeme vidět, že cena za klik banneru bez influencera 

stál 91 Kč a s influencerkou 39 Kč, což je necelých 43 % rozdíl.  
 

 

Obrázek 13: Banner Vodafone 

3.2.3 Průběh spolupráce z pohledu RENEGÃDZ 

Společnost RENEGÃDZ je handler agentura, která je ve spoluvlastnic-

tví reklamní agentury McCann a Antonína Milaty. Tato agentura se na 

spolupráci podílela nejvíce, proto vám představím spolupráci z je-

jího pohledu. 

Vodafone zadal tedy brief do reklamní agentury McCann, která vymys-

lela koncept, ale už ho neřešila napřímo. Od toho má tuto podagen-

turu, která zastupuje influencery. 

McCann po vytvoření a odsouhlasení konceptu na kampaně pro společ-

nost Vodafone začal pracovat na realizaci kampaní, kdy kampaň předal 

převážně agentuře RENEGÃDZ, která vyjednávala s influencery a záro-

veň s klientem. 
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Antonín Milata, CEO agentury, tuto spolupráci hodnotí velice kladně 

a sám řekl, že na ní nevidí žádné chyby a nedostatky. Nejvíce chválil 

přístup klienta, kdy společnost Vodafone sama chtěla, aby to byla 

iniciativa influencera. 

Při jednání o této kampani jsme narazili na jednu situaci, kdy 

společnost, respektive jejich influencerka Iva Burketová, měla v 

rámci Prague fashion week představit svoji práci Smart Fashion de-

signéra. Společnost chtěla zapojit do tohoto představení Bena Cris-

tovaa, kdy měl být hlavní tváří a okolo něho měli tancovat tanečníci 

v tomto Smart Fashion oblečení. Prvotní návrh Ben zavrhl, jelikož 

se mu to nezdálo jako dobrý nápad. Po jednání s Antonínem a pracov-

níky společnosti, kdy mu tento nápad přednesli jako velice krativní 

myšlenku, Ben názor změnil a s tanečníky vystoupil. Celé to bylo 

velice spontánní a kreativní a všichni nakonec odcházeli naprosto 

spokojení. 

Ptala jsem se Antonína i na jiné spolupráce, které sám dělal nebo i 

zaregistroval. Některé chválil, že dopadli velice dobře, ale když 

přišla řeč na vyjednávání podmínek a návrhů, tak moc spokojený ne-

byl. Jednalo se o spolupráce, kdy klient přišel za influencerem a 

chtěl po něm mnoho plnění, které neodpovídalo odměně za tuto práci. 

Další spolupráce, která se nakonec ani neuskutečnila, měla probíhat 

tak, že klient influencerovi pošle produkt, který on bude propago-

vat, ale nesmí nikde sdílet, že je to dar. Což by se dalo poté brát 

jako nepřiznaná reklama, případně i jako klamavá reklama. 

Antonínův názor na spolupráce mě překvapil, jelikož on sám říká, že 

spolupráce nemá být nikdy přesně nastavená hned od začátku. Klient 

by měl přijít s nápadem, který ale prodiskutovávají i se samotnými 

influencery, jelikož jde hlavně o ně. „Čím kreativnější návrh, tím 

více influencerů po tom skočí.“ Touto větou jsme zakončili celý 

rozhovor. 

3.2.4 Průběh spolupráce z pohledu Get the Louk 

Youtuberka Get the Louk, vlastním jménem Lucie Dejmková, je jednou 

z nejpopulárnějších influencerek z oblasti Beauty & Fashion. Její 

youtube kanál odebírá 386 433 fanoušků a na Instagramu má 267 tisíci 

followerů. Jejím hlavním konceptem jsou meka-up tutoriály a recenze 

beauty produktů. Vodafone si ji vybral z důvodu dosahu. 

Lucie si chtěla vyzkoušet zpívání s metalovou kapelou, což ji spo-

lečnost splnila. Dále natáčeli spoty pro online kampaň a video na 

její osobní kanál, které mělo fanoušky motivovat k tomu, aby se 

nebáli zkoušet nové věci a aby nevěšeli hlavu z neúspěchů. Natočila 

video o líčení, kdy se ji nedaří se správně nalíčit, ale stále to 

zkouší. Videem chtěla říct, že když se někdo nevzdá, tak může dokázat 
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vše, jen nesmí věšet hlavu z prvního neúspěchu. Toto video poté 

projednávala se společností, která měla požadavky jako kvalitu, vi-

zuální podobu a korektní správnost. Jednalo se o to, aby se video 

líbilo cílové skupině a byla tam vidět i samotná společnost. 

Lucie si první rok vyzkoušela překonat svůj strach a splnit si své 

přání. Společnost jí domluvila zkoušku s kapelou The Switch, kde si 

s nimi i zazpívala. Zjistila, že zpívat sice neumí, ale byl to pro 

ni i přesto jeden z nejúžasnějších zážitků jejího života. Šlo o 

myšlenku podpořit fanoušky, že neúspěch by neměl nic znamenat, ale 

naopak se z něho ponaučí. 

 

 

Další rok si Lucie vymyslela svoji beauty výzvu, kdy vyzvala své 

fanoušky, aby ukázali, co umí. Vybrala si mladou slečnu, která dě-

lala cosplaye a natočila s ní video. Video bylo o líčení, kdy to 

pojali vtipně a náhodně vybrali 5 barev očních stínů, které musí 

použít, byla to taková barevná make-up ruleta. Toto video mělo pod-

pořit mladou slečnu v její kariéře a díky 507 tisícům zhlédnutí 

tohoto videa ji to pomohlo tuto kariéru rozjet. 

 
 

 

Obrázek 14: Make-up challenge 

Youtuberka měla ještě jednu výzvu, kdy se spojila s dvěma mladými 

slečnami a společně vytvořili beauty diář. „Miluji papírnictví a 

právě na diář jsem děsně náročná“, toto vedlo k vymýšlení diáře a 

spojení se se slečnami, které umí kreslit, malovat, ilustrovat, 

designovat a snaží se podnikat.  
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Na spolupráci velice ráda vzpomíná, jelikož se stále scházejí a 

vymýšlí nové věcí. Letos vydaly k diáři nové samolepky, které vy-

tvořily už nezávisle na spolupráci se společností Vodafone, ale 

jelikož se stále scházejí. Z tohoto má velikou radost, jelikož si 

našla nové kamarádky. Hned na začátku mě upozornila, že při této 

spolupráci nenarazila na žádné problémy, což vedlo poté k debatě o 

jiných spolupracích v České republice. 

Když jsem měla možnost mluvit se samotnou influencerkou, ptala jsem 

se jí, na základě čeho si vybírá spolupráce. Tyto poznatky jsem 

zpracovala do doporučení a schématu. 

 

4 Zhodnocení a návrh schématu 

Z rozhovorů v praktické části jsem zjistila, že má domněnka o 

správné spolupráci – navrhnout konkrétně požadavky a oslovit influ-

encera – není ten správný přístup. 

Kampaň pro společnost Vodafone neměla žádné nedostatky a problémy. 

Cíl kampaně – vytvořit vztah zákazníka ke společnosti – byl splněn 

a mnoho mladých si mohlo vyzkoušet různé výzvy. Jediné, co já osobně 

vidím jako menší problém, je, že pár konečných zákazníků – mladá 

generace – o této kampani a výzvách ani nevěděla. Ptala jsem se lidí 

v mém věku a mém okolí a většina z nich se o těchto výzvách vůbec 

nedozvěděla. 

 

4.1 Doporučení 

Společnosti Vodafone bych doporučila, pokud bude chtít tuto kampaň 

lépe rozšířit, snažit se oslovit zákazníky ještě jinou cestou. Je-

likož jsem já v cílové skupině, tak bych doporučila jiné influen-

cery. Ovšem je možné, že společnost má výsledky uspokojující a kam-

paň rozšiřovat nepotřebuje. Dále je možné, že jsem se v tázaných 

v mém okolí trefila do většiny, která toto ani nevyhledává a nemá o 

takové věci zájem. V tomto případě bych společnosti nedoporučila 

nic jiného, než co dělá. Všichni zúčastnění kampaní, ať influenceři 

nebo zapojení fanoušci, si kampaně vychvalovali. 

Ostatním firmám bych doporučila, aby hleděli na různá fakta u in-

fluencerů. Především je důležité uvědomit si, zda vybraný influencer 

vůbec sedí na daný produkt a značku společnosti. Dále si ohlídat, 

aby reklama byla relevantní – například pokud má influencer každý 

druhý příspěvek sponzorovaný, tak váš produkt fanoušky neosloví to-

lik, jako když bude mít influencer jednu spolupráci za měsíc.  
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Dále by si společnost měla pohlídat dosahy influencera. Lucii se 

stalo, že ji oslovila společnost se zajímavou nabídkou a jedinou 

podmínkou byl článek na blogu. Podle mého uvážení měla společnost 

štěstí, že Lucie není influencer, který vezme vše, jen aby něco měl, 

protože je upozornila na to, že ona na svůj blog nenapsala článek 

už 2 roky, zda stále stojí o tuto spolupráci. Takže si myslím, že 

společnost by samozřejmě měla chvíli influencera sledovat na soci-

álních sítích, než ho s něčím osloví. Mnoho influencerů se totiž 

z jedné platformy přesouvají na jiné a tím, kým byli před rokem, 

nemusí být v současné době. 

Dalším doporučením je kreativita. Mnoho z influencerů mi řeklo, že 

je nadchne spolupráce, kterou by normálně nevzali, jelikož to není 

například přímo jejich obor, ale protože jim byl produkt a návrh na 

spolupráci představen kreativní cestou, tak se do produktu zamilo-

vali a se spoluprací souhlasili. 

Dále bych ráda doporučila některé influencery z mého pohledu. Samo-

zřejmě to není nejvhodnější doporučení, jelikož jak se říká „100 

lidí 100 chutí.“ Jedním z vhodných influencerů jsou pro mě sestry 

z blogu A Cup Of Style, které se podíleli na kampani měsíc trans-

parentnosti, kdy se jednalo o to, aby všichni influenceři označovali 

reklamu, aby neklamali svoji cílovou skupinu. Dalším vhodným influ-

encerem je Ment, který nad spoluprací přemýšlí a pokud se mu nepo-

daří s týmem vymyslet, jak spolupráci zakomponovat do jeho oboru, 

tak takovou spolupráci nepřijme. Dalším vhodným influencerem je  

GoGoManTV, který se snaží tvořit spolupráce kreativně a zábavně. A 

posledním, kterého bych ráda zmínila je Karel Kovář, alias Kovy, 

který je vhodný na spolupráce s dosahem mezi staršími, jelikož jeho 

videa jsou velice edukační a zajímavé nejen pro mladší děti. 

Tito mnou doporučení influenceři jsou jen vybraní na základě těch, 

co sleduji já a měla jsem možnost vidět jejich propagační příspěvky. 

Je jich mnoho a rozhodně je z čeho vybírat. 

 

4.2 Schéma 

Na základě celé praktické části bych společnostem navrhla, aby se 

při navázání spolupráce s influencery nebály zapojit i agentury 

k tomu určené. Je těžké říci, které agentury umí navázat spolupráce 

správným způsobem, ale jsou agentury, které mají jméno, dobré jméno. 

Dalším bodem je správnost a ochota. Společnost by neměla brát in-

fluencera jako nástroj pro marketing, jsou to také lidi a i oni mají 

návrhy, a jak se ukázalo na kampani #jetovtobě, tak některé nápady 

mohou být mnohem lepší, než si sám klient myslí. Takže bych řekla, 

že společnost by si měla dávat pozor na to, aby influencera oslovila 
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správně – tj. kreativní návrh na spolupráci, ne žádné body s na-

prosto nesmyslnými podmínkami. 

Dále by si společnost měla umět vybrat influencera pro svoji značku 

a dát si pozor, aby nehleděla pouze na počet sledujících. Je lepší 

vybrat menší počet, občas i pouze jednoho, influencerů a nedělat 

masivní kampaně, jelikož to pak cílovou skupinu často odradí od 

produktů. 

Influencerům bych chtěla doporučit, aby se nepřehlcovali spolupra-

cemi a přemýšleli nad tím, za co se postaví. Některé produkty nebudou 

vhodné do žádné oblasti, ale je možné z toho vytvořit takovou re-

klamu, která bude znázorňovat povahu nebo úmysly influencera. Dále 

bych chtěla doporučit, aby reklamu označovali, jelikož je to pak 

klamání fanoušků, o které by mohli posléze přijít. 

Navrhla jsem pro tyto spolupráce jednoduché schéma s pár vhodnými 

body, které jsou pro tuto oblast důležité, což jsem zjistila díky 

své praktické části. 

 
 

 

 

 

Obrázek 15: Vhodné faktory 
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Další schéma je doporučení pro firmy, jak si vybrat správného in-

fluencera a na co klást důraz. Jsou to doporučující otázky, na které 

je vhodné se zeptat, než někoho oslovím. Bodů, jak správně vybrat 

influencera by mohlo být mnohem více, ale to se poté odvíjí od 

produktu, toto jsou obecné body, které platí pro každou oblast. 

Společnost by měla respektovat, že influenceři jsou lidé a ne ná-

stroje a kanály na propagaci, takže by s nimi měla jednat jako 

s obchodními partnery. 
 

 

 

Obrázek 16: Schéma pro firmy 

  

Jak vybrat 
influencera?

Je vhodný pro 
daný produkt a 

brand?

Není přehlcen 
spolupracemi?

Je aktivní na 
dané 

platformě?

Mohu to 
udělat 

kreativní?

Mají dosahy 
tam, kde 

potřebuji?

Kolik jich 
potřebuji?



 

 43 

A posledním schématem je doporučení pro influencery, jak si vybírat 

spolupráce. Opět se jedná o pár otázek, které by si mohl influencer 

položit, než bude se spoluprací souhlasit nebo osloví nějakou firmu. 

Samozřejmě by si měl influencer pohlídat, aby se ho společnost ne-

snažila obelstít a aby s ním stále zacházela jako s člověkem. Dále 

by se neměl bát říct svůj názor, a pokud bude rozumný a dobrý, tak 

se snažit ho i prosadit. 

 
 

 

Obrázek 17: Schéma pro influencery 
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Závěr 

Někteří uživatelé v dnešní době klasický typ reklamy blokují a vy-

těsňují, proto je pro marketingovou komunikaci velmi důležité pro-

středí internetu. Informace si vyhledávají sami a navzájem si je 

poté sdílí. Mnoho lidí věří internetovým uživatelům a především 

uživatelům sociálních sítí a jejich zkušenostem. Proto jsou influ-

enceři pro firmy důležitým kanálem pro jejich sdělení.  

Cílem práce byl souhrn influencerů v České republice i na Slovensku, 

což se ukázalo jako nemožné, jelikož jich je v dnešní době už opravdu 

mnoho. Proto je v práci zmíněno jen pár vybraných influencerů, kteří 

mají veliké dosahy. Dále bylo cílem vytvořit schéma, jak správně by 

měl influencer marketing vypadat v praxi, což díky platformě #je-

tovtobě od společnosti Vodafone a její spolupráci s influencery bylo 

možné vytvořit.  

Zaměstnanci společnosti Vodafone, CEO agentury RENEGÃDZ, Antonín 

Milata a influencerka Lucie Dejmková mi dali mnoho rad a poznatků 

k influencer marketingu, které jsem měla možnost zpracovat, promys-

let a poté zapracovat do doporučení a do schématu. 

Rozhovory se všemi tázanými mi pomohli ukázat a přijít na to, jak 

je pro ně influencer marketing důležitý a jaký je jejich pohled na 

správné využívání. Všichni se shodli na tom, že spolupráce s influ-

encery je důležitá, jelikož je to jeden z mála prostředků, jak se 

dostat k mladé cílové skupině. Dále je v tomto oboru důležité dbát 

na doporučené faktory, které mohou propagaci produktu ovlivnit nebo 

opačně pošpinit pověst influencera. Proto musí být výběr, ať už 

společnosti nebo influencera, relevantní a je důležité nad výběrem 

dlouho uvažovat a přemýšlet. Dalším poznatekm je, že by klient měl 

dát influencerovi volnou ruku a netlačit na něho s přehnanými pod-

mínkami. Influencer potřebuje propagovat produkt svými slovy a svým 

stylem, jinak by mohla propagace dopadnout špatně. 

Nejdůležitější faktor v influencer marketingu je upřímnost. Když 

influencer propaguje produkt či značku, ke které necítí kladný 

vztah, tak těžko ovlivní cílovou skupinu ke koupi nebo vyzkoušení. 

Došla jsem k závěru, že je vhodné dát prostor samotnému influence-

rovi, aby se mohl vyjádřit k produktu či značce sám, aniž by mu 

klient vkládal slova do úst. Tímto způsobem bude sdělení mnohem 

upřímnější a pravdivější a cílová skupina nebude znechucena a odra-

zena od produktu.  
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