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Abstrakt Abstract

Cílem bakalářské práce je schéma a doporučení jak

využívat influencery pro marketingovou komunikaci při

kampani. Práce se zabývá třemi pohledy na influencer

marketing v České republice, konkrétně na kampaň

#jetovtobě společnosti Vodafone a přehledem

influencerů v České a Slovenské republice. Na základě

rozhovorů je vytvořené schéma pro společnosti a pro

influencery, jak správně využívat influencer marketing

v praxi.

Zjištění a doporučení
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Přehled influencerů

INTERNETOVÝ INFLUENCER 

JAKO NÁSTROJ MARKETINGU
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• Ment

• Jirka Král

• Gejmr

• Menameselassie

• StudiMoonTV

• PedrosGame

• HouseBox

• Baxtrix

• Agrealus
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• GoGoManTV

• Kovy

• Tary

• TVTwixx

• Expl0ited

• To je ten náš Matůš

• Naked Bananas B
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• LucyPug

• MOMA

• GetTheLouk

Dosahy

Relevantnost

Nekontroverznost

Popularita

Vhodnost

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?

PRO FIRMY: PRO INFLUENCERY:

Jak vybrat 
společnost?

Chci se 
postavit za 
tuto firmu?

Sedí produkt 
ke mě?

Nejedná se o 
masivní 

kampaň?

Nebudu 
přehlcen 

spolupracemi?

The aim of the thesis is a scheme and recommendations 

how to use influencers for marketing communication 

during the campaign. The thesis deals with three 

perspectives on influencer marketing in the Czech 

Republic, specifically for the campaign #jetovtobě for 

Vodafone and an overview of influencers in the Czech 

Republic and Slovakia. Based on the interviews, a 

scheme for companies and for influencers is created to 

make use of influencer marketing in practice.


