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Abstrakt
Tato bakalářská práce pojednává o problematice budování značky na sociálních sítích. 

Cílem bakalářské práce je vybudování stabilní značky na internetové platformě 

YouTube. Dále porovnává situaci na současném trhu, který je tvořen ze čtyř segmentů 

(entertaiment, gaming, hudba, beauty). Také přináší srovnání mezi on-line světem a 

klasickým pojetím marketingové komunikace. Práce zde zkoumá, zda je možné zajistit 

konkurenceschopnost a prosperitu značky i za pomoci on-line marketingu s dílčím 

cílem vytvořit komunikační kampaň. Účelem této bakalářské práce je informovat o 

relativně novém způsobu podnikání a budování své vlastní značky pomocí online 

marketingu YouTube, ale i na jiných sociálních sítích. V praktické části jsou analyzována 

data z nereprezentativní marketingové sondy, které se účastnili respondenti ze sociální 

sítě Instagram. Závěrem je zhodnocena celá práce z hlediska budoucnosti moderní on-

line komunikace v kontextu brand managementu na sociálních sítích.

Abstract
This bachelor thesis is focused on a brand building on social networks. The aim of the

bachelor's thesis is to build a stable brand on the internet platform – YouTube. It compares

the situation in the current market, which consists of four segments (entertainment, 

gaming, music, beauty). Also it brings a comparison between the online world and the

classical concept of marketing communication. The work investigates the brand

competitivness and prosperity using online marketing tools with communication

campaing development as sub-objective. Purpose of this work is to inform about novel 

way of business and building your personal brand through online marketing via YouTube, 

but also on other social networks. The practical part analyzes data from an

unrepresentative market survey in which participated the respondents from the social

network Instagram. In conclusion, the thesis is evaluated in future terms of modern online 

communication, specifically in the context of brand management on social networks.

Platformu YouTube je možné vnímat jako spotřebitelský trh, jelikož tvůrci či velké společnosti 

vytvářejí videa a jimi uspokojují potřeby svých zákazníků, kteří je odebírají a sledují. Tento trh 

má plno různých tvůrců, kteří mají zaměřené svoje YouTube kanály na určité téma, nicméně 

YouTube trh jako takový se rozděluje na čtyři základní segmenty.

Jsou to: - Entertainment (zaměřeno na zábavu)

- Gaming (zaměřeno na hraní her)

- Hudba 

- Beauty (zaměřeno na líčení a pečování o sebe)

Na základě zjištěných poznatků se v dnešní době a na dnešním trhu sociální sítě staly fenoménem. Jsou využívány nejen v běžném životě, ale stále více se promítají i do marketingové

sféry, tudíž z nich vzniká účinný marketingový nástroj, který je v mnoha ohledech jednodušší a méně nákladný než jeho klasické pojetí. Na sociálních sítích je možné také lépe cílit na

určitou zájmovou skupinu, která již není tak hluboce zainteresovaná například v oblasti klasické televizní reklamy. Tím pádem může firma docílit svého požadovaného účelu i v jiných

sférách, než je zvyklá. Cílem je vybudování stabilní značky na sociálních sítích. Autor již svoji značku má a tím pádem měl dobrý základ pro stavbu silné značky. Autor zde porovnává

zařazení své osobní značky z hlediska cílení na určitou skupinu lidí. Je zde využíváno metody segmentace pomocí geografických i demografických kritérií, která byla brána, jak ze

statistik YouTube, tak i z dotazníkového šetření. Dále se zde definuje cílová skupina pomocí person, jak mužské, tak ženské podoby. Autor zde vytváří busniss case, kterým podporuje

svůj současný brand. Vyčísluje zde příjmy a náklady na tvorbu značky podobu trvání šesti měsíční kampaně. Nakonec zjišťuje reálnou čistou současnou hodnotu peněz.
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