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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o influencer marketingu a jeho využití jako marketin-
gový nástroj. Cílem práce je analyzovat současný stav influencer marketingu divize 
dětské a kojenecké výživy společnosti Nestlé, vyhodnotit ho a navrhnout doporučení 
ke zlepšení. V	teoretické části je nejprve vymezen pojem marketing a jeho tradiční po-
jetí. Dále je představen pojem influencer marketing a jak se s	nástupem doby internetu 
mění nejen marketing, ale i postoj spotřebitelů vůči médiím. Z	teoretické části vychází 
praktická část, kde byla pomocí sekundárních dat z	kampaní a primárních dat vlastního 
výzkumu navržena doporučení, jak by společnost měla vytvářet kampaně s	využitím 
influencerů. 
 

Klíčová slova 

Marketing, Influencer marketing, Influencer, sociální sítě, Instagram, dětská a kojenecká 
výživa 
 
 
 
 

Abstract 

This diploma thesis describes influencer marketing and its use as a marketing tool. This 
thesis aims to analyse the current situation of influencer marketing of the baby and 
infant nutrition division of the company Nestlé, evaluate it, and propose recommenda-
tions for improvement. The theoretical part first defines the concept of marketing and 
its traditional conception. There is also explained the idea of influencer marketing, the 
development of marketing, and consumers' attitude towards the media during the de-
velopment of the Internet. The practical part is based on the theoretical part. The sec-
ondary data obtained from the former campaigns and the primary data obtained from 
the own marketing research are used to suggest recommendations on how the com-
pany should create campaigns using influencers. 

Key words 

Marketing, Influencer marketing, Influencer, Social networks, Instagram, Baby and In-
fant Nutrition 
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Úvod 
Obliba nakupování přes internet neustále roste. K	tomu přispěla i situace v	letech 2020 
a 2021, kdy celý svět postihl Covid-19 a obchody byly zavřené. Lidé byli doma a odká-
záni na nakupování online. S	tím rostla i doba trávení času na sociálních sítí, které se 
staly hlavním komunikačním médiem nejen pro mezilidskou komunikaci, ale jsou také 
hojně využívány k	šíření komerčního sdělení. Sociální sítě se staly místem, kde mohou 
lidé nejen nepřetržitě komunikovat s	kýmkoliv z	celého světa, ale také sdílet své zku-
šenosti s	produkty, službami či firmami. To má za následek snahu značek o ovlivňování 
nákupního rozhodování spotřebitelů.  
 
Kvůli neustálému rozvoji moderních digitálních technologií se změnila taktika pro-
dejců a značek, kterým se naskytla možnost využívat nový komunikační kanál, skrze 
který mohou propagovat svou značku a své produkty svým potencionálním spotřebi-
telům. To způsobilo, že společnosti stále více přistupují k	budování povědomí o značce 
i na těchto platformách. Sociální sítě už tedy neslouží jen jako náplň volného času, ale 
jako místo, kam si lidé chodí pro rady a tipy. Na tento neustálý vývoj se firmám povedlo 
reagovat a začalo se mluvit o takzvaném influencer marketingu v	prostředí sociálních 
sítí. Skrze tento typ marketingu mohou společnosti komunikovat svou nabídku cílové 
skupině. 
 
Díky možnostem, které sociální sítě přinesly, vnikli názoroví vůdci, kterým se říká influ-
enceři. Takto se často nazývají osoby, které jsou schopny ovlivnit myšlení a názory 
ostatních lidí. Influenceři tu byli v	podstatě slova smyslu vždycky, ale sociálně sítě jim 
umožnily oslovit naráz velkém množství lidí, čímž se stali atraktivními pro obchodní 
společnosti. Influenceři s	obchodními společnostmi uzavírají partnerství, jehož výsled-
kem jsou reklamní příspěvky na profilech influencerů. Takové příspěvky mají snahu 
ovlivnit spotřební chování jejich sledujících. Na první pohled třeba nepůsobí jako re-
klama, na kterou jsme zvyklí. Často se skrývají ve fotkách a videích, které zobrazují ak-
tivity běžného života. Příspěvky s	reklamním sdělením mohou přinést významné navý-
šení návštěvnosti webových stránek, prodejů nebo zvýšení povědomí o značce. 
 
Já, autorka práce, mám k	této problematice velmi blízko, protože pracuji ve společnosti 
Nestlé v	divizi dětské a kojenecké výživy. Na starost mám připravování a koordinování 
kampaní právě s	influencery v	prostředí Instagramu. Společnost začala své výrobky 
propagovat za pomoci influencerů na začátku roku 2019, kdy docházelo k	jednorázo-
vým spolupracím. Nyní se značka spolupracuje s	influencery na měsíční bázi a při vel-
kých jednorázových kampaních. Díky náplni mé práce a zároveň roli studentky je pro 
mě influencer marketing blízký, proto jsem si vybrala toto jako téma své diplomové 
práce.  
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Cílem této práce je vyhodnocení komunikačních aktivit dětské a kojenecké výživy 
značky Nestlé v	prostředí Instagramu za pomocí analýzy současného stavu a využití 
kvantitativního výzkumu. Cílová skupina společnosti, tedy maminky, jsou v	rozhodo-
vání velice specifické. Maminky pro své děti chtějí jen to nejlepší, ale zároveň musí při 
výběru jednat rychle, protože jejich děti neustále rostou a v	průběhu měsíců potřebují 
jiný druh výživy. Díky tomu se jim musí neustále připomínat, které produkty společnost 
nabízí, jaké jsou jejich benefity a složení, aby v	případě rychlého rozhodování, mohly 
nakupit právě produkt od společnosti Nestlé. To mu mohou napomoct právě influen-
ceři na sociálních sítích.  
 
Je důležité zmínit, že propagace kojeneckého mléka je řízena legislativou. Nesmí se 
propagovat počáteční výživa, což znamená od narození do ukončeného šestého mě-
síce dítěte. Dále nesmí být produkt prezentován, že je to to nejlepší, co maminka může 
svému dítěti poskytnout. Tím je připravování strategií marketingových aktivit o něco 
složitější než u ostatních výrobků.  
 
Předpokládaná struktura práce je vytvořena tak, aby byl nejdříve čtenář uveden do 
kontextu marketingu jako takového. Poté budou představeny změny, které do tohoto 
vnímání přinesly nové technologie a internet. Bude popsáno, co vedlo ke vzniku no-
vých médií, a co to znamená pro to, jak dnešní lidé konzumují média. S	ohledem na 
český trh budou představeny nejpoužívanější sociální sítě, podrobněji pak bude 
popsána sociální síť Instagram. Další kapitoly se budou věnovat podrobnějším defini-
cím pojmů influencer marketing a influencer a především jak za jejich pomoci kvalitně 
propagovat produkt či značku. 
 
K	tomu budou využity nejdříve teoretické poznatky z	odborných zdrojů, ale také popis 
a vyhodnocení již ukončených kampaní společnosti Nestlé. Protože uživatelé sociál-
ních sítí jsou v	důsledku tím nejdůležitějším článkem celého procesu, je důležité zjistit 
jejich názor na tuto problematiku. V	dotazníkovém šetření se bude zjišťovat jejich po-
stoj k	sociálním sítím a důvod, proč je používají. Závěrečná část dotazníku bude zamě-
řena na zmíněné kampaně, zda si příspěvků s	produkty Nestlé všimli a zda si na zá-
kladě této propagace produkt zakoupili. 
 
Na základě získaných informací z	výzkumů, ale i z	celé práce budou navrženy doporu-
čení, kterými by se společnost v	nastávajících kampaní mohla řídit. 
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1 Marketing 
Marketing spočívá ve vytváření, komunikování a předávání hodnoty pro zákazníka. Zjiš-
ťuje potřeby zákazníků, uspokojuje je a firma u toho realizuje zisk (Kotler, 2013). Karlí-
ček (2013) marketing definuje jako podnikatelskou funkci, která vyvažuje zájmy firmy 
a jejích zákazníků. Někteří manažeři se mohou domnívat, že se marketing soustředí 
primárně na získávání nových zákazníků, jádro marketingové činnosti by přitom mělo 
spočívat v	budování vztahů se zákazníky stávajícími.  
 
Marketingový koncept se objevil jako filozofie citu a reakce zaměřená na zákazníka. 
Jeho cílem není najít ty správné zákazníky pro produkty společnosti, ale naopak najít 
správné produkty pro zákazníky společnosti. Marketingový koncept také hlásá, že klí-
čem k	dosažení cílů organizace je být efektivnější než konkurence při vytváření, posky-
tování a komunikování vyšší hodnoty pro zákazníka směrem k	cílovému trhu (Kotler, 
2013).  
 
Jednu z	nejstarších koncepcí je výrobní koncepce, která vychází z	předpokladu, že 
levné a široce dostupné výrobky jsou pro spotřebitele to nejdůležitější. Mezi hlavní cíle 
řízení patří efektivní výroba a distribuce. Koncepce je úspěšná tehdy, pokud poptávka 
po určitém produktu převyšuje nabídku a manažeři hledají možnosti, jak zvýšit výrobu, 
případně jak zvýšit produktivitu práce a snížit tak výrobní náklady (Přikrylová a Jaho-
dová, 2010). 
 
Další marketingovou koncepcí je koncepce výrobková, která vychází z	předpokladu, 
že zákazníci dávají přednost výrobkům, které mají vysokou kvalitu, jsou zajímavé, mo-
derní a mají provozní spolehlivost. U této koncepce by měl byl kladen důraz na věno-
vání úsilí soustavné péči o inovaci výrobků, o zlepšování jejich parametrů a vlastností 
(Kotler a Amstrong, 2012). 
 
Prodejní koncepce je založena a tom, že zákazník je spíše pasivní, a proto musí být 
k	nákupu více či méně donucen. Na prodejní a propagační činnosti při této koncepci 
stojí celý úspěch firmy. Cílem této koncepce je prodat to, co bylo už vyrobeno, ne však 
co požaduje zákazník (Karlíček a Král, 2013).  
 
Poměrně mladou koncepcí je koncepce marketingová, která vychází z	předpokladu, 
že úspěšná firma závisí na rozpoznání potřeb zákazníků a schopnosti uspokojovat tyto 
potřeby lépe, než to dokáže konkurence (Přikrylová a Jahodová, 2010). Je to spotřebi-
telsky a cílově orientovaná, integrovaná filozofie firmy (Kotler a Amstrong, 2012).  
 
Po období průmyslu přišla doba společnosti informační. To znamená, že většina 
aspektů každodenního života se mění. Moderní podnik může mít virtuální charakter, 
být kdekoliv na světě a nemusí už nutně zabírat mnoho prostoru jako v	průmyslové 
společnosti. Na celém světě je k	roku 2021 více než 4,66 bilionů lidí připojeno 
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k	internetu, to je 59,5 % globální populace (Johnson, 2021). Díky rozvoji internetu se 
vytvořil nákup a prodej pohodlnějším a automatizovanějším procesem. Společnosti 
mohou být se svými zákazníky propojeni virtuální sítí a mnoho dat se díky tomu do-
stane ihned a zdarma na druhou stranu zeměkoule. Pro firmy je lehčí identifikovat své 
potencionální zákazníky a pro zákazníky je naopak lehčí identifikovat nejvhodnější 
produkt na trhu pro ně. Krátí se časy a vzdálenosti a společnosti, které zůstanou u 
starého způsobu obchodování, nejspíše zaniknou (Kotler, 2006).  
 
Díky masovému rozšíření internetu se velká část marketingu přesouvá na internet a 
vzniká tak online marketing, který se soustřeďuje hlavně na webové stránky a sociální 
sítě, které se neustále vyvíjí. V	České republice se internet rozšířil okolo roku 1995 a měl 
velký vliv na vývoj marketingové komunikace na internetu. S	tím přicházela digitalizace 
telefonní sítě, zlevnění osobních počítačů a rozvoj vysokorychlostního připojení. To vše 
se podílelo na rozvoji online marketingu (Frey, 2011). 
 

1.1 Content marketing 

Díky souvislosti rozvoje internetu a téma této diplomové práce, je dobré si blíže defi-
novat pojem content marketing neboli obsahový marketing. Tento pojem získává stále 
vetší pozornost všech marketérů z	celého světa. Dle Content marketing Institutu je 
content marketing forma nenuceného marketingu. Je to umění komunikovat se svými 
příznivci a zákazníky, aniž by se jim cokoliv prodávalo. Obsah by měl být informativní, 
poučný, zábavný atd. Spočívá ve vytváření a sdílení hodnotného obsahu zdarma za 
cílem přilákat tím uživatele internetu, který se pak může stát stálým zákazníkem (Řez-
níček, 2017). 
 
Lidskou pozornost se denně snaží přilákat obrovské množství reklam. Většina z	nich 
jsou nerelevantní a jen konzumenty reklamy obtěžují. Právě proto si většina lidí vybu-
dovala reklamní slepotu a nedůvěru vůči těmto reklamám a tím i ke značkám. Reklamy 
jsou přehlíženy, a to se snaží content marketing řešit. Jeho cílem je citlivým a nenásil-
ným způsobem zakomponovat reklamní sdělení do oblasti zájmů potencionálního zá-
kazníka (Řezníček, 2017). Mezi jeho největší výhody patří podpora růstu celé firmy, zisk 
nových poptávek, úspora na reklamě, přirozený zájem zákazníků o firmu, růst sociál-
ních sítí a také větší viditelnost značky na internetu (Řezníček, 2017). 
 
Content marketing se skládá z	pěti procesů, kterými jsou plánování, vytváření, koordi-
nace, propagování a měření. Na začátku content marketingu je důležité vše pečlivě 
naplánovat, a hlavně stanovit si cíle. Při stanovování cílů je vhodné vytvořit si tzv. per-
sony, tedy konkrétní typické čtenáře, které si lze představit a podle nich vytvářet jim 
obsah na míru. Při procesu vytváření se vytváří obsah. Je však vhodné určit i vhodnou 
formu a média pro sdělení. Koordinace je velice důležitý, avšak často podceňovaný 
proces, ve kterém dochází ke koordinaci informací a činností týkající se tvorby obsahu. 
Proces propagování souvisí s	propagací obsahu, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Tento 
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proces může probíhat několika způsoby a pro každý obor se může lišit. Posledním pro-
cesem je měření výsledků obsahového marketingu. To se dá změřit zvyšující se ná-
vštěvností webových stránek, signály ze sociálních sítí, počtem stažení určitého sou-
boru atd. (Řezníček, 2017). 
 

 
Marketingová strategie určuje základní směry vedoucí ke splnění cílů. Prezentuje pro-
středky a metody, díky kterým bude dosaženo firemních cílů a navazuje na politiku 
z	cíle společnosti, které zároveň napomáhá utvářet a formovat (Jakubíková, 2013). Spo-
lečnost musí v	rámci strategie provést segmentaci a zacílení trhu a pokusit se odlišení 
produktu od konkurence. Je důležité, aby si společnosti uvědomili, že se nelze vyhovět 
všem spotřebitelům. Očekávání a potřeby jsou u každého zákazníka odlišné. Existuje 
příliš mnoho typů zákazníků, potřeb, chování, přání a společnost by se neměla snažit 
zavděčit celému trhu, ale rozdělit ho na několik segmentů a soustředit se jen na ty 
vybrané. Tím se dostáváme k	prvnímu kroku marketingové strategie (Kotler, 2007). 
 
Segmentaci trhu je proces rozdělování trhů na odlišné skupiny potencionálních zákaz-
níků, kteří mají odlišné chování, vlastnosti a potřeby. Díky tomu vyžadují odlišné pro-
dukty nebo marketingové programy. Poté jsou segmenty vyhodnoceny a společnost 
si vybere, na který segment nebo několik segmentů se chce zaměřit (Kotler, 2007). 
 
Mezi poslední kroky marketingové strategie se řadí diferenciace a umístění. Jsou na 
sebe vzájemně závislé a navazují na sebe. Diferenciaci lze definovat jako odlišnost od 
konkurenčních výrobků či služeb, které mohou vytvářet vyšší hodnotu pro zákazníka a 
tím zlepšit umístění produktu či služby, zatím co umístění produktu či služby jasně 

Proces 
plánování

Proces 
vytváření

Proces 
koordinace

Proces 
propagování

Proces 
měření

Graf 1 Pět procesů Content marketingu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Řezníčka (2017) 
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popisuje jakou pozici v	myslích zákazníků produkt oproti konkurenci zaujímá (Kotler, 
2007). 
Poté, co dojde k	definici celkové marketingové strategie, společnost může přejít k	plá-
nování marketingového mixu. 

1.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmy využívá, 
aby upravila nabídky podle cenových trhů. Zahrnuje všechno, co firma může udělat 
k	ovlivnění poptávky po svém produktu. Způsoby, kterými můžeme tyto nástroje roz-
dělit nazýváme 4P a dělíme je do čtyř skupin. Produktová politika (dále produkt), ce-
nová politika (dále cena), distribuční politika (dále distribuce) a komunikační politika 
(dále komunikace) (Kotler, 2013).  
 
Produkt lze považovat nejen za fyzický produkt, ale také za službu, informaci, myš-
lenku, zážitek, a pokud mohou být předmětem směny, tak také jejich kombinace (Kar-
líček, 2013). Produkt chápeme jako něco, co může být nabídnuto trhu ke koupi, spo-
třebě nebo použití a uspokojí to zákazníka potřebu nebo přání. (Kotler, 2013) 
 
Cena odráží sumu peněz, která je požadovaná za produkt či službu. Dále je to suma 
hodnot, kterou jsou zákazníci ochotni směnit za výhody vlastnictví nebo užívání pro-
duktu či služby (Kotler, 2013). Dle Karlíčka je to peněžní částka za produkt a jediné „P“ 
z	marketingového mixu, které představuje pro firmu výnosy. Další ostatní „P“ z	marke-
tingového mixu jsou spojeny především s	náklady. Pro firmu je tedy velice důležité, 
aby si cenu správně stanovila (Karlíček, 2013). 
 
Další složkou marketingového mixu je distribuce, která je chápána jako způsob, kte-
rým se produkt dostává ke svým koncovým zákazníkům (Karlíček, 2013). Není to chá-
páno jen jako fyzické místo pro prodej produktu nebo poskytnutí služby. Zahrnuje však 
všechny činnosti společnosti, které produkt nebo službu dělá dostupnými cílovým zá-
kazníkům a způsoby, jak si zákazník může produkt či službu zakoupit (Kotler, 2013). 
 
Poslední složkou marketingového mixu je komunikace, která je definována jako veš-
keré činnosti, které představují vlastnosti produktu či služby. Sdělují jejich přednosti 
klíčovým zákazníkům a snaží se je přesvědčit k	nákupu produktu či služby. Marketin-
govou komunikaci lze chápat jako komerční komunikaci prodávajícího směrem k	zá-
kazníkovi za cílem, aby se o produktu či službě dozvěděl více informací (Kotler, 2013). 
Tento čtvrtý element marketingového mixu se skládá ze sedmi elementů, kterými jsou 
reklama, osobní prodej, přímý marketing, public relations, podpora prodeje, event 
marketing a sponzoring a online marketing. 



| 12 

 

1.2.1 Komunikační mix 

Komunikační mix vychází z	části marketingového mixu. Blíže popisuje jednu z	jeho 
částí, konkrétně část promotion, česky komunikace. Můžeme ho chápat jako souhrn 
několika cílů, které mají za úkol informovat cílovou skupinu o určité značce produktu 
či služby a dosáhnout nákupního rozhodnutí cílové skupiny. Dalším úkolem je, aby-
chom porozuměli přáním a hodnotám cílové skupiny a posilovali jejich důvěru ve 
značku. Je důležité, aby byla definovaná cílová skupina, komunikační sdělení a opti-
mální výběr médií, i bez ohledu na tržní prostředí, pro které komunikační mix tvoříme 
(Kotler, 2007).  
 
Zajímavou oblastí komunikačního mixu je interaktivní marketing, to je internetový 
marketing a veškerá interaktivní komunikace. Tím, že došlo k	rozšíření internetu se 
velká část marketingu přesouvá a soustředí na internet. K	rozvoji online marketingu 
přispěl jeho vnik a rozvoj a měl velký vliv na vývoj marketingové komunikace na něm 
(Přikrylová a Jahodová, 2010). Veškerá pozornost se přesouvá na zákazníka a jeho 

Produkt
- design
- funkce

- obal
- značka
- služby

Cena
- ceníková cena

- slevy
- srážky

- termíny placení
- úvěrové podmínky

Komunikace
- podpora prodeje

- reklama
-osobní prodej

- přímý marketing
- public relations

- online marketing

-

Distribuce
- distribuční cesty

- dostupnost distribuční cesty
- prodejní sortiment

- zásoby
- doprava
- lokality

Cílový 
trh

Obrázek 1 Nástroje marketingového mixu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotlera (2013) 
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potřeby. Od hromadného marketingu se přechází na marketing individuální (Blažková 
2007).  
 
Dříve byla reklama předávána hromadnou komunikací široké cílové skupině, která se 
obtížně specifikovala. Výsledné sdělení bylo jednostranné a bez jakékoliv zpětné ode-
zvy, která by řekla, jak se cílový příjemce k	produktu či službě staví (Frey, 2011). Za vý-
hodu internetové komunikace můžeme považovat možnost vytvořit dialog mezi fir-
mou a zákazníkem (Kotler, 2007).  Jak můžeme vidět na obrázku 2, do nástroje komu-
nikace patří 7 komunikačních disciplín. 
 
Reklama je dle Karlíčka a Krále (2011) komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím 
lze efektivně předávat marketingová sdělení masovým cílovým segmentům. Dokáže 
cílovou skupinu informovat, přesvědčovat a marketingové sdělení účinně připomínat. 
Jejími hlavními funkcemi jsou zvyšování povědomí o značce a ovlivňování postojů k	ní 
a budování značek. Reklamu lze definovat také jako placenou a neosobní komunikaci, 
která je zadávána různými médii nebo realizovanou podnikatelskými subjekty, nezis-
kovými organizacemi či osobami, které lze identifikovat v	reklamním sdělení, a jejichž 
cílem je přesvědčit cílovou skupinu. Pod nosiči reklamního sdělení si můžeme před-
stavit tiskoviny, inzeráty v	novinách, spoty v	televizi, časopisy nebo billboardy. (Přikry-
lová a Jahodová, 2010). 
 
Přímý marketing byl dříve chápán jako zasálání zboží od výrobce přímo ke spotřebi-
teli. (Přikrylová a Jahodová, 2010). Vyvinul se původně jako výrazně levnější alternativa 
osobního prodeje, kdy nemuseli prodejci navštěvovat zákazníka osobně, ale nabídku 
mu zaslali poštou. Tím došlo k	radikálnímu snížení nákladů. Přímý marketing lze defi-
novat jako komunikační disciplínu, která umožnuje přesné zacílení, výraznou adaptaci 
sdělení s	ohledem na individuální potřeby a charakteristiky jedinců ze zvolené cílové 
skupiny a vyvolání okamžité reakce daných jedinců (Karlíček a Král, 2011). 
 
Osobní prodej je považován za nestarší nástroj komunikačního mixu, který si, i přes 
rozvoj nových komunikačních médií a technologií, udržuje významnou pozici v	marke-
tingové komunikaci mnoha firem. Za největší výhodu lze považovat přímý kontakt 
mezi firmou a zákazníkem, protože může dojít k	okamžité zpětné vazbě, individuální 
komunikaci podle zákazníka a tím pádem i větší věrnost zákazníků (Karlíček a Král, 
2011). Osobní prodej lze také definovat jako prezentaci výrobků nebo služby při osobní 
komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž cílem není jen produkt prodat, ale 
také vytvářet dlouhodobé pozitivní vztahy a posilovat image produktu a také firmy (Při-
krylová a Jahodová, 2010). 
 
Podpora prodeje je chápána jako krátkodobé stimuly, které jsou zaměřené na zvýšení 
prodeje určitého produktu prostřednictvím poskytnutých krátkodobých výhod zákaz-
níkům. Je to krátkodobí podnět, který se většinou kombinuje s	určitou formou reklamy 
a prvotním cílem zdůraznit či podpořit cíle komunikačního programu. (Přikrylová a 
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Jahodová, 2010). Je možné ho definovat jako soubor pobídek, které stimulují okamžitý 
nákup. Nejčastěji se jedná o pobídky jako je snížení ceny, výhodné balení, ochutnávky, 
vzorky zdarma nebo kupony (Karlíček a Král, 2011).  
 
Public relations neboli PR je pestrá škála programů, které jsou zaměřeny interně na 
zaměstnance společnosti. Může být, ale zaměřena i externě, a to na spotřebitele, 
ostatní firmy, vládu nebo média s	cílem podporovat či chránit image společnosti 
anebo komunikovat její jednotlivé výrobky (Kotler, 2007). Public relations se dá defino-
vat jako dialog mezi organizací a skupinami, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu 
organizace (Karlíček a Král, 2011). 
 
Event marketing a sponzoring označuje aktivity, kdy firma zprostředkovává své cílové 
skupině emocionální zážitky a určitou značkou. Jejich účelem je vzbudit pozitivní po-
city, a projevit se tak na oblíbené značky. Zahrnují sportovní, umělecké, zábavné a 
s	kauzou spojené události a méně formální aktivity (Kotler, 2007).   

Online
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relations

Event 
marketing 

a 
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Obrázek 2 Komunikační mix 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Karlíčka a Krále (2011) 
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2 Nová média 
Pod pojmem média je možné si představit hned několik významů. Slovník univerzity 
Cambridge říká, že pojem média zahrnuje internet, noviny, magazíny, televizi, rádio a 
další typy komunikačních prostředků (Cambridge University Press, 2019). Tyto média 
pak jde dělit na média tradiční a nová média. Tradiční média lze také nazvat jako ma-
sová média. Pojem masová média představuje organizované prostředky komunikace 
na velkou vzdálenost, s mnoha příjemci a zprostředkované v krátkém čase.  
 
Masová média z angl. (anglický) mass media = hromadné sdělovací prostředky) a před-
stavují souhrn médií užívaných v procesu masové komunikace, které zprostředková-
vají a rozšiřují informace a sdělení široké veřejnosti (Wright, Khanfar, Harrington & Kizer, 
2010). Prvními masovými médii byly bezesporu noviny, časopisy, kino a rozhlas, v po-
lovině 20. století přibyla televize. Masová média a mediální komunikace jsou neodmys-
litelnou částí společnosti, protože každé lidské společenství se snaží zajistit, aby byl 
v	jeho rámci možný průběh výměny informací. Mezi nevýhodu těchto médií můžeme 
považovat jejich jednostrannou komunikaci od odesílatele k	masové skupině pří-
jemců, tudíž postrádají možnost interakce a zpětné vazby od cílové skupiny k	odesíla-
teli sdělení (Tuten & Solomon, 2017). 
 
Za nová média se považuje web, email, mobilní marketing a sociální sítě. Tyto komu-
nikační prostředky umožňují nepřetržitý přístup k	informacím (Frey, 2017). Nová média 
lze považovat za média interaktivní, protože na rozdíl od masových médií dochází 
k	oboustranné komunikaci od příjemce a odesílatele. Dále se o nich hovoří také jako o 
médiích síťových a digitálních (Macek, 2010).  
 
Za výhodu nových médií se dá považovat možnost, že by se reklama stala součástí 
zábavy a nebyla, na rozdíl od tradičních médií, pouze jako přestávka. Trend komuni-
kace skrze televizi, rádio, tisk je dávno pryč. V	této době je pro firmy velmi důležité vy-
tvořit si s	cílovým publikem dlouhodobý vztah. To velmi ulehčil vývoj sociálních sítí, 
které jsou schopny snadno a automaticky segmentovat své uživatele (Wright, Khanfar, 
Harrington, & Kizer, 2010). 
 
Média dále můžeme dělit na vlastněná, získaná a placená. Vlastněná jsou marketin-
gové kanály, které firma vlastní. V	prostředí sociálních sítí se jedná zejména o profily a 
účty, které spravují firmy samotné (Tuten & Solomon, 2017). 
 
Získaná média jsou schopny šířit sdělení, aniž by firmy musela vynakládat nějaké ná-
klady, a aniž by nad tím měla společnost jakoukoliv kontrolu. Taková média v	prostředí 
sociálních sítí jsou k vidění jako konverzace, sdílení obsahu, komentáře, recenze, hod-
nocení a další (Tuten & Solomon, 2017). 
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Placená média se projevují zaplacením prostoru v	komunikačních kanálech, které 
umožňují doručit reklamní sdělení k	cílovému publiku. Jako placená média lze v	pro-
středí sociálních sítích označit placené influencery, nativní reklamu, sponzorovaný ob-
sah a další (Tuten & Solomon, 2017). 
 

2.1 Sociální sítě 

Sociální sítě se dají chápat jako online média, která mají společné všechny, nebo vět-
šinu, následujících charakteristik: je rozdíl mezi médiem a jeho publikem, po uživate-
lích se vyžaduje participace, dochází k	oboustranné konverzaci, je povoleno vyjadřovat 
své názory, dochází k	vytváření komunit a obsahům, které tvoří přímo uživatelé a jed-
noduše se propojují (Mayfield, 2008). 
 
Sociální sítě slouží převážně ke sdílení informací, komunikaci a propagaci mezi uživa-
teli. Celosvětově se jedná o významné komunikační platformy. V	České republice vyu-
žívalo v	roce 2020 sociální sítě jako je Facebook, Instagram nebo Twitter, více než 4,7 
milionů osob, což je 54 % jednotlivců starších 16 let (Český statistický úřad, 2020). 
V	roce 2020 celosvětově využívalo sociální sítě 3,8 miliard lidí, což je téměř polovina 
světové populace, z	toho je nejpopulárnější sociální sítí na světě Facebook s	2, 6 mili-
ony aktivních uživatelů měsíčně, dále následuje WhatsApp a Youtube s	2 miliony ak-
tivních uživatelů (Ali, 2020).  
 
O sociálních sítích se často uvažuje jako o fenoménu dnešní doby, kdežto jde ale o 
souběh historických událostí, technologií a komunit. Nelze přesně určit datum, místo 
nebo osobu, která může za jejich vznik, nicméně princip sociálních sítích v	určitém 
slova smyslu existoval vždy a jejich vývoj byl v	každé části světa rozdílný (Hjorth & Hin-
ton, 2019). 
 
Ze začátku byly služby jednoduché a potýkaly se s	mnoha problémy. Neměly takový 
ohlas a byla potřeba spousta trpělivosti. To také zapříčinilo, že o ně nebyl takový zájem 
a tento trend začal spíše upadat. Jak platí v	této oblasti, technologie jdou dopředu, a 
to se samozřejmě týkalo i těchto věcí. Postupem rozvoje vznikaly dnešní podoby soci-
álních sítí a masivně se rozšířily skoro do všech zemí a staly se celosvětovou záležitostí. 
(Bednář, 2011). 
 
V roce 1971 byl poprvé sociální marketing definován jako aplikace technik komerčního 
marketingu v procesu plánování, analyzování, provádění a hodnocení programů navr-
žených tak, aby ovlivňovaly spontánní chování cílových skupin za účelem zlepšení bla-
hobytu jednotlivce i celé společnosti (Hjorth & Hinton, 2019).  
 
 
Na internetu existuje mnoho sociálních sítí, které se liší svým účelem, charakterem 
svých příslušníků a jejich potřeb. Sociální sítě existují jak uvnitř, tak i mimo organizace, 
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otevřené komukoliv či uzavřené jen pro určitou komunitu, v	určité a mimo určitou ge-
ografickou hranici. Takové obrovské variace sociálních sítí nabízejí možnost využití 
v	každé oblasti lidské činnosti. Proto je třeba mít hrubý přehled o typech těchto sítí 
(Bednář, 2011). 
 
Všeobecné sociální sítě mají zpravidla co nabídnout téměř jakémukoliv uživateli, a 
především umožňují registraci jakéhokoliv uživatele bez rozdílu. Příkladem takovéto 
sociální sítě je Facebook. 
 
Oborové sociální sítě jsou, ve kterých se sdružují uživatelé, zabývající se stejným obo-
rem, ať už na profesionální nebo zájmové či studijní úrovni. Tyto sítě vnikají často okolo 
webových stránek s	příslušnou tématikou. 

2.1.1 Využití sociálních sítí v	podnikání 

Velké množství a potenciál v	sobě skrývá využití sociálních sítí v	marketingu. Ti, kteří 
dokážou využít sociální sítě ve svůj prospěch a posílení značky, získají obrovskou kon-
kurenční výhodu. Sociální sítě vrací do obchodu to, co tu již dávno bylo, ale časem se 
vytratilo (Molnár, 2011). 

2.2 Vlivní uživatelé 

Není novinkou, že názory spotřebitelů kromě médií, dalších institucích, ovlivňují i lidé 
v	jejich okolí. Je potvrzeno, že ve skupině existují názoroví vůdci, kteří jsou schopni 
ovlivnit společnost, a kterým lidé v	jejich okolí věří a naslouchají. Sdílení vlastních ná-
zorů, které by mohly potencionálně ovlivnit názory druhých, se s	příchodem internetu 
stalo mnohem jednodušší (Hermida, 2013). 

2.2.1 Influencer 

Influencer je člověk, který ovlivňuje nebo mění chování lidí. Je placený společností, aby 
na sociálních sítích představil a popsal produkt nebo službu, a přesvědčil své publikum 
k	jeho vyzkoušení nebo zakoupení (Cambridge University Press, 2019). 
Influenceři na sociálních sítích jsou lidé, kteří si vybudovali reputaci svých znalostí a 
znalostí v konkrétním tématu. Pravidelně zveřejňují příspěvky o tomto tématu na 
svých preferovaných kanálech sociálních sítí a vytvářejí velké sledy nadšených a anga-
žovaných lidí, kteří věnují zvláštní pozornost jejich názorům. Jsou to jednotlivci, kteří 
mají pravomoc ovlivnit rozhodnutí o koupi druhých kvůli jejich (skutečné nebo vní-
mané) autoritě, znalostem, postavení, vztahu. Jsou také obhájci značky a propagátory 
specializovaných oblastí. Z	určitého úhlu pohledu mohou být za influencery považo-
váni všichni. Přátelé nebo rodina se mohou navzájem ovlivňovat sdílením svého ná-
zoru na určitý produkt nebo službu Je tedy poměrně těžké definovat, kdo na sociálních 
sítích influencerem je (Mudge & Shaheen, 2017).  
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Lze rozlišit několik kategorií influencerů. Nejzákladnějším rozdělením je rozdělení in-
fluencerů podle počtu jejich sledovatelů. Jak je vidět na obrázku, mega influenceři jsou 
influenceři, které sleduje více než 1 milion lidí, naopak nano influecery mají od 1	000 – 
10	000 sledovatelů (Wielki, 2020).  

 
Obrázek 3 Velikost influencera podle počtu sledujících 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Makroinfluenceri se vyznačují především vysokým relativním počtem sledujících nebo 
předplatitelů na konkrétní platformě a jejich schopností zaujmout a zasílat zprávy v 
působivém měřítku. Počet sledovatelů, kteří definují makroinfluencera, se u různých 
platforem liší. Na Instagramu bude mít makroinfluencer obecně více než 500 000 sle-
dujících, ale ne více než 1 milion (Media Kix, 2019).  
 
Na druhou stranu mikroinfluenceři jsou považováni za osoby, které jsou odborníky 
v	dané oblasti. Zpravidla mají od 10	000 – 50	000 sledujících. Jak se průmysl ovlivňují-
cího marketingu rozrůstá a vyvíjí, mnoho značek zjišťuje, že partnerství s menšími mi-
kroinfluencery zaměřenými na specializaci může někdy přinést vyšší úroveň zapojení 
a lepší návratnost pro značku (Media Kix, 2019).  
 
Influenceři také mohou být rozděleni podle jejich motivace jednat. V této souvislosti 
lze rozlišit následující kategorie: idoly, odborníci, životní styl, aktivisté a umělci. První 
skupinu tvoří lidé, kteří jsou vysoce známí a oblíbení. Ve svých zprávách se zaměřují 
hlavně na sebe a prolínají do svých zpráv další témata (např. politická, sociální nebo 
témata související s aktuálními událostmi). Druhou skupinu tvoří osoby, které jsou díky 
svým znalostem nebo dovednostem uznávány jako autority v dané oblasti (Wielki, 
2020). 
 

1 mil.

500 tis. - 1 mil.

50 tis. - 500 tis.

10 tis. - 50 tis.

1 tis. - 10 tis.
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Další skupinou jsou influenceři, kteří se zabývají životním stylem. Zapojují se do diskusí 
o životním stylu a volnočasových aktivitách. Jejich obsah souvisí hlavně s módou, krá-
sou, zdravím, dekoracemi interiérů, vaření a cestováním (Wielki, 2020). 
 
Ve skupině aktivistů je charakteristickým znakem světonázor, který prezentují. Jedná 
se nejčastěji o uživatele internetu, kteří se zajímají o témata jako ochrana životního 
prostředí, práva menšin nebo feminismus. Jejich obsah podporuje konkrétní nápady 
(Wielki, 2020). 
 
Pokud jde o kategorii umělců, jedná se zejména o osoby zaměřené na tvorbu materiálu 
s vysokou estetickou a vizuální přitažlivostí. Jedná se nejčastěji o uživatele internetu, 
kteří provozují různé typy fotoblogů nebo profilů Instagramu. Zabývají se různými 
aspekty, jako je cestování, příroda, lidé a architektura (Wielki, 2020). 
 
V	oblasti získávání zákazníků v	online prostředí je influencer marketing jeden z	nej-
rychleji rostoucích marketingových nástrojů. Firmy s	influencery navazují obchodní 
partnerství, protože si uvědomují, že influenceři mají schopnost ovlivnit spotřební cho-
vání velkého množství lidí (Kádeková & Holienčinová, 2018). 

2.3 Influencer marketing 

Influencer marketing můžeme považovat za jeden z	nejvlivnějších trendů současné 
marketingové komunikace. Autorky Přikrylová a Jahodová (2010) ho definují jako iden-
tifikování a ovlivňování názorových vůdců, u kterých je pravděpodobnost, že budou 
hovořit o produktu a mají schopnost ovlivnit názory ostatních spotřebitelů.  
 
Dochází ke střetu toho, že poměřování influencerů závisí i na nástrojích, které influen-
ceři používají ke své prezentaci např. „youtubeři“, „instagrameři“, „blogeři“. Někteří in-
fluenceři nejsou spokojeni s pojmenováním, které je spojeno spíše s uživatelem jisté 
sociální sítě jako s nějakou profesí (Hastings, 2007).  
 
Dalo by se tvrdit, že influencer marketing je forma internetového marketingu, která se 
zaměřuje především na jedince, kteří disponují určitým potencionálem ovlivnit cho-
vání velké cílové skupiny. Daný influencer může pro zákazníky představovat symbol 
významné reference. Influenceři jsou často, ne však vždy, široké veřejnosti známí lidé, 
kteří pro část společnosti představují inspiraci, autoritu nebo lídra. Může se jednat o 
umělce, vědce, spisovatele, kuchaře, sportovce nebo lidi v	módě (Pophal, 2016). 
 
Velký rozvoj influencer marketingu souvisí zejména s rozmachem sociálních sítí, pro-
tože právě na sociálních sítích si vytvářejí svůj vlastní obsah (Visions 2017). Právě z 
daného důvodu můžeme tvrdit, že předchůdcem dnešního influencer marketingu byl 
tzv. sociální marketing (Hastings 2007).  
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I přesto, že influencer je v	této době považován za něco nového, není tomu tak. Není 
to nic jiného než word-of-mouth, který se díky digitálnímu světu může rozvíjet (Pophal, 
2016). Praktika word-of-mouth se díky sociálním sítím zase začala využívat, a díky so-
ciálním sítím se nyní využívá ještě ve větším měřítku (Waller, 2016). Podle Přikrylové a 
Jahodové (2010) podávání informací o zkušenostech s	produkty a službami word-of-
mouth probíhalo mezi lidmi už od nepaměti, nejčastější formou tváří v	tvář. Kotler a 
kol. (2007) definují word-of-mouth jako formu osobní komunikace, která zahrnuje vý-
měnu informací o produktu, službě mezi cílovými zákazníky, sousedy, přáteli, příbuz-
nými nebo kolegy. 
 
Influencer marketing se stal za poslední leta obrovským trendem. To lze vidět z trendů 
vyhledávání na trends.google.cz, viz. graf níže. Na grafu je znázorněn zájem o influen-
cer marketing a vyhledávání tohoto pojmu v	období od 28. 2. 2016 do 28. 2. 2021 po 
celém světě. Celosvětově zlomový rok pro influencer marketing byl 2016 a stal se sou-
částí téměř každé digitální strategie. Na vertikální ose hodnoty představují relativní zá-
jem ve vyhledávání vzhledem k	nejvyššímu bodu grafu pro danou oblast a dobu. Je 
tedy vidět, že influencer marketing se stává stále populárnějším a jako pojem roste 
čím dál tím více ve vyhledávání a jako skloňovaný pojem. 
 

Jak vyplývá z	definic Word-of-mouth, tento marketing nevytváří komunikaci jako tako-
vou, ale navádí k další konverzaci o produktech, službách nebo firmách a usnadňuje 
tak tok této konverzace. Takový marketing tedy ve spotřebitelích vzbuzuje tendenci 
sdílet s	ostatními svoje zkušenosti (Přikrylová a Jahodová, 2010). 
 
Pod výrazem Word-of-mouth marketingem lze nalézt kromě influencer marketingu 
také techniky, kterými jsou buzz marketing, virální marketing, marketing pro podporu 
komunit nebo také referral programy (Přikrylová a Jahodová, 2010). Hlavním rozdílem 
mezi influencer marketingem a word-of-mouth marketingem je dosah a finanční kom-
penzace. Zatímco v	influencer marketingu platíme tvůrcovi za umístění reklamy, 
v	marketingu word-of-mouth tvůrce nemusí být lídrem na trhu, ale propaguje značku 
prostřednictvím svých vlastích kanálů, aniž by mu to bylo finančně kompenzováno 
(Brooks, 2017). 
 

Obrázek 4 Zájem pojmu influencer marketing ve vyhledávání 

Zdroj: Trends.google.cz 
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Uvádí se, že spotřebitelé považují influencery za důvěryhodný zdroj informací, a díky 
tomu jsou influenceři schopni sociálních sítích ovlivnit názory, postoje a chování svých 
sledovatelů. To však ve své studii vyvrací Lim a kol. (2017), která zjistila, že influenceři 
na sociálních sítích nejsou bráni jako důvěryhodný zdroj informací, protože je spotře-
bitelé neberou jako experty v	daném odvětví a nemohou tak objektivně posoudit vý-
kon prezentovaného výrobku či služby. Hlavní kritérium k	tomu, aby byla influencer 
marketingová kampaň úspěšná, je shoda mezi prezentovaným výrobkem či služby a 
zájmy influencera (Lim, Radzol, Cheah, & Wong, 2017).  
 

2.3.1 Tvorba kampaně se zapojením influencerů 

Je několik možností, kterými se lze s	influencerem propojit. V	tomto světě se naskytují 
stále nové a zatím nevídané způsoby. Mezi ten nejpoužívanější ale patří to, že influen-
cer daný produkt nebo službu propaguje na svém profilu. Právě oni nejlépe vědí, jaký 
obsah se líbí jejich sledovatelům, jak příspěvek vytvořit, aby sledovatele zaujal a jsou 
ve své tvorbě jsou často velmi nápadití. Díky takovým příspěvkům mohou influenceři 
přivést na sítě značky. Mohou na ně odkazovat na svých profilech a upozornit například 
na probíhající soutěž. Pro společnost je to výhodné v	tom, že nemusí zaměstnávat pro-
fesionální produkci k	vytvoření vizuálů. Mezi hodně využívanou možnost propojení 
s	influencerem patří vytváření profilu na sociální síti značky příspěvky právě od infleun-
cera (Odell, 2016). 
 

2.3.2 Cíl kampaně 

Před zahájením komunikace s	influencerem by měly být jasně stanovené cíle. Cílem 
může být představení nově uvedeného produktu na trh, zvýšení povědomí o značce 
nebo produktu, pozvání fanoušků značky na nadcházející událost nebo jen zvýšení po-
čtu followerů na sociálních sítí značky (McCratic, 2017). Po určení cílů by se měly určit 
způsoby, jakými se bude kampaň vyhodnocovat. Cíle i tyto způsoby by se měly dát 
dopředu vědět influencerovi, aby na to při vytváření obsahu myslel a přizpůsobil tomu 
své výstupy (Cramer, 2017). 
 
Mezi nejčastější cíle na českém a slovenském trhu patří branding. Cílem je podpořit 
povědomí o značce, produktech a jejich hodnotách. Dříve firmy využívali influencer 
marketing jen jako doplňkovou aktivitu, to se však v	posledních letech mění a plno fi-
rem naopak vnímá influencer marketing jako jeden z	hlavních nástrojů v	rámci komu-
nikačního mixu (Salte, 2017). 

2.3.3 Výběr vhodného influencera 

Pro výběr vhodného influencera existují dva způsoby. Prvním způsobem, jak si vybrat 
influencera je, že samotná firma profil influencera vyhodnotí a osloví ho napřímo a 
jedná s	ním osobně. To využívají spíše menší značky, které mají specifický produkt a 
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jejich cílem je si vybudovat úzký vztah s	tvůrcem. Tento způsob si často volí značky, 
které preferují spolupráci ve formě barteru, což je spolupráce bez finanční odměny, 
pouze výměna za produkt. Tím si snaží vytvořit úzký vztah s	influencerem. Značkám, 
které se snaží oslovit více tvůrců, toto může zabírat zbytečně moc času. V	těchto situ-
acích je často potřeba mít zaměstnance na plný úvazek, který se komunikaci a koordi-
naci influencerů věnuje (Salte, 2017). Mařík (2017) ve svém článku zmiňuje, že firmy 
takhle vyhrazeného zaměstnance nemají. V	tom případě pak mohou využívat služby 
agentury, kde takovou pozici vytvoří.  
 
Druhým způsobem je tedy oslovit agenturu, která se influencer marketingem zabývá 
a už má s	některými influencery dobré vztahy, má zkušenosti s	jednáním s	nimi, a 
ušetří tak čas značce. Spolupráce i influencery přes agenturu bývá rychlejší, profesio-
nálnější a pro firmu méně náročná. Komunikace skrz agenturu může přinést určité 
know-how a lepší výběr vhodného influencera. Agentura také může připravit vyhod-
nocení kampaně, na které má více nástrojů a času (Cramer, 2017).  
 
Než výběr postupu oslovení je však důležitější výběr influencera. Platí, že je možné na-
jít tvůrce pro jakékoliv odvětví trhu, ať už je to móda, cestování, zdravý životní styl nebo 
třeba automobilový průmysl. Je ale důležité si uvědomit, že ne každá značka se na 
spolupráci s	influencery hodí. Důvodem může být třeba to, že není používána v	zá-
jmové nebo věkové skupině tvůrců (Waller, 2016). Autor Pophal (2016) zdůrazňuje, že 
je velkou výhodou uzavřít spolupráci s	tvůrcem, který značku zná, má ji rád nebo ji už 
dokonce na svých sociálních sítích zmiňoval. Najít takového influencera je podle něj 
ten nejlepší možný výsledek, a díky tomu bude výstup kampaně autentický a publikum 
tvůrce se se značkou přirozeně a lehce propojí.  
 
Jeden z	nejdůležitějších aspektů je, aby sám influencer značce opravdu věřil a klidně 
by ji bez váhání doporučil svým známým. Měl by se sám sebe zeptat, zda by určitý 
produkt doporučil svému nejlepším příteli nebo sourozenci. Pokud si dokáže odpově-
dět ano, může tuto nabídku spolupráce přijmout. Důležité je, aby si influenceři při pro-
pagování produktů nebo služeb zanechávali autenticitu. To značky nechávají posuzo-
vat samotné influencery, ti si sami musí určit, kolik reklam jejich publikum snese, za 
jakými názory si mohou opravdu stát, a kolik kampaní na svých profilech mohou usku-
tečnit, aby nebyla zkažena jejich pověst a důvěra jejich fanoušků (Salte, 2017). Celkově 
se ale vnímá velký rozdíl propagování různých odvětví trhu. U tvůrců, kteří se zabývají 
módou či kosmetikou se jejich fanoušci často ptají na informace ohledně produktu, 
jako je cena, název, spokojenost, účinek produktu. V	případě, že se na jejich sociálních 
sítích tedy objeví nové produkty, publikum to bere jako normální věc, často jako vý-
hodu. Naopak u hudebníků, herců, které lidi sledují spíše za účelem sledování jejich 
života. Jejich propagace můžu být tedy spíše přijímána s	nevolí (Mařík, 2017). 
 
Autor Griffin (2016) upozorňuje, že je důležitější než velikost publika, sledovat relevanci 
cílové skupiny daného tvůrce. Tereza Salte jako příklad uvádí profily s	matkami, které 
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se zaměřují na životní styl, a které sice nemají moc velký počet sledovatelů, za to mají 
silné vztahy se svými fanoušky a mají na ně velký vliv. Výhodou je, že mají silně vypro-
filovanou svou cílovou skupinu. S	tím souhlasí Mařík (2017), který tvrdí, že čísla nejsou 
tím nejrelevantnějším ukazatelem, který je vhodný pro kampaň. Vhodnější je sledovat 
engagement influencera a jeho sledovatelů, to znamená, jak publikum influencera ak-
tivně reaguje na jeho obsah, jestli diskutuje o jeho názorech, jak mu věří atp. 
 
Dalším faktorem, který je důležité sledovat je, jak velké procento sledovatelů pochází 
z	České republiky. Často se stává, že influencer právě z	České republiky píše svůj obsah 
v	anglickém jazyce, a proto ho pak sledují zahraniční sledovatelé. V	tom případě je tato 
spolupráce pro značku irelevantní. To je důležité ověřit bud vyžádáním statistik sledo-
vatelů přímo od influencera nebo určitými nástroji (Mařík, 2017). 

2.3.4 Oslovení influencera s	nabídkou ke spolupráci 

K	vytvoření kampaně je dalším krokem oslovení influencera se spoluprací. To většinou 
probíhá skrz e-mailovou komunikaci, protože tvůrci mají často zahlcené schránky ne-
hodícími se nabídkami a zprávami od jejich fanoušků. E-mail by měl být vřelý, stručný, 
měl by zaujmout a dát tvůrci najevo, že ho zná, zná jeho tvorbu a má o něj vážný zájem. 
V	e-mailu by mělo být také zmíněno, jaké jsou další kroky v	případě, že bude mít influ-
encer o spolupráci zájem (McCratic, 2017). 
 
Před začátkem spuštění kampaně by měly být obě strany domluvené, jaké jsou vzá-
jemné požadavky a nastavené cíle, jakým způsobem a kdy by měla být značka prezen-
tována a na jakých kanálech (Waller, 2016). Autor Rogers (2016) však upozorňuje, že 
značka by do tvůrcovi tvorby značka neměla moc mluvit a nechat ho vytvořit obsah 
takový, který on sám uzná za vhodný. Sám ví nejlépe, kdo je jeho publikum, na co bude 
reagovat, co působí přirozeně a je to zároveň efektivní. Vybudovat si publikum a to, 
aby influencerovi důvěřovali, trvá dlouho. Jeden malý přešlap tvůrce pak může rychle 
všechnu důvěru ztratit (Rogers, 2016). 

2.3.5 Ohodnocení spolupráce s influencerem 

Ve většině případech jsou dvě možnosti kompenzace za influencerovu práci. Jednou 
z	možností je vybudovat si s	ním vztah za cílem, že se značka bude natolik líbit, že in-
fluencer přistoupí na propagaci bez kompenzace nebo barter, tzn. výměnu za produkt. 
Některým značkám se zdá, že jen při tomto způsobu spolupráce jsou influenceři 
upřímní. To však není zaručené tvrzení, protože značka nemůže vyžadovat, aby dával 
vytváření obsahu tolik úsilí. Nevýhodou je, že většina tvůrců tuto formu kompenzace 
nebere jako férovou a přistupuje spíše na spolupráce s	finanční odměnou (Pophal, 
2016). 
 
Z	toho vyplývá druhá možnost, což je finanční ohodnocení influencera. Téměř každý 
influencer s	kvalitním obsahem bude vyžadovat finanční kompenzaci za to, kolik času 
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nad vytvářením příspěvku stráví a propůjčí své sledovatele k	reklamnímu sdělení 
(Waller, 2016). Hlavně v	případě této spolupráce by měl být kladen důraz na to, aby se 
tvůrce ke značce opravdu hodil a měl k	ní určitý vztah. Díky tomu je větší šance, že 
bude kampaň působit přirozené a bude úspěšná (Pophal, 2016). 
 
Stanovit hodnotu a ceny je těžkým úkolem jak pro značku, tak pro samotného tvůrce. 
Většina influencerů stanovuje své cenové ohodnocení podle toho, s	jak velkou firmou 
jednají. Když mají nabídku spolupráce s	větší společností, která bude mít podle něj 
větší rozpočet, řeknou si o více peněz, zatímco u menší společnosti si řeknou o peněz 
méně (McCratic, 2017). Za tímto názorem však nestojí autorka Salte (2017), která tvrdí, 
že finanční ohodnocení by se nemělo vyvíjet podle velikosti firmy, ale reálné hodnoty 
vytvořeného obsahu, kterým může být příspěvek, článek nebo video. U toho rozhoduje 
především dosah, který tvůrce při komerční spolupráci prodává. Při domluvě finanční 
kompenzace by se také mělo hledět na počet sledujících daného influencera. Důležité 
je však zkontrolovat, jaké procento influencerova publika pochází například z	České re-
publiky, pokud chce značka cílit svým produktem nebo službou právě na český trh. 
Díky tomu se	může stát, že tvůrci se stejným počtem sledovatelů dostanou jinou fi-
nanční kompenzaci. Ta se také může určit podle časové a pracovní náročnosti a poří-
zení techniky k vytváření propagačního obsahu (Mařík, 2017). 

2.3.6 Sponzorovaný obsah 

Reklama na Instagramu se řídí zákonem o regulaci reklamy, který je více rozepsán v	
kapitole 3.2.1. Pokud značka využívá influencera k	propagaci produktů či služeb po-
mocí instastories nebo feedového příspěvku, a reklama není pořádně označena, může 
být považována za klamání spotřebitele. Z	toho vyplývá, že označování sponzorova-
ného obsahu je povinné. Tato povinnost závisí jak na zadavateli reklamy, tak tvůrci. 
Postih za neoznačenou reklamu pak hrozí až do 5 milionů korun, a to pro obě strany. 
Způsobů, jak se takové pokutě vyhnout je několik. Prvním z	nich je uzavření smlouvy 
s	tvůrcem. Díky ní se podchytí nejen případné nedostatečné anebo špatné označení 
reklamy, ale třeba i autorská práva, komplexní krizovou komunikaci nebo mlčenlivost 
například co se týče výše odměny.  
 
Další možností je vytvoření etického kodexu, který se rozesílá spolu s	podmínkami 
spolupráce. Měl by obsahovat pár bodů ohledně komunikace, kterých by se měl influ-
encer držet. Jeho součástí by měly být i zásady ohledně tónu komunikace s	publikem.  
Důležité je vyžádat si od tvůrce potvrzení, že kodex četl a souhlasí s	každým jeho bo-
dem.  
 
Třetí možností je důsledná kontrola, což spočívá v	tom, že hned po vypublikování pří-
spěvku tvůrce značka pořádně zkontroluje, zda je reklama označená tak, jak má být.  
 
Označení reklamního obsahu musí být viditelné a pro fanoušky jasně zřetelné. In-
stagram nabízí pro tvůrce přímo funkci a možnost označení placeného partnerství. 
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Dále lze reklamní obsah vyjádřit pomocí hashtagů. Není nikde přesně stanoveno, co 
přesně má hashtag označovat. Plno uživatelů si mylně myslí, že je to slovo #spolu-
práce, není tomu však tak. Tvůrce může také použít hashtagy jako #reklama, #spon-
zoring, #sponzorovanyobsah. Doporučuje se umístit ho hned na začátku textu, maxi-
málně do textu, aby se neschoval do množství textu. Poslední možností je fanoušky o 
obsahu reklamy upozornit v	textu u příspěvku jiným způsobem než hashtagem. 
 
Za reklamní obsah jsou považovány příspěvky, pokud je produkt či služba obdržena 
přímo od značky za účelem propagace od influencera. Pokud influencer propaguje ur-
čité zboží, produkt či službu, neznamená to, že je to hned reklama. Může se jen jednat 
o doporučení, co se influencerovi líbí a má s	tím dobré zkušenosti (Bezuchová, 2020). 

2.3.7 Úspěšnost kampaně 

U influencer marketingu, ale i u jiných marketingových kampaních, je cílem mít po 
kampani dobré výsledky a stanovená KPI1. Proto je doporučené domluvit se s	tvůrcem, 
aby své příspěvky s	propagací produktu nebo služby propojovat s	odkazem na webo-
vou stránku, e-shop nebo na profily na sociálních sítích společnosti (Cramer, 2017). 
Díky tomu je společnost schopna změřit prodeje, prokliky na webové stránky a nárůst 
fanoušků na profilech společnosti. Je důležité zmínit, že mnohem častěji než o prodej, 
jde společnostem o připomenutí značky nebo představení nového produktu či služby. 
U takových cílů se lze úspěšnost měřit podle nárůstu sledujících na firemním profilu, 
počtu návštěv nebo zhlédnutí obsahu, komentářů nebo sdílení (Odell, 2017). 
 
Autor Mařík (2017) uvádí, že úspěch kampaně se dá změřit jen v	případě, že bylo do-
předu stanovené, co je primárním účelem kampaně. Jeden z	měřítek je již zmíněný 
nárůst počtu sledovatelů na profilech značky. Když ale není nárůst počtu sledovatelů 
hlavním cílem, doporučuje soustředit se interakce u příspěvků, kde je zobrazen pro-
dukt.  
 

2.4 Sociální síť Instagram 

Dle slovníku univerzity Cambridge je Instagram „název sociální sítě pro pořizování, 
úpravu a sdílení fotografií a videí“ (Cambridge University Press, 2019). Tato sociální síť 
však nabízí mnohem více, což hlásá její poslání „přiblížit nás k	věcem a lidem, které 
máme rádi“ (INSTAGRAM, INC., 2019).  
Je to mobilní aplikace pro sdílení fotografií, která byla spuštěna v	roku 2010. Tehdy byla 
funkce sociální sítě jednoduchá – sdílet fotografie nebo videa čtvercového formátu, 
které mohli být upraveny jednoduchými filtry a viděli je především přátelé. Uživatelé 

 
 
 
1 KPI – klíčový ukazatel výkonu: způsob měření pokroku společnosti směrem k cílům, kterých se 
snaží dosáhnout (Cambridge University Press, 2019) 
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také začali při publikování fotek používat tzv. hashtagy, který se označuje znakem # a 
za ním označení slov či spojení slov bez mezer. Hashtagy slouží k	propojení obsahu 
dalších uživatelů, kteří použijí stejný hashtag. Pro uživatele se stalo běžným, že sdílejí 
fotografie ze svého soukromí a každodenního života (Cooper, 2016). 
 
Sociální síť se stala ihned populární, už v	prvním týdnu si tuto aplikaci stáhlo přes 100 
tisíc uživatelů. Do konce roku 2010 si aplikaci stáhlo přes milion uživatelů. K	roku 2020 
je na Instagramu již přes 854 milionů uživatelů (Chaykowski, 2017).  
 
Společnost Facebook koupila v	roce 2012 sociální síť Instagram za miliardu dolarů. Od 
té doby se funkce Instagramu neustále vyvíjí. Uživatelům jsou umožněny širší mož-
nosti úprav fotografií a nahrávat je v	libovolném formátu. Dále změnil algoritmus 
z	opačné chronologie na chytré řazení, kdy příspěvky se řadí podle zájmů uživatele 
nebo na základě jeho chování (Cooper, 2016). Instagram se snaží přinášet stále nějaké 
novinky. Mezi nejoblíbenější funkci se řadí Instastories, což je koncept, kde lidé mohou 
sdílet co zrovna dělají a vložit do příběhu, kde je fotka nebo video k	vidění pouze 24 
hodin. To přineslo živější obsah, možnost vyprávět příběhy s	kontextem, a díky tomu 
delší dobu užívání aplikace (Chaykowski, 2017).  
 
Instagram se snaží přinášet stále nějaké novinky. Mezi novinku lze zařadit např. živé 
vysílání, které oproti Instastories ještě více pracují k	aktuálností. Nově mohou vysílat 
dva uživatelé zároveň nebo na svém profilu uschovávat Instastories i po vypršení 24 
hodin (Instagram, 2017). Nejnovějším dodatkem na Instagramu je však funkce Reels – 
nový způsob vytváření a objevování krátkých a zábavných videí na Instagramu. Videa 
jsou 15sekundová, dají se upravovat pomocí zvuků, efektů a nových kreativních ná-
strojů (Instagram, 2020). 
 

2.4.1 Instagram a reklama 

Díky neustále rostoucí popularitě Instagramu mezi uživateli se tato sociální síť stala 
reklamním prostorem. V	roce 2020 Instagram evidoval přes 25 milionů firemních pro-
filů (Aslam, 2021).  
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Je důležité zmínit pojem engagement, což je volně přeloženo jako přímá interakce uži-
vatele s	webem a je to to, co vytváří sociální síť Instagram atraktivním místem pro re-
klamu. Dalším důležitým pojmem je engagement rate, což je hlavní používaná metrika 
v	prostředí sociálních sítí, která udává kolik lidí příspěvek v	procentech viděli a reago-
vali na něj. Bylo zjištěno, že příspěvky na Instagramu dosahují v	průměru až o 23% vyšší 
engagement rate, než příspěvky na sociální síti Facebook. Důvodem je to, že se uživa-
telé Instagramu cítí více zapojeni, než uživatelé jiných platforem (Gotter, 2019). Doče-
kal a kol. (2019) upozorňuje na adaptivní algoritmy, které na našich sociálních sítí sbí-
rají námi sdílené informace, které spojí s	veřejně dostupnými informacemi, kterými 
jsou jméno, věk nebo místo bydliště. Díky tomu pak vytváří obsah pro nás přímo na 
míru a zvyšují tím náš engagement. To zvyšuje inzerentům zisky. 
V	prostředí Instagramu se často objevuje pojem nativní reklama. Taková to reklama je 
na Instagramu nejčastěji tvořena tvůrci, kteří mají velký počet sledujících. Je to forma 
vytvářeného sponzorovaného obsahu (upřesněno v	kapitole 2.3.6), který se vyskytuje 
v	podobě příběhu, recenze, zábavného příspěvku atd. Může se zdát, že jde o běžný pří-
spěvek uživatele, ale přitom jde o placenou propagaci (Mudge & Shaheen, 2017). V	ny-
nější době na sociálních sítích jen těžko poznáme, zda se jedná o běžný příspěvek 
nebo placenou inzerci. Tyto příspěvky se prakticky překrývají a nejdou oddělit (Dočekal 
a kol., 2019). 

Obrázek 6 Příklad sponzorovaného 
příspěvku 

Zdroj: Vlastní Instagram Stories 

Obrázek 5 Příklad sponzorovaného pří-
spěvku 

Zdroj: Vlastní Instagram Stories 
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3 Regulace reklamy 
Mimoprávní regulace nebo legislativa regulují reklamu. U mimoprávní regulace jde o 
pouze o její doporučení a složitě se vyžaduje jejich plnění. Zatím co u právní regulace 
je výhodou potrestání v	podobě sankcí pro zadavatele reklamy, tvůrce nebo reklamní 
agenturu.  

3.1 Mimoprávní regulace 

Tato kapitola se věnuje doporučením týkajících se influencer marketingu. Složitě se 
vyžaduje dodržování těchto doporučení, a když dojde k	jejich porušení, nemohou být 
finančně trestány.  

3.1.1 Podmínky sociální sítě Instagram 

V	oficiálních podmínkách sociální sítě Instagram se uvádí, že vlastní účet si mohou za-
ložit osoby starší 13 let. V	podmínkách se uvádí, že je zakázáno uvádět nepřesné infor-
mace, vydávat se za někoho jiného, porušovat smluvní podmínky a zásady, které se 
uživateli zobrazí při zakládání účtu. Dále je na Instagramu zakázáno provádět nezá-
konné či podvodné aktivity, prodávat nebo převádět jakoukoliv část svého profilu a 
narušovat práva ostatních osob a další (Instagram, 2019). 
 
Sociální síť spustila novou funkci označení značkového obsahu. Tuto funkci definuje 
jako „umožnění značkám najít nové zákazníky, budovat zájem a zvyšovat vliv firmy 
v	místě, kde se střetává kultura a inzerce“ (Instagram, 2019). Tvůrci obsahu mohou také 
při zveřejňování značkového obsahu označit obchodního partnera za účelem dát na-
jevo navázání obchodního vztahu, a že za daný příspěvek dostali určité finanční ohod-
nocení. Zásady značkového obsahu určují všem účtům této sítě, že musí dodržovat 
všechny platné zákony a nařízení o poskytnutí informací týkajících se označení ko-
merční povahy zveřejněného obsahu (Facebook, 2018). 

3.1.2 Elite Bloggers 

K	této problematice na sociálních sítích napomohla česká agentura Elite Bloggers, 
která se řídí mezinárodními pravidly spolupráce s	influencery. Tato agentura zastupuje 
jak české, tak slovenské bloggery, influencery a podcastery a zprostředkovává marke-
tingové spolupráce mezi nimi a značkami. Uživatelé, které tato agentura zastupuje, 
jsou zavázáni k	označení placeného partnerství u svých příspěvků značení #spolu-
práce (Salte, nedatováno). 
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3.2 Právní regulace 

V	České republice zatím nejsou stanoveny jasná pravidla pro označování reklamních 
příspěvků na sociálních sítích. Avšak z	důvodu neustálého růstu atraktivnosti propa-
gace produktů či služeb na sociálních sítích se zjišťuje, co by se mělo zařadit do čes-
kých zákonů, aby to určilo jasná pravidla jak pro influencery, tak pro zadavatele re-
klamy. 

3.2.1 Zákon o regulaci reklamy 

Plné znění zákona č. 40/1995 Sb. je zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991. Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento zákon se zaměřuje zejména na reklamu výrobků, kterými 
jsou tabákové výrobky, elektronické cigarety, alkoholické nápoje, humánní léčivé pří-
pravky, hazardní hry, hazardní hry, střelné zbraně a střelivo (Zákon pro lidi, 2017). 
Z	důvodu tématu této diplomové práce bude zaměřeno zejména na regulaci reklamy 
kojenecké výživy. 
Reklama na: 
 

a) počáteční kojeneckou výživu – „musí obsahovat pouze vědecké údaje, může 
být uváděna pouze v	publikacích, které jsou zaměřené na péči o kojence a ve 
vědeckých publikacích a nesmí vést k	závěru, že počáteční kojenecká výživa je 
rovnocenná mateřskému mléku nebo lepší. Dále je uvedeno, že je zakázána re-
klama, která podněcuje širokou veřejnost ke koupi počáteční kojenecké výživy, 
a to zejména rozdáváním vzorků, poukazem nebo slevou na produkt. To se však 
nevztahuje na dary nebo poskytnutí se slevou zdravotnickým nebo charitativ-
ním institucím pro jejich interní využití“ 

b) počáteční a pokračovací kojeneckou výživu – „musí obsahovat potřebné in-
formace o správném užití a nesmí působit proti kojení. Nesmí obsahovat pojmy 
jako “humanizované“ nebo “maternizované“, které vyvolávají dojem, že se plně 
nahrazuje přirozené kojení“ 

 

3.2.2 Zákon o ochraně spotřebitele 

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vyšel v	platnost 31. prosince 1992. 
V	rámci této diplomové práci bude zaměřeno na nekalou obchodní praktiku, která zní: 
„Obchodní praktika, která může podstatně narušit ekonomické chování určité jedno-
značně vymezitelné skupiny spotřebitelů, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické sla-
bosti, věku nebo důvěřivosti zvlášť zranitelní takovou praktikou nebo výrobkem nebo 
službou, a to způsobem, který prodávající může rozumně očekávat, se hodnotí z hle-
diska průměrného člena této skupiny; tím nejsou dotčeny běžné a oprávněné reklamní 
praktiky zveličených prohlášení nebo prohlášení, která nejsou míněna doslovně.“ (Zá-
kon pro lidi, 2019). 
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4 Spotřební chování 
Při výběru vhodné marketingové orientace na daném trhu je potřeba nutně co nejlépe 
poznat spotřebitele a jejich spotřební chování. To je definováno jako „chování lidí, tedy 
konečných spotřebitelů, které se vztahuje k	získávání, užívání a odkládání spotřebních 
výrobků – produktů“. Spotřební chování zahrnuje důvody, které vedou spotřebitele ke 
koupi a užívání určitého zboží. Zahrnuje však také způsoby, kterými to provádějí, 
včetně vlivů, které tyto procesy provázejí. Odrážejí se v	něm všeobecnější „spotřební 
podstaty“ každého člověka, které jsou podmíněny částečně geneticky, částečně získá-
vány během života a v	dané lidské společnosti (Koudelka, 2006).  

4.1 Směry spotřebního chování 

Níže jsou charakterizovány modely spotřebního chování. Jsou ovlivněny faktory, které 
neustále působí na spotřebitele a tím ovlivňují jeho chování. Jedná se externí faktory, 
které působí na spotřebitele zvenčí. Dále se jedná o procesy, ke kterým dochází ve 
spotřebitelovi mysli. 

4.1.1 Racionální modely 

Tyto modely na spotřebitele nahlížejí především na jako racionálně uvažující osobu, 
která jedná na základě ekonomické výhodnosti. Předpokládá se, že spotřebitel jedná 
podle rozvážného rozhodování, kde mají emotivní, psychologické a sociální prvky 
spíše okrajovou roli. Vychází se z	předpokladů, že je spotřebitel plně informován o 
všech parametrech veškerých variant a dokáže se řídit dle vytvořeného algoritmu roz-
hodování. V	zásadě se sledují vazby mezi příjmem, cenami, vybaveností, rozpočtovými 
omezeními apod. (Koudelka, 2006). 

4.1.2 Psychologické modely 

U psychologického modelu se sleduje hlavně psychická podmíněnost spotřebního 
chování. Tím je myšleno, jak spotřebitel vnímá vnější podněty, učí se spotřebnímu cho-
vání, jak se hlouběji ukryté motivy promítají v	jeho spotřebních motivech apod. (Kou-
delka, 2006). Hnací silou je motivace, která u tohoto modelu hraje velkou roli, a díky ní 
se lidé chovají určitým způsobem. Cílem každého marketingového specialisty by mělo 
být naplnit potřeby, které vyplývají ze spotřebitelovi motivace (Sheth, 2014). 

4.1.3 Sociologické modely 

Komunikace a mezilidské vztahy nejvíce ovlivňují postoje, preference a touhy každého 
jedince. Jeho chování se už od malička formuje díky působení okolí, konkrétněji rodiny, 
přátel nebo vrstevníků (Holdford, 2018). 
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4.1.4 Model Podnět – Černá skříňka – Odezva 

Tento model poukazuje na jak je obtížné predikovat chování člověka, kde černá skříňka 
pro marketéry představuje mysl člověka. „Jde o směr pohledu na nákupní chování spo-
třebitelů založený na vztahu: podnět – černá skřínka – reakce, kdy černá skříňka před-
stavuje interakci predispozic spotřebitele k	určitému nákupnímu rozhodování s	tím, že 
současně na rozhodovací proces působí i okolní podněty“ (Vysekalová, 2011). 
 
Model vychází z	analýzy působení vlivů vnějšího prostředí ve formě marketingových a 
dalších podnětů, které vstupují do černé skříňky spotřebitele a vyvolávají žádoucí 
kupní chování. Tyto podněty se dělí do tří skupin. První skupina představuje kombinaci 
různých marketingových nástrojů, jako je marketingový mix, zmíněný v	kapitole 1.2. 
Druhou skupinu tvoří důležité podněty, které vychází z	makro – a mikro okolí daného 
spotřebitele a jsou ovlivňovány technologickými, politickými a kulturními faktory. Tyto 
podněty ovlivňují množství nákupu, výběr technologických novinek, důvěru či nedů-
věru ve vývoj politických situace, díky které se spotřebitel rozhoduje, zda investovat 
nebo spořit. Nákupní rozhodování může však ovlivňovat i roční období, neočekávaná 
potřeba pořízení určitého zboží nebo také přítomnost reklamy na výrobek či službu. 
V	této skupině však nedochází k	nákupu přímo. (Mulačová a Mulač, 2013). Do poslední 
skupiny patří nákupní rozhodování a ponákupní chování. Spotřebitel výrobek koupil, 
použil ho k	uspokojení jeho dané potřeby a buď je s	ním spokojen nebo nespokojen. 
Výsledek kupního rozhodovacího procesu vchází do spotřebitelových predispozic a 
promítá se do budoucího kupního rozhodování (Koudelka, 2006). 

4.2 Spotřební chování v	rámci generací 

Pojem generace je definován jako průměrný časový interval mezi narozením rodičů a 
narozením jejich potomků. Jsou to skupiny lidí, které mají společné znaky jako věk, 
místo bydliště, podobné zájmy a vlastnosti, které je spojují. Prvním krokem kterékoliv 
kampaně obchodních společností by měla být segmentace zákazníků dle generací, 
protože generační rozdíly s	vývojem technologií jsou významnější než kdy jindy 
(McCrindle, 2018). 
V	této práci budou rozlišovány 4 generace, kterými jsou Baby Boomers, Generace X, 
Generace Y, kterým se říká také Mileniálové a nejmladší generaci Z (Grubb, 2017).  
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Obrázek 7 Rozdělení generací 

Zdroj: https://fawnmulholland5.medium.com/coaching-creative-vs-logical-thinking-in-gen-x-gen-y-
gen-z-boomers-9eb192b78d2d 

4.2.1 Baby Boomers 

Spotřebitelé z generace Baby Boomers se narodili v	letech 1946–1964. V	mládí byli 
ovlivněni válkou a sociálním pozdvižením, kdy zažili nejvyšší rozvodové poměry a 
druhá manželství. Jsou největší konzumenti tradičních médií jako jsou televize, rádio, 
magazíny a noviny. Navzdory tomu, že jsou tak tradiční, 90 % z	nich má účet na Face-
booku. Tato generace se adaptovala s	novými technologiemi hlavně z	důvodu udržení 
kontaktu s	členy rodiny a obnovit kontakty se starými známými. V	mládí byli ovlivněni 
válkou a sociálním pozdvižením, kdy zažili nejvyšší rozvodové poměry a druhá man-
želství (Grubb, 2017) 

4.2.2 Generace X 

Generace X se narodila v	letech 1965–1980. Byli velice ovlivněni nedostatečným pří-
stupem k	informacím a vyrůstali v	prostředí silné konkurence. Získaných zkušeností 
mohli využít až v	roce 1989, kdy se jim naskytla šance seberealizace v	podobě vlast-
ního podnikání. Stejně jako generace Baby Boomers, čtou noviny, magazíny, poslou-
chají rádio a koukají na televizi. Avšak už rozumí digitálnímu světu a tráví okolo 7 hodin 
za měsíc na sociálních sítí. Tato generace je neustále v	pohybu, rádi cestují a jsou rádi 
obklopení velkým rozsahem přátel (Vysekalová, 2011). 
 

4.2.3 Generace Y – Mileniálové 

Na tuto generaci se často pohlíží dvěma způsoby, a to jako na „Generaci Y“, což jsou 
lidé narozeni od konce sedmdesátých let do poloviny devadesátých let dvacátého sto-
lení. Dále se této generaci také říká „Děti Milénia“, kteří se narodili od začátku osmde-
sátých let do konce tisíciletí. Obecně se tedy může generace Y definovat jako první 
generace, která dosáhla své plnoletosti v	novém tisíciletí. Jde o děti generace Baby 
Boomers, kteří vyrůstali ve světě s	neomezenými možnostmi a příležitostmi během 
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mediálního rozvoje, kde počítače, mobilní telefony, internet a sociální sítě jsou každo-
denní součástí jejich života. Vyrůstali v	prostředí značek a komerčních médií a uvědo-
mují si, že jsou často středem pozornosti marketingových aktivit. Starší členové této 
generace uzavírají manželství a zakládají rodiny, a proto jsou díky jejich kupní síle nej-
lepším cílem marketingových aktivit značek, které musí správně porozumět všem po-
třebám této skupiny (Repík, 2014).   
 

4.2.4 Generace Z 

Po generaci Y nastupuje generace Z, tedy lidé narozeni v	letech 1997–2015. Tato ge-
nerace se narodila v	digitálním světě a ve společnosti, která je neustále připojená k	in-
ternetu a používá nejrůznější elektronická mobilní zařízení. Internet se pro ně stal pře-
devším zdroj komunikace a zábavy a díky tomu jsou zvyklí být stále online. Technolo-
gie vnímají nezbytnou každodenní součást jejich života. Díky digitalizaci mohou sle-
dovat cokoliv a kdykoliv chtějí a obsah si upravují dle svých vlastních požadavků (Bergh 
a Behrer, 2012). 
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5 Představení společnosti Nestlé 
Nestlé je nadnárodní společnost, která byla založena v	roce 1866 ve Švýcarsku, kde je 
i její sídlo, přesněji ve městě Vevey. Její pojmenování je po švýcarském chemikovi Hen-
rim Nestlé. Je to největší firma na výrobu potravin a nápojů na celém světě a na trhu je 
přes 150 let. Posláním této společnosti je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdra-
vější budoucnosti (Nestlé, About us, 2018). 
 

                    Obrázek 8 Logo a slogan společnosti Nestlé 

                    Zdroj: Nestlé.cz 

Společnost Nestlé má široké portfolio o více než 2	000 značkách. Vyrábí kávu, čokoládu, 
cukrovinky, cereálie, koření, krmiva pro psy a kočky, dětskou a kojeneckou výživu a 
mnoha dalších výrobků. Značky jsou globálního, ale i lokálního charakteru. Na globál-
ním trhu jsou nejznámější značka jako Nespresso, Nescafé, Nesquik, KitKat, Lion, cere-
álie Fitness, nebo také kojenecká mléka BEBA a mnoho dalšího. Mezi nejznámější lo-
kální značky patří Orion, Margot, JOJO, BonPari, Lentilky, Hašlerky nebo tyčinka Ledové 
Kaštany. 
 
V	České republice má Nestlé hlavní centrálu v	Praze v	Modřanech, dále má tři závody. 
Jeden z	nich je závod ZORA Olomouc, dále závod SFINX Holešov a Tivall v	Krupce. Na 
Slovensku má společnost centrálu v	hlavním městě Bratislavě a závod Carpathia ve 
městě Prievidza (Nestlé.cz, 2020). 
 
To, že je společnost Nestlé mezinárodní korporací, nese svá pozitiva i negativa. Hlavně 
v	rámci kojenecké výživy jsou velmi často diskutována témata ohledně distribuce ko-
jeneckých mlék v	50. letech. Hodně řešeným tématem je taky palmový olej, podíl cukru 
v	dětské výživě a dvojitá kvalita potravin. 
 
Dětská výživa prochází mnoha pečlivými kontrolami, které splňují současnou legisla-
tivu, ale také musí projít přísnými kontrolními mechanismy od společnosti Nestlé (In-
terní materiály spol. Nestlé, 2020). 
 

5.1 Historie společnosti Nestlé 

Historie společnosti Nestlé začala v	roce 1866, kdy bratři Charles a Goerge Page, kteří 
pocházeli z	Ameriky, spolu založili anglo-švýcarskou společnost Anglo-Swiss 
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Condensed Milk Company na kondenzované mléko. Na evropský trh se přesunuli díky 
bohatým zásobám čerstvého mléka, kde uvedli bezpečnou alternativu k	čerstvému 
mléku výrobek Milkmaid. 
 
Zakladatel společnosti Nestlé, německý lékárník Henri Nestlé, uvedl o rok později ve 
švýcarském Vevey na trh první umělé mléko „ferine lactée“, v	překladu mléčnou 
moučku. Mléko bylo složeno z	kravského mléka, cukru a mouky. Výrobek byl určen pro 
kojence, kteří nemohli být z	určitých důvodů kojeni, a díky tomu se snížila dětská úmrt-
nost. 

                                         Obrázek 9 Henri Nestlé a Farine Lactée 

                                         Zdroj: Nestlé.cz 

Mezi Anglo-Swiss a Nestlé začala velká konkurence, kdy obě firmy prodávaly konden-
zované mléko a kojenecké obiloviny. Tyto firmy se nakonec v	roce 1905 spojily a vnikla 
společnost Nestlé & Anglo-Swiss Milk Company. 
 
První světová válka vedla ke zvýšení poptávce po kondenzovaného mléka a čokoládě, 
ale zároveň také k	nedostatku surovin a omezení výroby. Společnost tedy začala vyrá-
bět v	USA a Austrálii a do konce války měla v	zahraničí dohromady 40 továren. Po válce 
pro společnost nastala krize, díky poklesu poptávky po konzervovaných mlékách a kra-
chu americké burzy na Wall Street v	roce 1929.  Na druhou stranu, v	tomto období na-
stalo plno pozitivních věcí, jako je lepší management a výzkum společnosti, vznik no-
vých produktů, kterým je např. Nescafé. Nestlé začalo postupně navazovat spolupráce 
s	ostatními značkami a začalo vyvíjet nové produkty, jako KitKat, Maggi, Nestea a další 
(Nestlé, 2020). 
 
V	roce 1890 se Nestlé dostalo na naše území s	kojeneckým mlékem, které se jmeno-
valo Nestlé’s Kindermehl, neboli dětská moučka. V	roce 1935 byla pak v	Praze založena 
společnost Nestlé a.s. Rok poté byl v	Krumlově postaven první závod, díky kterému 
byla společnost Nestlé první, kdo začal vyrábět sušené mléko a dětskou výživu na 
území Československa. Kvůli znárodnění průmyslu v	roce 1948 bylo podnikání v	Čes-
koslovenské republice pozastaveno. Výrobky od Nestlé se na naše území vrací až 
v	roce 1992. Nová moderní centrála pak byla postavena v	roce 2005 v	Praze v	Modřa-
nech (Nestlé, 2020). 
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Obrázek 10 Ocenění Nestlé mléčné moučky pro děti 

Zdroj: Nestlé.cz 

5.2 Infant Nutrition – divize dětské a kojenecké výživy 

Divize dětské a kojenecké výživy (neboli Infant Nutrition) je jedna z	divizí celého Nestlé 
v	České republice a na Slovensku. Celkově pro tuto divizi pracuje přes 20 zaměstnanců. 
Struktura tohoto oddělení se skládá z	customer marketingu, medical makretingu, 
trade marketingu, který zahrnuje retailové aktivity a také týmu medical reprezentantů. 
To jsou obchodní zástupci a Scientific Affairs manažer, který má za úkol pravidelně ško-
lit zaměstnance v	oblasti složení kojenecké a dětské výživy a účastnit se veletrhů, kde 
se setkává s	lékaři. Divize v	rámci organizace Nestlé spolupracuje s	dalšímu odděle-
ními, kterými jsou oddělení Corporate Affairs, které řeší korporátní záležitosti, náku-
pem, logistikou a controllingem. Lokální marketingové oddělení přímo řídí plánování 
výroby a je složeno z	marketingové manažerky, brand manažerky pro kojenecká 
mléka, brand manažerem pro dětské příkrmy, digitální specialistky a tří stážistek. 
Všichni tito zaměstnanci spolupracují na návrhu nových strategií a akčních plánech 
svěřených značek (interní materiály společnosti Nestlé, 2021). 
 
Pobočka v	České republice úzce spolupracuje s	pobočkou v	Bratislavě na Slovensku. 
Obě tyto centrály spadají pod trh EMENA2, kam patří trh Evropy, Středního východu a 
severní Afriky. Divizi Infant Nutrition řídí CEO pro oblast EMENA, protože obsahuje pro-
dukty, které se prodávají i na trzích ostatních států. 

 
 
 
2 Zkratka EMENA se skládá ze slov Europe, Middle-East a North Africa. 
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5.2.1 Portfolio produktů 

Společnost Nestlé vyrábí dětskou výživu pro předčasně narozené děti, děti s	nízkou 
porodní hmotností, děti od narození, kojence a batolata. Nejvíce se soustředí na distri-
buci kojeneckých a batolecích mlék a dětských příkrmů pro věkovou kategorii od 6 
měsíců do 3 let věku dítěte. 
 
Hlavními kategoriemi jsou: 
 

• Kojenecká mléka pro zdravé děti 
• Speciální kojenecká mléka 
• Hypoalergenní mléka 
• Neonatologické a pediatrické speciality 
• Kaše 
• Přesnídávky 
• Ovocno-zeleninové kapsičky 
• Sušenky 
• Mléčné dezerty a mlíčka s	kaší 

 
Dále jsou produkty rozděleny podle brandů, které budou představeny v	následujících 
kapitolách. Zmíněny budou brandy, které jsou pro společnost Nestlé v	České a Sloven-
ské republice nejvýznamnější. 
 

5.2.2 Značka BEBA 

Kojenecká a batolecí mléka od společnosti Nestlé jsou dostupná po celém světě. V	Ev-
ropě se prodávají značky NAN a BEBA, a právě značka BEBA se prodává na českém trhu. 
Dále se prodává na trzích na Slovensku, Německu, Rakousku a Maďarsku. V	každé zemi 
se používá jiná receptura, která musí odpovídat místním názorům pediatrické veřej-
nosti a zvyklostem. 
 
Značka BEBA je vyvinuta dle vzoru mateřského mléka. Nestlé se výzkumu mateřského 
mléka věnuje ve vědeckém výzkumném centru ve Švýcarsku již 60 let. Mateřské mléko 
je zlatým standardem pro vývoj umělé kojenecké výživy. Mateřské mléko se skládá 
z	tekuté a pevné složky, kde většinu tvoří laktóza, bílkoviny a lipidy. Nově byla objevena 
struktura mateřského mléka nazývána HMO – oligosacharidy mateřského mléka, které 
obsahují více než 200 struktur. Nejvíce se vyskytuje 2’FL (2’fukosyllaktóza). Díky tomu, 
že se Nestlé výzkumu HMO věnuje přes 30 let, společnost je schopná složku oligosa-
charidu napodobit a přidávat ji do sušené a tekuté kojenecké výživy. 
 
Kojenecká a batolecí mléka BEBA jsou vyráběná ve výrobních závodech, které jsou pře-
devším v	západní části Evropy, např. Německu, Francii nebo Nizozemí. V	České repub-
lice jsou výrobky BEBA k	zakoupení v	obchodních řetězcích a drogeriích. Dále je 
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k	dostání v	lékárenských řetězcích, nezávislých lékárnách a nemocnicí. V	rámci moder-
ního trhu je dostupná v	síti hypermarketů, jako jsou Globus, BILLA, Tesco nebo Ahold. 
V	lékárnách jako BENU nebo Dr. Max a na e-shopech Alza, Mall, Feedo a další. Hranici 
doporučené maloobchodní ceny stanovuje samo Nestlé, ale konečná cena je určena 
obchodníkem. Výjimkou jsou však cenové promoce počáteční výživy, na kterou se 
vztahuje Zákon o regulaci reklamy, který byl představen v	kapitole 3.2.1 (Interní mate-
riály společnosti Nestlé, 2021). 
 
Značka BEBA představuje kojenecká mléka pro zdravé děti v	exkluzivní řadě BEBA 
SUPREMEpro, prémiové řadě BEBA COMFORT a standartní řadě BEBA OPTIPROâ . Nabízí 
však i hypoalergenní mléko BEBA EXPERTpro HA, které je určené pro děti s	alergií v	ro-
dinné anamnéze a další mléka pro specifické problémy u dětí. 
 
BEBA SUPREMEpro 
 
Na začátku roku 2021 Nestlé představilo novou dimenzi kojenecké výživy, kojenecké 
mléko BEBA SUPREMEpro. Je navrženo odborníky tak, aby podpořilo zdravý růst a vývoj 
dítěte. Jedná se o výsledek více než 60letého výzkumu, který vedl k	vytvoření tohoto 
základu. BEBA SUPREMEpro obsahuje oligosacharidy 2’FL a LNnT, které jsou strukturou 
identické s	oligosacharidy vyskytující se v	mateřském mléce. Jejich bezpečnost byla 
uznána Evropským úřadem pro bezpečnost potravin3. Kojenecké mléko obsahuje dvě 
řady – 1. řada je určena pro děti od narození do 6. měsíce věku dítěte, řada 2 je určena 
od 6. měsíce věku dítěte (Interní materiály společnosti Nestlé).  

 
                          Obrázek 11 BEBA SUPREMEpro 

                          Zdroj: Nestlébaby.cz 

 
 

 
 
 
3 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). Safety of 2‘-0-fucosyllactose as 
a novel food ingredients pursuant to Regulation (EC). No 258/97, EFSA Journal. 
2015a;13(7):4184.	
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BEBA COMFORT 
 
Kojenecké mléko BEBA COMFORT bylo uvedeno na český trh v	roce 2019. Je to první 
mléko v	České a Slovenské republice, které obsahuje oligosacharidy 2’FL a probiotika 
L. reuteri, která se přirozeně nacházejí ve střevní mikroflóře kojených dětí. Mléko dále 
obsahuje vitamíny a minerální látky pro podporu imunity4. Kojenecká mléka BEBA 
COMFORT se dělí podle věku. Řada 1 je počáteční kojenecká výživa od narození do 6. 
měsíce věku dítěte, řada 2 je určena pro děti ve věku od 6. měsíce do 12 měsíců věku 
dítěte. Dále je řada 3 od 12. měsíce do 18. měsíce, od kterého je řada 4 (Interní mate-
riály společnosti Nestlé, 2021). 

 
                               Obrázek 12 BEBA COMFORT 

                               Zdroj: Nestlébaby.cz 

Na konci roku 2020 Nestlé uvedlo na trh novinku v	podobě tekuté kojenecké výživy, 
která je připravená pro každou situaci a k	okamžitému podání. 

 
                                Obrázek 13 BEBA COMFORT tekutá 

                                Zdroj: Nestlébaby.cz 

 
 
 
4 Vitamíny A, C, D se podílejí na normálním fungování imunitního systému. Obsah ve shodě s	po-
žadavky příslušné legislativy. 
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BEBA OPTIPROâ 
 
BEBA OPTIPROâ  patří mezi standardní kojenecká mléka vysoké kvality. Obsahuje bak-
terie mléčného kvašení Bifidus Lactis a směs bílkovin. Nestlé si patentovalo proces OP-
TIPROâ , což je speciální proces pro získání směsi bílkovin s	cílem přiblížit se mateř-
skému mléku. Toto kojenecké mléko má 5 řad, kdy řada 1 je od narození a řada 5 pro 
děti od 24. měsíce věku dítěte. Spadá do střední cenové hladiny v	porovnání s	ostat-
ními kojeneckými mléky společnosti Nestlé (Interní materiály společnosti Nestlé, 
2021). 

 
                                                           Obrázek 14 BEBA OPTIPROâ 

                                                           Zdroj: Nestlébaby.cz 

 
Hypoalergenní řada BEBA EXPERTpro HA 
 
BEBA EXPERTpro HA je prémiová výživa doporučená pro děti, které mají alergii v	ro-
dinné anamnéze. Společnost Nestlé vyvinula na základě 60letého výzkumu unikátní 
recepturu s	částečně štěpenou mléčnou bílkovinou s	klinicky ověřeným účinkem5-6 , 
která byla získána procesem OPTIPROâ  HA. 

 
 
 
5 Wen S.	et al Chin J. Perinat Med 2015; 18:904-909. 
6 Von Berg A. et al. Allergy 2016; 71(2):210-9. 
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                             Obrázek 15 BEBA EXPERTpro HA 

                             Zdroj: Nestlébaby.cz 

 
Řada funkčních specialit BEBA 
 
Společnost Nestlé kromě kojeneckých mlék pro zdravé děti vyvinula také funkční spe-
ciality. Mezi ně patří speciální mléko BEBA SENSITIVE, které je určené pro děti s	citlivým 
zažívání a zácpou. Mnoho dětí trpí na ublinkávání, těm lze doporučit BEBA AR. Další 
specialitou je BEBA AL 110, která je určená pro děti s	intolerancí laktózy a průjmy. V	ne-
poslední řadě je specialita preBEBA DISCHARGE určená pro řízenou dietní výživu pro 
předčasně narozené děti a kojence nebo děti s	nízkou porodní hmotností, v	případě, 
že nemohou být kojeni. Všechna tyto mléka se mohou používat od narození, dlouho-
dobé užívání by však mělo být konzultováno s	pediatrem (Interní materiály společnosti 
Nestlé, 2021). 

5.2.3 LITTLE STEPS 

Společnost Nestlé v	roce 2020 uvedlo na trh kojenecké mléko LITTLE STEPS, které ne-
spadá pod značku BEBA. Jedná se mléko z	nejnižší cenové hladiny na trhu vůbec. Jeho 
receptura je obohacena o nezbytné vitamíny a minerální látky jako železo, vápník a 
vitamín D pro správné základy do života. Mléko LITTLE STEPS je rozděleno do 4 řad podle 
věku dítěte. 1. řada je určena od narození, 4. řada pak od ukončeného 18. měsíce věku 
dítěte (Interní materiály společnosti Nestlé, 2021). 

 
                         Obrázek 16 LITTLE STEPS 

                         Zdroj: Nestlébaby.cz 
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5.2.4 NaturNes BIO 

Značka NaturNes BIO nese heslo „To nejlepší pro děti pochází z	přírody“. Výrobky Na-
turNes BIO spojuje to, že jsou vyráběné z	pečlivě vybraných surovin z	ekologického ze-
mědělství. Neobsahují konzervanty, přídavky cukrů, barviva a jsou všechny v	BIO kva-
litě. Tato značka obsahuje hned několik výrobků, které budou představeny níže. 
 
Kaše NaturNes BIO 
 
Kaše patří mezi vhodné způsoby zavádění prvních příkrmů u dětí. Jsou dostání ve dvou 
příchutích, a to banánová a vanilková. Kaše jsou vyráběny z	pečlivě vybraných surovin 
z	ekologického zemědělství, z	kvalitních a prověřených surovin. Obsahují vitamíny A, D, 
B1 a vápník7 a jsou určené pro kojence od ukončeného 6. měsíce. Lze je koupit na e-
shopech jako Alza, Pilulka, Mall nebo Rohlík (Interní materiály společnosti Nestlé, 2021). 
 

 
                                                       Obrázek 17 Kaše NaturNes BIO 

                                                      Zdroj: Nestlébaby.cz 

Ovocno-zeleninové kapsičky NaturNes BIO 
 
Kapsičky jsou v	praktickém balení, proto jsou ideální svačinou během cestování. Ne-
obsahují žádné konzervanty a obsahují plno vitamínů. Jsou vyrobené ze zralého ovoce 
a zeleniny, které jsou vypěstovány ve specializovaných farmách bez použití průmyslo-
vých hnojiv. Kapsičky jsou dostání v	6 příchutích a v	90 g balení. 
 
 
 

 
 
 
7 Obsah ve shodě s	požadavky příslušné legislativy 
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Sušenky a křupky NaturNes BIO 
 
Sušenky jsou pečené, s	příchutí jablka a s	vitamínem B1. Jsou bezlepkové a bez přida-
ných cukrů8, konzervantů a barviv9. Sušenky jsou určeny pro děti od ukončeného 10. 
měsíce věku dítěte a k	zakoupení jsou např. Tesco, Alza, Mall.cz/sk, Rohlík a další. 
 
Křupky s	ovocno-zeleninovými příchutěmi jsou nadýchané a křehké křupky vhodné pro 
děti od ukončeného 10. měsíce věku dítěte. Jsou pečené, nikoliv smažené. K	dostání 
jsou v	obchodech Alza, Rohlík, Feedo, Košík, Mall.cz/sk a další. 

 
                                      Obrázek 18 Nestlé NaturNes BIO produkty 

                                      Zdroj: Nestlébaby.cz 

 
Maso-zeleninové příkrmy 
 
Na jaře roku 2021 Nestlé na český trh uvedlo novinku v	podobě maso-zeleninových 
příkrmů. Ty jsou vyráběny z	kvalitních surovin z	ekologického zemědělství, které jsou 
vypěstované pro dětské příkrmy. Jsou bez konzervačních látek a barviv10, aromat a za-
hušťovadel, lepku a přidané soli. K	dostání jsou ve 2 velikostech - 250 g a 190 g a šesti 
příchutích. Vhodné jsou od 6., 8. a 12. měsíce věku dítěte podle druhu příchutě. 
 

5.3 Influenceři dětské a kojenecké výživy Nestlé 

Společnost Nestlé, konkrétně divize dětské a kojenecké výživy, začala s	influencer mar-
ketingem okolo roku 2019. Začátky spočívaly v krátkodobých	kampaních na měsíční 

 
 
 
8 Obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry 
9 Obsah ve shodě s	požadavky příslušné legislativy 
10 V	souladu s	požadavky legislativy 
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bázi, které měly cíl představit nebo zvýšit povědomí o určitém produktu. Takové kam-
paně probíhaly tak, že se vybralo okolo šesti influencerů, kterým se zaslal určitý počet 
kusů propagovaného produktu – pro tvůrce a do soutěže. Společnost vyžadovala un-
boxing (představení produktu v	instastories), recenzní post, kde produkt ohodnotí 
z	vlastních zkušeností a soutěžní post, kde měli možnost jejich sledovatelé soutěžit 
právě o zmíněný produkt. Za takové spolupráce byli influenceři vždy finančně ohodno-
ceni. Tvůrci byli vybráni pomocí online platformy, která se jmenuje Lafluence. Je to nej-
větší online platforma na českém a slovenském trhu, která propojuje prověřené tvůrce 
se značkami. 
 
V	roce 2020 společnost Nestlé změnila strategii a k	měsíčním kampaním přidala dlou-
hodobé spolupráce, kdy vybraným influencerům začala zasílat produkty na měsíční 
bázi. Místo větších influencerů, kteří mají okolo 15	000 sledovatelů a dostávají za každý 
post finanční odměnu, začala spolupracovat s	influencery menšími, tedy s	takovými, 
kteří mají od 3	000 sledovatelů a formou barteru.  V	roce 2021 se k	tomu přidaly spolu-
práce s	makroinfluencery, tedy tvůrci s	více než 25	000 sledovatelů. 
 
Výběr influencera spočívá v	tom, že tvůrce by měla být maminka nebo tatínek, kteří 
mají dítě starší 6 měsíců do 3 let a měl by mít více než 3	000 sledovatelů. Důležitým 
kritériem je to, aby se na profilu nevyskytovala konkurenční značka a každý příspěvek 
nebyl spojován s	určitou značkou. Hodně často se stává, že influenceři si své fanoušky 
kupují, není to pak reálné publikum a nedochází k	žádné interakci mezi tvůrcem a sle-
dovatelem. To si společnost Nestlé kontroluje pomocí nástroje Upfluence. Je to plat-
forma, která umožnuje identifikovat organické sledovatele, jejich průměrný věk, po-
hlaví a odkud pochází. Dále tento nástroj ukáže, kolik „to se mi líbí“ tvůrce má v	prů-
měru u příspěvku, průměr komentářů u příspěvku a jaký je jeho engagement rate (jaké 
procento sledovatelů reálně reaguje na tvůrcův obsah).  
 
Tato analýza ukáže i porovnání s	ostatními podobnými influencery. Porovnává en-
gagement, průměrný počet „to se mi líbí“ a komentářů u příspěvků. Dále ukazuje, které 
dny tvůrce příspěvky přidává a v	jaký čas mají nejvyšší engagement rate. 
 
Co je důležité zmínit, každý oslovený influencer je vhodný na jiný druh produktu. To si 
společnost rozhoduje po zkontrolování profilu a následné komunikace s	tvůrcem. Ně-
které maminky své děťátko stále kojí, proto nebude oslovena se spoluprací na umělé 
mléko, ale na dětské příkrmy. Pak jsou ale maminky, které nemohou z	jakýkoliv důvodů 
kojit, u těch se pak rozhoduje podle vzhledu profilu a počtu sledujících, který brand 
umělého mléka jí bude nabídnutý.  
 
Divize dětské a kojenecké výživy má dlouhodobé spolupráce s	mikroinfluencery, kte-
rým každý měsíc zašle balíček. Je to okolo deseti influencerů, kterým se pak většinou 
nabídne spolupráce u větších kampaní. Mezi takové influencery patří například Pote-
tovanej_fotr, Anina_Sarvas, Ukecanamama, Patricie_vlkova, Niki_cechova, 
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Mom_little_lili, Tereza_K. Tito influenceři budou představeni níže při popisu kam-
paní. 
 
Společnost Nestlé v	rámci influencer marketingu v	roce 2021 začala nově oslovovat 
makroinfluencery. Pro společnost jsou to tvůrci, kteří mají více než 25	000 sledovatelů. 
Spolupráce s	nimi se liší v	tom, že s	nimi nekomunikuje společnost napřímo, ale vyu-
žívá k	této komunikaci agenturu. Ta často nekomunikuje přímo s	tvůrcem, ale jeho ma-
nažerem. Mezi makroinfluencery Nestlé patří například Dominika Cibulková, která je 
slovenská tenistka a má syna Jakuba. Na svém profilu má necelých 500	000 fanoušků 
a sdílí na něm příspěvky z	každodenního života. Další makroinfluencerkou je Eva Zel-
níková Strážnická. Eva se proslavila hlavně svou účastí ve slovenské reality show 
Farma. Na svém profilu má přes 145	000 sledujících. Na svém profilu sdílí módní pří-
spěvky, a hlavně svého syna Mattea. 
 
Dále budou představeny některé kampaně, které společnost Nestlé spustila během 
posledních dvou let. 

5.4 Kampaň BEBA COMFORT 

V	dubnu roku 2021 Nestlé spustilo digitální kampaň na umělé mléko BEBA COMFORT. 
Kampaň probíhala jak na Facebooku, tak na Instagramu. Skrz Instagram bylo osloveno 
sedm influencerů.  

5.4.1 Stanovení cíle kampaně 

Prvním krokem před zahájením kampaně je stanovit její cíle. Kojenecké a batolecí 
mléko BEBA COMFORT je na českém a slovenském trhu od roku 2019, výrobek se ne-
bere tedy jako novinka. Hlavním cílem kampaně bylo zvýšit povědomí o produktu, 
představit jeho složení a benefity. Dalším cílem bylo propojit značku s	heslem „BEBA 
COMFORT Pevný základ pro úžasnou budoucnost vašeho miminka“. Společnost chce 
tímto v	konzumentovi vzbudit emoce, a aby si vzpomněl na úžasné momenty s	jeho 
dítětem, kterými mohou být první kroky, první slova, první smích. Cokoliv, co si při 
tomto znění hesla vybaví. 

5.4.2 Výběr influencerů 

Potom, co jsou stanoveny cíle kampaně, dalším úkolem je výběr influencerů, kteří bu-
dou kojenecké mléko BEBA COMFORT prezentovat na svém profilu na Instagramu. Cí-
lem je oslovit okolo osm influencerů. Výběr dělá přímo zaměstnanec z	divize dětské a 
kojenecké výživy. Vybírá z	tvůrců, kteří společnost sami oslovili, z	tvůrců, se kterými už 
má firma určitou zkušenost z	dlouhodobé spolupráce nebo vybrat a oslovit zcela nové 
influencery.  
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Family_kitchenstory 
Tato influencerka se jmenuje Petra a ke dni 20. 4. 2021 její profil sleduje 10,1 tisíc fa-
noušků. Je to maminka tří holčiček a na svém profilu sdílí hlavně recepty na dezerty. 
Oslovena byla díky pozitivním zkušenostem z dlouhodobé spolupráce, a také protože 
její nejmladší dcera Natálka vyrůstala na umělém mléku BEBA COMFORT. 
 
Patricie_vlkova 
Patricie oslovila společnost se spoluprací sama s	tím, že její dcera od malička pije 
umělé mléko BEBA COMFORT. Ke spolupráci v	kampani byla vybrána díky počtu sledo-
vatelů, kterých je ke dni 20. 4. 2021 přes 4	500 a stylu fotek a komunikace na jejím pro-
filu. Influencera denně sdílí vše, co se týká její dcery Nelly. 
 
Potetovanej_fotr 
Tento profil patří otci Denisovi, kterého Nestlé oslovilo díky svému originálnímu obsahu 
na jeho profilu. Ke dni 20. 4. 2021 jeho profil sleduje 11 8OO fanoušků a sdílí na něm 
každodenní život otce dvou dcer. Mléko BEBA COMFORT pije jeho mladší dcera Liliana. 
 
Anna-cis 
Influencerka Anna je maminkou dcery Emmy. Ke dni 21. 4. 2021 má na svém profilu 
5	842 sledujících. BEBA COMFORT ji bylo doporučena pediatrem, když nemohla dceru 
kojit. Společnost Nestlé Anna oslovila, protože ji a její dceři kojenecké mléko BEBA 
COMFORT vyhovuje nejvíce.  
 
Katerinasladkovaa 
Kateřina oslovila společnost, protože přestala svou dceru Ellu kojit a přešla na koje-
necké mléko BEBA COMFORT, které ji bylo doporučeno pediatrem a byla s	ním velmi 
spokojená. Ke kampani byla přizvána, díky počtu sledujících na jejím profilu, což je ke 
dni 21. 4. 2021 10	600 lidí, dále věku její dcery a příjemném vzhledu jejího profilu na 
Instagramu. 
 
Anina_sarvas 
Anina je slovenská influencerka a maminka dvou chlapců Noela a Liama. Na svém pro-
filu, na kterém sdílí příspěvky z	každodenního života, ke dni 21. 4. sleduje přes 24 tisíc 
lidí. Anina byla ke spolupráci vybrána díky kladným zkušenostem z	dlouhodobé spolu-
práce. 
 
Martina-rakoczyova 
Martina je také slovenská influencerka, která oslovila Nestlé ke spolupráci. Díky věku 
jejího syna Mateje a jejich národnosti jim byla nabídnuta účast v	kampani na BEBA 
COMFORT. Na svém profilu má ke dni 21. 4. 2021 necelých 5	000 sledujících. 
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5.4.3 Oslovení influencerů s	nabídkou ke spolupráci 

V	této kampani byla spolupráce nabídnuta zmíněným sedmi influencerům výše. Kon-
verzace probíhá na Instagramu v	soukromých zprávách. Přes oslovením je důležité při-
pravit takzvaný brief, ve kterém je vysvětleno, o jaký produkt se jedná, jaké jsou jeho 
benefity, kolik produktů tvůrce vůbec dostane, a na které sociální síti bude kampaň 
probíhat. Dále jsou v	něm zmíněny požadavky, které společnost má. Mezi ně může pat-
řit, které hastagy mají u příspěvků tvůrci používat, kolik příspěvků je vyžadováno a v	ja-
kém časovém rozmezí.  
 
Brief ke kampani BEBA COMFORT zní takto: 
 
„Krásné odpoledne, jak se máte? Co je u Vás nového? 
My jsme v	plném pracovním nasazení a akorát startujeme novou kampaň. A protože 
se nám minulá spolupráce s	Vámi velmi líbila, moc rádi bychom Vás do ní zapojili "#$% 
Kampaň bude zaměřena na naší prémiovou výživu BEBA COMFORT a bude probíhat na 
Instagramu pod hashtagy #imunita #bebacomforthmo, #nestlebaby, #nestlebeba, 
#povzorumaterskehomleka.  
Neměla byste zájem se do kampaně zapojit? "#$% 
Průběh kampaně bude postaven na recenzi produktu, soutěži pro Vaše fanoušky a uká-
zání produktu v	přirozeném prostředí (např. jak Vaše miminko pije mlíčko). 
Zaslali bychom Vám 6 ks BEBA COMFORT pro osobní užití a 6 BEBA COMFORT do sou-
těže, kde budou dva výherci. Pokud byste měla o spolupráci zájem, chtěli bychom po 
Vás:  

1) Recenzní post 
o v týdnu od 15.3. 
o formou feedového příspěvku 
o zmínit, jak mléko chutnalo, zkušenosti s	mlékem, doporučení 

2) Soutěž pro fanoušky vč. vyhodnocení 
o v týdnu od 22.3. 
o formou feedového příspěvku  
o vyhodnocení formou losování 
o Podmínky soutěže budou sledování našeho profilu, Vašeho profilu a do 

komentáře napsat, jaký úžasný moment jste s	miminkem zažili. 
3) Instastories 

o v	průběhu měsíce přidávání instastories, kde ukážete, kdy miminku 
mlíčko podáváte, jak ho připravujete. Vyžadujeme min. 3 sady instasto-
ries. 

4) Nasdílení následných statistik 
o do 5.4. 

*Přesné načasování jednotlivých příspěvků a pořadí necháme na Vás 
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Rádi bychom Vám připomněli, že v	rámci všech soutěžních příspěvků je důležité uvá-
dět větu: „Důležité upozornění: Kojení je pro vaše miminko to nejlepší. Pokud již ne-
můžete kojit, vybírejte náhradní kojeneckou výživu po poradě se svým pediatrem.” 
Celá digitální kampaň je podpořena i televizní reklamou, kterou najdete i na Youtube: 
https://youtu.be/G4Pl44r-0Cc. Budeme moc rádi, když se necháte kampaní inspirovat 
i u svých příspěvků. Můžete například vyfotit ručičky svých dětí, popsat vše, co je na 
nich úžasné, jak úžasně rostou nebo objevují. "#$%“ 

5.4.4 Vyhodnocení kampaně 

Po skončení kampaně je potřeba vyžádat od zúčastněných influencerů statistiky z je-
jich účtů, které jim sám Instagram vytváří u příspěvků. Cílem kampaně bylo zvýšení 
povědomí o kojeneckém mléku BEBA COMFORT, proto se sledují hodnoty zobrazení a 
dosahu. Zobrazení ukazuje, kolikrát byl příspěvek zobrazený, kdy každé zobrazení se 
počítá (i každé zobrazení od jednoho člověka). Naopak dosah se počítá vždy za jed-
noho dosaženého člověka, opakované zobrazení se již nepočítá. Z	toho vyplývá, že 
zobrazení bývá vždy větší než dosah.  
 
Níže jsou zaznamenány příspěvky, které influenceři v	rámci kampaně vypublikovali a 
statistiky u příspěvků recenzní post, soutěžní post a instastories. 
 
Family_kitchenstory 
 

 
 
 
 

Obrázek 20 Příspěvek influencerky Family_kitchen-
story 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 19 Soutěžní příspěvěk influencerky Fa-
mily_kitchenstory 

Zdroj: Instagram 
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Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 324 1 563 

Soutěž 1 311 1 451 

Stories 375 371 

Celkem 3 010 3 385 

Tabulka 1 Statistiky influencerky Family_kitchenstory 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Patricie_vlkova  

 
 

Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 129 1 521 

Obrázek 22 Příspěvěk influencerky Patricie_vlkova 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 21 Soutěžní příspěvek influencerky Patri-
cie_vlkova 

Zdroj: Instagram 



| 51 

Soutěž 1 664 1 975 

Stories 237 244 

Celkem 3 030 3 740 

Tabulka 2 Statistiky influencerky Patricie_vlkova 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Potetovanej_fotr 

 
 

Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 198 1 389 

Soutěž 7 634 8 113 

Stories 928 696 

Obrázek 24 Příspěvek influencera Potetova-
nej_fotr 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 23  Soutěžní příspěvek influencera Po-
tetovanej_fotr 

Zdroj: Instagram 
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Celkem 9 760 10 198 

Tabulka 3 Statistiky influencera Potetovanej_fotr 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Anna-cis 
 

 
 

 
Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 142  1 685 

Soutěž 1 612 1 702 

Stories 166 203 

Celkem 3 220 3 590 

Tabulka 4 Statistiky influencerky Anna_cis 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 26 Příspěvěk influencerky Anna_cis 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 25 Soutěžní příspěvek influencerky 
Anna_cis 

Zdroj: Instagram 
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Katerinasladkovaa 

 
 

 
Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 124  1 265 

Soutěž 1 397 1 536 

Stories 881 243 

Celkem 3 402 3 044 

Tabulka 5 Statistiky influencerky Katerinasladkovaa 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
  

Obrázek 27 Příspěvek influencerky Katerinasladkovaa 

Zdroj: Instagram 
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Anina_sarvas 
 

 
 

 
Dosah Zobrazení 

Recenzní post 2 997  3 282 

Soutěž 7 208 7 496 

Stories 1 645 1 458 

Celkem 11 850 12 236 

Tabulka 6 Statistiky influencerky Anina_sarvas 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
 
 

Obrázek 29 Příspěvek influencerky Anina_sarvas 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 28 Příspěvek influencerky Anina_sarvas 

Zdroj: Instagram 



| 55 

Martina-rakoczyova 
 
 

 
 

 
Dosah Zobrazení 

Recenzní post 654  820 

Soutěž 822 926 

Stories 87 88 

Celkem 1 563 1 834 

Tabulka 7 Statistiky influencerky Martina_rakoczyova 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
  

Obrázek 31 Příspěvek influencerky Martina_rako-
czyova 

Zdroj: Instagram 

 

Obrázek 30 Soutěžní příspěvek influencerky 
Martina_rakoczyova 

Zdroj: Instagram 
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Dosah Zobrazení 

family_krylovy 3 010 3 385 

anina_sarvas 11 850 12 236 

potetovanej_fotr 9 760 10 198 

martina_rakoczyova 1 563 1 834 

patricie_vlkova 3 030 3 740 

anna_cis 3 220 3 590 

katerinasedlackova 3 402 3 044 

Celkově 35 835 38 027 

Tabulka 8 Celkové statistiky influencerů kampaně BEBA COMFORT 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Po zaslání statistik od všech zúčastněných influencerů se sečetly hodnoty dosahu a 
zobrazení z	jejich recenzního příspěvku, soutěžního příspěvku a instastory. Tyto sumy 
se pak sečetly a vyšlo, že celkové zobrazení příspěvků s	Nestlé produkty bylo 38	027 a 
celkově tyto příspěvky vidělo 35	835 lidí. Jak je vidět z	hodnot, největší dosah a zobra-
zení měla slovenská influencerka Anina, kterou sleduje něco přes 24	000 lidí. Její pří-
spěvky s	mlékem tedy viděla půlka jejích fanoušků. Dalším influencerem, který měl vy-
soký zásah je potetovanej_fotr, kterého sleduje 11	800 lidí, z	toho 10	198 si zobrazilo 
jeho příspěvky. V	poměru hodnot zobrazení, dosahu a počtu sledujících měla nejmenší 
zásah katerinasedlackova, kterou sleduje přes 10	000 fanoušků a její příspěvky si zob-
razilo 28,7 % z	nich.  
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5.5 Kampaň Lesy dětem 

Na přelomu ledna a února v	roce 2021 byla spuštěna kampaň s	názvem Lesy dětem. 
Kampaně se zúčastnilo šest influencerek. 
 

5.5.1 Stanovení cíle kampaně 

Cílem kampaně je zvýšit povědomí o kojeneckém mléku LITTLE STEPS, představit její 
benefity a zároveň podpořit kampaň Lesy dětem. To spočívá v	tom, že maminka po 
zakoupení kojeneckého mléka LITTLE STEPS na stránkách českých https://www.nestle-
akce.cz/lesydetem nebo slovenských https://www.nestle-akce.cz/sk/lesydetom na-
hraje svou účtenku, kde prokazuje koupi mlék a zaregistruje tak své miminko, pro které 
pak Nestlé vysadí strom v	Jižních Čechách v	rizikové oblasti.  
 

5.5.2 Výběr influencerů 

Potom, co jsou stanoveny cíle kampaně, dalším úkolem je výběr influencerů, kteří bu-
dou kojenecké mléko LITTLE STEPS prezentovat na svém profilu na Instagramu. Cílem 
je oslovit okolo osmi influencerů. Výběr dělá, jako v	kampani na BEBA COMFORT, přímo 
zaměstnanec z	divize dětské a kojenecké výživy. Vybírá z	tvůrců, kteří společnost sami 
oslovili, z	tvůrců, se kterými už má firma určitou zkušenost z	dlouhodobé spolupráce 
nebo vybírají a oslovují zcela nové influencery.  
 
Mon_korb 
Monika je maminka roční dcery Natálky. Na svém profilu má ke dni 21. 4. 2021 přes 
4	000 sledujících. Monika oslovila společnost se zájmem o propagování Nestlé pro-
duktů, na základě toho ji bylo nabídnuto mléko LITTLE STEPS. Přímo k	této kampani pak 
byla vybrána na pozitivních zkušenostech z	dlouhodobé spolupráce. 
 
Mom_little_lili 
Influencerka Lenka je maminkou dcery Lili. Lenka oslovila společnost se zájmem o spo-
lupráci, která byla přijata. Nejdříve spolupráce spočívala v	tom, že jim byly odesílány 
balíky s	mlékem a ostatními produkty každý měsíc, pak byly osloveny na spolupráci 
v	kampani. Na svém profilu má přes 10	400 sledujících. 
 
Kansaw_dia 
Diana má ke dni 21. 4. 2021 na svém profilu přes 8	000 sledujících. Je maminka dvou-
leté dcery Mia. Diana, stejně jako influencerka Monika, oslovila společnost a ta si jí pak 
ke kampani vybrala díky stylu jejích fotek, které s	dcerou na svůj profil přidává a také 
díky dřívějším zkušenostem z	dlouhodobé spolupráce. 
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Tereza_k 
Terezu ke spolupráci v	kampani oslovila sama společnost po tom, co označovala pří-
spěvky, že její dcera Josefína kojenecké mléko pije a vyhovuje jí. Je výhodné, že Tereza 
už mléko vyzkoušené měla a u příspěvku s	recenzí tak mohla psát upřímně s	dlouho-
dobými zkušenostmi. Ke dni 21. 4. 2021 má na svém profilu přes 4	500 sledujících.  
 
Saily_em 
Maminka Martina s	dcerou Sofií společnost oslovily s	tím, že mají produkty Nestlé moc 
rády a rády by na jejich prezentaci na jejich profilu spolupracovaly. Ne základě toho 
jim byla nabídnuta účast v	kampani. Ke dni 21. 4. 2021 má na svém profilu přes 10	000 
sledujících. 
 
Market_vaclachova98 
Influencerce Markétě byla nabídnuta účast v	kampani stejně jako Martině po tom, co 
společnost oslovila sama. Na svém profilu má ke dni 21. 4. 2021 6	787 fanoušku a sdílí 
na něm příspěvky z	každodenního života se svým synem Alexandrem. 
 

5.5.3 Oslovení influencerů s	nabídkou ke spolupráci 

Ke spolupráci bylo osloveno šest influencerek zmíněných výše. Komunikace probíhala 
v	soukromých zprávách na Instagramu, kde jim byl zaslán brief s	více informacemi a 
instrukcemi ohledně kampaně, který zní takto: 
 
Podpořte budoucnost našich lesů nákupem kojenecké výživy LITTLE STEPS. Cílem kam-
paně je zvýšit povědomí o této značce, představit její benefity a podpořit aktuální kam-
paň Lesy dětem. Nakupte kojeneckou výživu LITTLE STEPS, registrujte své miminko na 
https://www.nestle-akce.cz/lesydetem a https://www.nestle-akce.cz/sk/lesydetom 
a my pro něj vysadíme strom. 
 
Motivujte své followers k aktivnímu zapojení do registrace a můžete ve stories ukázat, 
jak je to jednoduché (registraci nemusíte dokončit). 

• Recenze 
o V	týdnu od 18. 1. formou feedového příspěvku, ideálně formou carousel, 

kde může být na prvním fotce dítě vyfocené v	přírodě na procházce, ať 
to zdůrazní ekologické téma kampaně. Na druhé fotce dítě s	mlékem (vi-
ditelnou značkou LITTLE STEPS) 

o U příspěvku zmínit, jak mléko chutnalo, zkušenosti s	mlékem, doporu-
čení a oznámení o možnosti registrace na Lesydetem.cz a lesydetom.sk 

• Soutěž pro fanoušky včetně vyhodnocení 
o V	týdnu od 1. 2. formou feedového příspěvku 
o Vyhodnocení formou losování 

• Instastories 
o V	průběhu měsíce přidávání instastories, vyžadujeme min. 3 sady 
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o 1 instastory, kde ukážete kde a jak se zaregistrovat na 
https://www.nestle-akce.cz/lesydetem a https://www.nestle-
akce.cz/sk/lesydetom. Zmínit, že nejdříve musí koupit produkt LITTLE 
STEPS v kamenných obchodech nebo e-shopech, ponechání si účtenky 
a následné jednoduché registrace na https://www.nestle-akce.cz/lesy-
detem a https://www.nestle-akce.cz/sk/lesydetom. Posléze dostane 
každý zaregistrovaný certifikát o vysazení stromu. 
o další sady mohou ukazovat, jak dítě mléčko pije, jak ho připravujete... 
Necháváme na Vás J 

• Nasdílení následných statistik 
 
*Pořadí necháme na Vás 
Všude uvádět větu „Důležité upozornění: Kojení je pro vaše miminko to nejlepší." 
Zveřejněné posty spojené s kampaní prosím zpětně nemažte, ale nechte je ve svém 
feedu. 

5.5.4 Vyhodnocení kampaně  

Po skončení kampaně byly od influencerů vyžádány statistiky příspěvků, které se zob-
razují přímo na Instagramu. Stejně jako u kampaně na mléko BEBA COMFORT, cílem 
kampaně bylo zvýšení povědomí o značce, proto se sledují hodnoty zobrazení a dosah 
u příspěvků recenzní post, soutěžní post a instastory. Níže jsou tyto příspěvky zobra-
zeny zvlášť od každého influencera a jejich statistiky. 
 
Mon_korb 

 

Obrázek 33 Příspěvek influencerky Mon_korb 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 32 Soutěžní příspěvek influencerky 
Mon_korb 

Zdroj: Instagram 
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Dosah Zobrazení 

Recenzní post 580 670 

Soutěž 565 956 

Stories 174 217 

Celkem 1 319 1 843 

Tabulka 9 Statistiky influencerky Mon_korb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Kansaw_dia 

 
 

Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 575 1 724 

Soutěž 916 1 552 

Stories 282 353 

Obrázek 35 Příspěvek influencerky 
Kansaw_dia 

Zdroj: Instagram 

 

Obrázek 34 Soutěžní příspvěk influencerky 
Kansaw_dia 

Zdroj: Instagram 
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Celkem 2 773 3 629 

Tabulka 10 Statistiky influencerky Kansaw_dia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
Tereza_k  

  
 

 
Dosah Zobrazení 

Recenzní post 953 1 105 

Soutěž 762 829 

Stories 184 230 

Celkem 1 899 2 164 

Tabulka 11 Statistiky influencerky Tereza_k 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 

Obrázek 38 Soutěžní příspěvek influen-
cerky Tereza_k 

Zdroj: Instagram 

 

Obrázek 37 Příspěvek influencerky Te-
reza_k 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 36 Příspěvek influencerky Te-
reza_k 

Zdroj: Instagram 
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Saily_em 

 
 

Dosah Zobrazení 

Recenzní post 907 1 015 

Soutěž 1 256 2 126 

Stories 387 483 

Celkem 2 550 3 624 

Tabulka 12  Statistiky influencerky Saily_em 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Market_vaclachova98  

Obrázek 39 Příspěvek influencerky 
Saily_em 

Zdroj: Instagram 

 

Obrázek 41 Příspěvek influencerky Market_vacla-
chova98 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 40 Soutěžní příspěvek influencerky Mar-
ket_vaclachova98 

Zdroj: Instagram 
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Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 069 1 287 

Soutěž 765 1 294 

Stories 287 298 

Celkem 2 127 2 879 

Tabulka 13 Statistiky influencerky Market_vaclachova98 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 

Dosah Zobrazení 

Mon_korb 1 319 1 843 

Mom_litle_lili 3 211 4 472 

Kansaw_dia 2 773 3 629 

Tereza_k 1 899 2 164 

Saily_em 2 550 3 624 

Market_vaclachova98 2 127 2 879 

Celkově 13 879 18 611 

Tabulka 14 Celkové statistiky influencerů kampaně Lesy dětem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Výsledné hodnoty dosahu a zobrazení jsou u kampaně Lesy dětem skoro poloviční než 
u kampaně na BEBA COMFORT. Je ale důležité brát v	úvahu to, že v	této kampani se 
zúčastnilo o jednu influencerku méně, a také influencerky s	menším počtem sledují-
cích. V	poměru dosahu, zobrazení a počtu sledujících influencerky vychází, že největší 
zásah měla influencerka Tereza_k, a to, že 48 % jejích sledujících si zobrazilo příspěvek 
s	Nestlé produkty. Nejmenší zásah měla naopak Saily_em s	36 %.  
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5.6 Kampaň NaturNes BIO 

V	květnu v	roce 2020 Nestlé spustilo kampaň s	produktovou řadou NaturNes BIO. Tato 
řada obsahuje ovocno-zeleninové kapsičky a mléčnou a nemléčnou kaši. Kampaně se 
zúčastnilo devět influencerek. 

5.6.1 Stanovení cíle kampaně 

U této kampaně, stejně jako u kampaní výše, bylo hlavním cílem rozšíření povědomí o 
řadě NESTLÉ NaturNes BIO. Představit, které produkty řada obsahuje a jaké mají bene-
fity. Dalším cílem bylo propojit tuto kampaň s	heslem „To nejlepší pro děti pochází 
z	přírody.“ 

5.6.2 Výběr influencerů 

Této kampaně se zúčastnilo devět influencerek, které byly osloveny přes soukromé 
zprávy na Instagramu. 
 
Terezen 
Fotografka Tereza byla oslovena ke spolupráci společností. Té se velice líbil vzhled je-
jího profilu a fotek. Tereza má ke dni 21. 4. 2021 23	700 sledujících. Její podmínkou ke 
spolupráci bylo, že na svém profilu nebude v	rámci kampaně dělat soutěž, s	tím jí spo-
lečnost vyhověla. 
 
Family_kitchenstory 
Tato influencerka byla již představena v	kapitole 5.4.2 v	rámci účasti v	kampani na 
BEBA COMFORT. 
 
Adelmainsta 
Influencerka Adéla byla oslovena společností díky krásnému vzhledu jejího profilu a 
příspěvků. V	květnu roku 2020 měla na svém profilu přes 8	000 sledujících, ke dni 21. 4 
2021 ji tato hodnota vzrostla na 9	120. Adéla má dceru Eliu, se kterou každý den přidává 
příspěvky.  
 
Nikolvacovska 
Nikol a její dcera Zoe v	době kampaně na profilu měly přes 6	000 fanoušků, od té doby 
jí počet sledovatelů vzrostl na 10	600 (21. 4. 2021). Nikol byla s	nabídkou spolupráce 
oslovena společností. 
 
Doriss_eli 
Slovenská influencerka Dorota je maminkou dcery Eli. Na svém profilu v	době kampaně 
měla přes 8	000 sledujících, ke dni 21. 4. 2021 má 9	729 fanoušků. Dorotě byla spolu-
práce nabídnuta díky pozitivním zkušenostem z	dlouhodobé spolupráce. 
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Anina_sarvas 
Anina již byla představena v	kapitole 5.4.2 v	rámci kampaně na BEBA COMFORT. 
 
Nela_soldmann 
Influencerka Nela by se dala brát podle počtu sledujících jako první makroinfluencerka 
společnosti Nestlé. V	průběhu kampaně ji sledovalo 28	500 lidí, nyní je to něco přes 
34	000. Ke spolupráci byla oslovena díky počtu sledujících a pozitivním zkušenostem 
z	předešlých kampaní. Nela má však podmínku, že na svém profilu nedělá soutěže o 
produkty, které bylo vyhoveno. 
 
Lizacernecka 
Líza byla oslovena společností Nestlé. V	květnu 2020 měla 24	000 sledujících, od té 
doby jí počet lidí, které jí sledují vzrostlo o několik stovek. 
 
Katie_twins 
Maminku dvojčátek Kateřinu společnost oslovila s	kampaní, protože už příspěvky od 
značky Nestlé přidávala. Influencerka v	době kampaně měla něco přes 3	000 sledují-
cích, nyní je to necelých 5	000.  
 

5.6.3 Oslovení influencerů s	nabídkou ke spolupráci 

Komunikace probíhala především ve zprávách na Instagramu, ale také přes e-mail. 
Tvůrcům byl zaslán brief, který zněl takto: 
 
Rozšíření povědomí o řadě NESTLÉ BIO NaturNes. 
Tato řada zahrnuje kaši nemléčnou, mléčnou a ovocné kapsičky. Všechny tyto výrobky 
jsou vyráběné z pečlivě vybíraných surovin z ekologického zemědělství. NESTLÉ Natu-
rNes BIO mléčná kaše banánová je vhodná pro miminka od 6 měsíců a obsahuje Vita-
míny A*, D*, B1* a vápník*. NESTLÉ NaturNes BIO nemléčná kaše vanilková je také od 6 
měsíců, obsahuje Vitamín B1* (*obsah ve shodě s požadavky příslušné legislativy).  
 
Ovocné kapsičky jsou v šesti příchutích:  
• Dýně, banán, mrkev 
• Hruška, jablko, banán 
• Hruška, jablko, černý rybíz 
• Jablko, banán, borůvka, ostružina 
• Mango 
• Jablko, šípek 
 
Celá kampaň bude probíhat na Instagramu pod Hashtagy #tonejlepsizprirody #Bio-
NaturNes #bio, #nestlebaby. Průběh kampaně bude postaven na unboxingu, recenzi 
produktů a soutěži pro Vaše fanoušky. 
Co budete propagovat? 
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Cílem je představit rozšířenou řadu BIO NaturNes. Tyto produkty jsou vyráběné z peč-
livě vybíraných surovin z ekologického zemědělství. 
 
Hlavní benefity BIO NaturNes: 
Kaše: 
• Vyráběno z pečlivě vybíraných surovin z ekologického zemědělství 
• Prověřené a kvalitní suroviny 
• Zdroj důležitých vitamínů 
• Netvoří hrudky 
• Snadná a rychlá příprava 
Kapsičky: 
• 100 % BIO ovoce z ekologického zemědělství 
• BEZ lepku 
• BEZ přídavku cukrů – obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry 
• BEZ konzervantů (obsah ve shodě s požadavky příslušné legislativy) 
 
Součástí spolupráce bude: 
1. Unboxing – K vyzkoušení dostanete 1x NaturNes BIO mléčná kaše banánová, 1x Na-
turNes BIO nemléčná kaše vanilková, 1x kapsička dýně, banán, mrkev, 1x kapsička 
mango, 1x kapsička hruška, jablko, banán, 1x hruška, jablko, černý rybíz, 1x jablko, ší-
pek, 1x jablko, banán, ostružina, černý rybíz. Dále Vám pošleme vše zmíněné 3x do 
soutěže pro Vaše followery. 
Unboxing proběhne v týdnu od 4.5. formou stories. 
 
Co by mělo zaznít? 
Kaše: 
• Zdroj důležitých vitamínů 
• Vyráběno z pečlivě vybíraných surovin z ekologického zemědělství 
Kapsičky: 
• 100 % BIO ovoce z ekologického zemědělství 
• BEZ lepku, přídavku cukrů, konzervantů 
 
2. Recenze* 
a. v týdnu od 11.5. 
b. formou feedového příspěvku 
c. zmínit jak kapsičky a kaše chutnaly, zkušenosti, doporučení 
 
3. Soutěž pro fanoušky vč vyhodnocení* 
a. v týdnu od 18.5. 
b. formou feedového příspěvku 
c. vyhodnocení formou losování 
Soutěž bude probíhat na Vašem profilu, kde své fanoušky vyzvete k tomu, aby do ko-
mentáře napsali typy a způsoby jak a kdy připravují kaše pro jejich nejmenší, a zda 
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přidávají čerstvé ovoce nebo přidávají ovocné kapsičky pro dochucení a zpestření 
chutě. 
 
4. Nasdílení následných statistik 
a. do 25.5. 
*Pořadí soutěže a recenze necháme na Vás 
 
Další podmínky spolupráce: 
1. Zveřejněné posty a soutěže spojené s kampaní prosím zpětně nemažte, ale nechte 
je ve svém feedu. 
2. Kreativu a vytvoření příspěvku necháváme na vás. Než ho zveřejníte, pošlete nám 
prosím návrh k náhledu! (text i foto). 
 

5.6.4 Vyhodnocení kampaně 

Od influencerů byly po kampani vyžádány statistiky u příspěvků instastory, feedový 
příspěvek a recenzní příspěvek. Příspěvky a statistiky jsou zobrazeny zvlášť u každého 
influencera. 
 
Terezen 
 

 
 
 
 

Obrázek 42 Příspěvek influencerky Terezen 

Zdroj: Instagram 
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Dosah Zobrazení 

Recenzní post 6 082 7 625 

Stories 4 215 4 759 

Celkem 10 297 12 384  

Tabulka 15 Statistiky influencerky Terezen 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Family_kitchenstory 
 

 
 

Dosah Zobrazení 

Recenzní post 2 742 3 396 

Soutěž 3 215 3 858 

Stories 2 765 1 942 

Celkem 7 899 10 018 

Tabulka 16 Statistiky influencerky Family_kitchenstory 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 44 Soutěžní příspěvek influencerky 
Family_kitchenstory 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 43 Příspěvek influencerky Fa-
mily_kitchenstory 

Zdroj: Instagram 
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Adelmainsta 
 

 
 

 
Dosah Zobrazení 

Recenzní post 3 580 4 783 

Soutěž 4 215 5 258 

Stories 1 956 2 639 

Celkem 9 731 12 680 

Tabulka 17 Statistiky influencerky Adelmainsta 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 45 Soutěžní příspěvek influen-
cerky Adelmainsta 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 46 Příspěvek influencerky Adel-
mainsta 

Zdroj: Instagram 
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Nikolvacovska 

 
Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 956 2 549 

Soutěž 1 956 3 669 

Stories 1 282 1 732 

Celkem 5 194 7 950 

Tabulka 18 Statistiky influencerky Nikolvacovska 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doriss_eli 

Obrázek 48 Příspěvek influencerky Nikolvacovska 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 47 Soutěžní příspěvek influen-
cerky Nikolvacovska 

Zdroj: Instagram 

 

Obrázek 49 Soutěžní příspěvek influen-
cerky Doriss_eli 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 50 Příspěvek influencerky 
Doriss_eli 

Zdroj: Instagram 
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Dosah Zobrazení 

Recenzní post 3 032 3 376 

Soutěž 3 376 4 592 

Stories 2 408 3 632 

Celkem 8 474 11 256 

Tabulka 19 Statistiky influencerky Doriss_eli 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Anina_sarvas 

 
 

Dosah Zobrazení 

Recenzní post 2 538 3 280 

Soutěž 3 000 3 456 

Stories 2 220 2 720 

Celkem 7 758 9 456 

Tabulka 20 Statistiky influencerky Anina_sarvas 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 52 Příspěvek influencerky Anina_sa-
rvas 

Zdroj: Instagram 

 

Obrázek 51 Soutěžní příspěvek influen-
cerky Anina_sarvas 

Zdroj: Instagram 
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Nela_soldmann 

 
 

Dosah Zobrazení 

Recenzní post 26 067 31 341 

Stories 12 642 13 901 

Celkem 38 704 45 242 

Tabulka 21 Statistiky influencerky Nelasoldmann 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Lizacernecka 

Obrázek 53 Příspěvek influencerky Ne-
lasoldmann 

Zdroj: Instagram 

Obrázek 54 Příspěvek influencerky Li-
zacernecka 

Zdroj: Instagram 
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Dosah Zobrazení 

Recenzní post 3 538 4 280 

Soutěž 4 000 4 456 

Stories 3 220 3 720 

Celkem 10 758 12 456 

Tabulka 22 Statistiky influencerky Lizecernecka 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Katie_twins 

 
 

Dosah Zobrazení 

Recenzní post 1 241 1 634 

Soutěž 1 642 1 901 

Stories 978 1 265 

Celkem 3 861 4 800 

Tabulka 23 Statistiky influencerky Katie_twins 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 55 Příspěvek influencerky Ka-
tie_twins 

Zdroj: Instagram 
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Dosah Zobrazení 

Family_kitchenstory 7 899 10 018 

Adelmainsta 9 731 12 680 

Nikolvacovska 5 194 7 950 

Doriss_eli 8 474 11 256 

Anina_sarvas 7 758 9 456 

Nela_soldmann 38 704 45 242 

Lizacernecka 10 758 12 456 

Katie_twins 3 861 4 800 

Celkově 92 379 113 858 

Tabulka 24 Celkové statistiky influencerů kampaně NaturNes BIO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kampaň na NaturNes BIO byla velice úspěšná. Její výsledné hodnoty jsou až třikrát 
vyšší než například v	kampani na kojenecké mléko BEBA COMFORT, a až šestkrát vyšší 
než v	kampani Lesy dětem na kojenecké mléko LITTLE STEPS. Důvodem bude to, že in-
fluencerky, které se kampaně účastnily, mají mnohem větší počet sledujících než in-
fluecenři, kteří se účastnili dvou předešlých kampaní. Dalším faktorem může být to, že 
dětská příkrmy zaujmou fanoušky více, že kojenecká mléka, která jsou pro maminky 
citlivým tématem. Většinou maminky zkusí nějakou značku, a když dítěti vyhovuje, už 
na jiné mléko nepřejdou. Zatímco u dětských příkrmů rodiče rádi zkouší kaše a ovocno-
zeleninové kapsičky od různých značek a sledují, co dítěti nejvíce chutná. Největší zá-
sah v	kampani měla Nela_soldmann, kterou v	dobu kampaně její profil sledovalo 
28	500 lidí. Příspěvky s	produkty Nestlé si zobrazilo 91 % jejích fanoušků. Naopak nej-
menší zásah měla Liza_cernecka, kdy její příspěvky vidělo 18 % z	jejich fanoušků. Dů-
vodem může být to, že své fanoušky získala po účasti v	České Miss a mohou jí sledovat 
spíše kvůli beauty tipům, stravování a oblékání. Zajímavé je také všimnout si hodnot 
influencerky Family_kitchenstory, které v	této kampani měla 5	447 sledujících na 
svém profilu a zásah 70 %, zatímco v	kampani na kojenecké mléko BEBA COMFORT jí 
během kampaně sledovalo přes 10	000 lidí a zásah byl 30 %. Důvodem může být to, že 
sice se jí zvedl počet sledujících, ale nebyla to cílová skupina společnosti. Dalším dů-
vodem může být, jak už bylo zmíněno, fanoušky více zajímají dětské příkrmy než koje-
necké mléko. 
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6 Interpretace výzkumu 
K	uskutečnění výzkumu byla vybrána metoda kvantitativního výzkumu neboli empi-
rická metoda sběru dat nevědeckého charakteru. Pro dotazník byl použit online dotaz-
ník Google Formuláře, který byl poté vložen na diskusní fóra Modrý koník a E-mimino. 
Tyto webové stránky byly vybrány díky tomu, že na těchto stránkách je vysoká návštěv-
nost maminek. Na stránkách Modrý koník a E-mimino mohou maminky dávat, nebo 
naopak zjišťovat rady a tipy ohledně snažení o miminko, těhotenství, kojení, vývoje dí-
těte, zdraví. Mohou zde ale také prodávat nebo nakupovat přes bazar, zúčastnit se tes-
tování nebo soutěžit o produkty.  
 
Dotazník obsahoval 28 otázek a jeho cílem bylo zjistit, zda maminky a tatínkové sledují 
influencery, zda se nechávají ovlivnit jejich názory a hlavně, jestli si všimli některé 
z	Nestlé kampaní na Instagramu. 
 
V	rámci výzkumu bylo první otázkou, zda dotyčný sleduje influencery. Tato otázka byla 
tzv. „filtrační“, aby dále neodpovídali lidé, kteří popřípadě žádné influencery nesledují 
a nemohli tak ovlivnit výzkum nepřesnými odpověďmi na následující otázky. 
 
Po první otázce se vyfiltrovalo 52 lidí, kteří influencery sledují, z	toho 51 žen a 1 muž. 
Jak je vidět v	grafu číslo 2, nejvíce odpovídalo lidí ve věkovém rozmezí 36 a více let, 
přesněji 52 %. Dále lidé ve věku 31-35, přesněji 35 %. Ve věkovém rozmezí 18-25 ne-
odpovídal nikdo. 
 

 

26-30
13%

31-35
35%

36 a více
52%

VĚK

18-25 26-30 31-35 36 a více

Graf 2 Věk respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Cílem třetí otázky bylo zjistit, zda mají respondenti povědomí o produktech dětské a 
kojenecké výživy Nestlé. Jak je vidět v	grafu 3, nejvyšší četnost byla u produktu BEBA 
COMFORT, dále NaturNes BIO. Třetí nejvyšší četnost měla odpověď, že ani jeden z	výše 
uvedených výrobků Nestlé respondent nezná. Nejméně známý produkt dle respon-
dentů je kojenecké mléko LITTLE STEPS, které bylo na trh uvedeno v	roce 2020, tudíž je 
to poměrně nový produkt. Jeden respondent uvedl, že od Nestlé zná produkt Althéra, 
což je pediatrická specialita, která poskytuje prvořadovou úlevu od příznaků, které sou-
visí s	alergií na bílkovinu kravského mléka, tzn. zvracení, ekzém, zácpa... Takový přípra-
vek se v	rámci legislativy nesmí propagovat. 

 
Na to navazovala otázka, zda již některý z	těchto výrobků značky Nestlé respondent 
kupuje. Nejvíce dotazovaných, přesněji 7, kupuje produkty z	řady NaturNes BIO, která 
obsahuje kaše, ovocno-zeleninové kapsičky, křupky a sušenky. Jak bylo uvedeno výše, 
32 respondentů zná kojenecká mléka BEBA COMFORT, z	této otázky však vyšlo, že 
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Graf 3 povědomí o produktech Nestlé 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 4 Otázka č. 4: Kupujete některý z těchto výrobků značky Nestlé? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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pouze 3 je kupují. Největší hodnota 42 vyšla u možnosti odpovědi „Ani jeden z	výše 
uvedených“. 
 
Pátá otázka se týkala toho, které sociální sítě respondenti nejvíce využívají. U otázky 
byla možnost vybrat více odpovědí zároveň. Ukázalo se, že nejvíce dotazovaní použí-
vají sociální síť Facebook (37 respondentů), dále Instagram (25 respondentů). Překva-
pivé byla odpověď 2 respondentů, kteří uvedli, že používají sociální síť TikTok. Tato síť 
se často představuje jako platforma pro děti, nemusí to být však pravda a Nestlé by se 
do budoucna na tuto síť zaměřit.  
 

Důvod, proč sociální sítě uživatelé sledují může být různý, proto se k	tomu váže násle-
dující otázka, kterou je „Co je u Vás hlavním důvodem používání sociálních sítí?“. Nej-
častější odpovědí byla „Komunikace s	přáteli a rodinou“, kterou vybralo 37 % respon-
dentů, pro 21 % respondentů je to zdroj informací, pro 20 % z	nic je to vyplnění volného 
času, pro 10 % respondentů chodí na sociální sítě za účelem sledování zajímavých lidí 
a jejich názorů, zatímco 6 % tam hledá zdroj informací a 6 % vyhledává zábavný obsah. 
Obrovský vliv na odpovědi u této otázky je určitě věková kategorie respondentů. Jak 
bylo uvedeno v	kapitole 4.2, každá generace vyrůstala v	jiné prostředí a mají jiné zvyky. 
Generace Baby Boomers a Generace X, které jsou mezi respondenty nejvíce zastou-
peny, nevyrůstali v	prostředí sociálních sítí, proto je nevnímají jako zdroj informací, 
nebo místo, kde by jim druzí doporučovali koupi určitého produktu. 
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POUŽÍVÁTE?

Graf 5 Otázka č. 5: jaké sociální sítě nejvíce používáte? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Osmá otázka se zaměřuje na to, z	jakého důvodu influencery sledují. U této otázky se 
Pro 13 dotazujících je to inspirace v	oblékání, líčení, životního stylu, 8 respondentů je 
sleduje influencery kvůli zábavě a 7 z	nich je bere jako únik od reality. Kvůli recenzím, 
doporučením a informacím o nových produktech sleduje influencery 5 respondentů. 
Pro 4 odpovídající je důvodem sledování influencerů péče o děti. V	možnosti odpovědi 
„jiné“ bylo uvedeno, že influencera sleduje kvůli tomu, že je to příbuzný.  
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Graf 6 Otázka č. 7: Co je u vás hlavním důvodem používání sociálních sítí? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 7 Otázka č. 8: Z jakého důvodu sledujete influencery? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Poté následovala otázka, zda influencer dokáže ovlivnit jejich nákupní rozhodování. Jak 
lze vidět v	grafu číslo 9, na to odpovědělo 50 % respondentů, že ne, 31 % odpovědělo, 
že ano. To je důležité znamení, jelikož to je celková podstata influencer marketingu. 19 
% dotazovaných odpovědělo, že neví. U této otázky se znova potvrzuje to, že když už 
tato generace influencery sleduje, je to spíše zdroj zábavy než místo, kde by se snažili 
zjistit, jaké produkty jejich idol používá a na základě jeho doručení by si ho zakoupili. 

 
Desátou otázkou bylo, zda by zakoupili kojeneckou nebo dětskou výživu na základě 
doporučení od influencera. Na to 63 % respondentů odpovědělo, že ne. Klíčovou infor-
mací pro tuto práci je zjištění, že 29 % z	dotazovaných by si na základě doporučení od 
influencera kojeneckou nebo dětskou výživu zakoupilo. Zbytek respondentů, tedy 8 % 
zvolilo odpověď nevím. Na to navazovala jedenáctá otázka, jestli už dětskou nebo ko-
jeneckou výživu na základě doporučení od influencera zakoupili. Z	toho 1 z	dotázaných 
odpověděl, že ano, zbytek (51 respondentů) vybralo odpověď ne. 

31%

50%

19%

MYSLÍTE, ŽE TO, CO INFLUENCER PROPAGUJE, 
MŮŽE OVLIVNIT VAŠE ROZHODOVÁNÍ?

Ano Ne Nevím

29%

63%

8%

ZAKOUPIL/A BYSTE KOJENECKOU NEBO DĚTSKOU 
VÝŽIVU NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ OD INFLUENCERA?

Ano Ne Nevím

Graf 8: Otázka č. 9: Myslíte, že to, co influencer propaguje, může ovlivnit vaše rozhodo-
vání? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 9 Otázka č. 11: Zakoupil/a byste kojeneckou nebo dětskou výživu na základě 
doporučení influencera? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V	otázce číslo 12 měli respondenti určit, jak přistupují k	příspěvků, kde se objeví pro-
pagace nějaké značky. Nejvíce respondentů (19) odpovědělo, že si propagace pří-
spěvku všimnou a vnímají ho díky tomu kritičtěji. Druhým nejčastější odpovědí, kterou 
vybralo 10 respondentů, bylo všimnu si toho a přejdu hned na jiný příspěvek. O jed-
noho respondenta méně vybralo, že si ho všimnou a nevadí jim to. Pozitivním zjištěním 
je, že 7 dotázaných vybralo tvrzení, že k příspěvkům s	propagací nějaké značky přistu-
pují stejně jako k	jiným příspěvkům influencera a neřeší, že je to spolupráce. Naopak 
nepříjemné zjištění je, že zbylí respondenti určili, že jim propagace produktu u pří-
spěvku influencera si všimnou a od tvorby influencera je to odradí a dokonce, že jim to 
vadí a díky tomu ho přestávají sledovat. 
 

 
 
V	otázce číslo 13 byli respondenti dotázáni, co musí u takové spolupráce platit, aby jim 
u příspěvku influencera nevadila. Pro 19 dotazovaných je klíčové, aby bylo u příspěvku 
jasně řečeno, že se jedná o spolupráci. Dále je pro ně důležité (pro 10 respondentů), 
aby se značka k	influencerovi hodila a také to, že se nesmí zobrazovat moc často a 
obsah influencerova feedu by měl být prokládán normálními příspěvky. Jako nejméně 
důležité vyšlo, že značka nesmí být v	obsahu moc ukazovaná a přehnaně na ni ukazo-
váno, nebo že se nesmí objevovat stejná spolupráce u více influencerů zároveň. Od-
povědi zjištěné z	této otázky mohou inspirovat nejen společnosti značek, ale i sa-
motné influencery k	tomu, jak dělat kampaně, které budou od publika pozitivně přijí-
mány. 
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Všimnu si toho, ale nevadí mi to.

Všimnu si toho a příspěvek vnímámkritičtěji.

Stejně jako k jiným příspěvkům influencera.
Neřeším, že je to spolupráce.

Všimnu si toho a přejdu hned na jiný
příspěvek

Všimnu si toho a od tvorby influenceramě to
odradí

Vadí mi to a influencera přestávám sledovat

Jak přistupujete k  příspěvkům, kde se objeví 
propagace nějaké značky?

Graf 10 Otázka č. 12: Jak přistupujete k příspěvkům, kde se objeví propagace nějaké 
značky? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V	další části se dotazník zaměřoval na otázky týkajících se kampaní, které byly před-
staveny a vyhodnoceny v	kapitolách 5.4, 5.5 a 5.6. Jsou to kampaně na kojenecké mléko 
BEBA COMFORT, kojenecké mléko LITTLE STEPS a dětské příkrmy řady NaturNes BIO. 
Nejdříve otázky směřovaly ke kampani na kojenecké mléko BEBA COMFORT. 
 
Otázka číslo 14 zjišťovala, zda si respondenti někdy všimli od některého influencera 
propagace kojeneckého mléka BEBA COMFORT. 81 % uvedlo, že ne, 11 %, že si takové 
propagace všimlo a zbylých 8 % uvedlo, že si nepamatují. V	této době se nám na In-
stagramu denně zobrazuje nespočetně reklam a propagací určitých produktů, proto 
fakt, že 11 % odpovědělo, že si takové spolupráce všimli, lze brát jako úspěšné pro 
společnost. Na 14. otázku navazovaly další čtyři otázky. Jedna z	nich byla, zda si vybaví 
přesného influencera, který produkt na svém profilu propagoval. Většina z	odpovědí 
bylo, že ne. Jedna z	odpovědí však byla, že ambasadorka z	Modrého koníka, kterou je 
Petra s	profilem Family_kitchenstory.   
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Musí být jasně řečeno, že je tospolupráce.

Nesmí se stejná spolupráce objevit u více…

Co musí u takové spolupráce platit, aby Vám 
nevadila?
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VŠIML/A JSTE SI NĚKDY OD NĚKTERÉHO INFLUENCERA 
PROPAGACE KOJENECKÉHO MLÉKA BEBA COMFORT?

Ano Ne Nevím

Graf 11 Otázka č. 13: Co musí u takové spolupráce platit, aby Vám nevadila? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 12 Otázka č. 14: Všiml/a jste si někdy od některého influencera propagace koje-
neckého mléka BEBA COMFORT? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Druhou navazující otázkou na otázku 14 bylo, zda když takový příspěvek s	propagova-
ným mlékem BEBA COMFORT viděli, jestli se o daný produkt zajímali dále a jakým způ-
sobem. Na to respondenti odpovídali, že přešli na webovou stránku značky a zjišťovali 
si bližší informace ohledně složení, benefitů a jeho dostupnosti. Někteří přešli na vy-
hledávání recenzí ohledně produktu. Nejvíce se však vyskytovala odpověď, že se dále 
o produkt nezajímali. Z	toho vyplývá, že by u takových příspěvků měly být zmíněny 
hlavní a výstižné informace o produktu, ze kterých se publikum dozví co nejvíce a pro-
dukt ho může zaujmout. 
 
Třetí navazující otázka zněla, zda si dotazovaný na základě doporučení od influencera 
produkt již zakoupil. Na to 2 respondenti uvedli, že ano, zbylých 50 uvedlo, že ne. Jak 
už bylo zmíněno výše, s	ohledem na počet reklam, které se nám denně na displejích 
počítačů nebo telefonů zobrazují, je hodnota 2 lidí, kteří produkt zakoupili, velice pozi-
tivní. 
 
Poslední otázkou, která se vztahovala ke kampani na kojenecké mléko BEBA COMFORT 
byla, zda by na základě tvůrcova doporučení kojenecké mléko BEBA COMFORT zakou-
pili. Z	odpovědí vyplývá, že 86 % by si produkt nezakoupili, naopak 12 % z	dotazova-
ných by po kvalitním představení produktu výrobek zakoupil.  

 
Další otázky se zaměřovali na kampaň Lesy dětem, kde šlo o představení produktu ko-
jenecké mléko LITTLE STEPS. Cílem těchto otázek bylo zjistit, zda si některý z	respon-
dentů této kampaně všiml, zda ho zaujala a popřípadě přiměla produkt zakoupit. 
 
Otázka číslo 19 zjišťovala, zda si některý z	respondentů všiml propagace kojeneckého 
mléka LITTLE STEPS ze strany influencera. Jak jde vidět z	grafu číslo 19, na to 4 % 
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86%

2%

ZAKOUPIL/A BYSTE SI NA ZÁKLADĚ JEHO 
DOPORUČENÍ KOJENECKÉ MLÉKO BEBA 

COMFORT?

Ano Ne Nevím

Graf 13 Otázka č. 18: Zakoupil/a byste si na základě jeho doporučení kojenecké mléko 
BEBA COMFORT? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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z	dotazovaných odpovědělo, že ano, 96 % však odpovědělo, že ne. V	následné otázce, 
která směřovala na ty, kteří zodpověděli, že si kampaně všimli, byl dotaz, zda si vybaví 
influencera, který toto mléko propagoval. Na to všichni odpověděli, že který influencer 
to přesně byl, už neví. 
 

 
 
 
Otázkou 21, která zněla „Po přečtení doporučení kojeneckého mléka LITTLE STEPS, zají-
mal/a jste se o daný produkt dále? Jak?“, měli respondenti možnost napsat odpověď 
vlastními slovy. Zde se se objevovala nejčastěji odpověď, že si dále na webových strán-
kách hledají složení produktu, vyhledávali další odborné názory na jeho použití a vy-
hledávali, kde se produkt dá zakoupit a za kolik. Poslední otázkou na kojenecké mléko 
LITTLE STEPS bylo, zda by si na základě takové propagace produkt zakoupili. Stejně jako 
u otázek na kojenecké mléko BEBA COMFORT odpověděli, že pokud by byl produkt kva-
litně představen a zaujal by je jeho složení a benefity, klidně by si ho zakoupili, což 
uvedlo 2 % respondentů. 
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96%

VŠIML/A JSTE SI NĚKDY OD NĚKTERÉHO 
INFLUENCERA PROPAGACE KOJENECKÉHO MLÉKA 
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Graf 14 Otázka č. Všiml/a jste si někdy od některého influencera propagace kojenec-
kého mléka LITTLE STEPS? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Posledních pět otázek v	dotazníku směřovalo na produktovou řadu NaturNes BIO. 
Otázka 24 zněla „Všiml/a jste si někdy od některého influencera propagace produktu 
řady BIO NaturNes (kaše, kapsičky...)?“ Jak jde vidět z	grafu 16, nejčastější odpovědí 
bylo, že ne a 6 % odpovědělo, že si neví, zda takovou propagaci u influencera zazna-
menali. Pozitivní je však zjištění, že 8 % z	respondentů odpovědělo, že propagaci této 
řady na Instagramu zaznamenali. V	následující otázce číslo 25, zda si vybaví influen-
cera, který produkty propagoval jeden z	respondentů odpověděl, že si pamatuje fotku 
s	produkty, ale ne přesného influencera. 
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VŠIML/A JSTE SI NĚKDY OD NĚKTERÉHO 
INFLUENCERA PROPAGACE PRODUKTU ŘADY 
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Graf 15 Otázka č. 22: Zakoupil/a byste si na základě doporučení influencera kojenecké 
mléko LITTLE STEPS? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 16 Otázka č. 24: Všiml/a jste si někdy od nějakého influencera propagace produktu 
NaturNes BIO? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka 27 se dotazovala, zda si na základě doporučení influencera některý z	produktů 
řady NaturNes BIO respondent zakoupil. Úspěšné zjištění je, že 4 % z	dotazovaných 
odpovědělo, že ano. 

 
Poslední 28. otázkou dotazníku bylo, zda by si respondent zakoupil na základě dopo-
ručení influencera některý z	produktů řady NaturNes BIO. Z	grafu 17 jde vidět, že 19 % 
z	dotazovaných odpovědělo, že ano, 4 % respondentů, že neví a zbytek (77 %) uvedlo, 
že ne. Jak už bylo zmíněno výše, to je poměrně úspěšné číslo, když se vezme v	potaz, 
kolik reklam denně lidé konzumují. 
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Graf 17 Otázka č. 27: Zakoupil/a jste si někdy na základě doporučení influencera pro-
dukt řady NaturNes BIO? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 18 Otázka č. 28: Zakoupil/a byste si na základě jeho doporučení produkt řady Na-
turNes BIO? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7 Shrnutí výsledků a návrh vlastních do-

poručení 
V	následující kapitole budou shrnuty významné poznatky, které byly získány z	primár-
ních a sekundárních dat. Dále v	ní budou navrhnuta vlastní doporučení, která vychází 
z	předešlých zjištění a zkušeností z	marketingových kampaní na sociální síti In-
stagram. 

7.1 Shrnutí výsledků vlastní analýzy 

Výzkum dokázal ukázat, jak je cílová skupina divize dětské a kojenecké výživy speci-
fická. Jsou to převážně maminky, které chtějí pro své dítě to nejlepší a internet berou 
jako hlavní zdroj informací, kde se snaží získat co nejvíce znalostí, co se týče výživy 
miminka. Rády vyhledávají informace o tom, co jejich dítě v	určitém věku potřebuje a 
snaží se jim poskytnout to nejlepší. Proto většinou tráví mnoho času hledáním infor-
mací o určitých produktech právě na sociálních sítích, kde sledují profily ostatních ma-
minek, které s	oblibou sdílí a dávají rady ohledně péče o dítě. Na otázky v	dotazníku 
měly největší zastoupení maminky ve věku 31 a více let, což mohlo výsledky výzkumu 
velice ovlivnit. Tyto maminky ze všech sociálních sítí nejvíce používají Facebook a In-
stagram, nejméně pak YouTube. 
 
Hlavním důvodem trávení času na sociálních sítí je pro ně komunikace s	přáteli a rodi-
nou a jako trávení volného času. Důležitým poznatkem pro tuto práci je však zjištění, 
že sociální sítě berou jako zdroj informací a sledování zajímavých lidí a názorů. U na-
vazující otázky, z	jakého důvodu influencery sledují, bylo zjištěno, že nejčastěji je sle-
dují kvůli zdroji inspirace v	oblékání, líčení, životního stylu a péči o dítě. 16 % z	nich bere 
sledování jako zdroj zábavy, 10 % z	nich u influencerů vyhledává informace o nových 
produktech nebo recenze doporučení produktů. Vlastní výzkum proto zjišťoval, zda to 
co influencer propaguje může ovlivnit jejich rozhodování. Celkem 31 % těchto dotazo-
vaných tvrdí, že doporučení influencerů je ovlivnit může, 19 % z	nich neví a zbytek re-
spondentů tvrdí, že je jejich rozhodování neovlivňují.   
 
Co se týká přístupu respondentů k	příspěvkům s	propagací určité značky, dotázaní 
uvedli, že když si takového příspěvku všimnou, hned ho vnímají kritičtěji nebo přechá-
zejí na jiný příspěvek. Necelých 18 % však uvedlo, že jim takové příspěvky nevadí a 
vnímají ho jako každý jiný příspěvek. Klíčovou otázkou pro tuto práci byla otázka, co 
musí u spolupráce platit, aby konzumentům reklamy nevadila. Zde jednoznačně pře-
važovala odpověď, že u příspěvku musí být zmíněno, že se jedná o spolupráci. Dále 
uváděli, že se produkt nebo značka musí k	influencerovi hodit, nesmí se na jeho profilu 
objevovat moc často a příspěvky se spoluprací musí být prokládána klasickými pří-
spěvky bez reklam. 
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Podrobnější otázka ohledně rozhodování zjišťovala, zda by si respondent zakoupil ko-
jeneckou nebo dětskou výživu díky doporučení influencera. Zde většina dotazujících 
odpověděla, že ne. Důsledkem toho může být fakt, že téma výživa dětí je velice citlivé 
a maminky dají radši na radu pediatra. Na druhou stranu 29 % z	nich uvedlo, že by si 
dětskou nebo kojeneckou výživu po doporučení influencera zakoupili. 
 
Otázka spojená s	povědomím o produktech dětské výživy značky Nestlé ukázala, že 
nejznámějším produktem je pro ně kojenecké mléko BEBA COMFORT, která je také pri-
márním produktem mezi kojeneckými mléky divize Infant Nutrition v	Nestlé. Mezi pri-
mární produkty z	dětských příkrmů patří výrobky z	řady NaturNes BIO, které u otázky 
ohledně povědomí o produktech vyšly na druhém místě. Z	dotazníku také vyšlo, že 
právě produkty této řady maminky nejvíce nakupují. 
 
Hlavním cílem bylo zjistit, jestli respondenti zaznamenali některou ze tří kampaní, u 
kterých byla analyzována sekundární data. Z	odpovědí ohledně kampaně na BEBA 
COMFORT vyšlo, že 11 % z	dotazovaných si propagace takového produktu všimla, což 
se dá brát jako úspěch, když se vezme v	úvahu, kolik reklam denně člověk konzumuje. 
Následná otázka zjišťovala, zda si vybaví influencera, který produkt propagoval. Jeden 
z	respondentů uvedl, že si s	touto propagací vybavuje příspěvek s	kojeneckým mlé-
kem BEBA COMFORT influencerku Petru s	profilem Family_kitchenstory, která se kam-
paně účastnila. Několik respondentů také uvedlo, že po povšimnutí produktu na profilu 
influencera šli na webové stránky, kde se snažili o produktu zjistit více informací. Na 
otázku, zda si na základě influencerova doporučení mléko zakoupili vyšlo, že dva re-
spondenti ano. U poslední otázky, která se týkala výrobku BEBA COMFORT byli dotázáni, 
zda by si na základě takového doporučení od influencera mléko pořídili. Zde 12 % 
z	nich uvedlo, že pokud by je prezentace produktu zaujala, přiměla je zjistit si o pro-
duktu více informací, jako je například složení a výrobek by se jim líbil, tak by si ho 
zakoupili. 
 
Získaná data ohledně kampaně na kojenecké mléko LITTLE STEPS ukázala, že 4 % z	re-
spondentů si všimlo propagace kojeneckého mléka, ale nikdo z	nich si nedokáže vzpo-
menout, který z	influencerů ho propagoval. Stejně jako u propagace kojeneckého 
mléka BEBA COMFORT lidé po všimnutí produktu přešli na webové stránky, kde se za-
jímali o složení a recenze produktu. Při dotazu, zda by si na základě propagace u pří-
spěvku produkt zakoupili pouze 2 % uvedli, že ano. 
 
Nejlépe ze všech zmíněných tří kampaní vyšla kampaň na produktovou řadu NaturNes 
BIO. U ní vyšlo, že 8 % respondentů příspěvků s	těmito produkty zaznamenalo, dokonce 
si jeden respondent vzpomněl, že si příspěvek s	NaturNes BIO kašemi pamatuje a na 
tomto základě je zakoupil. Dalších 19 % dotazovaných zmínilo, že by si produkty po 
jejich prostudování zakoupili. 
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7.2 Limity výzkumu 

Vlastní dotazníkové šetření limituje zejména velikost a složení výzkumného vzorku. 
Výzkumný vzorek obsahoval převážně maminky starší 31 let, které díky generačním 
rozdílům mohou vnímat sociální sítě jinak, než by je vnímala například mladší věková 
skupina maminek. Díky této věkové skupině také odpovídaly maminky, které už mají 
děti starší než v	kojeneckém věku, a proto si mohou například méně všímat reklam na 
kojenecké mléko. Dále by bylo vhodné zobecnit výsledky tohoto výzkumu na celou 
populaci České republiky a dosáhnout tím tak relevantnějším podnětům pro stanovení 
strategie influencer marketingu v	prostředí Instagramu. 

7.3 Návrh vlastního doporučení 

Vlastní analýza pomocí dotazníkového šetření a analýza sekundárních dat z	uskuteč-
něných tří kampaní společnosti Nestlé odhalily velké množství poznatků, které se týkají 
influencer marketingu dětské a kojenecké výživy společnosti Nestlé. Na základě těchto 
poznatků bylo navrženo několik doporučení: 
 

• Společnost by si měla v	první řadě před spuštěním kampaně stanovit, kdo je 
jejich cílová skupina a jaké sociální sítě tato skupina primárně využívá.  

 
• Dalším důležitým poznatkem je, aby si společnost před domlouváním spolu-

práce s	vybraným	influencerem pořádně zjistila, kdo jsou jeho fanoušci a díky 
čemu influencera sleduje daný počet sledujících. Pokud by zjistila, že je daná 
influencerka například modelka, zřejmě ji lidé budou sledovat z	jiných důvodů, 
než je péče o dítě. Vyvarovat by se také měla influencerům, se kterými mají lidé 
negativní zkušenosti.  
 

• Společnost by měla navazovat spolupráce jak s	mikroinfluencery, tak s	makro-
influencery. Influencer, který má menší počet fanoušků, s	nimi dokáže lépe ko-
munikovat a jeho fanoušci mu více důvěřují. Je u nich také spíše pravděpo-
dobné, že tvůrce není celebrita, a sledují ho lidé jen za určitým účelem, napří-
klad právě péče o dítě. Na druhou stranu, z vlastní analýzy vyšlo, že u kampaní, 
kde byly spolupráce navázány převážně s	mikroinfluencery, si respondenti ne-
vzpomněli, s	kterým influencerem si mohou značku nebo produkt spojit. Proto 
by bylo vhodné uzavřít spolupráci s	makroinfluencerem, který je například pro 
lidi velkým vzorem a respektují a dávají na jeho názory. Zprávu, kterou předá 
influencer s	vyšším počtem sledující se přece jenom dostane k	více lidem.  

 
• Velmi důležitou podmínkou při výběru influencera k	propagaci kojeneckého 

mléka by měla být ta, aby influencer již nepropagoval jinou značku kojeneckého 
mléka. Kojenecké mléko je pro maminky velmi citlivým tématem a příspěvky 
s	konkurenčními značkami by nemusely působit věrohodně. Naopak co se týče 
propagace dětské výživy, zde maminky rády experimentují a dětem dávají 
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ochutnat z	více produktů a od více značek. U spolupráce za účelem propagace 
dětské výživy tato podmínka platit nemusí. 

 
• Co se týče koordinace influencerů, společnost by je měla před zveřejněním pří-

spěvků upozornit na řádné označení placeného partnerství. Může jim připome-
nout funkci Placené partnerství, kterou sám Instagram nabízí, popřípadě je po-
prosit o upozornění v	popisku příspěvku buď slovním popisem nebo tzv. hash-
tagem. V	obou případech by měl být vždy kladen důraz na to, aby bylo příslušné 
označení uvedeno v	úvodu popisu příspěvku, viditelná a bez možnosti tzv. pro-
kliku na další text. Toto označování by měla společnost sledovat během kam-
paně a popřípadě influencera upozornit na případné doplnění. 

 
• Dalším doporučením ke koordinaci influencerů je kontrola správného označení 

profilu společnosti a popis příspěvku. Myšlené tím jsou nejen gramatické chyby, 
ale hlavně popis produktu, kde se uvádí jeho složení a benefity. Cílem spolu-
prací společnosti s	influencery je, aby jejich publikum mělo povědomí o novém 
produktu, který jim představí a	zmíní jeho benefity, popřípadě složení. Kdyby 
tento popis byl nesprávný, ztrácel by tento druh propagace smysl. 
 

• Dle regulace reklamy kojeneckého mléka je zakázána propagace počáteční ko-
jenecké výživy a u propagace nesmí být uváděno, že umělé kojenecké mléko je 
pro dítě to nejlepší. Proto by měla společnost u každé propagace kojeneckého 
mléka sledovat, zda je u popisu zmíněno, že kojení je pro dítě to nejlepší a pře-
chod na kojenecké mléko by mělo být konzultováno s	pediatrem. Dále by si 
měla společnost dát pozor, aby spolupracovala jen s	influencery, kteří mají dítě 
straší šesti měsíců a mohli jim nabídnout pokračovací umělé kojenecké mléko. 

 
• Z	dotazníkového šetření bylo zjištěno, že sledujícím vadí časté příspěvky, které 

se týkají propagace určitého produktu. Proto by společnost neměla vyžadovat 
vysoký počet příspěvků během kampaně. Doporučením je maximálně 2 fee-
dové příspěvky za měsíc a 3 Instastories. Příspěvky by také měly být vytvořeny 
z	přirozeného prostředí, takže například fotka, jak dítě konzumuje kaši nebo 
kapsičku nebo video, jak maminka připravuje kojenecké mléko. Přirozeněji také 
působí příspěvky, kde je vidět produkt spíše v	pozadí. 
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8 Závěr 
Sociální sítě se v	poslední době stávají stále oblíbenějším místem k	trávení volného 
času, a to téměř napříč všech generací. Každá z	těchto generací však chápe využívání 
jejich služeb, a hlavně jejich význam, různě. Sociální sítě využívají jak běžní uživatelé 
za účelem sdílení svých zážitků se svou rodinou a přáteli, ale také firmy, které tuto plat-
formu využívají k	zakládaní vlastních profilů a šíření svých reklamních sdělení. Šíření 
reklamních sdělení firem pomocí influencerů na sociálních sítích neboli influencer 
marketing, může být stále pro mnoho lidí neznámým tématem, přesto je ale velmi ak-
tuální. To je důvodem, proč jsem se v	rámci této diplomové práce zaměřila na to, jak 
influencer marketing ovlivňuje propagaci dětské a kojenecké výživy Nestlé v	prostředí 
Instagramu, jak na to reaguje cílová skupina a zda je strategie společnosti v	rámci in-
fluencer marketingu vhodně zvolená. 
 
V	teoretické části byl nejdříve představeny pojmy, které souvisí s	tématem. Na začátku 
byl představen marketing obecně, dále se teoretická část zaměřuje na charakteristiku 
důležitých pojmů v	rámci této práce, kterými jsou influencer marketing, sociální sítě a 
spotřební chování v	rámci generací. V	teoretické části byly dále shrnuty poznatky, které 
se týkají regulace reklamy v	České republice, což je zvláště důležité u propagace koje-
neckého mléka. Teoretická část sloužila převážně jako východisko pro vlastní analýzy, 
které byly zpracované v	praktické části. 
 
V	následné praktické části byla představena společnost Nestlé, její historie a zejména 
divize kojenecké a dětské výživy Infant Nutrition a její portfolio produktů. Poté násle-
dovala analýza kampaní společnosti Nestlé, které se uskutečnily na sociální síti In-
stagram za pomoci využití influencerů. Cílem této analýzy bylo zjistit a vyhodnotit 
sekundární data. Ta byla získána ze statistik, které sociální síť sama u každého pří-
spěvku influencera vytváří. Díky nim bylo zjištěno, jak důležité je si před uzavření spo-
lupráce s	influencerem zjistit, kdo je jeho publikum a z	jakého důvodu ho lidé sledují. 
 
Z	vlastního výzkumu vyšlo, že sledujícím spolupráce nevadí, pokud splňuje určitá pra-
vidla. Značka se musí k	influencerovi hodit. To jeho fanoušci lehce poznají, protože ho 
sledují už nějakou dobu a vědí, jaký je, jaké má zájmy a názory. I z	pohledu společnosti 
je jedním z	nejdůležitějších prvků relevance výběru. Vhodný influencer ke značce 
padne svou tvorbou, osobností, tématy, které řeší, a hlavně cílovou skupinou svého 
publika. Dalším pravidlem je, že se spolupráce na profilu influencera nesmí objevovat 
tak často. Je proto důležité, aby společnost při domlouvání spolupráce po influence-
rovi nevyžadovala velký počet příspěvků. Z	dotazníkového šetření také vyšlo, že pro-
dukt či značka by měly být propagovány přirozeně. Je vhodné, aby byla influencerovi 
dána volná ruka a nebylo na něj tlačeno, jakým způsobem má příspěvky vytvářet. 
Tvůrce sám ví nejlépe, co na jeho publikum funguje a na co reagují. Na druhou stranu, 
pokud to téma kampaně vyžaduje, mohou být influenceři poskytnuty tipy, jakým sty-
lem má značku či produkt propagovat. 
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Nejdůležitějším faktorem pro dotazované bylo, že sdělení ze strany tvůrce musí být 
důvěryhodné. Upřímnosti si publikum cení ze všeho nejvíce, proto není vhodné, aby se 
společnost nebo samotný influencer snažili tajit, že se jedná o spolupráci. Naopak, jak 
ukázaly výsledky dotazníku, nejlepší je přiznat to, a hlavně spolupráci řádně označit.  
 
Posledním a nejvýznamnějším výzkumným zjištěním bylo, že publikum má pojem o 
marketingových aktivitách společnosti Nestlé na sociální síti Instagram. Ze tří již ukon-
čených kampaní Nestlé dopadla nejlépe kampaň na produktovou řady NaturNes BIO 
z	pohledu toho, že si příspěvků influencerů s	těmito produkty všimli, přešli na webové 
stránky, kde si o produktech zjistili více informací, kterým bylo zejména složení. Nako-
nec si na základě této formy propagace produkt zakoupili. Dále bylo zjištěno, že cílová 
skupina 30 let a více používá spíše sociální síť Facebook. Společnost by si tedy měla 
pořádně stanovit, kdo je její cílová skupina, jaké sociální sítě využívá a tam pak směřo-
vat své marketingové aktivity.  
 
Za limity výzkumu lze označit hlavně velikost a složení výzkumného vzorku. Na dotaz-
ník odpovídaly převážně maminky ve věku 31 let a více. Tento fakt mohl výsledky do-
tazníkového šetření velice ovlivnit, protože jak vychází z	teoretické části, chování na 
sociálních sítí se podle rozdělení generací velice liší.  
 
Bude zajímavé sledovat, jak se bude trend influencer marketingu a samotní influenceři 
vyvíjet. Někteří teoretikové tvrdí, že díky rychlosti proměnlivosti technologií, tento 
trend brzo zanikne a přijde něco nového a pro lidi zajímavějšího. Zánik platformy, kte-
rou influenceři využívají, byl jim mohl ublížit. Avšak tou nejdůležitější hodnotou, kterou 
influenceři mají není platforma, ale jejich vztah s	publikem, vliv a důvěra. Z	toho dů-
vodu, že lidé už nemají takový zájem o tradiční média a zajímají je spíše příběhy reál-
ných lidí, kteří jsou jim podobní a baví je se jejich příspěvky inspirovat, si myslím, že 
pokud si influenceři udrží svou autenticitu a důvěru, mohou se vrcholu tohoto druhu 
marketingu držet ještě dlouho. 
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24. Všiml/a jste si někdy od některého influencera propagace produktu řady BIO 
NaturNes (kaše, kapsičky, křupky..)? 

a. Ano 
b. Ne 
c. Nevím 

 
25. Pokud ano, který influencer to byl? 
 
26. Po přečtení doporučení, zajímal/a jste se o daný produkt dále? Jak? 

 
27. Zakoupil/a jste si na základě doporučení influencera produkt řady BIO Natur-

Nes (kaše, kapsičky, křupky..)? 
a. Ano 
b. Ne  
c. Nevím 

 
28. Zakoupil/a byste si na základě jeho doporučení produkt řady BIO NaturNes 

(kaše, kapsičky, křupky..)? 
a. Ano 
b. Ne 
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