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Abstrakt 

Bakalářská práce „Role influencerů při budování značky“ se zabývá budováním značky 

prostřednictvím influencerů a sociálních sítí, na kterých působí. Cílem práce je ujasnit pojem 

„značka“, předat základní informace o sociálních sítích a jejich využití v oblasti marketingu a o 

influencerech, jejich vlivu na své okolí a také představení několika základních forem 

marketingového využití influencerů. Součástí práce je analýza, která proběhla formou rešerše a dále 

také dotazování několika influencerů, za účelem zjistit, jak tuto problematiku vnímají. 
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Abstract 

The bachelor's thesis "The role of influencers in brand building" deals with brand building through 

influencers and the social networks on which they operate. The aim of the thesis is to clarify the 

concept of "brand", to pass on basic information about social networks and their use in marketing 

and influencers, their impact on their surroundings and also to introduce several basic forms of 

marketing use of influencers. Part of the work is analysis, which takes place in the form of 

observation and also interviewing several influencers and users of social networks, in order to 

determine the effectiveness of individual advertising campaigns. 
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Úvod  

Tato bakalářská práce se věnuje marketingu na sociálních sítích, konkrétně tzv. influencer  

marketingu. Toto téma jsem si zvolila, protože na svých sociálních sítích sleduji spousty influencerů, 

kteří navazují placené spolupráce a podílí se na tvorbě reklamních kampaní různých značek a chtěla 

jsem tomu porozumět blíže.  

 

Toto téma je dnes velmi aktuální především proto, že na internetu a sociálních sítích tráví denně 

svůj volný čas většina lidí. Mimo to, že tito lidé na sociálních sítích komunikují se svými přáteli a 

sami si zde vytváří obsah, sledují také influencery. A proto, že v dnešní době sleduje influencery 

opravdu velké množství lidí, zaměřují se marketingoví manažeři právě na ně.  

 

V této práci jsou nejprve představeny důležité pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení této  

problematiky. První kapitolou, která se v této práci nachází, je kapitola Značka. V této kapitole je  

vysvětlen pojem značka a následné podkapitoly hovoří o její hodnotě, důvěryhodnosti a jejích  

prvcích. Také je zde popsán Brand Positioning, který je velmi důležitý pro uvědomění, kde na trhu 

se značka nachází.  

 

Druhou kapitolou jsou Obchodní modely. Obchodní model je důležitý nástroj, pomocí kterého si 

firma dokáže zodpovědět otázky, jak získává příjmy a buduje svou hodnotu z prodeje produktů a 

poskytování služeb. Jsou zde popsány jeho jednotlivé prvky, které by si firma měla stanovit. V rámci 

třetí kapitoly, která se nazývá Budování značky na sociálních sítích, jsou popsány nejznámější a  

nejvyužívanější sociální sítě, společné utility pro sociální sítě a marketingová komunikace na  

sociálních sítích. Po přečtení této kapitoly by měl čtenář dostatečně pochopit funkčnost sociálních 

sítí a jejich využití pro marketing. Následující kapitola popisuje Influencer marketing, v doslovném 

překladu „vlivný marketing“. Součástí této kapitoly je několik podkapitol, ve kterých je vysvětleno, 

kdo je influencer, jak se z marketingového hlediska dělí influenceři a jak probíhá spolupráce s  

influencerem. Dále jsou zde popsány nástroje influencer marketingu a marketingové využití  

influencerů na sociálních sítích Instagram a YouTube. 

 

V páté kapitole, která se nazývá Příklady dobré praxe je představeno několik značek, které působí 

na českém trhu a navazují spolupráce s influencery. Pro snadnější pochopení a vytvoření představy, 

doprovází tuto kapitolu několik ukázek různých příspěvků, které byly vytvořeny ve spolupráci s  

influencery. Šestá kapitola této práce obsahuje analýzu možností využití influencer marketingu a 

aktuálních trendů v této oblasti, která je vytvořena na základě rešerše. Dále je zde popsán pohled 

influencerů na tuto problematiku, který vychází z rozhovoru s několika českými influencery. 

 

Cílem této práce je tedy analyzovat možnosti využití influencer marketingu, nejnovější trendy a  

vnímání této problematiky influencery a na základě toho udělit doporučení. 
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1 ZNAČKA 

„Jedním z nejhodnotnějších nehmotných aktiv firmy jsou její značky.“ (Kotler, a další, 2013) Značky 

odlišují jinak stejné výrobky a služby jednotlivých výrobců. Každá značka, by měla mít své jedinečné 

vlastnosti, jako například jméno, nějaký symbol či design, aby se dokázala odlišit od ostatních. 

Odlišení se od ostatních je především důležité pro spotřebitele, zejména při jeho rozhodování. Na 

základě předchozích zkušeností s různými značkami, dokáže spotřebitel snáz rozhodnout, která 

značka je pro něj více atraktivní a splňuje jeho požadavky na produkt. Pokud spotřebitel objeví 

značku, u které dokáže ocenit její kvality, vybuduje si k ní vztah. Tento vztah spočívá především 

v důvěře, od které se následně odvíjí i spotřebitelova věrnost dané značce. Při dalším nákupu už 

tedy spotřebitel nemusí hledat informace o jednotlivých značkách a rozhodovat se, ale rovnou zvolí 

tu, kterou už dobře zná a od které přesně ví, co očekávat. (Keller, 2007) 

 

1.1 Hodnota značky 

Celková hodnota značky je tvořena hodnotou vnímanou zákazníky a finanční hodnotou. Malé 

značky, které nejsou dostatečně známé, mají nízkou hodnotu vnímanou zákazníky a naopak. Je 

tomu tak proto, že čím více je značka známá, tím větší má i důvěru zákazníků a více se dostává do 

jejich podvědomí. To vede k opakovaným nákupům jejích produktů či služeb a zvýšení její 

výnosnosti. Pokud tedy roste hodnota vnímaná zákazníky, stává se pozice značky silnější. Síla pozice 

značky je jedním z kritérií, podle kterých lze měřit finanční hodnotu. Další aspekty, ovlivňující 

finanční hodnotu jsou například výnosnost, na které má značka podíl a právní aspekty (jak je značka 

právně ošetřena). (Pelsmacker, a další, 2002)    

 

1.1.1 CBBE Model 

CBBE Model pohlíží na značku z pohledu spotřebitele a zodpovídá tak firmě několik zásadních 

otázek, které mohou být klíčem ke zvýšení povědomí zákazníků o značce. Zakládá se tedy především 

na znalostech o zákazníkově mysli. Jak se zákazník ztotožnil se značkou, jaké v něm značka vyvolává 

pocity, jaký má pro něj význam apod. (Keller, a další, 2008) 

 

Důležitým a poměrně náročným úkolem marketérů je tedy porozumět mysli zákazníků a zajistit, aby 

značka vyvolávala žádoucí pocity a myšlenky zákazníka, aby v ní měli důvěru a jejich názory na 

značku byly kladné.  

 

 
 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: CBBE Model. Zdroj: vlastní 

 

1.1.2 Věrnost ke značce na internetu 

Věrnost zákazníků ke značce je klíčem k tomu, aby značka byla stabilní, měla stálé příjmy a lépe 

obstála proti konkurenci. Některé firmy dělají tu chybu, že se snaží získat co nejvíce věrných  

zákazníků, a tak zanedbávají péči o stálé zákazníky, kteří už věrnost ke značce mají vybudovanou. 

V takovém případě může dojít ke ztrátám věrných zákazníků a tím pádem k oslabení značky vůči 

konkurenci. Firma by se tedy měla zaměřit na to, aby mezi péčí o stávající věrné zákazníky a snahou 

získat nové, vybudovala jakýsi balanc a věnovala se oběma činnostem rovnoměrně. (Aaker, 2003)  

 

Na internetu a sociálních sítích je nejúčinnějším nástrojem k budování důvěryhodnosti komunikace. 

Neustálá komunikace se zákazníky vzbuzuje pocit péče a zájmu o zákazníky a tím roste důvěra ke 

značce. Dále také velké množství informací, které o sobě značka na internetu zveřejňuje, dodává 

pocit důvěry. 

 

Segmentace věrnosti 

Segmentace zákaznické věrnosti poskytuje firmě informace o zákaznících a jejich nákupním  

chování. Firma podle toho může zjistit, na jaké zákazníky je třeba se zaměřit a jak, aby mohla  

vybudovat silnou značku. Segmentovat mohou dle Davida Allena Aakera do několika skupin: 

• ne-zákazníci (spotřebitelé, kteří nenakupují výrobky dané třídy, nebo je nakupují  

u konkurence), 

• hlídači cen (zákazníci, pro něž je rozhodující cena výrobku), 

• pasivně věrní (kupují značku především ze zvyku), 

• zákazníci na rozhraní (nakupují výrobek náhodně od několika značek), 

• oddaní zákazníci (nakupují opakovaně výrobek pouze jedné značky). (Aaker, 2003) 
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Posílení zákaznické věrnosti 

Jedním ze způsobů, jakým posílit věrnost oddaných zákazníků a zákazníků na rozhraní, je například 

tvorba různých programů pro pravidelné zákazníky, nebo vytvoření zákaznických klubů. (Aaker, 

2003) Programy pro pravidelné zákazníky, fungují na principu, že za dlouhodobé a pravidelné  

nakupování produktů nebo využívání služeb, jsou udělovány body, kdy za určitý počet bodů může 

zákazník obdržet nějaký dárek, nebo slevu na příští nákup. Zákaznické kluby jsou pro stálé zákazníky 

velmi výhodné. Zákazník se může zaregistrovat do zákaznického klubu a mít řadu výhod, jako jsou 

slevy a různé, například sezonní, akce určené pouze pro členy zákaznického klubu. 

 

1.1.3 Prvky značky 

Prvky značky slouží k určení totožnosti a zajištění odlišnosti značky od ostatních. Dle Kellera existuje 

šest kritérií, podle kterých lze prvky vybrat: 

a) zapamatovatelné, 

b) smysluplné, 

c) líbivé, 

d) přenositelné, 

e) přizpůsobitelné, 

f) chránitelné. 

 

Prvků, kterými marketéři mohou svým výrobkům vytvořit totožnost a zároveň je odlišit, je spousta. 

(Kotler, a další, 2007) 

 

Název značky 

Název značky je jedním z nejdůležitějších prvků. Volba vhodného názvu značky je však poměrně 

náročná, je třeba zvolit jednoduchý, lehce vyslovitelný název, který se bude lišit od ostatních a  

nebude již na trhu registrován. Z toho důvodu je dnes běžné, že si firmy najímají marketingové  

výzkumné agentury, které jsou vybaveny počítačovými databázemi všech možných názvů. Pro volbu 

vhodného názvu pak agentury jednotlivé názvy testují, například podle zapamatovatelnosti a  

výslovnosti. (Kotler, a další, 2007) 

 

URL  

URL znamená umístění webové stránky na internetu neboli internetová adresa, pod kterou lze  

nalézt webové stránky firmy. Adresa by neměla být dlouhá a složitá, nejčastěji ji tvoří právě samotný 

název značky hlavně z toho důvodu, že je to jednoduché a snadno zapamatovatelné pro zákazníky. 

(Keller, 2007)  

 

Pro značku jsou URL adresy velmi důležité. Do adresy URL lze zařadit nejen název značky, ale i další 

klíčová slova, která se značkou a obsahem jejích stránek, souvisí. Pokud značka zařadí do URL adresy 

vhodná klíčová slova, bude se častěji a více zobrazovat zákazníkům ve vyhledávání. (SEO Akademie, 

2021)  
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Logo / logotyp  

Logo je velmi účinným prvkem, který napomáhá především rozšiřovat povědomí o značce. Jedná se 

o grafické ztvárnění značky formou písma, obrázku nebo symbolu. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o velmi důležitý prvek při prezentaci značky, mělo by být přítomno na veškerých důležitých místech, 

jako například na webových stránkách značky, na profilových účtech na sociálních sítích,  

na vizitkách, obalech produktů atd. (Jitka, a další, 2021)  

 

Firma má možnost své logo měnit či upravovat a díky tomu i měnit vnímání celé značky a její pozice 

na trhu. (Jindra, 2011)  

 

Představitelé značky  

Představitelé značky jsou postavy, které danou značku reprezentují, respektive jsou tváří značky. 

Může se jednat například o animované postavy (např. mimozemšťan Alza viz obrázek č. 2), živé 

postavy (např. Ronald McDonald) apod., které mají svůj charakter. Často vystupují v reklamách, kde  

promlouvají k zákazníkům a budují tak vztah zákazníka ke značce. (Keller, 2007) 

 

Balení 

Balení může tvořit několik vrstev obalů produktu. Primární balení (např. tuba, ze které zubní pastu  

vymačkáváme), sekundární balení (např. kartonová krabička, ve které je právě umístěna tuba  

se zubní pastou) a přepravní balení, kterým je velká krabice, ve které se nachází několik kartonových 

krabiček s tubami zubní pasty. (Kotler, 2001) 

 

Balení je účinným nástrojem, kterým lze v zákazníkovi vzbudit zájem a důvěru. Dle Kellera musí  

balení plnit z pohledu firmy i spotřebitele několik cílů: 

• identifikovat značku, 

• sdělovat popisné a přesvědčivé informace, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Představitel značky Alza – 
mimozemšťan Alza. Zdroj: Alza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3: Představitel značky Kinder. Zdroj: Mediar.cz 

 



 10 

• usnadňovat transportaci a ochranu produktu, 

• pomoci při skladování v domácnosti, 

• napomoci konzumaci produktu. (Keller, 2007) 

 

Aby bylo balení účinným marketingovým nástrojem dlouhodobě, je potřeba jej postupně inovovat. 

Ať už proběhne změna v materiálu či designu, vždy by si však měla zachovat své nejsilnější původní 

prvky, které jsou zásadní pro zachování již vybudované hodnoty balení. (Keller, 2007) 

 

Slogan 

Slogan je ve slovníku cizích slov vysvětlen jako „reklamní heslo“. (ABZ.cz: slovník cizích slov) Je to 

krátký text, který by měl být originální a lehce zapamatovatelný a měl by zdůrazňovat přednosti 

dané značky. (Schwalbe, 1994) Např. u firmy Škoda Auto zní slogan „Simply Clever“, což v překladu 

znamená „jednoduše chytré“ a odkazuje to na veškeré chytré vychytávky, které auta značky Škoda 

mají a jednoduchost ovládání automobilů a jejich příslušenství. (Škoda, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázek 4: Slogan značky Škoda "Simply clever". Zdroj: Andrew Ansel’s Blog – WordPress.com 

 

Znělka  

Znělka je hudební skladba znějící v reklamách, která by měla nepřímo sdělovat informace o  

produktech a jejich přínosech. Aby byla účinná, měla by být především snadná na zapamatování. 

Často se v ní objevují a opakují klíčová slova (např. název značky, hlavní podstata produktu apod.), 

u kterých firma chce, aby si zákazníci dobře pamatovali a pronikly tak do jejich podvědomí. Známá 

chytlavá znělka pak může působit v reklamách a prezentovat tak značku řadu let. (Keller, 2007) 

 

1.2 Brand Positioning  

„Brand Positioning“ znamená v angličtině „umístění značky“. Pro nás to znamená místo, na kterém 

se značka nachází v mysli našich zákazníků a čím vyniká oproti konkurenci. (Management Mania, 
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2018) Vzhledem k tomu, že přínosy produktů působí na spotřebitele efektivněji než jejich vlastnosti, 

zaměřují se marketéři především na ně. Aby dokázali porovnat, v čem se přínosy jejich produktů liší 

od přínosů produktů konkurence, používají grafické znázornění, tzv. percepční mapu. Díky 

percepční mapě lze odhalit spousty nedostatků, které mohou vést k neuspokojovaným potřebám 

zákazníků. (Kotler, a další, 2013) 

 

 

Obrázek 5: Základy Brand Positioningu. Zdroj: vlastní 

 

Obrázek č. 5 představuje jeden ze základních způsobů, kterým lze umístit svou značku. Tímto  

způsobem lze tedy zjistit, kde na trhu se značka nachází, např. dle poměru ceny a kvality.  

 

Každá značka si přizpůsobí svůj Bran positioning dle charakteru svých produktů. Například značky 

automobilů mohou umístit svou značku na základě poměru typu vozu (sportovní, rodinný) a ceny. 

 

Přínosy značky 

Zákazníci si nevybírají produkty na základě jejich vlastností. Jejich koupi především ovlivní přínos, 

který jim dokáže daný produkt poskytnout, a který z vlastností vyplývá. (Kotler, 2007) Pokud se  

nějaká značka liší především přínosem svých produktů, je potřeba, aby tento přínos byl opravdu 

výjimečný. Pokud nebude dostatečně výjimečný a nebudou mít o něj zákazníci zájem, může se stát, 

že se odlišnost firmy za nějakou dobu vytratí. (Kotler, a další, 2013) 
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2 Obchodní modely  

Obchodní model je nástroj, který obsahuje řadu prvků, které vyjadřují, jak firma získává příjmy  

a hodnotu z prodeje produktů nebo poskytování služeb. (Management Mania, 2018) Mezi zmíněné 

klíčové prvky obchodního modelu patří zejména: 

a) problém hodnoty, 

b) problém zisku, problém obratu, 

c) příležitost na trhu, 

d) konkurenční prostředí, 

e) strategie, 

f) rozvoj organizace, 

g) řídící tým. (Podnikání a obchodování na internetu) 

 

a) Problém hodnoty 

Aby firma tvořila nějakou hodnotu, musí sama vědět, proč by měli zákazníci nakupovat nebo  

využívat právě jejich produkty či služby. Tyto přínosy je sem třeba zapsat. Může se jednat například 

o uzpůsobení produktů či služeb zákazníkovi na míru apod. (Podnikání a obchodování na internetu) 

 

b) Model příjmů – internet a globalizace 

Zde je potřeba si stanovit z čeho a jakým způsobem bude firma získávat příjmy. Tento model má 

několik následujících hlavních typů: 

• příjmy tekoucí z reklamy, např. reklama na sociálních sítích, reklama ve  

vyhledávačích apod., 

• tržby z předplatného, např. měsíční předplatné za sledování filmů ve vyšší  

kvalitě apod., 

• příjmy z poplatků za transakci – například americká internetová aukční síň eBay, kdy 

prodávající musí zaplatit poplatek 10 % z výsledné ceny za každé  

prodané zboží přes eBay, 

• příjem tekoucí z tržeb, 

• affiliate marketing, tzv. partnerský marketing, kdy firma uzavře partnerství s druhou 

stranou (např. Amazon), která bude její produkty nabízet a za každý prodaný produkt, 

ke kterému se zákazník dostane skrze partnera, dostane  

partner domluvenou provizi. (Podnikání a obchodování na internetu) 

 

c) Příležitosti na trhu 

Zde by firma měla uvést, na jakém trhu chce působit, podle velikosti a potenciálních zákazníků, kteří 

se zde nachází. To se odvíjí od produktů a služeb, které firma chce nabízet. 

 

d) Konkurenční prostředí 

Firma by měla provést analýzu konkurence a zjistit tak, jaké další společnosti se pohybují na různých 

trzích a nabízející stejné nebo podobné výrobky, které by zákazníci mohli upřednostnit nebo jimi 

nahrazovat ostatní produkty. (Podnikání a obchodování na internetu) 
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Obrázek č. 6 stručně popisuje konkurenční prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6: Konkurenční prostředí. Zdroj: vlastní 

 

e) Tržní strategie 

Zde by měl být představen plán, kde a jak zaujmout a zacílit na to správné sílové publikum. 

(Podnikání a obchodování na internetu) 

 

f) Organizační rozvoj 

Firma by měla umět správně rozdělit práci tak, aby byla co nejvíce efektivní a dosahovala  

stanovených cílů. Může jít například o rozdělení firmy do několika oddělení dle typu práce. 

(Management Mania, 2016) 

 

g) Řídící tým 

Firma by měla mít stanovené požadavky, které musí vedoucí pracovníci splňovat. Mohou to být 

například požadavky na určité vzdělání, schopnost vykonávat určitou práci, zkušenosti atd. 

(Podnikání a obchodování na internetu) 

 

2.1 Obchodní modely pro elektronické obchodování 

a) Elektronický obchod (e-shop)  

Cílem takového internetového obchodu je umožnit zákazníkům vybrat, objednat a zaplatit za daný 

produkt nebo službu on-line. V některých případech může jít pouze o rozšíření působnosti firmy, 

jindy na druhou stranu o primární nebo jediný způsob obchodu firmy. Hlavním cílem tvorby  

elektronického obchodu je zvýšení poptávky a následně také snížení celkových nákladů díky 

levnějšímu způsobu prodeje a prezentace firmy a jejích produktů či služeb. (Steinová, 2003)   

 

b) Elektronická burza (e-procurement) 

Podstatou tohoto obchodního modelu je tvorba a prodej přístupu k digitálním elektronickým 

trhům. Jedná se o on-line nabídky a zprostředkování služeb, které jsou typické především pro velké 

podniky a veřejné instituce, hledání dalších dodavatelů a redukci nákladů na nabídku. (Steinová, 
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2003) Pro zákazníky to nese jisté výhody, jako například méně časté chyby v objednávkách, nižší 

ceny produktů, vyšší kontrola oblasti zásobování apod. (Podnikání a obchodování na internetu) 

 

c) Elektronické obchodní centrum (e-mall) 

Ve své podstatě se jedná o několik elektronických obchodů, které jsou na jednom společném webu. 

Na tomto webu lze nalézt rozšířenou nabídku produktů a služeb od několika firem, což pro  

zákazníka znamená určitou výhodu.  

 

Malé začínající firmy nemusí ihned z počátku tvořit svůj vlastní elektronický obchod, ale mohou  

začít rychleji a levněji právě na tomto webu. (Steinová, 2003) 

 

d) Virtuální společenství (virtual communities) 

„Představuje způsob spolupráce, kdy základní hodnota je vytvářena členy daného společenství  

(zákazníky nebo partnery), kteří přidávají své informace do základního prostředí, které garantuje  

poskytovatel.“ Jedná se především o doplněk k dalším marketingovým aktivitám, které slouží za 

účelem získání důvěry zákazníků. (Steinová, 2003) 

 

e) Poskytovatel služeb hodnotového řetězce (value chain service provider) 

Zaměření se na některou funkci hodnotového řetězce, může se jednat například o platby nebo 

logistiku, se záměrem odlišit se a získat tak konkurenční výhodu. (Veselý, 2007)  

 

Dále také existují další modely, např. Trh třetí strany (3rd party Marketplace), informační broker 

(information brokerage), aukce a reverzní aukce a další. 
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3 Budování značky na sociálních sítích 

„Správní obchodníci jsou tam, kde jsou jejich stávající i potenciální zákazníci.“ (Kulhánková, a další, 

2010) 

 

Sociální sítě už dlouho využívá velká masa lidí, kteří na nich tráví spoustu svého volného času. I díky 

tomu, kolik informací o sobě uživatelé na sociálních sítích sdílí, je pro marketéry snazší nalézt  

potenciální zákazníky na které zacílit. (Kulhánková, a další, 2010) 

 

3.1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Sociální sítě jsou internetovou službou, která slouží ke komunikaci mezi registrovanými uživateli. 

Uživatelé si na sociálních sítích vytváří své profily, ať už osobního či firemního charakteru,  

prostřednictvím kterých mohou sdílet své fotky, videa a názory, sledovat příspěvky ostatních  

uživatelů a navazovat s nimi kontakt. (Wikipedie, 2021) 

 

Počet aktivních uživatelů je rok od roku vyšší, není tedy divu, že je tohle místo pro marketéry tak 

atraktivní. 

 

Počet uživatelů na sociálních sítích ve světě v letech 2010 až 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Počet uživatelů na sociálních sítích ve světě v letech 2010 až 2020. Zdroj: Statista 

 

3.1.1 Historie sociálních sítí 

Pojem „sociální síť“ existuje už od roku 1954 a uvedl ho sociolog Jamesom Barnsom. (eStránky, 

2021) V internetové oblasti se internetovou sítí rozumí systém, který umožňuje navazovat kontakty 

s ostatními uživateli. (Pavlíček, 2010) 
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První sociální síť, která umožňovala uživatelům vytvořit si osobní profil, vyhledat přátele a přidat si 

je do seznamu přátel, se nazývala Sexdgrees a byla zprovozněna v roce 1997. O 3 roky později tato 

sociální síť zanikla, především kvůli špatnému načasování jejího vzniku. Uživatelů internetu bylo 

v této době velmi málo, proto tato sociální síť nebyla dostatečně využívána. (Wikipedie, 2021) 

 

3.1.2 Facebook 

Sociální síť Facebook je považována za jednu z nejpopulárnějších a nejvyužívanějších na celém 

světě. Vzhledem k vysokému počtu uživatelů, kteří denně Facebook navštěvují a věkové  

rozmanitosti, je Facebook ideální místo pro vytváření marketingového obsahu a sdělování 

informací. (Blažek, 2015) 

 

Historie Facebooku 

Facebook založil student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg v únoru 2004 původně pouze pro 

studenty Harvardu. Později se tato sociální síť rozšířila i na další americké univerzity, a nakonec  

do všech univerzit ve Spojených státech Amerických a Kanadě. V roce 2005 povolil Mark Zuckerberg 

přístup všem vysokým školám a o rok později celé veřejnosti.  

 

 

Obecné užívání Facebooku 

Podmínkou pro registraci na sociální síti Facebook je platná emailová adresa, která již není  

registrovaná a minimální věková hranice uživatele, tj. nad 13 let. (Pavlíček, 2010)  

 

Po registraci nového facebookového účtu si uživatel tvoří svůj profil. Od profilové fotografie, přes 

základní osobní informace, až po tvorbu svého adresáře kontaktů. Aby se však uživatel objevil  

v seznamu přátel na Facebooku, musí jím být tato žádost o přidání do přátel přijata. Teprve potom 

je možné plnohodnotné sdílení informací a komunikování s daným uživatelem. (Pavlíček, 2010) 

 

Uživatel u veškerých svých informací a sdílených příspěvků může individuálně nastavit, kteří  

uživatelé je uvidí a pro které budou naopak skryty. Nastavit viditelnost příspěvků a informací lze 

obecně, tedy umožnit jejich sledování například pouze sobě, vlastním přátelům, pak rozšířeně  

i přátelům přátel nebo zcela veřejně, nebo lze nastavit viditelnost individuálně a to znamená,  

že u každé informace či příspěvku může zvlášť nastavit, kteří konkrétní uživatelé příspěvek uvidí  

a naopak. (Pavlíček, 2010) Dále existuje také tzv. seznam blokovaných, kam uživatel může přidat 

uživatele, stránky či aplikace, kterými už nechce být dál jakkoli kontaktován. (Kulhánková, a další, 

2010) 

 

Na hlavní stránce Facebooku se uživateli zobrazují nejnovější příspěvky jeho přátel, či stránek, které 

sleduje. Uživatel na ně může reagovat několika způsoby a vyjádřit tak jeho reakci na příspěvek. 

Může jej označit jako „To se mi líbí“, přidat k němu komentář, nebo jej sdílet na svém profilu a 

rozšířit tak mezi ostatní uživatele. Hlavní stránka uživateli také nabízí vytvořit vlastní příspěvek  

formou textu, fotografie či videa. (Pavlíček, 2010) 
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Komunikace na Facebooku probíhá prostřednictvím tzv. chatu. Chat funguje na podobném principu 

jako SMS, tedy především k písemné konverzaci. Komunikace přes chat je zde velmi snadná a nabízí 

spoustu funkcí. Lze zde například vytvořit skupinový chat, kam může uživatel přidat několik dalších 

uživatelů, kteří pak vzájemně komunikují. Dále lze přes chat pořádat hovory, videohovory, posílat 

fotografie, videa, GIF, samolepky a soubory. Na rozdíl od SMS zde není omezen počet znaků.  

 

V roce 2008 byla vytvořena aplikace pro snadnější komunikaci Facebook Messenger, která byla  

dostupná na telefonech v roce 2011. (Wikipedie, 2021) 

 

Marketing na Facebooku 

Pro firmu je velmi důležité sledovat reakce, názory a připomínky zákazníků k jejich značce a  

jednotlivým produktům nebo službám. K tomu je potřeba prezentovat se v místech s velkou  

koncentrací lidí, aby byla šance na získání těchto zpětných vazeb co nejvyšší a aby jich bylo  

dostatečné množství. Facebook je tedy dobrým místem, vzhledem k vysokému počtu uživatelů a 

jejich rozmanitosti, co se týče například věku, zájmů, vzdělání apod. Firmy zde tedy s velkou  

pravděpodobností snadno najdou a zacílí na svou cílovou skupinu, se kterou mohou aktivně  

komunikovat. Čím více lidí firma osloví, tím většího úspěchu může dosáhnout. Bohužel to ale  

funguje i opačně. Šíření informací na sociálních sítích je velmi rychlé. A tak rychle, jak se mohou 

rozšířit pozitivní zprávy o firmě, tak se mohou rozšířit i ty negativní. Působení na sociálních sítích 

obecně tedy nese určité riziko. (Janouch, 2010) 

 

Facebook nabízí možnost vytvořit novou reklamu či propagovat již zveřejněný příspěvek. Zde lze 

nastavit, jak velký okruh uživatelů reklama osloví a jejich přibližný počet, doba, po kterou bude  

reklama aktivní, cíl reklamy a rozpočet. Pokud vlastní značka i instagramový účet, který má  

propojený s facebookovou stránkou, může tuto reklamu sdílet na obou sociálních sítích. Po  

skončení reklamy zaplatí značka pouze za dosažené výsledky. Vždy však do maximální výše předem 

stanoveného rozpočtu. 

 

3.1.3 Instagram 

Instagram je sociální síť dostupná ve formě aplikace, kterou si uživatelé mohou bezplatně stáhnou 

do svých mobilních zařízení. Registrovat se zde může každá osoba starší 13 let, která splňuje i ostatní 

podmínky pro úspěšnou registraci, které jsou nastaveny především kvůli ochraně uživatelů. 

(Instagram, 2020) 

 

Vznik Instagramu 

První vydání aplikace Instagram proběhlo 6. října 2010. Aplikace byla nejprve dostupná v online 

obchodě App Store společnosti Apple a až později v dubnu 2012 v obchodě Google Play společnosti 

Google. (Wikipedie, 2021)   

 

Funkce Instagramu 

Hlavní náplní Instagramu je vkládání a sdílení fotografií a videí na profilový účet, kde si tak uživatel 

může tvořit své „foto album“ vzpomínek, které zároveň sdílí s ostatními uživateli.  
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Kromě fotek a videí sdílených na hlavní stránce profilu, nabízí Instagram ještě funkci zvanou  

Instagram Stories, která je na Instagramu velmi populární. Prvotní myšlenka Instagram Stories byla 

sdílet fotky či videa právě pořízené. Uživatel pořídil fotku nebo krátké video přímo v aplikaci  

Instagram a okamžitě je sdílel do tzv. příběhu, kde je ostatní uživatelé mohli sledovat po dobu 24 

hodin. Postupem času a s příchodem aktualizací se do těchto příběhů dnes dají vkládat i fotky a 

videa z galerie telefonu, pořízené staršího data. Tyto příběhy se dají tvořit velmi zábavně, vzhledem 

k množství kreativních nástrojů, které se zde nabízí. K videu či fotografii v příběhu lze přidat text, 

emotikon, GIF, hudbu, označit jiné uživatele, označit polohu, vytvořit anketu apod. Je to tedy skvělý 

prostředek pro zábavnou komunikaci s ostatními uživateli a jejich informování. Uživatelé mohou na 

tyto příběhy přímo reagovat pomocí zprávy, emotikonu či GIFu. 

 

Další funkcí pro komunikaci s uživateli je tzv. Direct Messages, což je složka, ve které se nachází 

veškeré jednotlivé konverzace s ostatními uživateli. Zde se také zobrazují reakce na výše zmíněné 

příběhy a fotografie a videa sdílené na hlavní stránce profilu. Přes Direct Messages je umožněno 

posílat textové zprávy, fotografie a videa z galerie zařízení, hlasové zprávy, samolepky a odkazy na 

příspěvky ostatních uživatelů. 

 

Poměrně novým nástrojem, který byl představen v srpnu 2020, je nástroj zvaný Reels. Tento nástroj 

umožňuje natáčet a sdílet krátká patnáctisekundová videa, která lze obohatit různými efekty,  

hudbou apod. Tato videa lze sdílet v příběhu i na profilu a automaticky se pak objeví i v záložce 

„Reels“. (Hrušková, 2020) 

 

Další záložkou a funkcí, kterou Instagram umožňuje je vyhledávání. Vyhledávat lze konkrétní 

uživatele, místa, fotografie a videa, které mají společné tzv. tagy.1 Na hlavní stránce vyhledávání 

nabízí Instagram řadu fotek a videí, které vyhodnotil, že jsou pro daného uživatele relevantní na 

základě účtů, které sleduje a příspěvků, na které reaguje. Dává tím tedy uživateli možnost objevit 

další účty, které by ho bavily svým obsahem a tématikou. 

 

Funkce Obchod se velmi podobá facebookové funkci Market Place. Tato funkce umožňuje prodávat 

a nakupovat přímo skrze Instagram. Firmy tak mohou své produkty rozšířit mezi ostatní uživatele a 

usnadnit jim jejich získávání informací o produktech a samotný nákup. Na fotografii či video  

produktu lze použít nástroj „označení produktu“, což je ikonka, která bude vyznačena v levém  

dolním rohu obrázku nebo videa, která zákazníkovi po rozkliknutí zobrazí stručné informace o 

produktu, jeho název, cenu a odkaz na konkrétní produkt na webových stránkách firmy, kde jej 

zákazník může zakoupit. (Instagram Business, 2019) 

 

 

 

 

 

 
1 Tag lze přeložit jako štítek. Jedná se o slovo nebo slovní spojení, které je přiřazeno k nějakému příspěvku a 
co nejpřesněji jej vystihuje. Slouží k roztřízení obsahu na webu a usnadnění vyhledávání dle těchto klíčových 
slov. Zdroj: www.shoptet.cz/slovnik-pojmu 
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Marketing na Instagramu 

Koncem roku 2020 bylo evidováno více než 1 miliarda aktivních uživatelů Instagramu na světě, 

z nichž necelé 3 miliony uživatelů se nachází právě v ČR. (Kavková, 2020) Vzhledem k vysoké 

popularitě této sítě, je Instagram pro firmy velmi atraktivním místem. 

 

Instagram nabízí řadu funkcí, které jsou popsány výše, a kreativních nástrojů, kterými lze svůj profil 

a jednotlivé příspěvky obohatit, udělat zajímavějšími a atraktivnějšími a upoutat tak větší pozornost 

a zájem o značku či jednotlivé produkty nebo služby.  

 

Dále je zde, stejně jako na Facebooku, možnost tvorby reklamy. I zde ovlivňuje cenu několik faktorů, 

jako například rozsah cílení, zvolený cíl nebo doba po kterou bude reklama aktivní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8: Ukázka reklamy z pohledu uživatele na Instagramu. Zdroj: Instagram 

 

3.1.4 YouTube 

YouTube patří mezi největší sociální sítě světa. Registrovaní uživatelé zde mohou nahrávat a  

sledovat videa, označit je jako „To se mi líbí“ nebo „To se mi nelíbí“, komentovat je a sdílet je na 

jiných sociálních sítích.  

 

Vznik YouTube 

YouTube vzniklo v roce 2005 a v listopadu 2006 jej odkoupila společnost Google. V České republice 

bylo dostupné až v roce 2008.  
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Užívaní YouTube 

Na YouTube, stejně jako ostatních sociálních sítích, si uživatelé tvoří svůj profil, kde mohou napsat 

pár stručných informací o sobě, nahrát si zde svou profilovou fotku a nahrávat svá vlastní videa. 

Neregistrovaní uživatelé mohou na YouTube pouze videa sledovat. Nemohou nahrávat svá vlastní, 

ani reagovat na videa ostatních uživatelů.  

 

Při vytváření svého obsahu na YouTube si musí uživatelé dát pozor, aby neporušovali autorská 

práva. Stává se totiž velmi často, že YouTube stáhne podezřelé, nebo jiným uživatelem nahlášené 

video k přezkoumání, které může trvat několik dní, nebo ho může z profilu uživatele smazat úplně. 

Při opakovaném porušování autorských práv, zásad a podmínek pro používaní této sítě, může 

YouTube smazat celý účet.  

 

Co na YouTube není povoleno 

V pravidlech používání sociální sítě YouTube je sepsán seznam několika věcí, které jsou zakázány. 

Jsou to například:  

• vyobrazení nahoty nebo sexuálního obsahu ve videích, 

• nebezpečný obsah videí, který by mohl navádět jiné osoby, zejména děti, k věcem, 

které by mohly být zdraví nebezpečné, 

• vyobrazení násilí ve videích, 

• obtěžování a kyberšikana, 

• spam, zavádějící metadata a podvody, 

• výhružky, 

• vydávání se za jinou osobu. (YouTube) 

 

Marketing na YouTube 

Firmy mají dvě možnosti, jak využít YouTube k marketingovým účelům. První možností je, že si  

vytvoří vlastní YouTubový kanál a budou tvořit a sdílet svá vlastní videa. Je to sice hodně časově 

náročné, ale zákazníci u různých produktů ocení například nějaké instruktážní video, jak se produkt 

používá nebo jak jej uvést do provozu apod. Druhou možností je reklama, kterou firmy mohou  

vytvořit samy, například v systému Google Ads nebo mohou navázat spolupráci s influencerem,  

tzn. že influencer sám natočí propagační video a bude ho sdílet na svém YouTubovém kanále. 

(Pavoničová, 2020) 

 

3.1.5 LinkedIn 

LinkedIn je největší profesní sociální sítí na světě. Umožňuje uživatelům sdílet své pracovní  

zkušenosti, vědomosti a shánět si tak zaměstnání, nebo v opačném případě zaměstnance,  

navazovat různé spolupráce nebo vytvářet a zapojovat se do skupin uživatelů se stejným oborovým 

zaměřením. (Mioweb) 

 

Tato sociální síť je tedy vhodná pro jednotlivce i firmy. Uživatelé zde mají možnost vytvořit si profil, 

stejně jako u jiných sociálních sítí a získávat zde nové kontakty. Na svůj profil mohou vepsat  

několik základních informací, které se týkají vzdělání a pracovních zkušeností, které zde mohou  
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nahradit klasický životopis. (Mioweb) 

 

LinkedIn nabízí pro své uživatele neplacenou formu této sítě, která zahrnuje základní funkce, se  

kterými si jednotlivec dokáže vystačit. Dále také nabízí placenou formu, která je spíše vhodná pro 

firmy, které plánují mít tuto síť jako hlavní a nejdůležitější marketingový kanál pro získání  

zaměstnanců a zakázek. Placená forma LinkedIn obsahuje řadu rozšířených funkcí, oproti neplacené 

formě. Jedná se například o funkci, která umožňuje uživatelům například sledovat, kdo si zobrazí 

jejich profil. Tato funkce je zejména vhodná pro nalezení lukrativnějších kontaktů. (Mioweb) 

 

Marketing na LinkedIn 

Sociální síť LinkedIn nabízí několik druhů reklam, podobně jako ostatní sociální sítě. Reklamy na 

LinkedIn se zaměřují na následující cíle: 

• rozšíření povědomí o značce, 

• návštěvy webových stránek, 

• angažovanost, 

• zobrazení videa, 

• generování leadů, 

• konverze, 

• žádosti o zaměstnání. (Malík, 2019) 

 

Sponzorovaný obsah 

Sponzorovaný obsah na LinkedIn je v podobě běžného příspěvku, akorát nese označení  

„promoted“. (Malík, 2019) 

 

Textové reklamy  

Tyto reklamy připomínají reklamy ve vyhledávání, které fungují na principu platby za proklik nebo 

za zobrazení. Zobrazují se v postranním panelu internetové stránky. (Malík, 2019) 

 

Sponzorované zprávy InMail 

Sponzorované zprávy InMail je funkce, která umožňuje obchodníkům nebo marketérům vytvořit 

seznam kontaktů, kterým mohou zasílat obchodní nabídky prostřednictvím osobních zpráv. (Malík, 

2019)  

 

Obrázkové reklamy 

Tato forma reklamy je vhodná především pro inzerci na B2B trhu. Tyto grafické reklamy se zobrazují 

na stránkách LinkedIn v pravém panelu a lze díky nim cílit například na základě záměru nebo osob. 

(Malík, 2019) 

 

Dynamické reklamy 

Tato forma reklamy je ze všech typů nejvíce personalizovaná. Inzerent si může sám zvolit, zda  

prostřednictvím reklamního spotu bude nabízet nová pracovní místa, stahování obsahu, přivádět 

nové návštěvníky na firemní profil či zvyšovat návštěvnost webových stránek firmy. Pro zvýšení 

efektivnosti reklamy si může inzerent vybrat z několika šablon a také nastavit automatické  
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překládání textu. (Malík, 2019) 

 

Náklady na reklamu jsou různé, záleží na typu reklamy a rozpočtu, který si firma zde nastaví.  

LinkedIn má však určeno několik minimálních hodnot, kterých musí inzerent dosáhnout. Je zde  

například nastavený minimální denní rozpočet na kampaň, minimální celkový rozpočet na kampaň, 

minimální výše poplatku za proklik nebo tisíc zobrazení v kampaních s textovou reklamou atd. 

(Malík, 2019) 

 

3.1.6 TikTok 

TikTok je mobilní aplikace a sociální síť, která umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet krátká videa. 

Pro sledování náhodných videí z okolí, nemusí být uživatel registrován. Vzhledem k tomu, že 

všechny vytvořené profilové účty jsou veřejné, registrace je nutná pouze v případě, že chce uživatel 

sledovat videa od konkrétních osob, reagovat na ně nebo sám taková videa vytvářet a sdílet. 

(Wikipedie, 2021)  

 

Marketing na Tiktoku 

Marketing na TikToku lze provádět dvěma způsoby. Firma si může vytvořit vlastní profil a vytvářet 

a sdílet svá vlastní videa, nebo může navázat spolupráci s influencery, kteří na TikToku působí. 

(INIZIO, 2018)  

 

Platforma pro placený obsah se na TikToku aktuálně nenachází, ale vzhledem k velkému počtu  

firem, kteří mají velký zájem o využívání TikToku k marketingovým účelům, se příchod nějakých  

TikTok ads očekává. (INIZIO, 2018) 

 

3.1.7 Twitter 

Sociální síť Twitter byla založena v roce 2006 technickým podnikatelem a filantropem Jackem 

Dorsey a ihned se stala velmi populární. 

 

Twitter je sociální síť, na které uživatelé mohou sdílet a číst krátké textové příspěvky o maximálním 

rozsahu 280 znaků. Tyto příspěvky se nazývají tweety. Součástí těchto tweetů mohou být také 

obrázky, videa a odkazy. Další funkcí, kterou tato sociální síť nabízí, je živé vysílání  

prostřednictvím služby Periscope. Stejně jako na ostatních sociálních sítích, i zde je možné omezit 

dosah svých příspěvků pouze na určitý okruh uživatelů.  

 

Stejně jako na Instagramu a Facebooku, i zde se používají tzv. hashtagy. Pomocí těchto hashtagů 

lze zde snáz dohledat nejnovější trendy nebo tím vyzdvihnout význam příspěvku.  

 

Mezi nejvíce sledované účty na celém světě, patří k lednu 2021 například účet bývalého amerického 

prezidenta Baracka Obamy, zpěváka Justina Biebera a zpěvaček Katy Perry a Rihanny. Jejich počet 

sledujících dosahuje více než 100 milionů. (Wikipedia, 2021) 
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Marketing na Twitteru 

Vzhledem k omezenému počtu znaků na jeden příspěvek, je Twitter vhodný spíše k  rychlému 

sdělení důležitých informací, novinek, nebo stručnému představení produktu.  

 

Twitter nabízí také správu reklam. Funguje to podobně, jako na ostatních sociálních sítích. Značka 

si zde může vytvořit svou reklamu, kterou zacílí na požadované publikum. Výhodou je zde, že  

Twitter nestanovuje žádné minimální výdaje na reklamu, ani fixní částku. Značka zde platí pouze za 

skutečně projevený zájem, tj. za nové sledující, jakékoli reakce na příspěvek, proklik apod. Pokud 

tedy reklama nebude úspěšná, tedy nebudou na ní žádné reakce, značka za ni nezaplatí. (Rajtrová, 

a další, 2015)   

 

3.2 Společné utility pro sociální sítě  

Diskusní fóra 

Diskusní fóra jsou webové stránky, někdy považované za sociální síť, kde lidé sdílí různé názory, 

nápady, zkušenosti apod. a diskutují je s ostatními uživateli. (Wikipedie, 2021) Pro firmu je tedy 

tohle jedno z míst, kde nalézt názory a zkušenosti s jejich značkou či konkrétními produkty a zapojit 

se do diskuse, např. vyvrátit případné nepravdivé informace nebo přimět uživatele, aby vyjádřili své  

nápady a připomínky, které by mohly být pro firmu prospěšné a užitečné k dalšímu rozvoji. 

(Janouch, 2010)  

 

Dále lze diskusní fóra a obecně kterékoli diskuse na internetu analyzovat a získat tak velmi užitečné 

informace. 

 

Social Media Analytics 

Social Media Analytics, v překladu Analýza sociálních médií, je funkce, která pomůže firmě 

zodpovědět několik zásadních otázek. Jedná se o monitorování diskusí různě na sociálních sítích i 

internetu, na základě kterého má firma možnost dozvědět se například o nejnovějších trendech  

sociálních sítí, jak zákazníci vnímají značku nebo jak si jejich značka vede oproti konkurenci apod. 

(Socialbakers, 2021) 

 

Sdílení 

Sdílení je funkcí, kterou mají všechny sociálních sítě společnou. Všechny sociální sítě umožňují  

sdílení a sledování obsahu vytvořeného uživateli. Tato sdílení se liší pouze obsahem, který může být 

u pokaždé odlišný vzhledem k charakteru každé sítě, viz obrázky 9, 10 a 11, které vyobrazují  

příspěvky na různých sociálních sítích od zpěvačky Seleny Gomez. 
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Obrázek 9: Příspěvek zpěvačky Seleny Gomez na Facebooku. Zdroj: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Obrázek 10: Příspěvky zpěvačky Seleny Gomez na YouTube. Zdroj: YouTube 
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Obrázek 11: Příspěvek zpěvačky Seleny Gomez na Instagramu. Zdroj: Instagram 

 

3.3 Marketingová komunikace na sociálních sítích 

Pro marketéry je kontakt se zákazníky klíčem k úspěšnému dosahování stanovených  

marketingových cílů. Sociální sítě jsou pro vytváření a udržování kontaktů ideálním místem,  

především vzhledem k vysokému počtu uživatelů, kteří na sociálních sítích tráví většinu svého  

volného času a také nástrojům pro snadnou a zajímavou komunikaci, které sociální sítě umožňují. 

Firma se na sociálních sítích dostává do nepřetržitého kontaktu se svými zákazníky, kdy si vzájemně 

předávají oboustranně důležité informace. Firmy zde sdílí příspěvky, ve kterých informují zákazníky 

o svých produktech a službách a zákazníci zde na tyto příspěvky reagují. Ona reakce je právě jedna 

z těch klíčových a nejdůležitějších věcí, kterou firma potřebuje pro svůj další rozvoj nejen v oblasti 

marketingu. Na základě veškerých reakcí dokáží marketéři vyhodnotit, které produkty a služby jsou 

pro zákazníky atraktivní a proč a mohou na jejich základě produkty přizpůsobovat jejich představám 

a očekáváním. (Janouch, 2010) 

 

Behaviorální marketing 

Behaviorální marketing je metoda, která analyzuje chování zákazníků za účelem vytvoření účinné 

reklamy. (Wikipedie, 2021) Principy, na kterých je behaviorální marketing založen, jsou jeho svolení 

ke shromažďování dat o jeho aktivitě, který zákazník poskytuje při vstupu na webové stránky a jeho 

profil, který je vytvořen na základě právě těchto dat a při příští návštěvě webových stránek se mu 

zobrazí relevantní reklamy na základě jeho předchozího chování na webových stránkách. (ALTAXO 

SE, 2019) Na základě těchto principů pak lze reklamu, například na Facebooku, zacílit podle několika 

kritérií, jako např. věk, vzdělání, zájmy, pohlaví, navštívená místa, rodinný stav apod. (Kulhánková, 

a další, 2010) 
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3.3.1 Komunikační mix 

Komunikační mix je podřazený marketingovému mixu. Za pomocí různých komunikačních nástrojů, 

které komunikační mix obsahuje, se marketéři snaží dosáhnout požadovaných firemních cílů.  

Základní prvky, ze kterých se komunikační mix skládá, jsou následující: 

• Osobní prodej je prezentace produktu nebo služby v přímé neboli osobní komunikaci 

se zákazníkem. Jeho výhodami jsou možnost přizpůsobení komunikace k aktuální  

situaci, snadnější vyhodnocení reakce zákazníka a lepší reagování na zákazníkovi dotazy 

nebo připomínky. Nevýhodou jsou vysoké náklady a časová náročnost. 

• Neosobní prodej zahrnuje následující prvky komunikačního mixu, tedy reklamu,  

podporu prodeje a PR. 

• Reklama je neosobní forma placené propagace prostřednictvím různých médií, jako 

jsou internet, televize, noviny, billboardy apod.  

• Podpora prodeje je jakákoli krátkodobá aktivita, která má za cíl zvýšit prodej produktu 

nebo služby. Může se jednat například o slevové akce, ochutnávky apod. 

• Public Relations je vytváření vztahů s veřejností. Může se jednat o tiskové konference, 

rozhovory s novináři apod. (Přikrylová, 1994) 

 

3.3.2 Tvorba účinné marketingové komunikace 

Pro účinnost komunikace je dle Miroslava Karlíčka třeba postupovat podle následujících kroků: 

a) určit cílové publikum, které bude příjemcem sdělení, 

b) stanovit cíle komunikace, 

c) sestavit sdělení, 

d) zvolit komunikační cesty, 

e) stanovit rozpočet na komunikaci, 

f) zvolit komunikační mix, 

g) vypracovat systém měření účinnosti komunikace, 

h) řídit a koordinovat integrovaný proces marketingové komunikace. (Karlíček, a další, 

2009) 

 

a) Tržní zacílení 

První krok, volba cílového příjemce, je pro úspěšnou marketingovou komunikaci klíčový. Aby byla 

komunikace přínosná, je třeba zvolit správný cílový segment, na který se primárně zaměřit. Kritérií 

segmentace je několik, avšak všechny představují určitou charakteristiku spotřebitelů. Trh tedy  

můžeme rozčlenit například dle kritéria demografického, etnografického a geografického a dále 

také dle sociální třídy, životního stylu a osobnosti. (Koudelka, 2006) 

 

Demografická kritéria 

Mezi demografická kritéria patří například věk, pohlaví, rodinný stav, dosažené vzdělání,  

zaměstnání apod. Všechna tato kritéria ovlivňují chování, názory a zájmy zákazníků. Firma se tedy 

může zaměřit právě na zákazníky, kteří jsou vzhledem k její činnosti a těmto faktorům, pro ni  

relevantní. (Koudelka, 2006) 
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Geografická kritéria 

Jedním z geografických kritérií je například území. Firma může segmentovat zákazníky podle území, 

ve kterých chce působit. Pokud se firma zaměřuje především na místní české zákazníky, osloví pouze 

české publikum, protože zahraniční pro ni není relevantní. V opačném případě, kdy firma chce  

působit mezinárodně, zaměří se i na zákazníky z okolních států a přizpůsobí tak svůj styl a jazyk 

komunikace.  

 

Dalšími geografickými kritérií jsou pak například hustota obyvatel, mobilita atd. (Koudelka, 2006) 

 

Etnografická kritéria 

Rozdělení dle náboženství, rasy, národnosti apod. 

 

a) Stanovení cíle komunikace 

Stanovení cílů je druhým krokem pro úspěšnou komunikaci. Správně stanovené cíle se pak odráží 

na celé komunikaci. Firma by si tedy měla odpovědět na otázky, jako např. „Jak bude značka  

vnímána?“, „Jaký bude postoj zákazníků ke značce?“, „Proč zákazníci daný produkt nebo službu  

potřebují?“, přičemž odpovědi představují komunikační cíle. (Karlíček, a další, 2009)  

 

b) Sestavení sdělení 

Na základě stanovených komunikačních cílů lze tedy rozhodnout, o jaké sdělení se má jednat.  

Sdělení může být informativní, přesvědčovací, připomínající nebo konkurenční, vždy však musí v  

zákazníkovi vyvolávat pocit důvěry. Reakci, kterou bude mít zákazník na dané sdělení, může firma 

ovlivnit stylem a formou psaní. Ke zvýšení důvěry a atraktivnosti, může firma ke sdělení připojit 

například odkazy na články odborníků, obsadit do reklamy známého herce apod. (Kotíková, a další, 

2006)  

 

c) Volba komunikační cesty 

Čtvrtým krokem je zvolit vhodnou komunikační cestu, tedy jakým způsobem předat zákazníkovi 

sdělení. To se velmi odvíjí od zvoleného cílového segmentu, konkrétního produktu nebo služby, 

konkurence apod. Komunikaci může vést firma přímou a nepřímou. Přímá neboli osobní 

komunikace umožňuje zejména rychlé reakce na různé podněty, snazší vyhodnocování reakce 

zákazníka a přizpůsobení komunikace individuálně každému zákazníkovi. To vše jsou hlavní výhody 

osobní  

komunikace. Hlavní nevýhodou je její finanční náročnost na oslovení jedné jednotky. Na duhou 

stranu, nepřímá komunikace je v tomto ohledu finančně a časově nenáročná, protože umožňuje 

v krátkém čase oslovit velkou skupiny zákazníků najednou. Velkou nevýhodou je však nejistota, zda 

je sdělení vnímáno správně. (Karlíček, a další, 2009) 

 

d) Stanovení rozpočtu na komunikaci 

Finanční rozpočet na komunikaci lze sestavit použitím několika metod stanovení rozpočtu na  

reklamu. Jedná se o metody: 
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• Účelová metoda – na základě stanovených cílů se určí jednotlivé projekty, kterými lze 

dostáhnout stanovených cílů. Vyčíslení nákladů na tyto projekty dá v součtu rozpočet 

na reklamu. 

• Metoda určení rozpočtu procentem z tržeb – rozpočet jako procento z plánovaných  

tržeb. 

• Metoda konkurenční parity – stanovení rozpočtu na základě výše výdajů konkurence. 

(Kotíková, a další, 2006) 

 

e) Volba komunikačního mixu 

Komunikační mix tvoří pět základních nástrojů. Reklama, direct marketing, podpora prodeje, public 

relations a osobní prodej. Při rozhodování, které nástroje budou vhodné pro oslovení cílové  

skupiny, je dle Karlíčka důležité zvážit: 

• cíle firmy, 

• firemní, marketingovou a komunikační strategii, 

• jací jsou potenciální zákazníci a jaké jsou jejich nákupní zvyklosti, 

• komunikační nástroje konkurence, 

• dostupné finanční prostředky, 

• výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. (Karlíček, a další, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Obrázek 12: Komunikační mix. Zdroj: halek.info 

 

f) Systém měření účinnosti komunikace 

Měření efektivnosti komunikace pomáhá firmě sledovat průběh kampaně a analyzovat případné 

nedostatky, zjistit zásah kampaně a její vliv na chování zákazníků. Tyto informace firma získá při 

sledování kampaně z pohledu samotných zákazníků. Na základě výsledků pak lze porovnat  

vynaložené náklady na kampaň s jejím přínosem. (Datamar, 2021) 

 

g) Řízení a koordinace integrovaného procesu marketingové komunikace 

Integrovaná marketingová komunikace zahrnuje velké množství komunikačních prostředků, které 

by měly být propojené a společně fungovat. Díky tomu se komunikační kampaň stane více efektivní 

a osloví více zákazníků. (Karlíček, a další, 2009) 
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4 Influencer marketing 

Influencer marketing je marketingová strategie, která využívá influencera, jeho vlivu a velkého  

publika, za účelem propagace produktů nebo služeb vedoucích k nárůstu prodejů. A v dnešní době, 

kdy internet je jedno z nejvlivnějších médií, je efektivní své marketingové strategie směřovat právě 

sem. (ČSOB, 2020) 

 

Hlavními výhodami influencer marketingu je vyšší důvěryhodnost a přístupnost k cílovému publiku 

influencera. Oslovení správného influencera může firmě přinést značné zvýšení tržeb a rozšíření 

povědomí o značce, což vzhledem k poměru ceny a přínosu je efektivní. Volba influencera, popsána 

výše, je tedy poměrně klíčovou záležitostí. Firma by vždy měla počítat s tím, že využití influencera 

může mít na firmu i negativní dopad. (ČSOB, 2020) 

 

4.1 Influencer  

„Influencer někdy označovaný jako „vlivný uživatel“ je uživatel internetu, který dokáže s využitím 

obsahu, který vytváří, svých vazeb a velikosti svého publika ovlivnit chování dalších uživatelů na  

internetu.“ (Podnikatel.cz) Obvykle působí na více sociálních sítích, kde téměř denně aktualizují své 

statusy a příspěvky, vyjadřují se k různým tématům a komunikují s ostatními uživateli. Je tedy třeba 

si uvědomit, že jsou poměrně velkou součástí života spotřebitelů. (Sterne, 2011)  

 

Influencer jako marketingový nástroj je v dnešní době velmi oblíbený, protože při správné volbě 

influencera může být reklama velmi účinná. Volba influencera vyžaduje zohlednění několika  

faktorů, např.: 

• velikost jeho publika,  

• kde se jeho publikum nachází (konkrétní sociální sítě apod.), 

• charakter a vlastnosti influencera, 

• čas. (Podnikatel.cz) 

 

Dle velikosti publika a složení publika, můžeme dále influencery rozdělit na: 

• nano-influencer – publikum o velikosti maximálně 10 000 sledujících, mezi 

nimi velká řada přátel, vysoká interakce s ostatními uživateli, 

• micro-influencer – publikum o velikosti nad 10 tisíc sledujících, 

• macro-influencer – publikum o velikosti nad 100 tis. sledujících, velmi  

rozmanité publikum, velký dosah, nižší interakce s ostatními uživateli, 

• mega-influencer – publikum o velikosti nad 1 milion sledujících, ohromný 

dosah, nízká interakce s ostatními uživateli. (Marketup s.r.o., 2020) 

 

Výběr influencera ovšem nezáleží pouze na velikosti publika. Čím větší publikum influencer má, tím 

náklady spojené na spolupráci s ním budou vyšší. Firma tedy musí zvážit, zda se jí spíše vyplatí  

spolupráce s jedním influencerem, který má statisíce sledujících, nebo spolupráce s několika  
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influencery, kteří mají několik desítek tisíc sledujících. To se může odvíjet od toho, o jaký produkt 

nebo službu se jedná, jakou cílovou skupinu chce firma zaujmout, jak moc je pro firmu důležitá 

interakce influencera s publikem a s tím i důvěra publika ke konkrétnímu influencerovi. Někdy  

jeden malý influencer, může vytvořit účinnější reklamu, a to právě jen díky tomu, že jeho rozsah  

a působnost není tak obrovská. Spotřebitelé ho vnímají jako “normálního člověka“, který je jedním 

z nich a jeho komunikace k nim tak nabývá upřímnějším a přátelským dojmem.  

 

Influencery dále můžeme rozdělit podle obsahu, který na svých sociálních sítích tvoří. Obsah  

některých influencerů vychází z jejich povolání. Takovým příkladem může být například opoziční 

poslanec Parlamentu České republiky JUDr. Dominik Feri, který na svém instagramovém účtu, který 

sleduje 1,1 milionu uživatelů, informuje své sledující o aktuálním dění v politice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 13: Ukázka instagramového účtu českého politika Dominika Feriho. Zdroj: Instagram 

JUDr. Dominik Feri na svém instagramovém profilu sdílí informační příspěvky, které se týkají  

aktuální politické problematiky. Jeho účet se stal velmi populární, zejména v aktuální pandemické 

situaci, kdy spousta lidí je zmatená ohledně nařizování nových opatření a instagramový profil  

Dominika Feriho je jeden z mála důvěryhodných zdrojů, kde lidé čerpají přehledné informace.  

 

Druhým příkladem, může být například obsah na instagramovém profilu české modelky, herečky  

a moderátorky Simony Krainové. Obsah této velmi známé české celebrity, který sleduje přes 400 

tisíc lidí, je tvořen pouze z fotografií a videí, na kterých je ona sama se svou rodinou. Mimo to,  

že Simona Krainová spolupracuje s několika módními i kosmetickými značkami, vlastní také svou 

vlastní módní značku pod názvem By Simona.  
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Obrázek 14: Ukázka příspěvků Simony Krainové na Instagramu. Zdroj: Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 15: Ukázka příspěvku Simony Krainové na Instagramu, ve kterém prezentuje nové produkty své módní značky. 
Zdroj: Instagram 
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Poměrně známou influencerkou je vizážistka Tereza Beranová, známá především na svém 

YouTubovém kanále a na Instagramu. Na svých sociálních sítích zveřejňuje především kosmetické 

produkty, fotografie líčení, typy a doporučení, jak správně líčit a natáčí videa, ve kterých jednotlivé 

postupy předvádí a popisuje. Na jejím YouTubovém kanále tak sledující najdou několik různých 

druhů videí týkající se kosmetiky a líčení. Zřídka se zde najdou videa, ve kterých rozebírá svůj osobní 

život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 16: Ukázka videí na YouTube od Terezy Beranové. Zdroj: YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 17: Ukázka instagramových příspěvků influencerky Terezy Beranové. Zdroj: Instagram 
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Dalšími influencery působící na české scéně, jsou například Martin Vaculík, motoristický novinář 

nebo Kamil Fila, filmový recenzent.  

 

Martin Vaculík je zaměstnancem magazínu Svět motorů a jeho hlavní pracovní náplní je psaní 

recenzí na auta do časopisu. Dále také natáčí recenze na auta na YouTubový kanál Autocz. Jeho 

videa sleduje v průměru několik stovek tisíc uživatelů. Svým recenzováním ovlivňuje prodeje 

automobilů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 18: Ukázka video recenzí od motoristického novináře Martina Vaculíka. Zdroj: YouTube 

Kamil Fiala, známý jako filmový kritik, píše články pro společnost Ještě větší kritik, než jsme doufali, 

zaměřenou na recenzování filmů. O jeho článcích a recenzích píší i na dalších webových stránkách, 

které se zabývají filmografií. Na jeho facebookovém profilu, který sleduje necelých 12 tisíc uživatelů, 

odkazuje na své recenze a poskytuje svým sledujícím tipy na kvalitní filmy. Svou tvorbou ovlivňuje 

sledování filmů. 

 
Obrázek 19: Filmový kritik Radim Fila. Zdroj: Česká rozhlas Plus 
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Na sociálních sítích působí také influenceři, kteří se zabývají politickým dění, o kterém informují své 

sledující. Jindřich Šídlo, český novinář, redaktor, politický komentátor a moderátor, působí 

především na své sociální síti Twitter, na které vyjadřuje své politické názory a postoje a informuje 

své sledující o aktualitách v této oblasti. Vzhledem k jeho stylu tvorby obsahu a vyjadřování, tvoří 

jeho publikum především dospělí a starší lidé.  

 

Druhým, velmi významným influencerem, který na svých sociálních sítích rozebírá aktuální politické 

situace a sdílí své politické názory je Karel Kovář, známý jako Kovy. Kovy je český youtuber, vloger, 

moderátor, dabér, spisovatel a edukátor. Dříve na svém YouTubovém kanále bavil své sledující 

natáčením hraní počítačových her. Už od počátku se Kovy svým obsahem zaměřuje spíše na 

mladistvé a mladé dospělé, kteří z velké části tvoří jeho publikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 20: Ukázka tvorby na politické téma 
influencera Kovyho. Zdroj: YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 21: Ukázka tvorby na politické téma Jinřicha Šídla.    
Zdroj: Twitter 

 

 

4.2 Spolupráce s influencerem  

Spolupráce mezi značkou a influencerem může probíhat pokaždé odlišně. Vždy záleží na vzájemné 

dohodě a sjednocení požadavků značky i influencera. Pokud je značka právě ta, která má snahu 

navázat spolupráci, nejprve by měla mít před oslovením influencera jasnou vizi toho, koho chce 

oslovit, tedy měla by znát svou cílovou skupinu. Následně by měla najít vhodného influencera,  

který působí na zvolené cílové publikum a ujasnit si cíle, kterých chce touto propagací dosáhnout. 

(Talavášek, 2019)  

 

Při oslovení influencera je vhodné do e-mailu uvést základní informace o firmě, informace  

o průběhu této marketingové kampaně, cíle, kterých chce touto kampaní dosáhnout a návrh  

na ohodnocení influencera. Může se jednat například o finanční ohodnocení, pravidelné zasílání 

produktů zdarma apod. Firma má tak možnost zjistit, jak se influencer se značkou a navrhovanou 

kampaní ztotožňuje a reagovat na případné připomínky nebo rady, které mohou být  

prospěšné vzhledem k jeho zkušenostem s jinými spolupracemi. (Talavášek, 2019) 
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4.2.1 Nástroje influencer marketingu 

Po oslovení vhodného influencera, ztotožnění podmínek a uzavření spolupráce, je na řadě výběr 

vhodného nástroje vzhledem ke stanoveným cílům. Nejčastější nástroje influencer marketingu jsou 

následující: 

• slevové kódy (affiliate kupóny), 

• soutěže, dárkové balíčky, 

• unboxing, 

• sponzorovaný obsah. (eVisions.cz) 

 

Slevové kódy  

Slevové kupóny neboli affiliate kupóny, jsou unikátní kupóny, které firma může poskytnout  

konkrétnímu influencerovi, který jej zveřejní u propagačního příspěvku dané značky.  

 

Tyto kupóny obsahují několika procentní slevu pro zákazníky. (Šuľová, 2019) Pro uplatnění této 

slevy, musí zákazníci pouze tento slevový kód vepsat do příslušného okénka v košíku, viz obrázek č. 

22. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Obrázek 22: Okénko pro vložení slevového kódu a uplatnění slevy. Zdroj: Aplikace Zoot 

Za každého zákazníka, který uplatní slevový kód, obdrží daný influencer, kterému kód patří, provizi. 

Affiliate kupóny jsou tedy všestranným přínosem. Zákazník nakoupí levněji, influencer získá provizi 

a firmám se zvýší prodej a rozšíří povědomí o značce. (Šuľová, 2019) Tyto kódy nejčastěji mývají 

stanovený datum platnosti. Je tedy třeba vždy stanovit a upozornit zákazníky, v jakém časovém 

rozmezí je kód platný.  

 

Soutěže, dárkové balíčky 

Firmy mají dvě možnosti, jakými lze zrealizovat soutěž se zapojením influencera. První možností je, 

že soutěž bude probíhat na webových stránkách nebo sociálních sítích dané značky a influencer  

na ni v propagačním příspěvku pouze upozorní a odkáže. Druhou možností je, že se soutěž bude 

odehrávat přímo na profilu influencera, který soutěž podle zadaných informací vytvoří, sepíše  

podmínky a na konci i vylosuje výherce. Výhru pak může odeslat výherci přímo influencer,  

pokud mu firma soutěžní produkty poskytla, nebo ho zkontaktuje firma a sama se o doručení výhry  

postará. 
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Unboxing 

Unboxing je rozbalování produktů, přičemž je každý produkt představen a popsán. Celý tento  

proces je nahrán a sdílen na sociálních sítích, ve většině případů konkrétně na YouTube, kde je  

i zvykem pod video napsat, nebo odkázat přímo na konkrétní produkty, aby si je uživatelé v případě 

zájmu mohli zakoupit. Tento formát videa se stal hodně oblíbeným mezi uživateli internetu  

a sociálních sítí, a tak není divu, že byl později zařazen mezi nástroje influencer marketingu. Je to 

skvělý způsob, jak například představit zcela nový produkt na trhu a dát o něm vědět, nebo podpořit 

prodej a rozšířit povědomí o stávajícím produktu a to cestou, která uživatele velmi baví. (Wikipedia)  

 

Sponzorovaný obsah 

Značky mohou příspěvky influencerů na jejich profilu finančně podpořit a zvýšit tak jeho dosah  

a vybudovat důvěru. Příspěvek se pak bude zobrazovat častěji a pod profilem influencera i značky. 

Může se jednat o sponzorování jak fotek na hlavní stránce profilu neboli ve feedu, tak i  

sponzorování Instagram stories. Vzhledem k právním a etickým zásadám, je povinnost splnit  

alespoň jednu z následujících podmínek: 

• označit příspěvek jako „Placené partnerství s (název značky)“, 

• zmínit v titulku, že se jedná o spolupráci, 

• přidat hashtag s označením, že se jedná o spolupráci, např. #spoluprace. (Babánková, 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Obrázek 23: Ukázka sponzorovaných příspěvků influencera. Zdroj: businessgram.eu 

Způsobů, kterými lze propagovat své produkty prostřednictví influencerů je několik. Vždy záleží na 

sjednocení požadavků značky a influencera. Na základě dlouhodobého sledování několika  

influencerů na sociálních sítích, kteří propagují vybrané značky, byly nejčastějšími formami  

spolupráce následující. 
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4.3 Marketingové využití influencerů na Instagramu 

Jak už bylo zmíněno výše, existuje několik způsobů, kterými lze propagovat produkty  

prostřednictvím influencerů na sociálních sítích. Tato kapitola se věnuje konkrétně sociální sítí  

Instagram. 

 

4.3.1 Reklama 

Reklama je nečastější formou propagace produktů na Instagramu u vybraných firem i obecně. Jedná 

se o klasické příspěvky, Reels nebo Instagram Stories, které influencer sdílí na svém profilu  

a ve kterých daný produkt či službu propaguje. Taková forma spolupráce může probíhat dvěma 

způsoby na základě toho, jak je influencer za propagaci ohodnocen. Může se tedy jednat o směnný 

obchod neboli barter, nebo placenou reklamu.  

 

Barter, též jako barterový obchod, je výměna zboží nebo služby za jiné zboží nebo službu, bez využití 

finančních prostředků. V tomto případě tedy spolupráce mezi influencerem a značkou probíhá tak, 

že značka poskytne influencerovi své produkty a influencer na oplátku bude značku nebo konkrétní 

produkty či služby propagovat na svém Instagramu. Tato forma spolupráce se uplatňuje především 

ve vztahu s nano-influencery a micro-influencery, kteří oslovují menší publikum. Firmy často dají 

influencerům volnou ruku a nevyžadují zaslat příspěvek před sdílením ke schválení. Tento způsob 

reklamy nebývá smluvně zajištěn.   

 

 Placená reklama je forma spolupráce mezi influencerem a značkou, kdy značka za propagaci  

influencerovi zaplatí. Výše peněžní částky a její vyplácení se odvíjí od toho, zda se jedná  

o jednorázovou nebo dlouhodobou spolupráci. Při jednorázové spolupráci se vyplatí jedna předem 

stanovená částka. Při dlouhodobé spolupráci může firma platit influencerovi za každý propagovaný 

příspěvek postupně, nebo vždy jednou za určité období. Záleží na vzájemné dohodě tak, aby  

spolupráce vyhovovala oběma stranám. Dále také firma může při dlouhodobé spolupráci  

poskytnout influencerovi již zvýše zmíněný slevový kód, který bude také tvořit část jeho zisku.  

Tato spolupráce je především navazována s influencery, kteří mají velký dosah. Bývá smluvně 

zajištěna a firmy velmi často vyžadují zaslání propagačních příspěvků před sdílením ke schválení. 

 

Jak už bylo zmíněno výše, influencer vždy takový propagační příspěvek musí ze zákona o regulaci 

reklamy a zákona o ochraně spotřebitele řádně označit, že se jedná o placenou spolupráci s danou 

značkou. Za porušení těchto zákonů může být influencer potrestán pokutou, jejíž výše se odvíjí  

od výše jeho dosahu, tedy počtu jeho sledujících. (Blahout, 2019) 

 

4.3.2 Akce na podporu prodeje – eventy  

V tomto případě mohou akce na podporu prodeje představovat různé organizované zájezdy, výlety, 

hry nebo výzvy do kterých firmy zapojí influencery. Je to způsob, jak propagovat svůj produkt  
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nebo své služby zábavnou formou jak pro influencery, tak pro uživatele, kteří tyto akce sledují právě 

na profilech influencerů. Firmy tedy nabízí influencerům nějaký zážitek nebo zábavu a požadují,  

aby průběh této akce sdíleli na svých sociálních sítích prostřednictvím fotek, videí nebo živého  

přenosu. (Blahout, 2019) 

 

4.3.3 InstaStories takeover  

Tato forma spolupráce spočívá v tom, že značka propůjčí svůj Instagramový účet influencerovi,  

například během nějaké výše zmíněné akce na podporu prodeje, který se chopí sdílení obsahu  

v instagramových stories. Uživatelé Instagramu to tak může přilákat na účet dané značky,  

kterou díky svému oblíbenému influencerovi začnou sledovat. Cílem je tedy primárně rozšířit  

povědomí o značce a také posílení důvěry, protože za značkou bez skutečné tváře vystoupí skutečná 

osoba. (Blahout, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 24: Ukázka spolupráce formou „InstaStories take over". Zdroj: Instagram 

Na obrázku č. 24 je uveden příklad spolupráce cestovní kanceláře Amazing Places s influencerkou 

Terezou Hodanovou, která jí zprostředkovala pobyt v hotelu Fénix a propůjčila svůj firemní  

Instagramový účet, aby mohla své zkušenosti s tímto pobytem veřejně sdílet. 

 

4.3.4 Vytvoření kolekce ve spolupráci s influencerem 

Dát možnost influencerovi, aby si ve spolupráci se značkou vytvořil vlastní produkt, je velmi účinná 

forma spolupráce. Značce to může minimálně zpočátku krátkodobě zvýšit prodeje, kdy produkt 

bude zcela nový, a především věrní sledující influencera a věrní zákazníci dané značky budou po 

vyzkoušení nejvíce toužit. Vlastní produkt influencera má vysokou šanci udržet vyšší prodeje i  
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dlouhodobě. Influencer má z každého prodaného produktu určitou provizi, tudíž je i v jeho zájmu, 

aby byl produkt atraktivní a lidé ho kupovali opakovaně. Od toho se také odvíjí charakter produktu.  

Nejčastěji se tedy jedná o spotřební věc, kterou zákazníci kupují pravidelně.  

 

Tento způsob propagace má tedy velký potenciál. Na druhou stranu je ale velmi nákladný. Firmy 

musí počítat s poměrně vysokými náklady vynaloženými na vývoj produktu, jeho výrobu, nový  

design obalu, distribuci a v poslední řadě reklamu. (Valiánová, 2020) 
 

4.4 Marketingové využití influencerů na YouTube 

Sledovanost videí neustále roste, a proto je velmi vhodným nástrojem pro šíření povědomí o 

značce. Kromě toho, že si zde firma může vytvořit vlastní účet a sdílet svá vlastní videa, může zde 

také navázat spolupráci s influencerem, který už má za dobu své působnosti na YouTube 

vybudované velké publikum, které ho aktivně sleduje a má k němu důvěru.  

 

Tvorba reklamního videa je velmi důležitá, obzvlášť u produktů, jejichž charakter vyžaduje ukázku 

nebo instruktážní video, jak produkt správně použít, případně ukázat výsledek jeho použití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 25: Ukázka videa influencerky LENKA, které vytvořila ve spolupráci se značkou Philips. Zdroj: YouTube 
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5 Příklady dobré praxe 

V této kapitole je představeno několik značek, které působí na sociálních sítích a spolupracují  

s několika influencery. Je zde popsáno jejich působení na sociálních sítích, dále ukázky jejich  

příspěvků na sociální síti Instagram a popis jejich spolupráce s influencery. 

 

Značka Milka a její spolupráce s influencery 

Milka je značkou mezinárodní americké společnosti Mondelēz International, která se specializuje 

na výrobu čokoládových výrobků. Společnost byla založena v roce 1901 Philippem Suchardem  

a téhož roku byla i zapsána na patentovém úřadě v Berlíně.  

 

Název této značky vznikl na základě spojení dvou německých slov Milch a Kakao. V roce 1973  

představila značka Milka svůj symbol alpské krávy (viz obrázek č. 21), který od té doby prošel 

několika drobnými designerskými úpravami. Samotná kráva se však objevila na obalu poprvé už 

v roce 1922 v doprovodu člověka. (Wikipedie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 26: Symbol značky Milka, fialová alpská kráva. Zdroj: Idnes 

Značka Milka na sociálních sítích 

Značka Milka na své webové stránce odkazuje na svou facebookovou stránku a instagramový účet, 

kde komunikuje se svými zákazníky. Facebookovou stránku Milka sleduje aktuálně okolo 9,2 mil. 

uživatelů a instagramový účet okolo 56 tis. uživatelů. Značka zde aktualizuje své informace, 

předvádí a prezentuje své nové produkty a zároveň připomíná své stávající produkty. Na svých 

sociálních sítích také upozorňuje na soutěže, které pořádá a do kterých se uživatelé sociálních sítí 

mohou  

zapojit a získat tak šanci na výhru produktů značky Milka nebo jejího merche.  

 

Dále má také značka vytvořený profilový účet na sociální sítí YouTube, kde sdílí videa,  

ve kterých propaguje probíhající soutěže nebo videoreklamy, které běží například v televizi.  
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Ukázka příspěvků značky Milka na Instagramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Obrázek 27: Ukázka příspěvků značky Milka na Instagramu. Zdroj: Instagram 

Milka ve spolupráci s influencery 

Značka Milka spolupracuje s velkým množstvím influencerů, kteří propagují její stálé a sezónní  

výrobky nebo soutěže, které často probíhají na webových stránkách Milky. Vzhledem k velikosti 

značky a velikosti influencerů, se kterými značka navazuje spolupráci, jedná se většinou o placenou 

spolupráci v kombinaci s bartery. Konkrétně tedy značka influencerovi vyplácí peněžní částku 

a zároveň, například k nějakým příležitostem, jim zašle své produkty.  

 

Nejvyužívanější formou spolupráce této značky s influencery je klasický propagační příspěvek,  

ve kterém influencer představuje nový produkt, sezónní produkty, soutěže, které si Milka pořádá 

sama ve vlastní režii na svých webových stránkách. Na obrázku č. 28 je vyobrazen příspěvek české 

influencerky @little.kao, která s touto značkou spolupracuje již dlouhodobě, ve kterém ve 

spolupráci se značkou Milka propaguje soutěž.  
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Obrázek 28: Ukázka propagačního příspěvku influencerky @little.kao ve spolupráci se značkou Milka. Zdroj: Instagram 

 

Značka HelloBody a její spolupráce s  influencery 

Hello Body je značka kosmetiky, která je na českém trhu poměrně krátkou dobu. Na druhou stranu 

je dnes tato značka poměrně velmi známá, vzhledem k tomu, že je často vídána právě v příspěvcích 

českých influencerů na Instagramu. Hello Body vyrábí celou řadu kosmetických produktů na péči  

o pleť, tělo i vlasy. Přírodní složení této kosmetiky, její neustálý vývoj, kvalita produktů a jejich  

ekologické obaly šetrné k životnímu prostředí, tvoří hodnotu této značky. (HelloBody)  

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 29: Logo značka HelloBody. Zdroj: Facebook 

 

Značka HelloBody na sociálních sítích 

Značka Hello Body působí převážně na Instagramu, kde propaguje především své produkty a akce. 

Mimo to na svém profilu sdílí také motivační příspěvky o přirozenosti a kráse a také dojemné 

příběhy žen, které onemocněly rakovinou prsu a nyní ve spolupráci s touto značkou upozorňují na 

toto onemocnění a důležitost prevence. 
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Ukázka příspěvků značky HelloBody na Instagramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
   

 
Obrázek 30: Ukázka příspěvků od HelloBody. Zdroj: Instagram 

 

HelloBody ve spolupráci s influencery 

Tato značka využívá především spolupráci formou placené reklamy v kombinaci s bartery  

a poskytnutím slevového kupónu, kdy propagační příspěvek sdílí influencer na svém profilu. Dále 

také Hello Body sdílí některé příspěvky, kde známý influencer používá jejich produkty. Obrázek číslo 

31 vyobrazuje příklad takového příspěvku. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Obrázek 31: Ukázka příspěvku od Hello Body, ve kterém je označen influencer, který používá jejich produkt. Zdroj: 
Instagram  
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Značka BIG BOY a její spolupráce s  influencery 

BIG BOY je česká značka, která se specializuje na výrobu arašídových másel a ořechových krémů. 

Dále tato značka také nabízí jiné produkty v kategorii zdravé výživy, jako například ovoce sušené 

mrazem, balené ořechy, čokolády a další.  

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 32: Logo značky BIG BOY. Zdroj: Obchodiště.cz 

 

Značka BIG BOY na sociálních sítích 

BIG BOY působí na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube, kde komunikuje se svým  

publikem. Největší publikum má na sociální síti instagram, kde má okolo 24 tisíc sledujících.  

Také má účet na Instagramu propojený s facebookovým účtem, takže sdílí stejné příspěvky na obě 

sociální sítě zároveň. Na sociální síti YouTube značka sdílí videoreklamy, ve kterých představuje své 

nové produkty nebo řady produktů.   

   

Ukázka příspěvků značky BIG BOY na Instagramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 33: Ukázka příspěvků značky BIG BOY na Instagramu. Zdroj: Instagram 
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Značka BIG BOY ve spolupráci s influencery 

Značka BIG BOY využívá hned několik forem spolupráce s influencery. Tou nejběžnější jsou klasické 

reklamy, tedy příspěvky, ve kterých influencer propaguje danou značku nebo konkrétní produkt. 

Dále také tato značka vytvořila nový produkt ve spolupráci s influencerkou Dominikou Šťovíčkovou, 

známou pod přezdívkou mamadomisha. Konkrétně se jedná o arašídové máslo s příchutí slaného 

karamelu pod názvem „Slaný karamel by MamaDomisha“, vyobrazený na obrázku č. 34, kdy ho  

na svém instagramovém profilu představovala influencerka svému publiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 34: Ukázka produktu Slaný karamel od značky Big Boy, vytvořeného ve spolupráci s influencerkou 
@mamadomisha. Zdroj: Instagram 

 

Značka NIVEA a její  spolupráce s influencery 

Značka NIVEA vstoupila na trh v roce 1911 se svým prvním produktem, jímž byl krém NIVEA Creme. 

(Nivea) Jde o značku mezinárodního německého koncernu Beiersdorf AG. (Wikipedie, 2021)  

 

NIVEA později začala vyrábět více kosmetických produktů. Aktuálně nabízí krémy na obličej, tělová 

mléka, přípravky na vlasy apod. 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 35: Logo značky NIVEA. Zdroj: Logok 

Značka NIVEA na sociálních sítích 

Tato značka aktuálně působí na třech sociálních sítích pro český trh – Facebook, Instagram  

a YouTube. Na Facebooku a Instagramu sdílí klasické příspěvky ve formě fotek a videí, ve kterých 

především prezentuje své produkty. Mimo to zde sdílí také recenze spokojených zákazníků  

a dále příspěvky o ochraně životního prostředí, které souvisí s recyklovatelnými obaly,  

ve kterých tato značka prodává se produkty. Na YouTube tato značka sdílí svá reklamní videa. 
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Na své sociální síti Instagram má tato značka uložené Instagram Stories, mezi kterými se nachází 

například nějaké tipy na krásu, uložená Stories od zákazníků, ve kterých v reakci na výzvu od značky 

Nivea sdíleli svou denní rutinu s jejími produkty a uložená stories blogerek, které tuto značku  

používají a propagují na svých sociálních sítích. 

 

Ukázka příspěvků značky NIVEA na Instagramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 36: Ukázka příspěvků značky NIVEA na Instagramu. Zdroj: Instagram 

 

Značka NIVEA ve spolupráci s influencery 

Značka Nivea spolupracuje s několika influencery. Nejčastěji probíhá spolupráce formou klasického 

příspěvku, ve kterém influencer propaguje značku nebo vytváří soutěže o produkty značky NIVEA. 

Například influencerka @getthelouk, ve spolupráci se značkou NIVEA, vyhlásila v prosinci roku 2020 

soutěž o tři vánoční balíčky produktů přímo na svém instagramovém účtu ve své režii., viz obrázek 

č. 37.  
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Obrázek 37: Ukázka příspěvku od @getthelouk, ve kterém vyhlásila soutěž o produkty značky NIVEA. Zdroj: Instagram 

 

Značka Sunar a její spolupráce s  influencery 

Česká značka Sunar, která vyrábí kojeneckou výživu, vznikla v 50. letech 20. století. Název vznikl 

spojením dvou slov „SUšena“ a „NÁrodní“. (Sunar) Aktuálně tato značka spadá pod společnost 

Hero, která působí v České republice od roku 2004.  

 

  

 
 

Obrázek 38: Logo značky Sunar. Zdroj: Sunar 

 

Značka Sunar na sociálních sítích 

Značka Sunar působí na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube, kde se svými zákazníky 

sdílí nové a stálé produkty, inspirace pro dětský jídelníček a fotky, které jim posílají zákazníci. 

(Sunar) Na svém instagramovém profilu také sdílí vtipné konverzace rodičů a fotky spokojených 

miminek, které užívají jejich produkty.  

 

Na sociální síti Instagram má značka trvale uloženo několik Instagram Stories, ve kterých se nachází 

například zdravé recepty složené z produktů Sunar, dále také návody pro rodiče malých dětí, jak 

pomocí několika základních věcí, například papíru, vyrobit hračku pro své děti.  

 

V těchto uložených Instagram Stories odkazuje značka také na svůj účet na digitální službě Spotify, 

která nabízí například poslech hudby a podcastů, na kterém mohou rodiče vybrat a spustit některou 

uloženou ukolébavku pro své děti. 
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Ukázka příspěvků značky Sunar na Instagramu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 39: Ukázka příspěvků značky Sunar na Instagramu. Zdroj: Instagram 

 

Značka Sunar ve spolupráci s influencery 

Značka Sunar navazuje spolupráci především s influencerkami, které mají malé děti a mohou tedy 

jejich produkty vyzkoušet, používat a propagovat dlouhodobě. Příkladem může být spolupráce 

s influencerkou Terezou Fajksovou, která se značkou Sunar spolupracuje už rok. Spolupráce probíhá 

formou klasických příspěvků, viz. obrázek č. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obrázek 40: Ukázka příspěvku influencerky Terezy Fajksové, vytvořeného ve spolupráci se značkou Sunar. Zdroj: Instagram 
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6 Influencer marketing: analýza trendů 

Tato analýza se zabývá influencer marketingem, jeho využitím a nejnovějšími trendy právě v této 

oblasti.  

 

6.1 Metodika a cíl analýzy 

Ve čtvrté kapitole této práce je s využitím knižních a elektronických zdrojů popsán pojem influencer 

marketing a jeho nástroje. Dále je zde popsán pojem influencer, který s tímto tématem úzce souvisí 

a spolupráce s influencery. 

 

Pro svou bakalářkou práci na téma Role influencerů při budování značky jsem analýzu provedla 

pomocí rešerše, pozorování influencerů a značek na sociálních sítích a rozhovorů s několika  

influencery. Tématem rešerše je Trendy v oblasti influencer marketingu. Vzhledem k tématu  

bakalářské práce, které je poměrně novodobé a v České republice o tom mnoho informací aktuálně 

není, tvořily mé informační zdroje především zahraniční články, výzkumy a webové stránky.  

Z časového hlediska jsou veškeré tyto zdroje novější, pohybují se mezi roky 2018 a 2021, kdy při 

hledání článků o trendech byl větší důraz kladen na novější zdroje. 

 

Cílem je analyzovat možnosti využití influencer marketingu a trendy v této oblasti. Dále také 

pochopit vnímání této problematiky z pohledu influencerů a napsat doporučení pro značky, které 

spolupracují nebo plánují spolupracovat s influencery. 

 

6.2 Analýza využití influencer marketingu 

Způsoby, kterými lze využít influencery pro budování značky je několik a v této práci jsou jednotlivě 

vysvětleny a popsány již výše. Vzhledem k tomu, že sociální sítě využívá čím dál více lidí, kteří tu 

tráví většinu svého volného času za účelem vyhledávání informací, zábavy, inspirace a komunikace 

s ostatními uživateli, je toto místo velmi vhodné k vytváření reklamních kampaní, za účelem  

rozšíření povědomí o značce a propagování produktů a služeb. Rozmanitost uživatelů je velmi  

vysoká, proto jsou sociální sítě vhodné pro všechny společnosti.  

 

Influencer marketing, což je poměrně novodobý způsob, kterým lze propagovat svou značku a její 

produkty či služby, je dnes velmi oblíbený, a to z několika důvodů. Influenceři, jakožto vlivní  

uživatelé sociálních sítích, už mají vybudované rozsáhlé publikum, se kterým mají velmi silné vztahy. 

Influenceři svá publika velmi dobře znají a přesně vědí, jaký druh obsahu chtějí konzumovat. Je zde 

tedy velká příležitost pro firmy oslovit správného influencera, který by se vzhledem k platformě, na 

které působí, ke své tvorbě a svému zaměření, ztotožnil s produktem či službou a jehož publikum 

by odpovídalo cílové skupině, kterou značka chce oslovit za účelem plnění marketingových cílů. 

Dalším důvodem, proč je influencer marketing tak oblíbený je, že je velmi nákladově efektivní, což 

znamená, že jej mohou použít ke své propagaci značky, společnosti všech velikostí. (Barker, 2019) 
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Společnost si může zvolit influencera dle předpokládané výše nákladů, která se dá přibližně odvodit 

od velikosti jeho publika. Pokud se jedná o společnost, která nabízí produkty výrazně vyšší cenové 

kategorie, může si dovolit navázat spolupráci s celebrity influencers, což jsou velmi známé  

osobnosti, které se proslavili ještě před vývojem sociálních médií, jakou jsou například Selena 

Gomez nebo Kim Kardashian, kteří mají publikum o velikosti několika milionů a za jeden příspěvek 

si mohou naúčtovat více než 250 000 dolarů. (More than meets the eye: The functional components 

underlying influencer marketing, 2020) 

 

Druhou kategorií influencerů jsou tzv. megainfluenceři, kteří mohou mít podobný dosah jako  

celebrity influencers, ale své popularity dosáhli až prostřednictvím sociálních médií. Těmto  

influencerům umožňuje jejich významný rozsah publika naúčtovat si za příspěvek až 50 000 dolarů. 

Spolupráce s těmito influencery může výrazně zvýšit hodnotu značky, nicméně jejich velkou  

nevýhodou je jejich velmi nízká míra zapojení, tudíž jejich doporučení nemusí působit tak přirozeně. 

Další a poslední kategorie influencerů dle velikosti publika jsou makroinfluenceři, mikroinfluenceři 

a nanoinfluenceři. Jejich míra zapojení je poměrně vysoká, uživatelé se s nimi více ztotožňují a v  

některých případech si přejí být jako oni. Makro a mikroinfluenceři si mohou účtovat sto až několik 

tisíc dolarů za příspěvek. Nanoinfluenceři jsou influenceři na počátku své influencerské kariéry a 

jejich publikum je proto velmi malé. Mohou být ale velmi lukrativní například pro partnerské značky, 

protože jsou často otevřenější neplacenému partnerství a bezplatným vzorkům produktů výměnou 

za příležitosti k vytváření sítí. (More than meets the eye: The functional components underlying 

influencer marketing, 2020) 

 

Influenceři, jakožto velmi zkušení uživatelé sociálních sítích, mohou působit jako manažeři  

sociálních médií jménem svých inzerentů. Značka zde tedy může využít influencerovi znalosti v  

oblasti používání sociálních sítí a tvorby poutavého obsahu a přenechat tak tvorbu příspěvku, 

zveřejnění a řízení reklamní kampaně a výsledné interakce se sledujícími na něm. To může přinést 

řadu výhod, jako je nízká časová náročnost nebo zajištění vyšší autenticity. Na druhou stranu může 

značka poskytnout influencerovi podrobné pokyny, jak by měla být značka a produkt prezentovány 

a může vyžadovat kontrolu veškerého obsahu před jeho zveřejněním. To však může způsobit,  

že takový zveřejněný příspěvek bude vyčnívat mezi ostatními příspěvky influencera, nebude  

vypadat přirozeně a sníží to tak jeho důvěryhodnost. (More than meets the eye: The functional 

components underlying influencer marketing, 2020)  

 

Spolupráce s influencery může mít tedy mnoho podob. Vždy však záleží na vzájemné domluvě  

a preferencí obou stran. Velmi důležitou součástí při uzavírání spolupráce je odměna, kterou jsou 

ochotny značky nabídnout. Při rozhodování, jaká odměna, případně jaká výše finanční odměny je 

adekvátní, musí brát značka v potaz několik aspektů, které hrají důležitou roli. Dobrým výchozím 

bodem pro přiřazení hodnoty je zvážit, kolik sledujících mají, tedy jak velký je jejich dosah. Dále také 

složení publika podle relevantnosti, organický dosah, angažovanost publika a míra zapojení  

influencera. Posouzení těchto kritérií zvyšuje silný zájem především o mikroinfluencery  

a nanoinfluencery, kteří díky vyšší míře zapojení, představují lepší hodnotu než ostatní influenceři. 

U nanoinfluencerů bývá nejběžnější spolupráce formou barteru.  

 



 51 

U mikroinfluencerů už je častější finanční odměna, v některých případech v kombinaci s bartery. 

Nakonec je třeba brát v úvahu hodnotu myšlenky, vývoje obsahu a také aktivního zapojení se  

spotřebiteli, vzhledem k času, úsilí a energii, která stojí každého influencera a kterou velmi přispívá 

k partnerství značky. (More than meets the eye: The functional components underlying influencer 

marketing, 2020) 

 

Influencer marketing s sebou nese také určitá rizika. První riziko se může objevit hned zpočátku, 

kdy se do tvorby obsahu zapojí současně několik lidí. Pokud nebudou vymezeny jasné pokyny, podle 

kterých by se obsah měl vytvořit, může hrozit riziko odchýlení se od původní myšlenky a tím i od 

firemních cílů. Dále také značkám hrozí riziko, že na ně bude vrženo špatné světlo na základě  

případných vzniklých kontroverzí, které mohou být spojeny s influencery, s nimiž spolupracují. S  

nárůstem slávy přichází větší zviditelnění a s tím i mnohem větší riziko. Značky by si tak nejen z  

tohoto důvodu měly influencery řádně prověřit a nějakou dobu je sledovat.  

 

Tím dalším důvodem může být tzv. falešně vytvořené publikum. Vzhledem k tomu, že spousta firem 

vybírá své influencery na základě metrik, jako je právě například počet sledujících, mnoho 

influencerů si platí za sledovací roboty, za účelem zvětšení svého publika, aby se tak pro značky stali 

atraktivnější a konkurenceschopnější. Je tedy třeba před oslovením influencera prověřit historii 

počtu sledujících, jestli se výrazně za krátkou dobu nevysvětlitelně nezvýšil. (More than meets the 

eye: The functional components underlying influencer marketing, 2020)  

 

6.3 Trendy v oblasti influencer marketingu  

Dle několika výzkumných článků, které se zabývají vývojem influencer marketingu a předpoklady 
trendů pro minimálně následující měsíce, jsou předpokládány následující trendy.  
 
a) Influenceři s nižším dosahem na vzestupu 

Jak už bylo zmíněno výše, mikroinfluenceři a nanoinfluenceři mají mnohem vyšší míru zapojení, 

působí na své sledující autentičtěji a díky tomu, že na svých profilech nemají tolik sponzorovaných 

příspěvků, jejich obsah a prezentace je důvěryhodnější. (Infleuncer Marketing Hub, 2021) Lze tedy 

předpokládat, že poroste množství spolupráce právě s těmito menšími influencery, kteří dle 

statistik mají mnohem vyšší úspěšnost. (Grapefruit Company, 2020)  

 

Především pro méně známé či nové značky je důležité, aby influencer, s nímž spolupracují, měl  

vysokou míru zapojení. Takový influencer působí na zákazníky jako jejich přítel, kterému důvěřují. 

Jeho publikum tvoří převážně lidé, kteří ho mají rádi a věří mu.  

 

Pro budování důvěry, která je pro značky klíčová, jsou tedy influenceři s nízkým dosah velmi 

přínosní. Značky by je tedy neměly zavrhnout kvůli malému publiku, a naopak toho využít a 

vybudovat si tak silnou důvěryhodnost.  
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Obrázek 41: Ukázka influencerky Kateřiny Středové, jejíž publikum tvoří pouze 17 tisíc sledujících. Zdroj: Instagram 

 

 
Obrázek 42: Ukázka influencerky Lenky Brindzové, která má na svém instagramovém účtu necelých 12 tisíc sledujících. 
Zdroj: Instagram 

 
b) Preference dlouhodobých spoluprací 

Jak pro značky, tak i pro influencery je mnohem atraktivnější dlouhodobá spolupráce než jeden 

sponzorovaný příspěvek. Na publikum jedna dlouhodobá spolupráce působí důvěryhodněji než  

několik sponzorovaných příspěvků pokaždé ve spolupráci s jinou značkou. Pro influencery to má 

ještě přínos zajištění dlouhodobějších příjmů.   

 

Značky tedy mohou vytvářet ve spolupráci s influencery balíčky, které zahrnují několik  

sponzorovaných příspěvků, které budou průběžně zveřejňovány. (Infleuncer Marketing Hub, 2021) 
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Obrázek 43: Ukázka dlouhodobé spolupráce dvou značek s influencerkou @mamadomisha. Zdroj: Instagram 

Vzhledem k přehlcení sociálních sítí sponzorovanými příspěvky a placenými spolupracemi, které 

uživatelé vídají každý den, stává se tato forma reklamy méně důvěryhodnou. Pokud influencer bude 

spolupracovat s danou značkou dlouhodobě, budou jeho sledující věřit, že mu produkt či služba 

dané značky skutečně vyhovuje.  

 

Pro značky, které tedy potřebují rozšířit povědomí a posílit důvěryhodnost, je dlouhodobá  

spolupráce s influencerem velice vhodná.  

 

c) Videoobsah zvýší svou popularitu 

Za rok 2020 přibyla na sociálních sítích například nová platforma TikTok, která postupně přibírá  

na popularitě. Dále se také připojily exkluzivní zvukové aplikace Clubhouse a nástroj na Instagramu 

Reels.  

 

Videa jsou stále více oblíbená a jako marketingový nástroj fungují často lépe než klasický propagační 

příspěvek formou fotografie. Je to především díky tomu, že audiovizuální obsah působí mnohem 

více reálněji, autentičtěji a důvěryhodněji. Lze tedy očekávat vysoký nárůst videí na platformách 

sociálních sítí. (Infleuncer Marketing Hub, 2021) 
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Obrázek 44: Ukázka videoobsahu influencerky Anety Chroustové vytvořeném ve spolupráci se značkou Milka. Zdroj: 
Instagram 

 

Videa se stávají čím dál více oblíbená a influenceři, jakožto zkušení tvořitelé zábavného obsahu, 

přesně vědí, jaký obsah a styl videí se sledujícím líbí a nejvíce sledují.  

 

Značky by se tedy měly zaměřit i na takovou formu reklamy a ve spolupráci s influencery vytvářet 

jak zábavná, tak i instruktážní videa na oblíbených sociálních sítích, např. na Instagramu   

prostřednictvím funkce Reels. 

 

d) Influencer může být kdokoliv 

Influenceři se objevují v široké škále věkových skupin a kategorií produktů. Často jsou sledováni 

uživateli, kteří jsou ve stejném nebo podobném věku a prožívají stejné období svého života, nebo 

mají stejné zájmy. To zahrnuje tedy starší influencery, jako je Helen Ruth Elam van Winkle 

(@baddiewinkle) ve věku 92 let, influencery středního věku, nebo dokonce malé děti. Influencer 

marketing se dále rozšířil i na domácí mazlíčky, jako je například Popeye the Foodie Dog 

(@popeyethefoodie). 

 

Novodobým trendem, který je však na svém počátku, jsou digitální osobnosti, jako je například  

slovenská influencerka Bejby blue (@bejby.blue) nebo americká influencerka  

brazilsko-argentinského původu Miquela (@lilmiquela), které ale ve skutečnosti neexistují. 

(Kádeková, a další, 2018)  
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Obrázek 45: Ukázka slovenské digitální osobnosti Bejby Blue. Zdroj: Instagram 

 

Využívání těchto digitálních osobností je pro značky méně riskantní vzhledem k tomu, že  

designerské týmy, které tuto osobnost vytvořily, mají plnou kontrolu nad obsahem vytvořeným pro 

kampaň. Tato marketingová strategie umožňuje značkám oslovit především mladší publikum. 

(Kádeková, a další, 2018)  

 

Rozmanitost influencerů přináší značkám mnoho výhod. Značka si vzhledem k charakteru svých 

produktů či služeb může dnes vybrat influencera, kterým může být skutečně kdokoliv. Pokud tedy 

značka vyrábí například produkty určené pro psy, bude na uživatele sociálních sítí více působit  

reklama, kterou sdílí roztomilé štěně než normální člověk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 46: Ukázka psího influencera @popeyethefoodie. Zdroj: Instagram 

 

Pokud chce mít značka plnou kontrolu nad veškerým sdíleným obsahem, může navázat spolupráci 

s již vytvořenou digitální osobností, která na uživatele působí živě, chová se na sociálních sítích 

stejně jako klasičtí influenceři, vytváří obsah, interaguje, ale ve skutečnosti však neexistuje. Digitální 
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osobnost však nepůsobí tak důvěryhodně, protože uživatelé si jsou vědomi, že není reálná, i když 

tak působí. 

 

6.4 Influencer marketing z pohledu influencera 

Abychom získali lepší představu o tom, jak tuto problematiku vnímají samotní influenceři, dotázala 

jsem se několika influencerů, jaké mají zkušenosti se spolupracemi.  

 

Při rozhodování, o jakou spolupráci se ucházet, případně jakou přijmout či odmítnout, je pro  

influencery důležité, aby produkty či služby dané značky byly blízké jejich tvorbě, sami se s daným 

produktem či službou ztotožňovali a v některých případech, aby měli možnost produkt nebo službu, 

kterou prozatím neznají, vyzkoušet ještě před uzavřením spolupráce.  

 

Dále je pro ně také rozhodující, o jakou spolupráci se jedná. Influenceři často preferují dlouhodobé 

spolupráce. Hlavním důvodem je především její vyšší důvěryhodnost. Na publikum věrohodněji 

působí, když influencer využívá produkt dlouhou dobu. Influencer se také během dlouhodobé 

spolupráce dokáže lépe seznámit s produktem a doporučení produktu může být o to obsáhlejší, 

autentičtější a tím i věrohodnější. Dalším důvodem, proč influenceři preferují dlouhodobé 

spolupráce, je zajištění dlouhodobé odměny, ať už formou barteru, kdy influencer může zadarmo 

používat produkt, který mu vyhovuje, nebo formou pravidelné finanční odměny, která influencerovi 

zajistí dlouhodobý příjem peněz. 

 

Tak, jako influencer může poškodit jméno značky, může značka poškodit jméno influencera.  

Kontroverze, které mohou být spojeny se značkou, mohou vrhat špatné světlo i na influencera, 

který ji propaguje. Při výběru spolupráce je tedy influencer velmi pečlivý, aby mu žádné podobné 

riziko nehrozilo. Dále se tím také může vyhnout nějaké negativní zkušenosti, kterou může zapříčinit  

například špatná komunikace se značkou. Pokud značka neposkytne influencerovi podrobné pokyny 

a jasnou vizi toho, jak má propagační příspěvek vypadat, hrozí riziko toho, že influencer stráví 

spoustu svého času tvorbou propagačních příspěvků, které mu značka před zveřejněním několikrát 

zamítne kvůli nespokojenosti.  

 

K ukončení spolupráce může vést několik důvodů. Jedním z nich je skončení kampaně vypršením 

časové lhůty, na kterou kampaň byla stanovena. Ze strany influencera však k ukončení spolupráce 

může dojít také z důvodů časové náročnosti, neprofesionálního chování značky, změna politiky 

nebo filozofie značky, nebo nízkého finančního ohodnocení.  

 

Pokud tedy značky chtějí spolupracovat s influencery, měly by k nim přistupovat profesionálně  

a být upřímné. Vždy by si měla značka před uzavřením spolupráce jasně stanovit podmínky,  

aby nedošlo k případným nedorozuměním. Takové nedorozumění může zapříčinit nejen ukončení 

spolupráce, ale také kontroverze, které může rozpoutat influencer jako reakci na špatnou zkušenost 

se značkou. Spolupráce s influencerem je tedy velmi riskantní a celá je postavena také na vzájemné 

důvěře. Pečlivost při výběru influencera ze strany značky či naopak, je tedy velmi důležitá. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat možnosti využití influencer marketingu a jeho trendů 

a na základě toho stanovit doporučení. 

 

Nejprve jsem čtenáře seznámila s pojmy, které jsou důležité pro pochopení dané problematiky. 

V poslední kapitole jsem se potom věnovala analýze využití influencer marketingu a jeho trendů, 

které jsou dle několika výzkumných článků předpovězeny na minimálně několik následujících  

měsíců.  

 

Influencer marketing je aktuálně velmi probíraným tématem jak mezi marketéry, tak mezi uživateli 

sociálních sítí. Je tomu tak proto, že uživatelů na sociálních sítích stále přibývá a influencerů,  

které denně sleduje spousta lidí, je dnes skutečně mnoho. Vzhledem k přehlcení sociálních sítí 

placenými spolupracemi, je třeba věnovat reklamní kampani ve spolupráci s influencerem velkou 

pozornost. Značky by měly být pečlivé při výběru vhodného influencera. Spolupráce s influencerem 

může být pro značku velmi přínosná, nicméně se neobejde bez rizik, a proto již před uzavřením 

spolupráce by si značka měla jasně stanovit své cíle a s influencery vymezit podmínky a průběh 

spolupráce, aby nedošlo k případným nedorozuměním.  

 

Jednou z nejčastějších chyb, kterou jsem vypozorovala na sociálních sítích je, že značky krátkodobě 

spolupracují s několika influencery současně, protože jak jsem již zmínila, vzhledem k přehlcení  

sociálních sítí placenými spolupracemi, ztrácí uživatelé v takové reklamy důvěru a krátkodobé  

spolupráce nepůsobí tak důvěryhodně. Z analýzy a rozhovorů s influencery vyplynulo,  

že dlouhodobé spolupráce jsou pro influencery i značky mnohem výhodnější, protože zvyšují jejich 

důvěryhodnost. 

 

Jako velkou výhodu vnímám, že influenceři, aby neztratili zájem svého publika, se dokáží plně  

přizpůsobit veškerým inovacím na sociálních sítích. Dále se také na sociálních sítích velmi dobře 

orientují a umí veškeré jejich funkce a nástroje využít a přizpůsobit svému obsahu, který se líbí jeho 

publiku. Pro značku to je velmi výhodné, protože influencer díky všem těmto nástrojům a funkcím 

může vytvořit zajímavý a zábavný propagační příspěvek. Dále to může být také velmi časově  

efektivní, pokud dá značka influencerovi při tvorbě obsahu volnou ruku. 

 

Tato práce ukázala, že značku lze velmi efektivně budovat pomocí influencerů, ale je třeba velmi 

pečlivě zvolit influencera, přesně vymezit cíle a podmínky spolupráce. Vzájemná důvěra, dobrá a 

jasná komunikace a ztotožnění produktů či služeb dané značky s influencerem jsou klíčem 

k úspěšné reklamní kampani vytvořené ve spolupráci s influencerem.   

 

  

. 
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