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Anotace
Předkládaná práce Srovnání českých a slovenských blogů coby marketingových
nástrojů zkoumá osobní internetové blogy. Klíčová je v práci kvalitativní metoda výzkumu
provedena na několika českých a slovenských vybraných blogerkách. Všechny blogy buď
zastupuje, nebo zastupovala česká agentura Elite Bloggers.
Cílem je ukázat, jak se marketingová komunikace liší v tuzemsku a na Slovensku a
jaké postavení blogeři z daných zemí mají. Stejně tak budou porovnané i spolupráce s
firmami, které se objevují na obou těchto trzích. Přičemž k závěrečnému porovnání budou
využita i aktuální čísla čtenosti a počtu followerů na sociálních sítích. Z důvodu aktuálnosti
je zkoumaným obdobím aktuální rok 2018. A to především s ohledem na neustále
vzrůstající dosah jednotlivých blogerek.
Teoretická část se věnuje nejprve internetu, který je rozebrán od historie po
současnost. Dále také samotným blogům, jež jsou hlavním tématem práce. Je vysvětlen
pojem blog, uvedeny druhy i kritický pohled. Empirická část pak patří hlavně
dotazníkovému šetření, představení jednotlivých blogerek a firem, které s nimi
spolupracují, také osobnímu rozhovoru s generální ředitelkou Elite Bloggers a je zde také
kladen důraz na další prvky, jež dokážou porovnat slovenský a český blogový svět.

Annotation
This bachelor thesis Comparison of Czech and Slovak blogs as a marketing tool
examines personal internet blogs. In order to performe a qualitative research method
several Czech and Slovak bloggers have been selected. All of these bloggers are currently
beeing represented or were represented in the past by the czech agency Elite Bloggers.
The goal is to show how marketing communication differs in the Czech Republic
and Slovakia and the position in these countries. Additionaly, cooperation with companies
that appear on both markets will be compared. For the more, the actual numbers of readers
and followers on social networks will be used to conduct the final comparison. To ensure
as equred results as possible, the period under review is the current year of 2018. This is
mainly due to the ever-increasing reach of the aforementioned bloggers.
The theoretical part firstly deal with the Internet, which is analysed from history to
the present. Secondly deals with the blogs themselves which are the main topic of the
thesis. It also explain the concept, different blog types and introduces the critical view. As

for the empirical part the main topics include a questionnaire survey, a presentation of
individual bloggers and the companies they are working with, a personal interview with the
CEO of Elite Bloggers, and emphasises on other elements such as the comparison that can
compare the Slovak and Czech blogging worlds.
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1. Úvod
1.1 Téma práce
Tématem bakalářské práce jsou internetové blogy. Autor blogu neboli bloger na něj
přispívá články, obecněji příspěvky, které jsou většinou zaměřeny na nějaké jedno téma.
Tím si buduje vlastní okruh čtenářů. Každý potencionální čtenář blogu se rozhoduje na
základě vlastní preference, zdali daný blog navštíví, nebo ne. Záleží na tom, jaké téma ho
zajímá, jaký styl psaní je mu blízký, a někdy také na tom, jak se sám ztotožňuje s autorem.
Pokud je bloger úspěšný a dokáže zaujmout, vytvoří se mezi blogerem a čtenářem virtuální
přátelství. Čtenář blogerovi důvěřuje a tento vztah a vliv později vede k silnému postavení
blogera v marketingovém prostředí. A právě blogy, jakožto marketingovými nástroji, se
práce podrobněji zabývá.
Samotný pojem blog pod sebou skrývá mnoho významů. Zkoumanou jednotkou
budou právě ty internetové blogy, které fungují jako samostatná webová stránka a jejímiž
autory jsou tzv. blogeři. Každý blog může mít jinou formu, design nebo se specializovat na
různé téma. Mezi ty nejčastější patří např. lifestyle, fashion, food nebo třeba fitness. Ve
vybraných subjektech, na kterých je proveden výzkum, se všechna zmíněná zaměření
prolínají. Pro porovnání je zvoleno celkem třináct blogů, z čehož šest z nich je českých a
sedm slovenských. Mezi české patří blogerky Dom by Dom, Ejvi Freedom, A Cup of
Style, Tereza in Oslo, Dblog, Time to Fit. Tyto zvolené blogerky patří mezi top blogery
České republiky. O tom svědčí i fakt, že se několikrát umístili v Czech Blog Awards, což
je soutěž zaměřující se přímo na blogery. Ze Slovenska byly ze stejných důvodů zvoleny
blogy Janatini, Dorotagreta, Jedzamiluj, Style of Becca, Life in pictures by Lu, Sweet lady
lollipop, Lapkinn.
Výše zmíněné blogy jsou nebo byly zastupovány agenturou Elite Bloggers, která
vznikla v roce 2015 a vychází ze skandinávského konceptu. Tato agentura je jedinou
agenturou, která se specializuje na zastupování blogerů jak v Čechách, tak na Slovensku.

1

Dříve měla agentura pod sebou všechny uvedené blogerky, avšak se čtyřmi slovenskými se
musela kvůli špatnému fungování spolupráce rozloučit. Důvody rozvázání spolupráce
budou blíže popsány v praktické části této práce. V současné době je v týmu Elite Bloggers
1
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téměř třicet influencerů a několik desítek blogerů využívá externě. Agentura tvoří jakousi
spojku mezi blogerem a klientem. Stará se nejenom o přípravu kampaně s ohledem na
výběr vhodných blogerek, ale podílí se i na kreativní části, připravuje timing, monitoring a
po skončení kampaní pro klienta tvoří kompletní vyhodnocení kampaně. Tím je kampaň
pro klienta/značku lépe měřitelná a vyhodnotitelná. Cílem agentury je však především
zvýšení úrovně blogování, ale i nastavení pravidel online marketingu skrz blogery jako
takové.
Záměrem při výběru blogů bylo zvolit takové, které jsou osobité, úspěšné, a
především pracovaly na stejných kampaních, a je tedy možné zde udělat porovnání.
Teoretická část se zaměřuje na blogerství obecně. Věnuje se médiu, konkrétně internetu,
bez kterého by fungování internetového blogu nebylo možné. V této části je dále popsaná
historie internetu, jeho fungování a též samotný pojem. Následně je práce blíže zaměřena
na pojem blog včetně toho, jaké blogy dnes na internetu můžeme najít, jaké kategorie jsou
oblíbené. Otázkou bude i to, kdo a proč blogy zakládá. Poslední podkapitola teoretické
části bude o vztahu médií a marketingové komunikace.
Praktická část patří představením jednotlivých blogerek, firem, a především pak
kvalitativní metodě výzkumu, tedy dotazníkovému šetření, ve kterém je z otázek
položeným blogerkám, ale i samotným firmám zjišťováno, jak spolupráce mezi těmito
dvěma subjekty funguje. Zodpovězeno bude i to, jaké motivy vedou firmu k oslovení dané
blogerky, a z druhé strany, jaké motivy vedou blogerku k přijetí spolupráce. Popsáno je
zde i to, jak je vzájemná spolupráce úspěšná a jaké jsou její cíle.
Pro lepší nahlédnutí a pochopení vztahu bloger x firma obsahuje praktická část i
rozhovor s generální ředitelkou Elite Bloggers, která má se spolupracemi dlouholetou
zkušenost.
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak se marketingová komunikace liší v
tuzemsku a na Slovensku a jaké postavení blogeři z daných zemí mají. Stejně tak budou
porovnané i spolupráce s firmami, které se objevují na obou těchto trzích. Přičemž
k závěrečnému srovnání budou využita i aktuální čísla čtenosti, počtu followerů na
sociálních sítích a míra spoluprací.

2

1.2 Odchýlení od tezí
Od schválených tezí se práce liší zejména ve struktuře kapitol. Hlavní kapitoly byly
rozšířeny o několik podkapitol, a to především kvůli lepší přehlednosti. Liší se i období
analýzy. Z důvodu aktuálnosti je zkoumaným obdobím aktuální rok 2018. A to především
s ohledem na neustále vzrůstající dosah jednotlivých blogerek. Vzhledem k tomu, že
některé blogerky odmítly odpovědět na otázky v dotazníku, je oproti tezím i lehce zúžený
jejich výběr. Co se týče praktické části, ta je o několik prvků rozšířena. A to již zmíněným
rozhovorem a porovnání počtu sledujících každé z blogerek na jedné ze sociálních sítí. Z
uvedené odborné literatury nebyla v práci využita pouze jedna. Její obsah nakonec pro
účely práce nebyl vhodný.

2. Teoretická část
V této části práce je blíže popsán internet, jeho historie a fungování. Důvod pro
zahrnutí této části do bakalářské práce je ten, že internet úzce souvisí s existencí blogů,
které jsou na něm přímo závislé. Je známo, že v minulosti existovala řada velkých
myslitelů, kteří věřili, že konkrétně v jejich době dosáhl lidský pokrok vrcholu a že se již
není kam rozvíjet. 2 A stejně tak tomu bylo i před příchodem internetu. Během jeho
existence začala vznikat řada blogů, které ať už byly součástí zpravodajského portálu, nebo
autorským dílem, se staly velkým hitem. V době, kdy vládly reklamy v televizi, by jen
těžko někoho napadlo, že takový blog se stane významným marketingovým nástrojem.
Všem těmto aspektům, které úzce souvisí s provozováním blogu, se bude teoretická část
věnovat.

2.1 Internet
Internet patří do skupiny tzv. nových médií. Tento termín poprvé použil filosof,
spisovatel, a především mediální teoretik Marshall McLuhan v 60. letech 20. století. Nová
média jsou souhrnným označením pro mediální technologie, které jsou založené na
digitálním, číselném zpracování dat. Pojem se váže k masovému rozšíření digitálních
technologií a počítačů a právě rozvoji internetu. Nová média můžeme definovat na
základně

společných

rysů,

jako

je

číselná

2

podstata,

tematické

zpracování,

BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80247-3452-1, s. 33
3

kombinovatelnost, modularita, a variabilita. Nová média mají jeden podstatný rys, kterým
je univerzálnost digitálních dat, a z něj plyne i multimedialita.3

2.1.1 Historie internetu
Přesné datum vzniku a vynálezce internetu se dají jen těžko určit. Nejčastěji se však
odborníci přiklánějí k teorii, která vznik internetu připisuje americké vládě. V roce 1958
totiž založil ministr obrany USA agenturu, která nesla název ARPA. Toto označení bylo
zkratkou pro „Advanced Research Project Agency“. Měla na starosti technický vývoj
v oblasti armády. Dnes existuje pod zkratkou DARPA a od předchůdkyně se liší pouze tím,
že se kromě armádního sektoru orientuje i na komerční. 4
První pokus o internetovou síť nesl název ARPANET a hlavním důvodem jejího
vynálezu byla snaha o rychlejší přenos informací v době studené války. Projekt byl zahájen
v roce 1962. Jednotlivé prvky této internetové sítě se vyznačovaly malou závislostí a tím,
že informace od jednoho k druhému mohou putovat řadou různých cest.

5

Na podzim roku

1969 se pomocí této sítě spojily čtyři americké univerzity: UCLA (University of California
Los Angeles), SCRI (Stanford Central Research Institute), UCSB (University of California
Santa Barbara) a University of Utah. 6
V 70. letech začaly vznikat další prostředky, které měly sloužit počátečnímu cíli –
komunikaci. Došlo ke vzniku např. e-mailu. V té době ještě internet nebyl určen pro
domácnosti, i přesto byly k síti na konci tohoto desetiletí připojeny desítky a později
stovky počítačů na celém světě.7

2.1.2 Fungování internetu
Internet je systém otevřený a decentralizovaný. Je také sítí, kterou tvoří vzájemně
propojené a vzájemně komunikující uzly, jakými jsou např. mobilní telefon nebo počítač.
Komunikace probíhala nejprve díky komunikačnímu protokolu NCP, avšak vzhledem k
jeho nedostatkům se na začátku 80. let přešlo k základní sadě protokolů, které tvoří základ
3
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internetu dodnes – TCP/IP (zkratka z anglického Transmission Control Protocol/Internet
Protocol). Mnoho lidí tvrdí, že internet začal existovat až od vynalezení právě těchto
protokolů.8 Od té doby došlo k nárůstu připojených počítačů a v roce 1983 došlo
k rozdělení ARPANETU na dvě sítě – jedna byla jen pro vojenské účely (Milnet) a z druhé
vznikl internet, který každodenně používáme, a to ten civilní (Arpanet). 9
Rostoucí zájem o internet způsobil, že se od poloviny 80. let začal
komercionalizovat. To mělo své příznivce, ale také kritiky. Kritici argumentovali faktem,
že vznikl k akademickým účelům, ne k jiným. A možná i proto, že kritiků bylo méně než
příznivců, dostal se internet až do dnešní podoby. K té nezbytně patří řada průlomových
technologií. Jednou z nich je systém DNS, který pracuje s internetovými doménami. Pro
uživatele je překládá do srozumitelných názvů a pro počítačovou síť je převádí na IP
adresy.10 To je číslo, které má každý počítač připojený k internetu a které má počítač
identifikovat. Výjimku tvoří firemní počítače, jež mají jednu společnou adresu. Proto
pokud chceme zjistit počet uživatelů serverů, využijeme tzv. cookies. 11 Tedy krátké
textové soubory, které navštívené webové stránky odesílají do prohlížeče. 12
Internet je všudypřítomný a kromě zpracovávání informací je i mediálním středem
celosvětové komunikace. Podle Schneidera se internet skládá také z ,,množství počítačů,
které používají stejný komunikační TCP/IP protokol, které jsou spolu nějak propojeny, na
kterých se nabízejí nebo využívají jisté služby, množství uživatelů, kteří mají k těmto
službám přímý přístup z pracoviště nebo také z domova, množství dalších sítí, přístupných
přes brány.”13

2.1.3 Rozdíl mezi internetem a webem
Často se stává, že každodenní uživatel zaměňuje slovo internet a web. Web je však
podmnožinou internetu. Blogy a všechna webová publicistika může kromě internetu
8
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existovat hlavně díky němu. Začal se formovat na začátku 90 let. 20. století a jeho vývoj
podle Vojtěcha Bednáře proběhl velmi rychle. A ačkoliv se může zdát, že je internet ve
fázi, kdy se nemá kam posunout, podle něj tomu tak v žádném případě není.14 První
aplikací neboli webem se stal World Wide Web, jehož dějiny se začaly psát roku 1989. Je
úzce spjat se jmény Tim Berners-Lee a Robert Cailliaua, kteří ho sestrojili. Nejprve byl
web stvořen pro snadné vyměňování dat a myšlenek mezi fyziky zabývajících se výzkumy
vysokoenergetických jevů po celém světě. První návrh byl dokončen v roce 1989. Jazykem
dokumentů byl HTML (HyperText Markup Language) a přenášeny byly pomocí HTTP
(HyperText Transmission Protocol). Hypertext umožňoval navádět uživatele od jednoho
dokumentu k jinému. Další vývoj probíhal neuvěřitelnou rychlostí.15
Díky World Wide Webu se internet dostal do domovů i k „obyčejným“ lidem, a
kompletně tak změnil svět masových médií. Vojtěch Bednář ve své knize Internetová
publicistika dokonce hovoří i o internetové revoluci. 16

2.1.4 Internet současnosti
V současné době tento celosvětový systém propojení počítačových sítí poskytuje
účastníkům celou škálu služeb, např. www, e-mail, přenos souborů, chat, telekonference,
nebo třeba videokonference. 17
Začátek 21. století s sebou přinesl mnoho změn. V roce 2010 proběhla zřejmě ta
nejvýznamnější – spustilo se zabezpečení DNS serverů, které má bránit zneužití systému.
Kromě toho vznikl ještě záložní systém, který umožňuje obnovit internet, pokud by došlo
k jeho zhroucení. Systém by restartovalo sedm osob za pomocí speciálního klíče. Jeden
z klíčů vlastní i Čech, Ondřej Suchý. 18 Oproti původnímu očekávání, které předpokládalo,
že bude internet sloužit především k šíření informací, je dnes hlavně prostředím, ve kterém
se obchoduje a které slouží k nejrůznější komunikaci. Také se až dnes ukázalo, že internet
výrazně poškodil tradiční média, mezi která můžeme zařadit televizi, tištěné noviny a
rozhlas, a to tím, že spousta lidí čerpá z jednoho zdroje na internetu a žádné jiné informace
14

BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 97880-247-3452-1, s. 33
15
NAUMANN, Friedrich. Dějiny informatiky: od abaku k internetu. Praha: Academia, 2009. Galileo. ISBN
978-80-200-1730-7, s. 363.
16
Tamtéž, s. 39-42.
17
Tamtéž, s. 92
18
Sedm klíčů, které vládnou internetu. Ceskatelevize.cz [online]. [vid. 2018-06-15]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2035022-sedm-klicu-ktere-vladnou-internetu-jeden-z-nich-drzi-i-cech
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je nezajímají. Tak vznikají podle novináře a spisovatele Ondřeje Neffa bubliny, na které
nemají vliv seriózní práce s informacemi. 19

2.1.5 Predikce budoucnosti internetu
A jaká bude budoucnost internetu? Výše zmíněný vynálezce webu Tim BernersLee, jenž se zabývá ochranou tzv. digitálních práv v čele organizace Web Foundation,
upozorňuje na to, že je v ohrožení svoboda projevu na internetu. Tu dle jeho slov ohrožují
velké platformy, mezi které řadí např. Google, nebo Facebook. Využívají svou převahu na
trhu k potlačování konkurence, a to třeba vykupováním společností nebo přeplácením
nejlepších vývojářů. To může vést až ke stagnaci internetu. Google navíc kontroluje více
než 87 procent vyhledávání na internetu a Facebook má přes dvě miliardy uživatelů.
Dohromady získávají výnosy z reklamy, které tvoří dvě třetiny všech výnosů na internetu.
Skrze další problémy, mezi které patří třeba i rozšířování falešných zpráv, je podle Tima
zapotřebí důslednější regulace. 20 Lehce kriticky hodnotí budoucnost internetu i Jan
Gruntorád, hlavní iniciátor prvního připojení k internetu v ČR. Ten tvrdí, že budoucnost
internetu bude složitý proces, který má mnoho variant. Svou roli hrají podle něj jak
legislativní, tak ekonomické aspekty. Predikovat budoucnost je dle něj hodně obtížné a
v rozhovoru pro Radiožurnál upozorňuje, že ne všechny informace na internetu mají už
v současné době stejnou kvalitu.21

2.1.6 Vývoj internetu v ČR
V tehdejším Československu se podařilo připojit k síti až 13. února 1992. Připojil
se k ní pražský ČVUT. To byl popud k zahájení výstavby sítě mezi Prahou a Brnem, která
dostala název FERNET (Federal Educational and Research Network). Později došlo ke
změně názvu na FESNET a po rozpadu československé federace se z něj stal CESNET
(Czech Educational and Scientific Network).22 Do podvědomí lidí se internet dostal až
19

Otevřenost je slabinou internetu. Ceskatelevize.cz [online]. [vid. 2018-06-15]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2035698-otevrenost-je-slabinou-internetu-dve-tretiny-informacijsou-nesmysly-rika-filozof
20
Velké platformy ohrožují svobodu, musíme je zkrotit. Denikreferendum.cz [online]. [vid. 2018-06-15].
Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/27306-vynalezce-internetu-velke-platformy-ohrozuji-svobodumusime-je-zkrotit
21
Jaká je buducnost internetu. Radiozurnal.rozhlas.cz [online]. [vid. 2018-06-20]. Dostupné z:
https://radiozurnal.rozhlas.cz/jaka-je-budoucnost-internetu-ne-vsechny-informace-maji-stejnou-kvalitupripomina-6210846
22
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v roce 1994 s příchodem WWW. 23
První společnost, která na začátku 90. let získala licenci k provozování veřejné
datové sítě, byla společnost Eurotel. K poskytování internetu pak došlo až v roce 1996.
První instalace proběhla s 28 modemy. Ačkoli se zprvu zdálo, že Téléfonica O2, která
později Eurotel odkoupila, bude mít v roli poskytování internetu monopol, v roce 1995
odprodala svou divizi společnosti SPT Telecom. Tím se trh s datovými sítěmi stal
konkurenčním. Lidé nebo organizace, kteří si internet zaplatili, museli počítat s nízkou
přenosovou rychlostí, občasnými výpadky spojení a samozřejmě v té době existovalo jen
pár stránek v češtině. Vzhled stránky tvořil většinou jen text, obrázek se objevoval jen
málokdy, a to především kvůli opravdu velmi nízké rychlosti. Na problémech se ale začalo
brzy pracovat, a o internetové připojení měly najednou zájem jak už zavedené společnosti,
tak i např. vydavatelé novin, nové firmy i samotní jednotlivci, kteří začali vytvářet své
vlastní stránky. Další překážkou, která bránila v rychlejším rozšíření internetu, byla vysoká
cena. Snížit se jí podařilo díky cenové politice SPT Telecom, která vymohla zvláštní tarif.
Postupem času se pole poskytovatelů internetu rozšířilo o telefonní operátory, kabelové
televize i provozovatele mobilních sítí. Dnes je i v České republice celá řada možností, jak
se k síti připojit, a s tím je spjat i stálý růst obce uživatelů. 24

2.2 Blog
Pojem blog je zkratkou slova weblog. Oficiální nezkrácený název vznikl spojením
slov web a log. To můžeme volně přeložit jako webový deníček. V roce 1999 napadlo
blogera Petera Merholze rozdělit slovo weblog na we blog, což v překladu znamená my
blogujeme. Tento nápad publikoval na svém blogu a mezi lidmi se pak zkrácený název
rychle rozšířil.25 Slovo blogging je zkratka z anglického slova web logging. Autorem
tohoto pojmu je Jorn Barger. Barger byl spisovatel, a především první bloger. Významem
blogů bylo nejdříve vytvoření skutečného osobního deníku, který nebyl v papírové podobě,
nýbrž v elektronické, publikovaný na webu.26 Autor knihy Blogy, Web 2.0 a žurnalisté
23

Jaká je buducnost internetu. Radiozurnal.rozhlas.cz [online]. [vid. 2018-06-20]. Dostupné z:
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RETTBERG, Jill Walker. Blogging. Malden, MA: Polity, 2008, s. 21.
26
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27
uvádí, že blogování je jednoduše řečeno mixem technologií.
Už na jejich počátku byly

systémy založeny tak, aby si je mohl vytvářet i úplný laik. Část publika se po jejich
rozšíření začala domnívat, že blogy jsou novou formou publicistických komunikátů. Dalo
by se říct, že k nejvyššímu nárůstu blogů došlo na počátku 21. století a některé z nich
dokázaly přinést takový obsah, který klasická média neměla. Kromě toho byly blogy
neformální a na rozdíl od klasických médií obsahovaly i lehké, většinou snadno čtivé
články. Autoři nebyli bráni jako profesionální novináři, i když se za ně někteří sami
považovali. Výjimku mohli tvořit snad jen profesionální novináři, jenž si vedli své blogy a
podařilo se jim díky nim osamostatnit od svých redakcí. V dalších letech se blogosféra
plnila vysokým množstvím komunikátů velmi nízké informační a technické úrovně, což
způsobilo obtížnější hledání kvalitních postů. 28 Z toho důvodu vznikl např. americký
server Digg.com, který sdružuje stovky tisíc lidí, kteří nejen hlasují, a tím určují kvalitní
obsah, ale kteří ho také nachází, předkládají a recenzují.

29

V České republice tuto funkci

zastává server Linkuj.cz. 30

2.2.1 Základní charakteristika blogu
Pokud bychom hledali přesnou definici slova blogování, mohli bychom čerpat
z praktické encyklopedie, kde je pojem popsán jako vedení deníkových zápisků (tzv.
blogů) na www-stránce. Za autora je považován člověk, jenž do blogů zapisuje spíše
postřehy z každodenního života, úvahy a komentáře k aktuálnímu dění.31 Každý takový
příspěvek musí mít titulek. Titulek je tím prvním, s čím se čtenář setkává. Měl by mimo
jiné vystihovat obsah článku, a především zaujmout čtenáře natolik, aby je přilákal k jeho
přečtení. Pro blog je typický neformální přístup k žánru článku. Autor v takovém článku
nemusí zdrojovat své informace, neboť to není ani potřeba. Tento přístup navíc umožňuje
bezprostřední kontakt mezi autorem a čtenářem. Ovšem díky tomu se může snadno stát, že

80-247-3452-1, s. 165
27
KASÍK, Pavel. Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In: ČERMÁK, Miloš, OSVALDOVÁ, Barbora a Alice
NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace
žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i
prakticky. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1, s. 151.
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https://computer.howstuffworks.com/internet/social-networking/networks/digg.htm
30
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komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 33
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článek bude působit velmi neprofesionálně.32 Weblog, respektive všechna webová média
nabízí oproti tištěným neomezený prostor pro články. Obecně však platí, a to i při psaní
článku, že méně je více. Není žádoucí unudit čtenáře nadměrně dlouhým textem. Co se
komunikačních stylů týče, bloger může použít takřka každý. Ať už se jedná o informační,
vyprávěcí, popisný, nebo třeba úvahový. Blog dále může být součástí autorovy homepage
nebo může být umístěn na některém ze serverů, které umožňují bezplatné vedení blogu.
Autorem se tedy může stát prakticky kdokoliv, kdo má přístup k internetu.

33

Přispívat na

blog může jak jedna, tak více osob. K příspěvkům většinou mohou čtenáři psát komentáře,
tím se kolem blogu může sdružovat i opravdu velmi široké pole lidí.
Blog je tedy webovou aplikací, která obsahuje příspěvky právě na jedné stránce.
Nejčastěji se příspěvky zobrazují tak, že jsou nejnovější nahoře. Co se formátu týče, i ten
se může hodně lišit. A to ať už délkou textu v jednotlivých příspěvcích, nebo jeho
zaměření. Co však můžeme naopak najít na většině blozích stejné, je označení u každého
příspěvku datem a časem.34
Konkrétní charakteristiky blogu jsou uvedeny např. v knize Blogy: Publikuj a
prosperuj, ve které její autoři uvádí ty, jimiž se blogy liší od webových stránek. Patří mezi
ně: „vlastní informační obsah, oddíl s komentáři od čtenářů, možnost registrace pro odběr
novinek a tématické archivy sloužící k roztřídění jednotlivých příspěvků.“ 35

2.2.2 Předchůdci blogu
Od 80. let existovala řada sítí, tzv. BBS. Tyto sítě byly jednoduché, jednoúčelové,
dalo se k nim připojit z domácích počítačů prostřednictvím komutované telefonní linky a
modemů. K BBS se mohlo připojit velké množství uživatelů, a to dokonce i současně. Šlo
v nich ukládat dokumenty, informace, novinky, a dokonce i posílat elektronickou poštu,
avšak pouze v rámci stejných BBS. Právě tyto sítě byly vytvořeny pro uživatele stejného
zájmu. Svou síť neboli diskuzní fóra mohli mít stavebníci, fanoušci různých oborů nebo

32
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business. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2064-7, str. 3
10

domácí kutilové. Od 80. let byly sítě BBS využívány i publicisty.36

2.2.3 Využití
Mezi nejznámější platformy, na kterých lze vlastní blog založit, patří Blogger.com,
WordPress.com, Thumblr.com a Blog.cz. Důvodů, proč lidé blogy zakládají, existuje řada.
Může to být proto, že chce autor se čtenáři sdílet něco ze svého osobního života, nebo své
názory. Blog může založit i firma, jež si buduje dobré postavení na trhu a chce nenásilným
způsobem propagovat své produkty, nebo třeba politik, který se chce blíže dostat ke svým
potencionálním voličům. Autorem blogu se také může stát uživatel, který svou kariéru
začne tím, že aktivně diskutuje u cizích příspěvků. Postupem času zjistí, že ho pouhé
komentování nenaplňuje a že by se chtěl podílet na samotném obsahu webového média.
Takového člověka označujeme za participanta na obsahu a je jedním z typů uživatelů
webových médií.37
Blogy si tvoří miliony uživatelů internetu po celém světě. Jejich cílem není nahradit
profesionální novináře ani nárokovat si slávu. Dnes se však spousta blogerů přemístila na
sociální sítě, neboť nechtěli informace pouze publikovat, nýbrž sdílet. 38 Je běžné, že bloger
má kromě vlastního blogu např. také YouTube kanál a účet na Instagramu. Důvodem je to,
že každá platforma sbližuje autora s fanoušky jiným způsobem, tedy bloger si tak může
získat vetší pole fanoušků a sledujících. Zatímco bloger je jakýmsi spisovatelem, který
předává své poselství vzkazem, YouTuber musí být charismatický a ke spojení s publikem
využívá především svou osobnost. Instagramer zachycuje krásu a získává si fanoušky díky
fotografiím.39

2.2.4 Rozdělení
Blogy je možné dělit např. podle témat, počtu autorů a času, který pro jeho psaní
obětují, nebo podle toho, zda jde o blog osobní, firemní, nebo třeba odborný.40 Podle
36
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40
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NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, ed. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace
žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i
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průzkumu Raviho Kumara, na který ve své knize poukazuje Antonín Pavlíček, dnes
převažují právě blogy osobní. Autoři těchto blogů se nejčastěji pohybují ve věkové skupině
41
od 16 do 21 let. Podle téhož průzkumu jich nejvíce pochází z USA.
Osobní si autoři

zakládají jako svůj elektronický „deníček“. Odborné jsou většinou zaměřené na konkrétní
téma a cílí na určitou skupinu lidí. Odborný blog se může specializovat např. na
stavebnictví, elektrotechniku, nebo třeba automobily. Jak už bylo zmíněno v předchozí
kapitole, blog si mohou založit třeba i firmy, ať už třeba jako součást e-shopu, nebo též
jako samostatnou stránku.42
Další blogy můžeme najít na stránkách tzv. online médií. Především celostátní, ale i
některé regionální deníky a časopisy mají kromě tištěné i elektronickou podobu. Některé
on-line redakce jsou identické, jiná periodika mají redakce oddělené. Na internetu jsou
umisťovány jak materiály, které nebyly do čísla zařazeny, tak aktuality nebo okamžité,
souběžné informace o probíhajících událostech. Různí autoři zde také mají svoje
pravidelné rubriky a právě ony blogy. Např. MAFRA je vydavatelem deníku Mladá fronta
Dnes a zároveň provozovatelem zpravodajského portálu idnes.cz a televizní agentury
TVD. Mezi další známé internetové adresy patří ihned.cz, lidovky.cz, reflex.cz, tyden.cz a
svou elektronickou podobu mají i bulvární periodika. 43 Blogy na těchto platformách
umožňují čtenářům podílet se na obsahu médií. Každý uživatel, který souhlasí s pravidly,
si na zpravodajském serveru může vlastní blog zdarma založit. Musí přitom počítat s tím,
že jeho příspěvky mohou procházet editorskými úpravami, dokonce mohou být i
stahovány. Časem pak může mít on-line médium k dispozici uživatelsky tvořený obsah,
který vytváří reklamní prostor, zdroj témat a je místem pro zpětnou vazbu. Avšak někteří
autoři blogů jej mohou využívat proti redakci, respektive médiu. Je tedy důležité tento
prostor správně vést a kontrolovat. 44 Autorovy články se publikují přímo na stránku
daného periodika. Výsledkem jsou tedy příspěvky od různých autorů, seřazeny vždy od
nejnovějšího po nejstarší a rozděleny do odpovídajících rubrik stejně tak, jak je tomu u
samostatného internetového blogu. Každý článek je vždy doprovázen jménem autora,
prakticky. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1, s 165.
41
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BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 97880-247-3452-1, s. 202.
12

datem a časem zveřejnění a také obohacen diskuzí, kde mohou přihlášení uživatelé
svobodně diskutovat. Např. blog na idnes.cz vznikl v roce 2007 a obsahuje rubriky mezi
které patří Politika, Ekonomika, Média, Sport, Společnost, Věda, Kultura, nebo třeba
Cestování.45
Vedle blogů čtenářů existují také blogy redaktorů, nebo celé redakce. Blog mohou
redaktoři využít k prohloubení předaných informací, nebo jeho prostřednictvím mohou
dávat najevo své vlastní postoje méně formálním způsobem. Redaktorské blogy jsou
odděleny od médií a vyjadřují osobnost redaktorů. Druhý typ těchto blogů může sloužit
třeba k sdělování „zákulisních“ informací z redakce média. V obou případech je zapotřebí
stanovit jasné podmínky, které fungování blogu vymezují. Nesmí se stát, že by se jeho
obsah dostal do přímého sporu se zájmy média, nebo že by se tento weblog stal vnitřní
konkurencí média, nebo že bude dlouhodobě neaktualizovaný. 46
Na internetu lze najít také tzv. mikrology. Tvoří specifický formát on-line služeb a
technicky jsou něco mezi sociálními sítěmi a tradičními blogy. Uživatelé nepublikují, ale
jen sdílejí krátký text, jehož délka je zpravidla omezena. Nejznámějším mikrologem, který
je využíván i na české síti, je Twitter. Každý uživatel má svou virtuální stránku, na které
jsou kromě vlastních příspěvků i příspěvky uživatelů, které následuje. Twitter je ideální
pro sdělování krátkých, a hlavně aktuálních informací. 47
Co se týče těch blogů, kterými se práce zabývá, můžeme použít dělení Edyho
Hooda, který blogy rozdělil podle jejich autorů, tedy blogerů. Celkem uvedl pět typů, mezi
které patří:
-

Částečný profesionál – používá blog jako zdroj vedlejšího příjmu;

-

Fanoušek – bloguje pro zábavu a nemá z blogu žádný příjem;

-

Profesionál na plný úvazek – blog má jako práci na hlavní úvazek;

-

Firemní bloger – blogy jako součást jeho práce nebo organizace, ve které je
zaměstnán na plný úvazek;

-

Podnikatel – blogy pro společnost, kterou vlastní.48

45

Blog. Blog.idnes.cz [online]. [vid. 2018-06-15]. Dostupné z: https://blog.idnes.cz
BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 97880-247-3452-1, s. 202-204.
47
Tamtéž, s. 200.
48
The #1 Small Business Marketing Idea. Blog.ignitespot.com [online]. [vid. 2018-06-15]. Dostupné z:
46
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2.2.5 Blogování v ČR
Období tzv. blogosféry se začalo vyvíjet téměř na úplném začátku 21.
století. Někteří odborníci v té době věřili, že weblogy zcela nahradí uživatelsky tvořená
média, tedy ta tradiční. Ještě předtím, než se objevil pojem blog, vznikl první český server,
který k weblogu můžeme přirovnat, a to i přesto, že byl spíše zpravodajský. Jmenoval se
Neviditelný pes, jeho autorem byl Ondřej Neff. Za onoho psa, který dokázal skvěle dělat
neviditelného, považoval svého německého ovčáka. Homepage webové stránky působila v
době vzniku velmi jednoduše. Kromě názvu obsahovala stručný seznam zpráv a příloh,
49
ilustraci, reklamu a nechybělo ani aktuální datum a informace o tom, kdo má svátek.

Neviditelný pes vycházel pravidelně, měl pevně danou strukturu, lidé v něm mohli najít
pravidelné rubriky a byl prvním serverem, který překročil milión návštěv uživatelů.
50
Inspiroval další periodika a sám existuje dodnes jako součást portálu Lidových novin.

Podle Antonína Pavlíčka, autora knihy Nová média, byl však nejznámějším blogem
Ostravak Ostravski, který byl psaný fonetickým přepisem ostravského dialektu. 51 Autorovi
se podařilo ukrýt svou identitu a vystupovat pouze pod tímto pseudonymem. Známým byl
v blogovém světě zejména mezi lety 2004-2006. Jeho texty se s rostoucí čteností vydávaly
knižně, na CD, byly zpracovány televizí, a dokonce vznikla i divadelní hra.

52

V roce 2000

se objevuje také první politický blog, který založil Miroslav Macek. Dnes patří mezi
největší blogové servery blog.cz, bloguje.cz, nebo blogger.com, který má na svědomí
Google. Na rostoucí popularitu blogů reagoval i Microsoft, jenž spustil svůj vlastní systém
pod názvem Windows Live Spaces. Ten byl však v roce 2011 zrušen. 53
Moderní blogovací systém je jednoduchý a uživatelsky příjemný redakční systém,
avšak jeho zdrojový kód není uživateli přístupný. Tím pádem nelze zásadně změnit jeho
funkcionalitu. Většina systémů však umožňuje uživateli upravit vzhled blogu, a to buď

http://blog.ignitespot.com/blog/small-business-marketing-idea
49
OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové
komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 234.
50
BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 97880-247-3452-1, s. 50.
51
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1742-1, s.
103
52
Dřystat' a nic neřeknut'. Zpravy.idnes.cz [online]. [vid. 2018-06-20]. Dostupné z:
https://zpravy.idnes.cz/ostravak-ostravski-popisuje-prvni-prezidentske-volby-pi1/domaci.aspx?c=A130128_1882379_ostrava-zpravy_jog
53
Got a Windows Live Space blog. Theguardian.com [online]. [vid. 2018-06-20]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/technology/blog/2011/mar/15/windows-live-spaces-deletion
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výběrem z předpřipravených šablon, nebo editací tabulky kaskádových stylů. 54

2.3 Online média a marketingová komunikace
Marketingová komunikace je jednou ze základních funkcí marketingu. Ať už se
jedná o metody a prostředky komerční, nekomerční, nebo politické, komunikace se šíří
veřejností, cílovými skupinami i jednotlivými recipienty. Zahrnuje komunikaci jak
masovou a mediální, tak prostředky venkovní reklamy, direct marketingů atd. Není
pravidlem, že má marketingová komunikace pouze podobu reklamy, může mít i podobu
poměrně propracovanějších metod public relations.55
Přesnou definici reklamy můžeme najít v zákoně o televizním a rozhlasovém
vysílání, podle které se pod tímto pojmem rozumí „jakékoliv veřejné oznámení vysílané za
úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace
provozovatele vysílání, s cílem propagovat dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu,
včetně nemovitého majetku, práv a závazků“.56 Cílem reklamy nemusí být pouze
informace o materiálních či nemateriálních produktech, nýbrž i úsilí o hlubší změnu
lidského vnímání, chování, hodnot a hodnotových preferencí. Všechny reklamy využívají
prostředky masové a mediální komunikace, mezi které patří tisk, rozhlas, televize, nebo
právě internet. V České republice se reklama podřizuje zákonu 40/1995 Sb.. 57
Internetový marketing k návaznosti na reklamu používá pojem konverze. Konverze je stav,
kdy reklama zobrazená na webu vede k přímé akci uživatele. Pod touto přímou akcí si
můžeme představit koupi nějakého zboží zákazníkem. Právě to je cílem a hlavním
smyslem reklamy na internetu.58

2.3.1 Online marketing
Jak uvádí jeden z internetových zdrojů, marketing může být zrealizovaný pomocí
,,optimalizace pro vyhledávače, vytvářením komunitních stránek, portálů, mikrostránek a
sponzorovaných počítačových her, tvorbou on-line soutěží nebo product placementu, ale i
54

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1742-1,
s.104.
55
OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové
komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 106.
56
Zákon č. 231/2001 Sb. Zakonyprolidi.cz [online]. [vid. 2018-06-27]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-231#cast1
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OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové
komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 172.
58
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virálním marketingem, blogy a sponzorovanými on-line eventy”. 59
Všechna marketingová komunikace tohoto stylu je přímá, neboť umožňuje
okamžitou odezvu zákazníka. Značnou pozornost si získávají sociální sítě, které přinášejí
firmám nové možnosti a způsoby komunikace. Ty si vytvářejí profily pro své produkty,
monitorují diskuze týkajících se jejich značek apod. Aby byl tento typ marketingové
komunikace účinný, je zapotřebí, aby byla prováděna aktivně a aktuálně. 60
Konkrétně blog může marketingovou komunikaci zprostředkovávat např. díky
reklamním bannerům, které jsou zobrazeny na blogu a za které inzerenti platí, nebo může
produkt či službu autor blogu zveřejnit přímo v publikovaném příspěvku, a to včetně
přímého odkazu na propagovaný předmět. Fungují u nás i různé reklamní systémy, které
zprostředkovávají poptávku inzerentů po kvalitních textových zpětných odkazech ze
článků. Tímto způsobem nejen blogerům poskytují možnost vydělat na obsahu stránek.
Jedním z nich je projekt BlackLinks Genius, který funguje na bázi pluginu, jenž se
nainstaluje do struktury, přičemž se blog či stránka nezmění. 61

2.3.2 Fenomén influencerů
Z hlediska online marketingu je důležité věnovat pozornost i pojmu influencer.
Označuje se tak uživatel sociálních sítí s početnějším publikem, který má moc ovlivnit
kupní rozhodnutí druhých. 62 Jakub Mařík, kromě toho, že je autorem známého blogu Scout
and the city, působí také v obsahové agentuře. Jeho hlavním úkolem je hledání
talentovaných lidí na sociálních sítích, které pak agentura spojí s firmami, pro které budou
tvořit obsah na míru.63 Pro tyto účely Jakub vytvořil typologii influencerů, která je
rozdělena do sedmi skupin:
-

blogerky;

-

instagrameři;

-

youtubeři;

-

muzikanti;

59
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-

celebrity;

-

hezké holky;

-

sportovci.64
Obecně se o fenoménu lifestylových influencerů mluví kriticky jako o regulérním

byznysu, který nestojí na pevných základech a má negativní společenské důsledky. Tito
influenceři uzavírají s firmami a podniky placená partnerství, v rámci nichž dostanou za
reklamu buď přímo zaplaceno, nebo získají věcnou odměnu, o které se zmíní na sociálních
sítích, tedy uzavřou spolupráci ve formě barteru. Jakou formu bude reklama mít,
nestanovují žádná pravidla a nikdo je fakticky nevynucuje. Už vůbec není prokázáno, že
influencer daný produkt skutečně používá a ztotožňuje se s ním. 65
Kritici dále tvrdí, že mnozí influenceři ukazují followerům pouze život, který se
točí jen kolem spotřeby věcí. Jen málo z nich mluví na svých kanálech o důležitých
tématech, třeba z oblasti politiky. Vzhledem k tomu, že publikem jsou především malé děti
a mladí lidé, pro které jsou právě tyto kanály primárním zdrojem informací, to podle nich
může být z dlouhodobého hlediska velký problém.66 Takto vedeným blogům však hrozí
riziko, že se v této sféře dlouho neudrží. Postupně mohou přijít o své čtenáře, a to třeba na
základě toho, že ztratí důvěryhodnost. Existuje však také řada blogů, které komerční
nejsou. Takové blogy se mohou objevit v nominaci na ocenění Magnesia Litera. To je
knižní ocenění, které má propagovat kvalitní literaturu. Kromě hlavní Litery za knihu roku
a dalších kategorií, uděluje i ocenění Magnesia blog roku. V tomto roce se stal vítězem
Tisíckráte. V předešlých ročnících vyhrál třeba blog Brblanina, Humans of Prague nebo
Kafe a cigárko, jehož autorkou je Marie Doležalová.67 Cílem některých nekomerčních
blogů může být i pouhá motivace čtenářů. Jedním z nich je blog Weef's world, jehož
autorka se čtenáři sdílí tipy na cestování a způsoby, jak být šetrnější k přírodě. K tomu jí
pomáhá i její e-shop, který pojmenovala Míň věcí, víc zážitků. Všechny věci jsou
vyrobeny eticky a jsou ekologické. Pořídit se na něm dá třeba bavlněná taška. 68
Co je však zcela jistě negativním faktorem, že děti nepoznají neoznačenou reklamu,
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kterou na internet blogeři a youtubeři vkládají. Agentura Ipsos pro Fakultu sociálních věd
Karlovy univerzity provedla výzkum, ve kterém na toto téma pokládala otázky dětem ve
věku od devíti až patnácti let. Výsledky ukázaly, že neoznačenou reklamu bez nápovědy
pozná pouze jedno dítě z deseti. Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové
komunikace a public relations, uvedla, že hlavním důvodem, proč děti youtubery sledují, je
zábava. Příspěvky influencerů podle ní dětem připadají zajímavější než cokoli jiného v
dalších médiích. Podle psychologa Marka Vranky je tento druh zábavy v pořádku, avšak
dospělí by měli dětem vysvětlovat souvislosti a učit je kriticky myslet. Nejen Hejlová je
přesvědčena, že jsou blogeři a youtubeři vždy odpovědní za to, aby placenou propagaci v
příspěvku řádně označili. Řada z nich to však z důvodu obavy ze ztráty fanoušků nedělá. 69
Na základě toho Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity ve spolupráci se
Sdružením pro internetový rozvoj, formulovala pravidla pro označování reklamy na
sociálních médiích, která by se podle zákonů měla dodržovat. Jeden ze zákonů, v rámci
kterého by se influenceři měli vyvarovat klamavé reklamy, je i zákon č. 40/1995 Sb. o
regulaci reklamy, ale také zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb. Tento zákon
například říká: “Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud prodávající:
j) využívá redakční prostor ve sdělovacích prostředcích k placené propagaci svého výrobku
nebo služby, aniž by spotřebitel mohl z obsahu sdělení, z obrázků nebo ze zvuků
jednoznačně poznat, že se jedná o reklamu.” 70
Lidé tato pravidla mohou nalézt na webové stránce ferovareklama.cz. Kromě toho
se tam dozví, proč je označení reklamy důležité. Důvodem je zodpovědnost influencera,
tedy právo publika vědět, který z příspěvků je reklamou, a především pak to, že není-li
reklama označená, jedná se o reklamu skrytou a ta je nelegální. Označit reklamu je tedy
influencerova povinnost. Ona pravidla jsou rozdělena do dvou částí, jedna část je
pojmenována „co nesmíš dělat„ a druhá část “co musíš dělat“. 71
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3. Praktická část
Praktická část je rozdělena do několika částí. V úvodu jsou představeny jednotlivé
blogerky, které byly pro porovnání vybrané. Následně se práce zaměřuje na firmy, které
s nimi spolupracují.
V další kapitole je popsaná vybraná metodologie výzkumu, tedy dotazníkové
šetření. Následuje samotný výzkum včetně vyhodnocení dosažených výsledků. Odpovědi
blogerek jsou v rámci zachování soukromí anonymní a každá blogerka je označena pouze
číslem. Pro větší proniknutí do problematiky je zahrnut i rozhovor s generální ředitelkou
agentury Elite Bloggers, jež se úzce váže na vybranou a zkoumanou jednotku. Poskytuje
jiný pohled na vztah mezi blogerkou a firmou, a především se při odpovědích opírá o
reálná čísla, a to např. v případě dosahů. Pro detailnější porovnání českého a slovenského
trhu v této oblasti je výzkum zaměřen i na čtenost jednotlivých blogů a počet sledujících,
tzv. followers na sociálních sítích, zejména Instagramu. Čtenost prozrazuje,

jak jsou

jednotlivé blogerky oblíbené a jak velké pole fanoušků mají. To samé platí i v případě
sledujících na Instagramu.

3.1 Představení blogerek
Pro porovnání bylo zvoleno celkem třináct nejznámějších blogů, z čehož šest z nich
je českých a sedm slovenských. Mezi české patří blogerky Dom by Dom, Ejvi Freedom, A
Cup of Style, Tereza in Oslo, Dblog, Time to Fit. Tyto zvolené blogerky patří mezi top
blogery České republiky. O tom svědčí i fakt, že se několikrát umístili v Czech Blog
Awards, což je soutěž zaměřující se přímo na blogery. Ze Slovenska byly ze stejných
důvodů zvoleny blogy Janatini, Dorotagreta, Jedzamiluj, Style of Becca, Life in Pictures,
Sweet lady lollipop, Lapkinn.
Výše zmíněné blogy jsou nebo byly zastupovány agenturou Elite Bloggers, s jehož
generální ředitekou je v kapitole 3.4 rozhovor.
Dom by Dom – blog Dom by Dom založila autorka Dominika Lukášová v roce
2014. Měl se zaměřovat pouze na téma fashion, avšak postupem času se začal měnit v
lifestyle a jak sama Dominika říká, odráží nyní celý její život. 72
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Ejvi Freedom – v roce 2010 založila svůj blog Eva Mchitarjan, a stala se tak jednou
z prvních fashion blogerek v České republice. Blog Ejvi Freedom je zaměřený na fashion a
lifestyle. Po třech letech jeho působení Eva zrealizovala také první workshop pro začínající
blogerky. Před rokem vyšla její první kniha Svatební přípravy podle Ejvi. V současnosti je
maminkou Edgárka s čím souvisí i to, že se její blog stává více mamablogem a začíná cílit
na maminky s dětmi.73
A Cup of Style – autorkami blogu jsou dvě sestry – Nicole a Lucie Ehrenbergerovy.
V roce 2009 si založila každá svůj blog, avšak po chvíli se rozhodly, že začnou blogovat
společně, a spojí tak síly. V roce 2014 ke společnému blogu přidaly i stejnojmenný
YouTube kanál, který má dnes již přes 200 000 odběratelů. To, že jsou velmi úspěšné, se
ukázalo i na ocenění v anketě Blogerka roku v kategorii fashion, kterou vyhrály již pětkrát
za sebou, a to od roku 2013. Kromě blogerských aktivit vydaly i knihu Móda, krása a
životní styl a již druhým rokem je v prodeji jejich motivační diář. 74
Tereza in Oslo – Tereza začala s psaním blogu v roce 2012. Píše o všem, co jí baví,
inspiruje a motivuje. Pouhé dva roky po založení blogu se stala vítězkou v ocenění
Blogerka roku v kategorii Life. Společně se svým manželem, jenž je původem z Norka,
založila v roce 2015 českou firmu Elite Bloggers. V roce 2017 vydala knihu, která se stala
bestsellerem – Šlehačková oblaka. 75
Dblog – blog Dblog byl založen v roce 2014. Jeho autorkou a zakladatelkou je
Dominika Pokludová. Jak sama říká, na blogu se dá najít od všeho trochu. Nejvíc se však
věnuje fitness, jídlu, módě a cestování.76
Time to Fit – blog byl založen v roce 2014. Autorkou je Eliška Hudcová, která se
věnuje především módě, cestování a fitness. Kromě blogu se podílí i na tvorbě pořadu
Minuta módy, který je pravidelně vysílaný na internetové televizi Stream.cz. 77
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Janatini – prvním slovenským blogem je blog Jany Tomas s názvem Janatini. Její
blog je specializovaný na módu, a dokonce i ona sama se módou živí jako módní stylistka
a poradkyně.78
Dorota Greta – Dorota a Gréta jsou jména dvou dcer autorky blogu Michaly
Greškové. Blogerka sama označuje blog za „mama blog“. Na svém blogu ale nepíše jen o
svých dětech, ale také o módě, cestování a celkově o svém životě. 79
Jedzamiluj – v roce 2016 si založila vlastní blog i fotografka Kai Mitt. Její blog je
především lifestylový. Můžeme si na něm přečíst něco o zdravém jídle a životním stylu
udržitelnosti. Kromě rubriky lifestyle, má na blogu i rubriky food a travel. 80
Style of Becca – Rebeka Šuchterová je blogerkou od roku 2009, kdy si založila svůj
osobní blog. Je zaměřen na fashion a lifestyle a příspěvky jsou postaveny především na
velmi kvalitních fotkách.81
Life in Pictures – Lucie se na blogu věnuje především tématům beauty, fashion a
lifestyle. V roce 2015 se umístila na druhém místě ve slovenském ocenění Bloger roka
2015 v kategorii beauty.82
Sweet lady lollipop – blogerka Ivana Petrušová spustila svůj blog v roce 2010.
Bloguje o každodenním oblečení, svých pocitech, zážitcích, myšlenkách a lidech, které ji
obklopují. Mezi jejími příspěvky můžeme najít i inspiraci v podobě outfitů nebo všemožné
recenze na produkty. 83
Lapkinn – v roce 2013 založila Linda Babušík Adamčíková blog s názvem Lapkinn
dressbox. Až o pár měsíců byl přejmenován na Lapkinn a to z toho důvodu, že se k ní
přidal její současný manžel Dominik Babušík, který je profesionálním fotografem. V roce
2015 byl blog oceněn titulem Blogerka roka v kategorii móda. A právě na módu je blog
zaměřen.84
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Lapkinn společně s Janatini, Dorotagreta a Jedzamiluj v současné době již nejsou
součástí agentury Elite Bloggers. Důvody rozvázání spolupráce uvedla v rozhovoru její
generální ředitelka Sandra, a to v otázce č. 9.

3.2 Představení firem
Byly vybrány firmy, jež spolupracují s firmou Elite Bloggers a jež působí jak na
českém trhu, tak na slovenském. Celkem byly dotazovány tři firmy, a to konkrétně
Samsung, Parfumerie Douglas a Bellissima.
Samsung – Společnost Samsung byla založena v Koreji roku 1969. Nejprve začala
s výrobou černobílých televizorů, avšak postupně se začala soustředit i na ostatní domácí
spotřební elektroniku a později i na mobilní telefony. Dnes se řadí mezi deset největších
značek na světě v oblasti elektroniky. 85
Parfumerie Douglas – Douglas pochází z Německa, kde se otevřel první kamenný
obchod již v roce 1910, a to konkrétně v Hamburku. Kromě parfémů je Douglas také
prodejcem kosmetiky několika značek. V současné době nabízí přes 35 tisíc produktů.
V České republice má osmnáct kamenných obchodů a dva na Slovensku. 86
Bellissima – značka Bellissima vznikla v roce 2008 v Itálii. Byla projektem
italského výrobce domácích spotřebičů IMETEC. Prvním produktem, který uvedla na trh,
byla žehlička na vlasy. V průběhu její existence se však kromě technologií určené k péči o
vlasy začala soustředit i na péči o tělo, pokožku a nehty. Zakládá si na technologiích, které
mají specifický design, snadno se používají a jsou účinné. 87

3.3 Metodologie
Pro účely práce je zvolena kvalitativní metoda výzkumu, a to konkrétně
dotazníkovým šetřením. Pojem metoda lze jednoduše vysvětlit jako určitý způsob práce,
který nás dovede k cíli. Tyto metody se nejčastěji rozdělují na kvalitativní a kvantitavní.
Zatímco kvantitavní údaje jsou především o číselně vyjádřených veličinách, kvalitativními
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zjišťujeme skutečnosti, ze kterých na rozdíl od kvantitavních metod nelze sestrojit tabulky
ani grafy.88
Kvalitativní metoda
nestruktovaným

může být prováděna:

dotazováním

jedinců,

skupinovou

„participativním pozorováním,
diskuzí,

nestrukturovaným

pozorováním, analýzou existujících dokumentů nebo audiovizuálních médií, konverzační
analýzou, analýzou diskurzu, biografickou metodou, případovou studií atd.“89 Základní
techniky sběru dat jmenuje i Jiří Reichel ve své knize, zabývající se metodologií sociálních
výzkumů. Podle něj do těchto technik patří: „pozorování, rozhovor (nebo interview),
dotazník, studium dokumentů a experiment.“ 90 Kvalitativní metoda je typická pro výzkum
sociální, tedy pakliže jsou zkoumanou jednotkou živé osoby. Dotazování je založeno na
kladení otázek, které mohou být pokládány v rámci rozhovoru či dotazníku. Všechny
otázky musí být věcné a k tématu. Existuje několik zásad pro tvorbu otázek, mezi které
patří především srozumitelnost. Otázka by např. neměla obsahovat cizí slova a odborné
termíny, stejně tak by neměly obsahovat odborné, profesní ani jiné slangy. Též bychom se
měli vyvarovat slovům jako láska, nebo spravedlnost, protože každý dotazovaný si pod
tímto pojmem může představit něco jiného. V rámci srozumitelnosti, by otázka neměla být
ani příliš dlouhá a naopak by měla být hlavně jednoznačná. 91 V rámci dotazování se
rozlišují tři typy otázek, a to konkrétně otázky volné, polouzavřené a uzavřené. Pro účely
tohoto výzkumu byly zvoleny volné neboli otevřené, které dávají respondentovi možnost
zcela volné odpovědi. Nevýhodou volných odpovědí je, že jsou náročné na zpracování,
avšak na druhou stranu na ně každý respondent může odpovědět tak, jak uzná za vhodné.
Na zpracování jsou jistě jednoduší odpovědi na uzavřené otázky, neboť respondent pouze
vybírá z nabízených, předpřipravených možností. Zde je však nevýhodou to, že dotazovaný
nemusí zcela souhlasit s odpovědí, kterou zvolí, tedy může dojít k určitému zkreslení.
Tento problém řeší polouzavřené otázky. Kromě nabízených možností je možné odpovědět
na otázku i vlastní odpovědí.92
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Práce též obsahuje rozhovor, který se může aplikovat jak při kvalitativních, tak při
kvantitavních přístupech. Respondentem byla pouze jedna osoba z čehož vyplívá, že jde i
v tomto případě o výzkum kvalitativní. Rozhovor může mít podobu volného,
polostrukturovaného, nebo strukturovaného. Strukturovaný rozhovor, jenž je pro práci
využit, má předem určené otázky a je stanoveno i jejich pořadí. Otázky jsou volné a data
získaná z tohoto typu rozhovoru se ze tří možností nejlépe vyhodnocují. 93

3.3.1 Dotazníkové šetření
V dotazníkovém šetření bylo položeno celkem třiadvacet otázek. Čtrnáct z nich
bylo určených blogerkám a devět firmám. Všechny dotazy směřovaly k danému tématu a
výzkumu. Bylo zjišťováno, jaké motivy vedou blogerky k přijetí spolupráce, zdali přijímají
i spolupráce barterové, popřípadě za jakých podmínek. Ve spojitosti se spolupracemi bylo
zjišťováno též časové rozpětí, a to konkrétně jestli mají blogerky více krátkodobých, nebo
dlouhodobých spoluprací a které preferují. Zkoumáno bylo i to, zda blogerky udržují
poměr mezi placenými a neplacenými spolupracemi a zdali dbají na to, aby nepropagovaly
konkurenční značky ve stejnou dobu. Cílem jedné z otázek bylo dále zjistit, jak blogerky
vnímají zastupování agenturou.
Dotazník obsahuje také otázky týkající se klíčového porovnání české a slovenské
blogosféry. Všem blogerkám byla položena otázka, jež zkoumala zájem o blogy právě
opačného národu. České blogerky odpovídaly na otázku, zda čtou i slovenské blogy, a
naopak. Položena byla také otázka mířící na rozdíly mezi českým a slovenským blogem,
tedy zda si samy blogerky nějakých rozdílů všímají a vnímají je.
Vzhledem k tomu, že jsou dnes již placené příspěvky, tedy příspěvky, za které
firmy blogerkám vyplácí finanční odměnu, na denním pořádku, dotazník se věnuje i jim.
Zajímá se o to, jak na ně reagují lidé a zda je vůbec blogerky označují.
Druhý vytvořený dotazník, jenž je určen firmám, se zajímá o celkovou spokojenost
se spoluprací s blogerkami, o její výhody a nevýhody a též o délku spoluprací. Všechny
kladené otázky mají objasnit pohled na tento druh marketingu. Pro zjištění jeho růstu, či
naopak poklesu se v dotazníku objevuje i otázka týkající se firemního budgetu, který je
právě na tento marketing každoročně vyčleněn. Firmám byly dále položeny dotazy, které
zjišťovaly rozdíly mezi Českou republikou a Slovenskem. Mezi ně patřila např. míra
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spoluprací v obou zemích nebo rozdíl v kampaních. Vzhledem k tomu, že kromě blogů
existuje dnes i řada sociálních sítí, které influenceři využívají, důležitou otázkou je i to, na
jaké z nich se firmy momentálně soustředí. Tedy zda je blog hlavním nástrojem pro tento
typ marketingu, či nikoliv a jak vidí tento druh spolupráce do budoucna.

3.3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření
Tato kapitola je rozdělena do dvou částí. V první je vyhodnocen dotazník patřící
blogerkám a v druhé dotazník, který je určen firmám.

3.3.2.1 Vyhodnocení odpovědí blogerek
První otázka, která byla položena všem blogerkám, se zaměřovala na podmínky
přijetí spolupráce. Většina blogerek odpověděla, že klíčové není to, kolik peněz za
spolupráci obdrží, ale především to, zdali se daný produkt hodí do konceptu jejich blogu a
jestli se jim líbí. Tedy ani jedna nepřijímá všechny nabízené spolupráce, ale snaží se je
selektovat a sama si mezi nimi vybírá. Skutečnost, že si blogerky mohou mezi
spoluprácemi vybírat, naznačuje, že jejich počet roste a není nízký. Jedna z blogerek na
otázku odpověděla: „Spolupráce si vybírám podle toho, jestli jsou pro mě přirozené,
zapadají do konceptu blogu a mají přidanou hodnotu i pro moje čtenáře.“ 94
Další otázka se soustředila na délku spoluprací, a to přesněji zdali jich blogerky
mají více krátkodobých, nebo dlouhodobých. Kromě jedné influencerky by všechny
preferovaly dlouhodobé spolupráce, které, jak uvedla další z blogerek, jsou více
přirozenější a uvěřitelnější. Jedna z českých blogerek také uvedla, že jsou pro ni i pro
klienta právě dlouhodobé efektivnější. Z odpovědí vyplynulo, že více mají blogerky
spoluprací dlouhodobých a ostatní, které mají více krátkodobých, by dlouhodobé
preferovaly. Co se týče spoluprací placených a neplacených, většina dotazovaných uvedla,
že neplacené, tedy barterové spočívající v reklamě výměnou za produkt, přijímá, ale pořád
má převahu spoluprací placených. Tedy je jisté, že se ustupuje od trendu barteru a blogerky
se stávají plně ohodnoceným nástrojem marketingu. Barter blogerky ve většině případů
volí pouze tehdy, když je nabídka opravdu výhodná, jedná-li se o charitu nebo když je jim
značka natolik sympatická, že jí chtějí pomoct. S barterem souhlasí většinou i tehdy, jde-li
o nehmotné věci. Dotazované blogerky také převážně dbají na to, aby nepropagovaly
konkurenční značky ve stejnou dobu. Některé méně známé blogerky na to však nedbají. To
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není dobré především pro firmy, neboť se snižuje důvěryhodnost blogerů a čtenář pak neví,
čemu má věřit.
Na otázku, která kampaň byla podle blogerek nejúspěšnější, vybrala každá
rozdílnou značku. Důvodem by mohla být i výše zmiňovaná zjištění, že každá si vybírá
takovou spolupráci, která jí nejvíce zapadá do konceptu blogu a se kterou se dokáže
nejlépe ztotožnit.
Kromě čtyř blogerek, které již s Elite Bloggers přímo nespolupracují, byla ostatním
položena i otázka týkající se právě zastupování agenturou. Všechny uvedly, že fakt, že jsou
agenturou zastupovány, je pro ně spíše výhodný. Mezi výhody označovaly blogerky
nejčastěji úsporu času, vyjednání lepších podmínek, profesionalitu. Díky agenturám se tak
blogování dostává na vyšší úroveň. Mezi nevýhody pak uváděly chybějící osobní kontakt s
klientem.
S ohledem na porovnání českého a slovenského blogování byla položena českým
blogerkám otázka, která se zaměřila na čtení slovenských blogů. Všechny Češky uvedly
buď, že slovenské blogy nečtou vůbec, nebo jen zřídka. Na druhou stranu Slovenky na
stejnou otázku, akorát týkající se čtení českých blogů, odpovídaly jinak. Pouze jedna z nich
uvedla, že české blogy nečte. Tato nevyváženost může být zapříčiněna především
jazykovou bariérou, která způsobuje, že Češi slovenštině špatně rozumí. 95
Odpovědi na otázku „v čem vidí rozdíl mezi českým a slovenským blogovým
světem“ byly různorodé. Některé odpovídaly, že mezi nimi žádný rozdíl nevidí. Avšak
několik z nich si je rozdílu vědoma, především pak ty slovenské. Jedna z českých blogerek
uvedla: „V ČR jsme o cca dva roky napřed. Slovenské blogy se musí poprat s tím, že i
slovenští čtenáři čtou české blogy, takže jejich konkurence má velký náskok.“ 96 Některé ze
slovenských blogerek vnímají největší rozdíl v počtu sledujících na sociálních sítí, avšak
všímají si i toho, že český trh je víc rozvinutý. Mezi odpovědi od jedné ze slovenských
blogerek patří tato: „Čechy majú silnější following a viac blogerov, trh je rozvinutejší.“ 97
Označování reklamy, či všeobecně spoluprací, by u influencerů nikdy nemělo
chybět. Až na jednu tázanou blogerku všechny ostatní spolupráce označují. Podle jedné to
po nich dokonce žádá sama zastupující agentura. Většina blogerek je označuje především
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Mladí Češi už slovenštině nerozumí. Hospodarskenoviny.cz [online]. [vid. 2018-06-20]. Dostupné z:
czhttps://ihned.cz/c3-21756030-000000_d-21756030-mladi-cesi-uz-slovenstine-nerozumi
96
Viz. Příloha č. 1
97
Viz. Příloha č. 1
26

proto, že chce být upřímná ke svým čtenářům. Uvědomují si tedy, že i tento druh
marketingu se řadí do reklam, které nás každodenně obklopují, a je potřeba, aby lidé
sponzorované příspěvky poznali a odlišovali. Podle většiny blogerek na označenou
reklamu navíc čtenáři reagují spíše pozitivně nebo neutrálně. Avšak některé blogerky mají
zkušenost i s negativním feedbackem a jedna z nich komentuje označování reklamy takto:
„Mám pocit, že akonáhle niečo ako spoluprácu označím, tak to z hľadiska aktivity
(komentáre, likes) poväčšine ignorujú. Ale neprevapuje ma to, stretávajú sa s tým aj iné
blogerky a chápem aj pohľad/správanie čitateľa.“ 98

3.3.2.2 Vyhodnocení odpovědí firem
Firmy byly nejprve dotázány, zda již s některým blogerem spolupracovaly a zda
byly se spoluprací spokojení. Ani jedna odpověď nebyla jednoznačná. Dvě z firem uvedly,
že většinou spokojené byly, třetí uvedla: „Ano i ne. Veškerou spolupráci je nutné probrat
do těch nejmenších detailů, aby byly spokojené obě strany.“ 99
Tento typ spolupráce se i díky zastupujícím agenturám tedy ještě stále formuje a
neustále zlepšuje. To, že o tento typ propagace roste zájem, tvrdí i jedna z firem, která na
otázku týkající se každoročně vyčleněného budgetu uvádí, že rozpočty na tento okruh
každoročně rostou. Zástupkyně jedné z firem odpověděla: „Osobně bych řekla, že budget
na spolupráci s blogery stagnuje a zvyšuje se budget na spolupráci s influencery.“
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Co se

týče výhod a nevýhod, jež spatřují firmy při spolupráci, jsou poměrně různorodé. Mezi
výhody uváděly firmy např. přátelskou atmosféru, snazší přístup k širokému publiku nebo
flexibilitu. Na druhou stranu mezi nevýhody pak firmy uvedly, že některé blogerky
propagují příliš mnoho produktů nebo že značku nemusí vždy bloger zpropagovat v
dobrém světle.
Blogery si na spolupráci ve většině případů dle dotazníků vybírají firmy samy.
Stejně jako blogerům i firmám musí právě on zapadat do celkové tváře firmy. Volí tedy
hlavně ty, kteří mají k produktu blízko, hodí se jim do plánované kampaně a též je důležitá
i cílová skupina. Jedna z firem uvedla, že s výběrem jim pomáhá agentura, jež blogery
zastupuje. Tím lze taktéž poukázat na rozvoj tohoto typu marketingu. S ohledem na délku
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spolupráce jsou firmy za jedno s blogery. Též upřednostňují dlouhodobou spolupráci, která
pozitivně působí na branding.
Firmy byly dotázány i na rozdíly mezi českým a slovenským trhem. Všechny tři
firmy více spolupracují s českými blogery. Důvody komentovala jedna z firem následovně:
„Naše společnost má více poboček v ČR, a tedy spolupracujeme více s českými blogery.
Slovensko je pro nás však s ohledem na expanzi v rámci tamního trhu čím dál důležitější.
Do budoucna plánujeme navázat více spoluprací i tam.“
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Další firma uvádí jako důvod i

nedostatek kvalitních slovenských blogerů a blogerek. V konceptu spoluprací dvě ze tří
firem nespatřují rozdíl, avšak třetí poukazuje na to, že pro spolupráci na Slovensku je
vyčleněn menší budget, a tedy rozdíly zde jsou. Jedna z firem vidí rozdíl i mezi českým a
slovenským zákazníkem. Z pohledu firmy totiž zjistila, že oba zákazníci mají zájem o jiné
produkty.
Zajímavým faktem je i to, na jaké sociální sítě se v marketingové strategii firmy
soustředí. Všechny firmy uvedly ve své odpovědi sociální síť Instagram. Tedy ačkoliv
firmy spolupracují s blogerkami, které oproti jiným influencerům disponují blogem, i tak
spolupráci cílí spíše na Instagram. Při výběru ale hraje velkou roli i to, zda má blogerka na
Instagramu silnou základnu sledujících.
Na budoucnost influencerů má každá firma jiný názor. Jedna firma tvrdí, že
spolupráce s blogery momentálně stagnuje, a ani v budoucnu neporoste, ani neklesne. Jiná
má v plánu s blogery uskutečnit workshopy a foto content. Poslední komentuje budoucnost
spolupráce s blogery takto: „Toto je něco, co se nedá úplně naplánovat, protože trendy v
této oblasti se opravdu velmi rychle mění. Kdo ví, možná do tří let už nikoho nebudou
zajímat. Nebo naopak začnou ještě víc. To ale s jistotou nikdo neví. Éra supermodelek,
které byly silnými influencerkami po téměř dvě dekády, skončila ze dne na den – a
definitivně.“102

3.4 Elite Bloggers
Elite Bloggers působí na českém trhu od roku 2015. Pouhý půl rok potom, co
agentura vznikla, do ní nastoupila nynější generální ředitelka Sandra Richterová, se kterou
je v příloze k přečtení rozhovor. V době jejího nástupu byla agentura pouhým start-upem a
její podoba se stále formovala. Vznikla s cílem zprostředkovávat smysluplné spolupráce
101
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mezi blogerem a firmou. Navíc v jejích prostorách vzniklo pro blogerky také jakési
zázemí, kde se mohou setkávat a často se zde konají různé workshopy a eventy. V České
republice je jedinou agenturou svého druhu a její zakladatelé tento koncept převzali ze
Skandinávie, kde je obecně blogování na jiné úrovni a je zcela běžné, že agentury blogerky
zastupují.
Počet zastupovaných blogerek v Elite Bloggers stále roste a dnes už agentura
zastupuje blogerky i na Slovensku. Celkem je jich v současné době 24, z toho čtyři z nich
jsou slovenské. Tento nepoměr je podle generální ředitelky agentury způsobený tím, že se
tento typ trhu na Slovensku stále formuje, což znamená i to, že slovenské blogerky nemají
takové dosahy jako české. Avšak dosah není jediným vstupním faktorem do agentury.
Sleduje se např. i potenciál, který daní blogeři nabízí.
Ne vždy je však zastoupení bezproblémové. Již se čtyřmi blogery musela agentura
spolupráci rozvázat. Důvody komentuje generální ředitelka takto: „Slovenský trh se ještě
stále rozvíjí. Firmy teprve zjišťují možnosti, trh nemá jasný řád a vše se formuje pomalu.
Dalo by se říct, že je Slovensko tak o rok pozadu za Českou republikou, co se vývoje této
marketingové sféry týče. I z toho důvodu jsme nebyli schopni některým slovenským
blogerkám poskytnout takové podmínky a zastoupení, které by pro ně bylo výhodné a
atraktivní.“103 Také dodává, že s některými dále spolupracují externě.
Stejně jako počet zastupujících blogerek, zvyšuje se také počet klientů, tedy firem,
které o spolupráci s nimi mají zájem a každoročně si na tento typ marketingu vyčleňují
vyšší rozpočet. V drtivé většině kontaktuje agenturu sama firma, která má o spolupráci
zájem. Nikoliv naopak. To svědčí o tom, že influencer marketing je dnes velkým trendem.
Výběr blogerek, které pak mají možnost s těmito firmami spolupracovat, vybírá hlavně
sama agentura s ohledem na to, zda blogerka do spolupráce zapadá a zda bude spolupráce
skrz ni přirozená. S každou blogerkou má firma uzavřenou smlouvu, která kromě pravidel
definuje také závazky a etické zásady.
Co se týče rozdílů mezi českým a slovenským světem, hned prvním by mohl být
fakt, že na Slovensku není žádná firma, která by se Elite Bloggers podobala. Tedy
neexistuje tam firma, která se specializuje pouze na zastupování a spolupráci s blogerkami.
V České i Slovenské republice např. působí firma The Hive, která však zastupuje
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především youtubery.104 Richterová dále komentuje rozdíly, které jsou patrné z vnitřního
fungování agentury: „České blogerky mají obecně větší publikum. Ze statistik také vidíme,
že dost slovenských čtenářů čte i české blogy, ale není tomu naopak. Tedy čeští čtenáři
nečtou tak často slovenské blogy.“ 105
Vzhledem k tomu, jaký je tento druh marketingu zájem, generální ředitelka Elite
Bloggers doufá, že v budoucnu se bude firmě dařit a bude ještě více možností, jak zlepšit
kvalitu blogování. Dodává, že již plánují mnoho projektů, přičemž jedním z nich se týká
označování reklam, na kterém si jako firma zakládají.

3.5 Porovnání českých a slovenských blogů (čtenost, Instagram, míra
spoluprací)
Čtenost, nebo návštěvnost blogu je pro blogery jednou z klíčových hodnot. Ukazuje
to, jak početné pole fanoušků mají, a tím pádem i to, jaký mají dosah a vliv. To je velmi
důležité pro firmy, které s nimi chtějí navázat spolupráci. Agentura Elite Bloggers si u
každé blogerky, kterou zastupuje, tato čísla pravidelně zaznamenává a aktualizuje. Pro
účely této práce byly statistiky agenturou poskytnuty, avšak názvy blogů a jejich čísla
budou drženy v anonymitě. Pro lepší orientaci je vytvořena tabulka, kde jsou jednotlivé
blogerky označeny čísly a ke každé uvedené číslo, které označuje návštěvnost blogu za
uplynulý měsíc. K některým slovenským blogerkám bohužel data agentura nemá, avšak i
přesto lze z tabulky vyčíst několik faktů. Nejvyšší měsíční návštěvnost blogu má jedna z
českých blogerek. Její návštěvnost dosahuje téměř k šedesáti tisícům. Slovenská blogerka s
nejvyšší návštěvností se přitom blíží pouze ke třiceti tisícům. Získaná data také ukazují, že
ani jedna ze zkoumaných českých blogerek nemá návštěvnost nižší než deset tisíc. Avšak
na druhé straně u Slovenek se tato situace vyskytuje hned dvakrát.

Česká republika

Slovensko

měsíční čtenost

měsíční čtenost

blogerka 1

51 642

blogerka 1

26 857

blogerka 2

19 179

blogerka 2

data nejsou k dispozici
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blogerka 3

29 279

blogerka 3

data nejsou k dispozici

blogerka 4

57651

blogerka 4

data nejsou k dispozici

blogerka 5

12 557

blogerka 5

17 000

blogerka 6

20 915

blogerka 6

7235

X

blogerka 7

5403

x

Tabulka 1: Měsíční míra návštěvnosti vybraných blogů za měsíc červen 2018. Zdroj:
vlastní.
K detailnějšímu porovnání českých a slovenských blogerek se práce zabývá také
jednou ze sociálních sítí – Instagramem, a to konkrétně počtem sledujících, nebo tzv.
followers každého zkoumaného subjektu. Instagram je aplikace, která je určená primárně
pro sdílení fotek a videí. V současné době ho má přes 800 milionů uživatelů po celém
106
světě, z toho v České republice tuto sociální síť používá okolo 1,5 milionu lidí.
Není

proto divu, že je mezi blogerkami velmi oblíbený. Výzkum byl proveden ke dni 28. 6.
2018 a pro jeho účely byla využita přímo ona aplikace. Výsledky byly pro lepší
přehlednost zaneseny do tabulky, ve které jsou ve dvou sloupcích seřazeny české a
slovenské blogerky, a to od největšího počtu sledujících po nejnižší. Z tabulky lze jasně
vyčíst, že české influencerky mají daleko větší pole fanoušků než slovenské. První příčka
se liší dokonce o víc jak sto tisíc followers. Od konce nemá žádný ze zkoumaných českých
blogů méně než deset tisíc sledujících, zatímco ve slovenském výběru najdeme dvě
blogerky, pro které toto platí.

CZ

počet sledujících

SK

v tis

A Cup of style

151

Sweet lady lollipop

Dblog

82,7

Janatini

106

počet sledujících
v tis
33
24,8

Instagram – Co to je a proč na něm být. Zuzanatvrda.cz [online]. [vid. 2018-06-20]. Dostupné z:
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Time to fit

38

Dorotagreta

16,1

Tereza in Oslo

36,5

Lapkinn

14,6

Ejvi Freedom

28,3

Style of Becca

10,6

Dom by Dom

28,1

Life in Pictures

4,9

Jedzamiluj

4,4

X

x

Tabulka 2: Počet sledujících na Instagramu u vybraných českých a slovenských blogerek.
Zdroj: vlastní.
Dalším důležitým ukazatelem je i míra, respektive počet placených spoluprací,
které každá z vybraných blogerek má. Pro účely práce byl využit opět Instagram, a to
konkrétně v období celého měsíce června letošního roku. S výjimkou jedné blogerky
všechny ostatní takový druh spolupráce označují, ať už slovem ad, sponsored, nebo třeba
jednoduše slovem spolupráce. A právě taková označení byla v provedeném průzkumu
klíčová. Ze získaných výsledků lze vyčíst, že české blogerky mají v průměru pět
označených placených spoluprací za měsíc a slovenské čtyři. Zajímavým faktem tedy je, že
těchto příspěvků mají české i slovenské blogerky podobně. Nejvíc jich má česká blogerka
Time to fit a nejméně slovenská blogerka Jedzamiluj, která je ale právě jedinou
z vybraných blogerek, která reklamu neoznačuje. Podobná míra spoluprací může však být
zapříčeněna tím, že všechny blogerky zastupovala, nebo zastupuje stejná agentura, která
má pro všechny blogerky stejný okruh klientů. Neboť i s blogerkami, které v současné
době již nezastupuje, může agentura spolupracovat externě. Pro lepší orientaci byla
vytvořena tabulka, ve které jsou všechny získaná data zanesena.

České blogerky

Počet označených
spoluprací

Slovenské blogerky

Počet označených
spoluprací

Dom by Dom

4

Janatini

6

Ejvi Freedom

7

Dorotagreta

2

Nicole (A Cup of Style)

5

Jedzamiluj

0

Lucie (A Cup of Style)

4

Style of Becca

6
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Tereza in Oslo

3

Life in puctures by Lu

3

Dblog

4

Sweet lady lollipop

9

Time to Fit

11

Lapkinn

5

Tabulka 3: Počet označených spoluprací vybraných blogerek za měsíc červen 2018. Zdroj:
vlastní.

4. Závěr
Tato bakalářská práce ukazuje, že blogování, ale i influencer marketing jako takový
je v dnešní době obrovským trendem. Svědčí o tom nejenom stále vzrůstající počet
zakládaných blogů, stoupající počet čtenářů a fanoušků, ale i zájem firem. Jak bylo
ukázáno v praktické části, jejíž součástí byl dotazník vyplněný firmami, které s influencery
spolupracují, firmy tento fenomén vnímají a každým rokem na tento druh propagace
vyčleňující stále větší rozpočty.
Jak vyplynulo z teoretické části této bakalářské práce, oblíbenost blogování v
České republice stále stoupá. Stejně tak stoupá zájem o blogery jako o nástroj marketingu.
To dokazuje především podkapitola č. 2.3.1, která jako největší pozitivum blogování
uvádí, že všechna marketingová komunikace tohoto stylu je přímá, neboť umožňuje
okamžitou odezvu zákazníka. 107 Díky tomu se může značka lépe propojit se zákazníky, a
přímo tak ovlivňovat samotný branding značky.
Přibývající počet firem, které mají zájem o spolupráci s blogery, roste i možnost
blogerů si spolupráce opravdu pečlivě vybírat a propagovat jen to, za čím si opravdu stojí a
s čím se dokáží ztotožnit. Toto zjištění vyplynulo z dotazníků, kde většina dotazovaných
blogerek uvedla, že si spolupráce volí na základě toho, jestli se k ní značka hodí, zda se s
ní dokáže ztotožnit a zda je pro ni spolupráce přirozená. S ohledem na to preferují spíše
dlouhodobé spolupráce, které vyhodnotily pozitivně nejenom blogerky, ale i dotazované
firmy. Z odpovědí je patrné, že díky dlouhodobým spolupracím se může bloger se značkou
lépe propojit a na čtenáře pak spolupráce působí mnohem přirozeněji. Firmy oceňují fakt,
že bloger značku lépe pozná a více se s ní propojí.
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S narůstajícím zájmem o blogery, jako součástí marketingových strategií, roste i
počet firem, která zakládají oddělení zaměřující se na influencer marketing. Patří mezi ně
např. Follow bubble, která na míru vymyslí a vytvoří obsah pro jakoukoliv značku. Jejím
úkolem je také tento obsah dostat do podvědomí lidí, a to ať už s pomocí webu, sociálních
sítích, influencerů nebo blogů. 108 Od roku 2015 v České republice působí i agentura Elite
Bloggers, která je do dnešní doby jedinou agenturou, která se soustředí čistě na
reprezentování blogerek. A to jak v Čechách, tak na Slovensku, kam expandovala po dvou
letech existence v tuzemsku. Jak uvádí v rozhovoru generální ředitelka agentury, důvodem
je především to, že na Slovensku jsou ve sféře blogování přibližně o rok pozadu. Z toho
důvodu nebylo možné dříve na trh proniknout a blogerkám zajistit odpovídající podmínky.
Se stále vzrůstajícím počtem spoluprací mezi blogem a firmou roste i zodpovědnost
blogerů. Ti, jak vyplynulo z dotazníku, se snaží být ke svým sledujícím upřímní a reklamu
označují. Dalším důvodem je i to, že dotazované blogerky jsou zastupované agenturou
Elite Bloggers, pro kterou je označování reklam zásadní. Z dotazníku také vyplynulo, že
označování reklamy je ze strany sledujících vnímáno spíše pozitivně či neutrálně. To lze
vyhodnotit jako velice pozitivní i s ohledem na fakt, že označování reklamy je důležité i s
ohledem na právní stránku, kdy se uvádí, že skrytá reklama je nelegální.
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo poukázat na to, jakým způsobem se liší
české a slovenské blogy. Závěrem lze říci, že s ohledem na dotazníkové šetření a na
rozhovor se zástupkyní agentury Elite Bloggers vyplynulo, že v České republice jsou blogy
více oblíbené a čtenější. To vyplývá především ze statistik čtenosti blogů, kde jsou u
českých blogerek vykazovány násobně vyšší čísla návštěv. Stejně tak lze z uvedených dat
usoudit, že i jiné sociální sítě, jako je Instagram, jsou v České republice více rozvinutější a
čeští influenceři mají na těchto platformách více fanoušků.
Jak vyplynulo z rozhovoru s Richterovou a z některých odpovědí blogerek,
důvodem by mohl být i fakt, že Slovensko je v blogové scéně oproti České republice
poněkud pozadu.
Tento fakt potvrzují i firmy, které mají na českou blogovou scénu vyčleněné větší
budgety než na blogery ze Slovenska. Jako důvod uvádí priority zacílení, ale také vnímání
toho, že české blogerky mají mnohdy dopad i na slovenské publikum.
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Summary
This bachelor’s thesis shows that blogging, and influencer marketing itself, became
an enormous contemporary trend as proved by an increasing number of new blogs,
readership and fandom counts as well as business investment. As discussed in the
empirical part that was partially based on questionnaires answered by businesses that work
with influencers, businesses are aware of this phenomena and consequently increase their
advertising budgets in the blogging scene each year.
As concluded in the theoretical part of the bachelor’s thesis, the popularity of
blogging in the Czech Republic is on the rise and bloggers themselves are also in higher
demand as potential marketing tools. This trend is explored further in subchapter 2.3.1
which points out that the greatest benefit of blogging as a tool of marketing communication
is its directness as it allows for an instantaneous feedback from the customer.
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The brand

can therefore better connect with their customers and reflect customer feedback in the
branding.
Because of an increasing number of businesses interested in collaborating with
bloggers, bloggers themselves have more opportunities to carefully select those brand deals
they truly believe in and identify with. The majority of female bloggers who participated in
the study responded that the brand deals they pick are based on several criteria: how much
they believe the brand is a good fit for them, whether they identify with the brand and if
the collaboration feels natural. The respondents therefore prefer longer-term deals that are
positively evaluated by both the bloggers and the businesses that answered the
questionnaires for this thesis. Thanks to a longer-term collaboration the blogger can better
connect with the brand and the collaboration feels more natural to the reader. The
businesses appreciate that bloggers can become more familiar and involved with the brand.
As a response to an increasing interest in bloggers, and therefore marketing
strategies, an increasing number of businesses is establishing influencer marketing
departments. One of those businesses is the Follow Bubble agency that advertises custommade content for any brand. One of their tasks is to deliver content to people. They
promote brand recognition by utilizing the web, social networks, influencers and
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bloggers.110 The Elite Bloggers agency was founded in 2015 and ever since then is the only
agency in the Czech Republic that exclusively represents female bloggers. After two years
of doing business in the Czech Republic, the company expanded to Slovakia as well. The
company’s CEO explained in an interview that Slovakia’s blogging scene is about a year
behind the Czech Republic’s scene and therefore it wasn’t possible to enter the market
sooner and offer the Slovakian female bloggers the adequate terms.
With the increasing numbers of deals between bloggers and businesses, the
bloggers’ responsibility grows as well. Based on their responses in the questionnaires,
bloggers try to be honest to their readers and disclose their paid promotion deals. It is
worth mentioning that the female bloggers who participated in the study are represented by
the Elite Bloggers agency that insists on disclosing paid promotion deals. According to the
questionnaires, the readers respond to the disclosure of paid promotion deals either
positively or neutrally. This is a positive trend especially from a legal standpoint as nondisclosed advertising is illegal.
It is the primary goal of this bachelor’s thesis to point out the differences between
the Czech and Slovakian blogs. With regards to the questionnaires and the interview with
the Elite Blogger agency representative, it can be concluded that blogs are more popular
and more read in the Czech Republic. Website analytics support this argument, showing
that Czech female bloggers have several times more readers than their Slovakian
counterparts. Other social networks like Instagram are also more developed in the Czech
Republic and Czech influencers have higher subscription numbers.
According to some of the responses and the interview conducted with the General
Manager Sandra Richterová of the Elite Bloggers agency, this phenomena might be
explained by Slovakia’s blogging scene being somewhat behind the Czech Republic’s.
This argument can be further supported by examining budget allocations of
businesses. More money is spent on the Czech blogging scene rather than Slovakian’s.
Businesses explain this discrepancy by attempting to target certain demographics and
argue that Czech female bloggers often influence the Slovakian audience as well.
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Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému oborovému
zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.
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………………………
Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU
UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM
PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ
KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE.

TEZE SCHVALUJE NA IKSŽ VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.
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6. Seznam příloh
Příloha č. 1: Dotazníkové šetření s českými a slovenskými blogerkami (rozhovor)
Mezi české patří blogerky Dom by Dom, Ejvi Freedom, A Cup of Style, Tereza in Oslo,
Dblog, Time to Fit. Tyto zvolené blogerky patří mezi top blogery České republiky. O tom
svědčí i fakt, že se několikrát umístili v Czech Blog Awards, což je soutěž zaměřující se
přímo na blogery. Ze Slovenska byly ze stejných důvodů zvoleny blogy Janatini,
Dorotagreta, Jedzamiluj, Style of Becca, Life in pictures by Lu, Sweet lady lollipop,
Lapkinn.
1. Podle čeho si vybíráte spolupráce?
Česká blogerka 1 – Podle toho, zda mě daná značka zajímá a zda se mi do obsahu
nějakým způsobem hodí. Taky si musím hned při čtení nabídky umět představit, jak bych
kampaň zpracovala.
Česká blogerka 2 – Podle toho, jak je mi daná značka/produkt blízký, sympatický plus v
kombinaci s tím, jaké podmínky spolupráce nabízí.
Česká blogerka 3 – Podle relevance k blogu, k nám jako lidem (musíme produktu fakt
věřit a musí se nám líbit) a ke čtenářům. Chceme, aby spolupráce byly dlouhodobé, aby
jich nebylo moc a zároveň často. Také jsme radši, když stejnou kampaň dělá jen omezené
množství blogerek. Roli také hraje to, jaké jsou podmínky spolupráce.
Česká blogerka 4 – Podle toho, jestli jsou pro mě přirozené, zapadají do konceptu blogu a
mají přidanou hodnotu i pro moje čtenáře.
Česká blogerka 5 – Především podle toho, zda mi produkt sedí, věřím mu a sama jsem si
ho chtěla pořídit.
Česká blogerka 6 – Podle toho, zda korespondují s konceptem mého blogu a zda produkt
opravdu považuji za kvalitní nebo ho sama používám.
Slovenská blogerka 1 – Intuitívne.
Slovenská blogerka 2 - Podľa kvality a mena brandu. Podľa toho či produkty používam a
či mi tato spolupráca môže nejak efektívne zlepšiť moju prácu. Či koncepčne zapadá do
môjho blogu a vi produktom sama verím.
Slovenská blogerka 3 – Podla toho ci si viem za znackou stat a ci ju mam rada aj bez
toho, aby mi ponukli spolupracu.
Slovenská blogerka 4 – Podla toho, ako sa mi produkt/značka páčí a či sa hodí do
konceptu mojho blogu.

46

Slovenská blogerka 5 - Podla toho ci sa mi produkt alebo myslienka danej znacky paci
alebo to mam jednoducho chut vyskusat.
Slovenská blogerka 6 - Podľa charakteru produktu – či sa hodí/nehodí do plánovaného
obsahu, či značke/produktu dôverujem, prípadne, či mám záujem ju vyskúšať.
Slovenská blogerka 7 – Podľa značky, produktu, komunikácie.
2. Máte více dlouhodobých či krátkodobých spoluprací? Které preferujete?
Česká blogerka 1 – Momentálně mám víc krátkodobých, ale preferovala bych
dlouhodobé.
Česká blogerka 2 – Mám více dlouhodobých spoluprací a preferuji je.
Česká blogerka 3 – Určitě dlouhodobé a těch máme i více.
Česká blogerka 4 – Více dlouhodobých spoluprací, které preferuji.
Česká blogerka 5 – Mám radši dlouhodobé, ale moc jich není.
Česká blogerka 6 – Raději mám dlouhodobé spolupráce. Jsou efektivnější jak pro klienta,
tak i pro mě.
Slovenská blogerka 1 – Dlhodobých.
Slovenská blogerka 2 – Preferujem dlhodobé a tých mám v poslednej dobe aj viac.
Slovenská blogerka 3 – Viac dlhodobych, ktoré preferujem.
Slovenská blogerka 4 – Povedala by som tak 1:1, pri svojich obľúbených značkách
preferujem práve tie dlhodobé, ale nenútené spolupráce, ktoré zapadnú do môjho životného
štýlu a páčia sa aj čitateľom.
Slovenská blogerka 5 – Vacsina su kratkodobe, ale preferovala by som asi dlhodobejsie.
Slovenská blogerka 6 – Záleží od obdobia, no je to viac-menej vyrovnané. No určite sú
pre mňa (a tiež pre čitateľov) lepšie dlhodobé spolupráce – okrem toho, že sa tak dokážem
so značkou viac stotožniť, pôsobí to prirodzenejšie a celková komunikácia (či už produktu
alebo klienta) je časom uveriteľnejšia.
Slovenská blogerka 7 – Dlhodobé.
3. Udržujete si poměr mezi placenými a neplacenými spoluprácemi?
Česká blogerka 1 – Rozhodně mám víc placených než neplacených.
Česká blogerka 2 – Přijímám více spoluprací, které jsou placené.
Česká blogerka 3 – Snažíme se nedělat neplacené spolupráce, pokud se tedy jedná o
komerční značky.
Česká blogerka 4 - Preferuji placené spolupráce. Na spolupráce formou barteru přistupuji
pouze v případě, že je nabídka opravdu výhodná – například dovolená, pobyt v hotelu.
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Česká blogerka 5 – Barterové spolupráce už neberu (nebo opravdu výjimečně), ale
zůstaly mi dobré vztahy s pár firmami, tak mi stále od nich něco chodí anebo to jsou
kamarádi, kterým chci pomoci.
Česká blogerka 6 – Ano. Mám pár značek, které propaguji i formou barteru. Jsou to ty
extrémně drahé nebo ty, ke kterým mám osobní vztah (např. Peak Performance nebo
Fjallraven).
Slovenská blogerka 1 – Áno.
Slovenská blogerka 2 – Idem na to pocitovo, veľký brand nech si zaplatí a lokálnu výrobu
a startupy podporím veľmi rada.
Slovenská blogerka 3 – Áno.
Slovenská blogerka 4 – Áno, mám zopár značiek, s ktorými robím už dlhodobo a
podmienky spolupráce s nimi nechcem meniť, takže ostávajú pri barteri.
Slovenská blogerka 5 – Asi je to skor nepomer...
Slovenská blogerka 6 – Uprednostňujem platené spolupráce. Neplatené spolupráce beriem
len v prípade, že je značka menej známa, je mi veľmi sympatická a mám záujem jej
pomôcť. Rovnako však často označujem aj produkty/značky, ktoré nemám v rámci
spolupráce – čitatelia sa totiž často pýtajú a chcú vedieť, odkiaľ čo je a kde to kúpia.
Slovenská blogerka 7 – Áno.
4. Dbáte na to, abyste nepropagovaly konkurenční značky ve stejnou dobu?
Česká blogerka 1 – Samozřejmě, i v rámci placených spoluprací se snažím být věrná
konkrétním značkám v daném odvětvím, ačkoliv třeba žádná kampaň neběží.
Česká blogerka 1 – Samozřejmě. Přijde mi to neprofesionální, neetické a degradující,
když bych propagovala konkurenční značky ve stejnou dobu. Navíc to snižuje
důvěryhodnost u čtenářů.
Česká blogerka 3 – Ano, chceme aby to dávalo smysl jak pro náš obsah, tak pro klienta.
Česká blogerka 4 – Ano.
Česká blogerka 5 – Snažím se.
Česká blogerka 6 – Snažím se, ale občas se mi to nepodaří. Třeba v případě kosmetických
značek je to těžké, protože v reálu používám více značek zároveň, nemám jen jednu
vyhraněnou oblíbenou značku.
Slovenská blogerka 1 – Ano.
Slovenská blogerka 2 – Áno, určite.
Slovenská blogerka 3 – Ano.
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Slovenská blogerka 4 – Samozrejme. Nechápem, ak to niekto robí inak.
Slovenská blogerka 5 – Zatial som sa nad tym nezamyslela, ale asi to ide nejak tak
prirodzene (dufam).
Slovenská blogerka 6 – Áno. Čo sa týka módnych značiek, tam to nie je také striktné, no
iné segmenty je pre mňa veľmi dôležité udržať v rámci spoluprác ako „exkluzívne“.
Slovenská blogerka 7 – Áno.
5. Která kampaň skrz váš blog byla podle vás nejúspěšnější? Nemusíte jmenovat
značku, jen popište koncept a důvod.
Česká blogerka 1 – Taková, kde jsem byla se značkou sžitá, ztotožněná a výstupy nebyly
jen nastajlovaný flatlay nebo statická pózovací fotka, ale mělo to nějaký hlubší příběh,
pointu, bylo to propojeno s ostatními kanály nebo součástí větší kampaně pro více
blogerek.
Česká blogerka 2 – Módní značka, tedy oblečení a doplňky formou outfitů. Bylo to
přirozené, zapadalo to perfektně do konceptu blogu.
Česká blogerka 3 – To je trochu těžké, protože reálně se těžko měří třeba prodeje
produktů jen na základě naší spolupráce. Zároveň s námi často není sdílena informace o
úspěšnosti nebo spokojenosti klienta. Vidíme vlastní čísla, ale to nemusí znamenat
úspěšnost kampaně v očích zadavatele. Jedna z úspěšných, o kterých víme, protože jsme
měřily nákupy, byla spolupráce se Zootem „Základy šatníku“. Ukazovaly jsme, co nesmí
v šatníku chybět, a to lidi zajímalo, bavilo a hodně pak nakupovali z odkazů na oblečení.
Česká blogerka 4 – Pro lodní společnost, kdy jsem měla zpětnou vazbu od majitele, že
lidé chodili a chtěli na přesně stejnou plavbu jako „TerezaInOslo“.
Česká blogerka 5 – Hodně lidí mě má spojenou s eshopem Zoot (barterově
spolupracujeme už v velmi dlouho), epilátorem Braun a… neustále rozlitým kafem.
Česká blogerka 6 – Úspěšnější jsou rozhodně ty dlouhodobé, protože je followeři u mě
vidí častěji než jen jednou. Myslím, že úspěšný byl třeba Adidas, nebo právě Peak
Peformance, který se objevuje na spoustě fotkách, i když to není záměr.
Slovenská blogerka 1 – Ťažko povedať nakoľko, nikdy nevidím presne výsledky z nej, ale
väčšinou vždy oblečenie
Slovenská blogerka 2 – Kampaň na kočíky, lebo som bola s nimi nadmieru spokojná a
bolo to asi dosť vidno.
Slovenská blogerka 3 – Cestovanie s vyrobcom drinkov. Bolo to nenapadne a prirodzene.

49

Slovenská blogerka 4 – Fuuu, ja ani neviem, ale úspech majú súťaže so zaujímavým
produktom. ktorý propagujem / propagovala som a stále používam. Také moje
„lovebrands“ či must have veci, ktoré používam vo svojom bežnom živote a followeri o
tom vedia.
Slovenská blogerka 5 – Otvorenie noveho obchodu, ktory ponuka to, co tu doteraz
nebolo, a zjavne aj preto bol o to taky zaujem.
Slovenská blogerka 6 – Z môjho pohľadu to bola „kampaň“ či komunikácia a celkový
image pre značku, ktorú sme vytvorili spoločne s priateľom. Nebola to síce platená
spolupráca, nakoľko všetky financie z predaja plynú do materskej výrobnej firmy, no
podarilo sa nám vytvoriť meno a značku, ktorú ľudia vnímajú a ktorú si radi kúpia. Bola to
moja vlastná iniciatíva a nakoľko mám informácie priamo od zdroja, vidím, že to malo
efekt a posilnilo to predaj či celkové povedomie o tradičnej značke, ktorá upadala do
zabudnutia.
Slovenská blogerka 7 – Spropagovanie produktu dlhodobo cez osobnú skúsenosť.
6. Je pro vás spíše výhodné, nebo nevýhodné, že vás ve spolupracích zastupuje
agentura? V čem?
Česká blogerka 1 – Výhodné, a to hlavně v tom, že si spolupráce nemusím řešit sama a že
mi v agentuře vyjednají dobré podmínky.
Česká blogerka 2 – Jak v čem a jak kdy. Je to pro mě výhodné z hlediska pohodlí, kdy
agentura spolupráci domluví, vyjedná podmínky, plánuje a hlídá plnění a dělá monitoring.
Nevýhodné to bývá občas v tom, že domluvení celé kampaně a zapojení blogů trvá déle,
než když se firma spojí se mnou napřímo a vyjednám si spolupráci po své ose.
Česká blogerka 3 – Výhodné. Samy bychom nebyly schopné vyjednat si tak dobré
podmínky, agentura vypadá mnohem profesionálněji a klient s ní pak i profesionálněji
vyjednává. K nám se často chovali spíš jako k „malým holkám“. Navíc nám ušetří spoustu
času to, že domlouvání spoluprací řeší agentura. Když jsme to dělaly samy, často jsme
neměly čas na nic jiného. Zároveň je skvělé zázemí Hubu a fajn lidi.
Česká blogerka 4 – Je to pro mě výhodné, protože mám více času na samotné blogování a
agentura mi vyjedná lepší podmínky.
Česká blogerka 5 – Já jsem velmi spokojená, protože si neumím moc říkat o peníze, takže
v tomhle je to super, ale trošku mi chybí osobní kontakt s lidmi na druhé straně, když pak
člověk potřebuje vyřešit nějakou maličkost nebo prosbu, tak nemá moc šanci, protože
nemá ten kontakt a jsou už nastavené nějaké hranice.
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Česká blogerka 6 – Určitě výhodnější. Řekla bych, že dokáže vyjednat lepší podmínky, a
zároveň spousta klientů si už zvykla na oslovování agentury než jednotlivců, takže mám
díky agentuře mnohem více spoluprací.
Slovenská blogerka 1 – Bez odpovědi (není zastupována agenturou).
Slovenská blogerka 2 – Bez odpovědi (není zastupována agenturou).
Slovenská blogerka 3 – Výhodné v tom, že nemusím riešiť maily a celkovo náplň
spoluprác, nevýhodné v tom, že sa stráca osobný kontakt s PR / marketingom danej
značky.
Slovenská blogerka 4 - V niecom je to vyhodne, pokial sa nemusim trapit nad
odpisovanim emailov, ale niekedy je to aj nevyhodne, pretoze vlastne neviem ako sa
komunikuje a chodi mi dost neskoro spatna vazba.
Slovenská blogerka 5 - Ako-kedy. Pokiaľ má značka záujem o spoluprácu, rada ju zverím
do rúk agentúry. Keď mi však príde od značky kompletný návrh spolupráce so všetkými
požiadavkami a tiež odmenou, príde mi smerovať spoluprácu na agentúru zbytočné.
Slovenská blogerka 6 – Bez odpovědi (není zastupována agenturou).
Slovenská blogerka 7 – Bez odpovědi (není zastupována agenturou).
7. Děláte spíše placené, nebo barterové spolupráce?
Česká blogerka 1 – Placené.
Česká blogerka 2 – Upřednostňuji placené spolupráce. Barterových mám už jen pár.
Česká blogerka 3 – Spíše placené.
Česká blogerka 4 – Spíše jen placené, barterové občas.
Česká blogerka 5 – Placené, výjimečně barterové.
Česká blogerka 6 – Spíše placené.
Slovenská blogerka 1 – Barter nerobím.
Slovenská blogerka 2 – Platené.
Slovenská blogerka 3 – Aj aj.
Slovenská blogerka 4 – Skôr platené, nemám náladu ani kapacitu na častý barter, ale raz
za čas rada podporím pekný projekt alebo domácu značku. Plus mám značky, s ktorými
spolupracujem dlhodobo bartrovo.
Slovenská blogerka 5 – Zatial skor bartrove, ale snazim sa to minimalizovat a su to hlavne
spoluprace, ktore mam dlhsi cas.
Slovenská blogerka 6 – Platené.
Slovenská blogerka 7 – Platené.
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8. Za jakých podmínek přijmete barterovou spolupráci?
Česká blogerka 1 – Pokud se jedná o produkty, po kterých opravdu toužím a které mají
finanční hodnotu přijatelnou k tomu, abych jim chtěla dát prostor v rámci barterové
spolupráce. Případně pokud se jedná o produkt, který pravidelně sama využívám, kupuji a
doporučuji i bez reklamy.
Česká blogerka 2 – V případě, že se jedná o opravdu zajímavé barterové plnění, když jde
o značku/produkt, který je mi hodně blízký. Také v případě, když vidím potenciál ve
spolupráci, z které se může stát později placená spolupráce.
Česká blogerka 3 – Když jde o charitu, nějaký začínající projekt, kterému chceme
pomoct, a nebo když je pro nás produkt dostatečnou odměnou.
Česká blogerka 4 – Pokud je pro mě hodnota barteru zajímavá. Jedná se spíš o výjimky.
Česká blogerka 5 – Pokud je to například výlet do zahraničí, zážitky a jídlo.
Česká blogerka 6 – V případě, že k firmě mám citový vztah nebo jejich produkty mají
velmi vysokou hodnotu.
Slovenská blogerka 1 – Jedine aj sa jedna o slovenského dizajnéra alebo aj je to
začínajúca firma s limitovanou výrobou.
Slovenská blogerka 2 – Ak to mám pomôcť niekomu, kto tu pomoc potrebuje.
Slovenská blogerka 3 – Skor nehmotne veci ako ubytovanie a podobne,ked je to za vyssiu
cenu.
Slovenská blogerka 4 – Ako som spomínala, pekný projekt / produkt a malá slovenská /
česká značka s peknými produktami, ktorej rada pomôžem. Ale musí sa mi produkt páčiť,
lebo s kadejakými „blbosťami“ ma oslovujú pravidelne.
Slovenská blogerka 5 – Vtedy ak nad tou vecou rozmyslam uz dlhsi cas a jednoducho
viem, ze mi za to stoji.
Slovenská blogerka 6 – Ako som už spomínala, pokiaľ ma značka zaujme a chcem jej
pomôcť dostať sa do povedomia, idem do toho.
Slovenská blogerka 7 – Zaujímavý produkt, drahší produkt alebo lokálna značka.
9. Pro české blogerky: Čtete i slovenské blogy?
Česká blogerka 1 - Bohužel moc ne, raději čtu české blogerky.
Česká blogerka 2 - Nečtu.
Česká blogerka 3 – Ne.
Česká blogerka 4 - Ne.
Česká blogerka 5 – Výjimečně.
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Česká blogerka 6 – Bohužel není čas.
10. Pro slovenské blogerky: Čtete i české blogy?
Slovenská blogerka 1 – Nie.
Slovenská blogerka 2 - Samozrejme.
Slovenská blogerka 3 – Ano.
Slovenská blogerka 4 – Áno.
Slovenská blogerka 5 - Ano, par sa ich najde.
Slovenská blogerka 6- Áno, občas.
Slovenská blogerka 7 – Áno.
11. Dokážete procentuálně vyjádřit poměr mezi tím, kolik čtete českých a kolik
slovenských blogů?
Česká blogerka 1 – 95:5
Česká blogerka 2 – Blogy navštěvuji už jen minimálně. A když, tak české. Slovenské
blogy nesleduji. Pouze sleduji nějaké profily na Instagramu slovenských blogerek.
Česká blogerka 3 – 100:0
Česká blogerka 4 – 100% českých blogů
Česká blogerka 5 – 90% českých, zbytek slovenských.
Česká blogerka 6 – Mezi ČR a SR čtu jen české, ale mnohem více než české čtu
zahraniční, zejména švédské.
Slovenská blogerka 1 – Já čítám iba zahraničné blogy.
Slovenská blogerka 2 – Je to asi tak 50 na 50, ale v poslednej dobe je to asi viac českých,
máte kvalitnejší obsah.
Slovenská blogerka 3 – 80 percent ceske, 20 percent slovenske.
Slovenská blogerka 4 – 50:50, keďže žijem v Prahe.
Slovenská blogerka 5 – Asi 70 % slovenske a 30 % ceske.
Slovenská blogerka 6 – CZ-SK: 20:80.
Slovenská blogerka 7 – 30:70.
12. V čem vidíte rozdíl mezi českým a slovenským blogovým světem?
Česká blogerka 1 – Nehledám v tom nějaké rozdíly. Všimla jsem si akorát toho, že
Slovenky píšou dlouhé články.
Česká blogerka 2 – Nedokážu posoudit. Slovenskou scénu nesleduji.
Česká blogerka 3 – To nevím, moc slovenských blogerek se k nám nedostalo a nezaujaly
nás natolik, abychom je četly. Zároveň je to ale dané i tím, že z časových důvodů už ani
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moc blogerek nečteme. Spíš jen naše kamarádky, u kterých nás to více zajímá, anebo
sledujeme Instagram.
Česká blogerka 4 – V ČR jsme o cca dva roky napřed. Slovenské blogy se musí poprat s
tím, že i slovenští čtenáři čtou české blogy, takže jejich konkurence má velký náskok.
Česká blogerka 5 – Nesleduji tolik slovenských blogerek, ale řekla bych, že spíš žádný
než nějaký.
Česká blogerka 6 – Nemyslím si, že je mezi ČR a SR velký rozdíl.
Slovenská blogerka 1 – Čechy majú silnější following a viac blogerov, trh je rozvinutejší.
Slovenská blogerka 2 – Ste minimálne o 5 rokov vpred, fotografiami, kvalitou textu aj
autenticitou.
Slovenská blogerka 3 – České blogerky su otvorenejsie.
Slovenská blogerka 4 – V ničem.
Slovenská blogerka 5 – Takmer vsetky su skor lifestyle, ako nejak specialne orientovane.
A najvacsi rozdiel je azda v poste sledovatelov na socialnych sietach.
Slovenská blogerka 6 – Z pohľadu čitateľa výrazný rozdiel nevidím – nakoľko
vyhľadávam rovnakú kategóriu/charakter blogov ako v CZ, tak aj na SVK. Určite je však
rozdiel z hľadiska spoluprác – v CZ sú aj exkluzívnejšie značky, na SVK minimálne.
Slovenská blogerka 7 – Český je viac rozvinutý.
13. Označujete reklamu? Proč?
Česká blogerka 1 – Ano, protože je to fér vůči všem stranám.
Česká blogerka 2 – Ano. Všechny placené posty označuji. Je to fér vůči čtenářům, v
televizi a tisku je také reklama označená.
Česká blogerka 3 – Ano, je to férové. Navíc to čtenáři i mnohem lépe snáší. Nejhorší je,
když musí každý post podezřívat z reklamy. Takhle to jasně vědí, a u jiných postů si tedy
mohou být jistí, že jsou nereklamní. Zároveň se nám i dost pročistil pohled na věc.
Nechceme přece mít každý příspěvek jako reklamu, tak jsme přestaly brát bartery, je to i
„exkluzivnější“ být u nás na sítích, takže i zajímavější pro klienty.
Česká blogerka 4 – Ano, chci být transparentní a upřímná ke svým čtenářům, kteří ke
mně mají důvěru.
Česká blogerka 5 – Ano, protože si to spotřebitel zaslouží.
Česká blogerka 6 – Vždy. Aby čtenář mohl reklamu rozpoznat na první pohled. Podporují
tím transparentnost.
Slovenská blogerka 1 – Áno, aby to bolo transparentne.
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Slovenská blogerka 2 – Áno, je to fér voči čitateľom.
Slovenská blogerka 3 – Neoznačujem.
Slovenská blogerka 4 – Lebo je to fér a nevidím na tom nič zlé.
Slovenská blogerka 5 – Ano, lebo sme sa tak dohodli s agenturou.
Slovenská blogerka 6 – Áno – transparentnosť a úprimnosť k čitateľom.
Slovenská blogerka 7 – Aby to bolo transparentné voči čitateľom.
14. Jak vaši čtenáři/followeři reagují na placené posty? Máte pocit, že reagují lépe
když vědí, že to je reklama, než kdybyste to nepřiznaly?
Česká blogerka 1 – Určitě reagují pozitivně právě proto, že jsem k nim upřímná a
spolupráci značím.
Česká blogerka 2 – Reagují dobře. Vědí, na čem jsou. Samozřejmě některá reklama je
nezaujme a dávají to najevo neaktivitou. Ale často i reklamní posty ohodnotí kladně.
Záleží samozřejmě jak která reklama.
Česká blogerka 3 – Dříve to vzbuzovalo trochu nedůvěry (protože když jsme
neoznačovaly, ani si reklamu neuvědomovali). Teď už to ale je spíš dobré a jsou na to
kladné reakce anebo žádné co by se týkaly toho, že je post reklama.
Česká blogerka 4 – Vybírám si pouze spolupráce, které dávají smysl, myslím, že čtenáři
to dobře vědí a nad spolupracemi se nepozastavují.
Česká blogerka 5 – Asi záleží, o jaký produkt jde. Většinou placené spolupráce neřeší, ale
například na Foreo zas tak pozitivně nereagují. Tento produkt spustil celosvětovou kampaň
a v jednom dni to postují všichni a pak věřím, že to je dost otravné.
Česká blogerka 6 – Naopak, bohužel hůře.
Slovenská blogerka 1 – Neviem, nikto sa k tomu zatiaľ nevyjadril, ale mne by svedomie
nedalo neoznačiť to.
Slovenská blogerka 2 – Áno určite, nie sú hlúpi. Aspoň vedia že mi môžu veriť.
Slovenská blogerka 3 – Nemam na to feedback.
Slovenská blogerka 4 – Ľudí až tak nezaujíma, či to je alebo nie je reklama, chcú podľa
mňa úprimný názor a je už na blogerovi, ako to podá. Označená reklama je jasná vec, ale
nemôže to pôsobiť prvoplánovo a nútene.
Slovenská blogerka 5 – Myslim, ze im je to jedno.
Slovenská blogerka 6 – Mám pocit, že akonáhle niečo ako spoluprácu označím, tak to z
hľadiska aktivity (komentáre, likes) poväčšine ignorujú. Ale neprevapuje ma to, stretávajú
sa s tým aj iné blogerky a chápem aj pohľad/správanie čitateľa.
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Slovenská blogerka 7 – Áno.
Příloha č. 2: Dotazníkové šetření s firmami (rozhovor)
1. Jakou firmu zastupujete?
Firma č. 1 – Samsung.
Firma č. 2 – Parfumerie Douglas.
Firma č. 3 - Bellissima
2. Spolupracovali jste již s blogery? Pokud ano, byli jste se spoluprací spokojeni?
Pokud ne, proč?
Firma č. 1 – Ano, většinou jsme byli spokojení.
Firma č. 2 – Spolupracovali. Většinou jsme byli spokojeni. Postupem času jsme si ujasnili,
které formy spolupráce fungují lépe a které naopak hůře. Celkově tedy spolupráci
považujeme za přínosnou.
Firma č. 3 - Ano i ne :) Veškerou spolupráci je nutné probrat do těch nejmenších detailů,
aby byly spokojené obě strany.
3. Blogy jsou v dnešní době brané jako marketingový trend. Odráží se to
každoročně i v tom, jak velký budget je na tento typ marketingu vyčleněn?
Firma č. 1 – Ano.
Firma č. 2 – I na tyto aktivity je brán zřetel při rozdělování prostředků na následující
fiskální rok. Snažím se sledovat a předvídat veškeré trendy, i neblogové.
Firma č. 3 – Osobně bych řekla, že budget na spolupráci s blogery stagnuje a zvyšuje se
budget na spolupráci s influencery.
4. V čem vidíte hlavní výhody spolupráce s blogery? V čem naopak nevýhody?
Firma č. 1 – Přátelská atmosféra, zajímavý content.
Firma č. 2 – Díky blogerům mají značky snazší přístup k poměrně širokému publiku.
Nevýhodu spatřujeme v tom, že mnoho blogerů a influencerů ztrácí na důvěryhodnosti tím,
že propagují až příliš mnoho produktů, služeb a brandů. Anebo takové, u nichž je
veřejnosti jasné, že je mimo sociálních sítí nepoužívají.
Firma č. 3 - Výhoda – spolupráce je většinou flexibilní a je možné ji v průběhu kampaně
měnit. Nevýhodou může být, že bloger zpropaguje značku ve velmi špatném „světle“" a
značka už s tím je spojená.
5. Podle čeho vybíráte blogery? Vybíráte blogery sami, nebo vám s výběrem
pomáhají agentury?
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Firma č. 1 – Sami, dle důvěryhodnosti.
Firma č. 2 – Blogery si vybíráme sami. Jde nám o to, aby daný produkt/službu propagoval
někdo, kdo má k němu blízko anebo kdo má odpovídající publikum. Velmi nám záleží i na
tom, aby byla prezentace upřímná a aby bloger nepředstíral zájem o produkt jen proto, že
je s ním nastavená placená forma spolupráce.
Firma č. 3 - Záleží na kampani, ale ve většině případů si blogery tipujeme sami. Případně
konzultujeme s jejich agenturami.
6. Volíte spíše jednorázové, nebo dlouhodobé spolupráce?
Firma č. 1 – Dlouhodobé.
Firma č. 2 – S některými spolupracujeme dlouhodobě, poněvadž s nimi vymýšlíme
dlouhodobé projekty. Obecně se ale řídíme tím, co považujeme v daný moment za nejlepší,
a tedy se nebráníme ani jednorázovým nebo krátkodobějším dohodám. A to především
tehdy, kdy nám jde o nárůst sledujících.
Firma č. 3 - Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci, ale většina kampaní je spíše na
bázi jednorázových spoluprací.
7. S ohledem na český a slovenský trh – v které oblasti více spolupracujete? Z
jakého důvodu?
Firma č. 1 – Víc spolupracujeme na českém. Slovenských blogerů je málo a je mezi nimi
špatný výběr.
Firma č. 2 – Naše společnost má více poboček v ČR, a tedy spolupracujeme

více

s českými blogery. Slovensko je pro nás však s ohledem na expanzi v rámci tamního trhu
čím dál důležitější. Do budoucna plánujeme navázat více spoluprací i tam.
Firma č. 3 – Český trh, je to dáno i tím, že většina klientů alokuje větší část budgetu právě
na CZ než na SK.
8. Je rozdíl v konceptu spoluprací na českém a slovenském trhu?
Firma č. 1 – Většinou žádný.
Firma č. 2 – V konceptu velké rozdíly nespatřujeme. Rozdíl spatřujeme spíše v tom, co
slovenského zákazníka zajímá. Pokud jde o líčení, na Slovensku chtějí lidé vidět něco
jiného než v Česku.
Firma č. 3 – Ano, bohužel je to ale zejména dáno rozdílným budgetem na dané trhy.
9. Na jaké sociální sítě se v marketingové strategii soustředíte?
Firma č. 1 – Instagram.
Firma č. 2 – Nejvíc se soustředíme na Instagram.
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Firma č. 3 - IG, FB, YT, Twitter.
10. Jak vidíte spolupráci s influencery do budoucna?
Firma č. 1 – Worskhopy a foto content.
Firma č. 2 – Toto je něco, co se nedá úplně naplánovat, protože trendy v této oblasti se
opravdu velmi rychle mění. Kdo ví, možná do tří let už nikoho nebudou zajímat. Nebo
naopak začnou ještě víc. To ale s jistotou nikdo neví. Éra supermodelek, které byly silnými
influencerkami po téměř dvě dekády skončila ze dne na den – a definitivně.
Firma č. 3 – Podle mého názoru si myslím, že spolupráce s blogery budou aktuálně
stagnovat. Tedy významně neporostou, ale ani neklesnou. Oproti tomu spolupráce s
influencery může ještě vzrůst.
Příloha č. 3: Rozhovor s generální ředitelkou Elite Bloggers
1. Můžete krátce shrnout, čím se firma Elite Bloggers zabývá?
Agentura Elite Bloggers reprezentuje české a slovenské blogery. Cílem je nejenom
domlouvat smysluplné spolupráce a zvednout úroveň blogování jako takového, ale zároveň
blogerkám poskytnout zázemí. I z toho důvodu jsme na začátku otevřeli Elite Bloggers
Hub, kde se mohou blogerky setkávat, pořádáme zde pro ně různé workshopy, edukační
aktivity.
2. Kde koncept vznikl?
Koncept pochází ze Skandinávie, kde je naprosto běžné, že blogerky zastupuje agentura.
Ve Skandinávii je obecně blogování na jiné úrovni. Blogerky tam mají obrovský vliv, to
vyplynulo i z průzkumu, ve kterém byla norská blogerka Sophie Elise označena za
vlivnější než premiér.111
3. Jak dlouho v agentuře působíte?
Agentura funguje od srpna 2015. Já jsem do ní nastoupila v březnu 2016, tedy do poměrně
úplného začátku, kdy bylo Elite Bloggers Start-upem a postupně se vyvíjelo. Od té doby se
změnil nejenom počet blogerek v týmu, ale i počet klientů. Influencer marketing je
obrovským trendem a firmy na něj mají čím dál tím větší alokované budgety. To je patrné i
z každoročních investic, které do tohoto odvětví stále stoupají.
4. Kolik blogerek nyní zastupujete? Kolik jich je českých a kolik slovenských?

111

Sophie Elise kares til mektigste kvinne i norske medier. Vg.no [online]. [vid. 2018-06-20]. Dostupné z:
https://www.vg.no/rampelys/i/g8o81/sophie-elise-kaares-til-mektigste-kvinne-i-norske-medier
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V tuto chvíli zastupujeme 24 blogerek, z toho 4 jsou ze Slovenska. Nepoměr je způsoben
především tím, že na Slovensku se trh ještě stále formuje. Slovenské blogerky nemají
takové dosahy jako ty české. Proto jsme při výběru blogerek do týmu museli brát ohled
nejenom na dosahy, ale i potenciál, který blogerka nabízí.
5. Působí podobná agentura i na Slovensku, nebo jste jediní?
Na Slovensku ani v České republice v tuto chvíli nepůsobí agentura, která by fungovala na
stejné bázi jako ta naše. Samozřejmě zde najdete agentury, které se zabývají marketingem
a mají na influencery vyčleněná oddělení. Nicméně přímo agentura, která zastřešuje
výhradně blogery, na trhu jiná není.
6. Vybíráte si blogerky sami? Nebo se k vám hlásí samy? Popřípadě podle čeho
blogerky vybíráte?
Blogerky vybíráme sami na základě dosahu, ale i potenciálu. V tuto chvíli máme ale i
seznam potenciálních blogerek, které se nám například samy ozvaly přes email. Pokud nás
některá z blogerek zaujme, probíhá nejméně měsíční monitoring, kdy mapujeme
spolupráce, kvalitu příspěvků, pravidelnost článků, a právě již zmiňovaný potenciál.
7. Uzavíráte s blogerkami smlouvy?
Ano. S blogerkami máme podepsané smlouvy, ve kterých jsou definovaná pravidla,
závazky, ale i etické zásady.
8. S ohledem na český a slovenský blogový svět – v čem vidíte rozdíly?
České blogerky mají obecně větší dosahy, větší publikum. Ze statistik také vidíme, že dost
slovenských čtenářů čte i české blogy, ale není tomu naopak. Tedy čeští čtenáři nečtou tak
často slovenské blogy. Důvodem může být například i rozdílnost v jazyku, a tedy časté
neporozumění Čechů slovenským výrazům. Na druhou stranu většina slovenských blogů, i
těch s menším počtem čtenářů, mají velice kvalitní blogy na profesionální úrovni. Možným
vysvětlením by mohlo být to, že se již měli kde inspirovat, protože v České republice je
blogování rozšířené už delší dobu.
9.

Můžete uvést důvody, z jakých jste s některými blogery rozvázali spolupráci?

Tato skutečnost poměrně souvisí s otázkou č. 8. Slovenský trh se ještě stále rozvíjí. Firmy
teprve zjišťují možnosti, trh nemá jasný řád a vše se formuje pomaluje. Dalo by se říct, že
je Slovensko tak o rok pozadu za Českou republiku, co se vývoje této marketingové sféry
týče. I z toho důvodu jsme nebyli schopni některým slovenským blogerkám poskytnout
takové podmínky a zastoupení, které by pro ně bylo výhodné a atraktivní. Proto jsme se
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pro tuto chvíli s některými domluvili, že spolupráci ukončíme a budeme spolupracovat
externě.
10. Kontaktují vás kvůli kampaním firmy? Nebo oslovujete vy je?
V tuhle chvíli je 99 % kampaní tvořených na základě toho, že nás kontaktovala firma.
11. Jak vidíte budoucnost agentury? Respektive všech agentur takového druhu?
S ohledem na zájem o tento druh marketingu doufáme, že se firmě bude dařit a budeme mít
ještě více možností, jak se zasadit o kvalitu blogování. V tuhle chvíli plánujeme různé
projekty. Jeden z nich by měl například rozvířit debatu o označování reklam, na které si
hodně zakládáme.
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