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Anotace
Význam blogerů v rámci internetového marketingu v posledních letech výrazně vzrostl.
Blog je nezávislý zdroj informací, proto mu lidé důvěřují více než tradiční propagaci. To si
uvědomily firmy a začaly ve svých strategiích více využívat influencer marketing, tedy
spolupracovat s influencery. Tato bakalářská práce pojednává o relativně novém fenoménu
osobních blogů se zaměřením na cestování. Cílem práce je zjistit jakou podobu mají
současné české cestovatelské blogy a jak je jejich tvůrci monetizují. Mimo to by práce měla
přiblížit, jak obvykle probíhají spolupráce českých cestovatelských blogerů s komerčními
subjekty a jak je tyto firmy využívají jako marketingový nástroj. Z práce by měly vyplynout
zásady úspěšného cestovatelského blogu, ale i doporučení pro firmy, jak s tímto typem
blogerů spolupracovat. K naplnění tohoto cíle budou využity teoretické poznatky a
výzkumné metody jako obsahová analýza blogů, polostrukturované rozhovory s blogery a
případová studie agentury Elite Bloggers.

Annotation
The importance of bloggers in internet marketing has increased significantly in recent years.
A blog is an independent source of information, and so people trust it more than traditional
promotions. Companies realized this fact and have begun to use influencer marketing in their
strategies, i.e. to work with influencers. This bachelor thesis deals with a relatively new
phenomenon of personal blogs with a focus on travel. The aim of the thesis is to find out
what form the current Czech travel blogs have and how their creators monetize them. In
addition, the work describes how the Czech travel bloggers work with commercial entities
and how the companies use them as a marketing tool. The work also denotes pillars of a
successful travel blog, as well as recommendations for companies that work with this type
of bloggers. Theoretical knowledge and research methods such as qualitative content
analysis of blogs, semi-structured interviews with bloggers, and a case study by Elite
Bloggers are used to achieve these goals.
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Úvod
Tradiční média stále hrají svou nezastupitelnou roli v mediálním světě i v
komunikačním mixu firem. S příchodem internetu se však objevila nová média, jinak také
digitální média, a spolu s nimi také fenomén influencerů, tedy vlivných internetových
uživatelů. Tito uživatelé využívají ke komunikaci a tvorbě obsahu online platformy jako jsou
blogy, sociální sítě, YouTube a další. Na nich sdílí své názory, myšlenky i doporučení, a
budují zde své publikum, které jim naslouchá.
V České republice je fenomén influencerů na velkém vzestupu stejně tak jako jejich
zapojování do komerčních spoluprací s firmami v rámci influencer marketingu. Přestože je
v českém prostředí influencer marketing využívaný již několik let, stále je to poměrně nový
typ marketingové komunikace jak pro marketingové pracovníky, tak pro samotné tvůrce
obsahu. Obě strany se tak stále snaží nalézt ten správný způsob, jak komerční spolupráce
uchopit.
S příchodem internetu se objevil také trend, že si spotřebitelé hledají všechny
potřebné informace o produktech sami na internetu a využívají k tomu různá fóra a právě
také blogy, aby získali pravdivá doporučení od ostatních spotřebitelů. Praktikují to také
účastníci cestovního ruchu. V rámci svého rozhodovacího procesu při nákupu vyhledávají
recenze, názory a doporučení od jiných cestovatelů, kteří o cestování tvoří obsah na svých
blozích. Cestovatelský blog je pro ně nezávislým zdrojem informací, které mají základ
v autentických zkušenostech autora blogu. Toho si všimly firmy, které proto začaly
s cestovatelskými blogery navazovat komerční spolupráce.
Tématem této bakalářské práce je tedy cestovatelský blog a jeho využití jako
marketingového nástroje. V první části práce bude podrobně zpracována teoretická stránka
dané problematiky. V jednotlivých kapitolách budou za využití českých i zahraničních
zdrojů popsány nové trendy v marketingu, které se dotýkají marketingové komunikace na
internetu využívající ke svým cílům influencery. Mimo to bude popsáno také prostředí
nových médií a detailně zpracována problematika blogů a jejich marketingového využití.
Následně provedu výzkum, jehož součástí bude obsahová analýza vybraných
cestovatelských blogů, polostrukturované rozhovory s cestovatelskými blogery a případová
studie agentury Elite Bloggers, která se specializuje na influencer marketing v České
republice a na Slovensku. Tyto metody shledávám jako vhodné cesty ke zjištění odpovědí
na výzkumné otázky a naplnění cíle práce.
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Cílem práce je zjistit, jakou podobu mají současné české cestovatelské blogy a jak je
jejich tvůrci monetizují. Mimo to by práce měla přiblížit, jak obvykle probíhají spolupráce
českých cestovatelských blogerů s komerčními subjekty v českém prostředí, a jak je tyto
firmy využívají jako marketingový nástroj.
V práci využiji odbornou literaturu, dostupné elektronické zdroje, akademické
články, ale také články z marketingových periodik, které jsou vhodné díky své aktuálnosti.
Pro účely práce použiji všechny zdroje uvedené v tezi, ale našla jsem i mnoho dalších
literárních i internetových zdrojů vhodných pro mou práci, které budou také využity.
Podstatná část literatury pochází ze zahraničních zdrojů a je psána v anglickém jazyce.
Veškeré překlady jsou mé vlastní.
Po vlastním uvážení a konzultaci s vedoucí práce jsem se rozhodla lehce odklonit od
teze práce. Rozšířím množství témat zpracovaných v teoretické části. Pro pochopení celé
problematiky cestovatelských blogů a jejich marketingového využití vidím jako velmi
podstatné věnovat se v teoretické části nejen blogování, ale celé problematice nových médií
a také trendům v marketingu, které se dotýkají tématu marketingového využití influencerů.
Rozhodla jsem se také zúžit cíl této práce na tvorbu blogů a jejich marketingové
využití, a to z pohledu samotných blogerů a agentury zprostředkovávající komerční
spolupráce. A to z toho důvodu, abych se této problematice mohla věnovat do hloubky.
Výzkum tedy nebude zahrnovat dotazníkové šetření mezi spotřebiteli za účelem zjištění
povědomí o tomto typu blogu v České republice. Nahradila jsem toto šetření případovou
studií agentury, která se v České republice specializuje na spolupráce mezi influencery a
firmami.
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1 Marketing
Tato práce se věnuje využití cestovatelského blogu jako marketingového nástroje.
Z toho důvodu je potřeba nejprve vysvětlit, co je to marketing, jeho tradiční použití, ale také
podrobněji rozvést konkrétní marketingové disciplíny úzce se dotýkající zvoleného tématu.
Následující odstavce a podkapitoly se budou tomuto vysvětlení stručně věnovat.
American Marketing Association nabízí následující formální definici marketingu:
„Marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a
směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou
veřejnost.“ Kotler a Keller (2013) přináší společenskou definici marketingu. Ta se
soustřeďuje na roli, kterou marketing sehrává ve společnosti. „Marketing je společenským
procesem, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí, cestou
vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.”
Hluboké kořeny marketingu hledejme tedy ve skutečnosti, že lidé mají svá přání a
potřeby. Ty v nich vzbuzují pocity nespokojenosti, které ústí ve snahu řešit problém
získáním toho, co tyto potřeby a přání uspokojí (Přikrylová, 2019). Marketing tak slouží
k identifikaci a uspokojování těchto lidských a společenských potřeb a přání prostřednictvím
směny jedné hodnoty za druhou, jak popisují ve své knize Kotler a Keller (2013). Dle jejich
názoru by měly být potřeby uspokojovány ziskově, v čemž vidí hlavní podstatu marketingu.
Pomocí marketingu se totiž nejen zjišťují potřeby, určuje se jejich rozsah a intenzita, ale také
se rozhoduje, zda se naskýtá zisková příležitost (Kotler, 2007).
V dnešní době už tedy nelze marketing chápat ve starém významu jako schopnost
prodat. K prodeji totiž dochází až teprve tehdy, když je produkt vyroben. Zatímco
marketingový proces začíná dávno předtím, než má společnost produkt k dispozici a
připravený k prodeji. (Kotler, 2007) Peter Drucker, jeden ze zakladatelů moderního
marketingu, se k tomu vyjadřuje následovně: „Cílem marketingu je udělat akt prodeje
nadbytečným. Cílem je znát a chápat zákazníka tak dobře, aby mu produkt nebo služba
přesně odpovídala…a prodávala se sama.” Prodej se tak stal součástí širšího
marketingového mixu – soustavy marketingových nástrojů, které společně pracují na
ovlivnění trhu (Kotler, 2007).
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1.1 Marketingový mix
Mluvíme-li v univerzální rovině o uspokojování potřeb zákazníků, pak můžeme na
marketingový mix pohlížet jako na soubor základních marketingových nástrojů, které jsou
nezbytné k tomu, aby firma dosáhla svých vytyčených cílů (Halada, 2015). V tradičním
McCarthyho pojetí se pracuje s modelem 4 P, přičemž toto označení představuje čtyři
taktická marketingová rozhodnutí, která se týkají nabízeného produktu (product), ceny za
produkt (price), propagace produktu (promotion) a jeho dostupnosti (place) (Karlíček,
2018).
Pod jednotlivá P spadají následující marketingové dimenze. Pod produkt spadají
rozmanitost výrobku, kvalita, design, vlastnosti, značka, balení, velikosti, služby, záruky.
Cena zahrnuje ceníkovou cenu, slevy, rabaty, doby splatnosti, platební podmínky. Dimenze
komunikace obsahuje podporu prodeje, reklamu, prodejní síly, public relations a přímý
marketing. Distribuce představuje distribuční kanály, pokrytí, sortiment, lokality, zásoby a
dopravu (Kotler a Keller, 2014).
Můžeme také kromě modelu 4 P pracovat s modelem 4 C, který více zdůrazňuje
hledisko zákazníka. Tento koncept zahrnuje hodnotu pro zákazníka (customer value),
náklady na zákazníka (costs), komunikaci hodnoty pro zákazníka (communication) a pohodlí
zákazníka ve smyslu dostupnosti (convenience) (Karlíček, 2018).
Tato práce pojednává o využití blogů jako marketingového nástroje. Blogy
(podrobná definice v kapitole Blog) jsou využívány k dostávání produktu do povědomí
zákazníků, slouží k jeho propagaci, proto spolupráce s blogery za marketingovým účelem
spadá do marketingového mixu pod P představující promotion neboli propagaci produktu.
V modelu 4 C lze tento marketingový nástroj zařadit pod C, které znamená communication
neboli komunikace hodnoty.

1.2 Komunikační mix
Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole, komunikace je jednou ze složek modelu
marketingového mixu 4 C. Komunikační mix je tak podsystémem marketingového mixu.
Firmy si pro svou firemní komunikaci vytváří komunikační strategie. Při tvorbě těchto
strategií je nutné zvolit optimální komunikační mix, tedy optimální kombinaci různých
komunikačních nástrojů, za účelem pomoci firmě dosáhnout jejích marketingových cílů.
(Přikrylová, 2019)
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Komunikační mix se skládá ze sedmi hlavních komunikačních disciplín. Patří mezi
ně reklama, podpora prodeje, direct marketing, public relations, osobní prodej, sponzoring a
také online komunikace (Halada, 2015). Z těchto uvedených komunikačních disciplín každá
zahrnuje komunikační nástroje, respektive média, mezi kterými si marketéři vybírají vhodné
nástroje pro komunikaci firmy. Obvykle bývá v komunikační strategii stanoveno jedno
primární médium a několik sekundárních, tedy jeden hlavní komunikační nástroj a několik
vedlejších nástrojů. Volbu komunikačního mixu ovlivňují jak komunikační cíle firmy, tak
charakter trhu, na kterém daná firma působí (Karlíček, 2016).
Podle názoru Kotlera a Kellera (2013) však komunikační mix zahrnuje osm hlavních
prostředků marketingové komunikace. Jako osmou složku komunikačního mixu označují
word of mouth neboli ústní šíření. Právě do této složky komunikačního mixu bývá řazena
spolupráce s blogery. O tom podrobněji v dalších podkapitolách.

1.3 Trendy v oboru
Příchod internetu a sociálních sítí změnil marketing v několika směrech. Současné
digitální technologie umožňují celou řadu nových způsobů komunikace, konzumace
informací, ale také sběru dat a jejich využití. Ve 20. století se často nevyskytovala zacílená
reklama, ale byla spíše orientována na masy, takže jejím hlavním úkolem bylo zasáhnout
konkrétním reklamním sdělením co největší počet lidí. Reklama měla získat pozornost lidí,
ale nebyla zacílená precizně a neexistovala interakce. Kvůli absenci interakce je však těžké
dozvědět se, jaké konkrétní potřeby zákazníci mají. Přitom právě naplňování potřeb je cílem
marketingu a bez jejich určení nelze tento cíl úspěšně naplnit (Kaushik, 2017).
Doménou dnešního internetového marketingu je naopak precizní zacílení na úzce
vymezenou cílovou skupinu, což je možné především díky sběru a shromažďování
obrovského množství dat, které firmy získávají na internetu a sociálních sítích. Jelikož je
nyní díky internetu možné takto cílit na konkrétní uživatele a poznat jejich potřeby přímo,
mají firmy příležitost budovat loajalitu za menší finanční náklady (Kaushik, 2017).
Internet má ovšem i negativní efekt v oblasti reklamy, se kterým se musí marketéři
vypořádat. Díky internetu je totiž každý člověk denně vystaven v průměru 2000 reklamních
sdělení a dochází tak k zahlcení reklamami, což následně vyvolává netečnost lidí
k reklamám (Kotler a Keller, 2014). To potvrzuje ve své knize také Scott (2015), který tvrdí,
že lidé už dnes klasickým formám reklamy nevěří právě proto, že jsou denně vystavováni
obrovskému množství reklam a naučili se být vůči nim imunní.
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Když si chce uživatel pořídit produkt či službu, může si díky internetu najít relevantní
informace sám. Využívá k tomu internetový vyhledávač. Ten mu však jako první nabídne
oficiální webové stránky výrobců nebo internetové obchody nabízející tento produkt či
službu, které ale nepůsobí na uživatele autenticky, protože komunikují marketingovým
jazykem a jejich hlavním cílem je prodat. Právě za autenticitou se uživatel vydává za
ostatními uživateli na blogy, sociální sítě a fóra (Scott, 2015).
Internet poskytuje takové technické možnosti, které mění postavení jeho uživatelů.
V dnešní době jsou sami uživatelé internetu tvůrci obsahu. Proces, při kterém se uživatel
stává zároveň tvůrcem či spolutvůrcem určitého obsahu, je označován termínem
„produsage“. Vychází ze spojení anglických slov production a usage, neboli tvorba a
používání. Do českého jazyka bývá překládán jako „produžívání“. Poprvé tento pojem
použil australský univerzitní profesor Alex Bruns (2008), který ho vytvořil v souvislosti
s rozvojem digitálních „kolaborativních“ prostředí, například tedy s rozvojem internetu nebo
sociálních sítí. Právě digitální technologie podporují rozvoj produsage. S nástupem digitální
éry došlo k odklonu od tradičního pojetí tvorby obsahu, kdy byl tvůrce obsahu a jeho
konzumenti oddělováni. Nyní spolu kolaborují ve společném digitálním prostoru a
spoluvytváří obsah. Tyto společně vytvořené obsahy umožňují díky svojí interaktivitě, aby
byly neustále rozvíjeny. Jedná se tedy o otevřený a nikdy nekončící proces (Bruns, 2008).
Tvůrci obsahu prezentují v internetovém prostoru své názory, sdílejí zážitky,
sdružují se v internetových komunitách a také recenzují produkty či služby. V posledních
letech se v marketingu pro recenzujícího tvůrce rozšířilo anglické označení „prosumer“.
Došlo zde ke spojení slov professional a consumer, tedy profesionální a spotřebitel
(Andrews, 2008). Online prosumeři se aktivně zapojují do děje na internetu, kde vyjadřují
své názory a zároveň si vyměňují zkušenosti s dalšími uživateli. V oblasti blogování, o které
pojednává tato práce, je prosumerem autor blogu, který upřímně recenzuje produkty či
služby ve snaze pomoci svým čtenářům najít kvalitní výrobky a vyvarovat se koupi těch
nekvalitních (Meier, 2009).
Reputace a image firmy může být těmito aktivitami uživatelů posílena stejně jako
ohrožena, nebo dokonce změněna. Uživatelé tak mění doposud zaběhnutá schémata
komunikace (Přikrylová, 2019). Místo toho, aby spotřebitelé pouze konzumovali, stávají se
hlasy produktů a podstatně ovlivňují úspěch nebo neúspěch firem a jejich produktů či služeb.
Firmy už tak nemají plnou kontrolu nad svými produkty a zprávami o nich. V dnešní době
drží kontrolu nad těmito subjekty právě vlivní spotřebitelé v čele s autory blogů a jinými
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názorovými vůdci, členy fór a ostatními aktivními uživateli. Ti dokáží ovlivnit lidi po celém
světě a řídit poptávku a zájem o produkty či služby firem (Meier, 2009).
Pokud se však s uživateli, kteří jsou prosumery nebo jiným typem názorových vůdců,
správně pracuje, lze je využít ve prospěch značky. Susan Gunelius (2010) určuje hlavní
kroky pro využití vlivných uživatelů firmami. Prvním krokem by mělo být rozeznání
klíčových vlivných uživatelů vhodných pro konkrétní značku či produkt, popřípadě službu.
Firmy by měly vzít tyto uživatele na vědomí, rozeslat jim produkt k vyzkoušení a požádat
je názor. Dále by si firmy měly vytvořit s vybranými vlivnými uživateli vztah, to znamená
propojit se s nimi na sociálních sítích, podporovat je a spolupracovat s nimi. Mimo to by se
firmy měly přidat k online konverzacím, vstoupit do přirozeného prostředí prosumerů či
jiných vlivných uživatelů a komunikovat s jejich komunitou.
Dle Přikrylové (2019) je pro marketing v prostředí internetu klíčové získat vliv
v dané komunitě uživatelů. K tomu slouží jako efektivní nástroje mimo jiné digitální
marketing, word-of-mouth marketing a influencer marketing, ale to jen za předpokladu, že
budou využiti ti správní vlivní uživatelé. O těchto nástrojích podrobněji pojednávají
následující podkapitoly.

1.3.1 Digitální marketing
V současnosti patří digitální marketing mezi standardně aplikované elementy
komplexní marketingové strategie. Jedná se o specifické, interaktivní a stále ještě poměrně
mladé marketingové odvětví, jehož potenciál je podmíněn atributy nových médií. Digitální
marketing zahrnuje veškerou marketingovou komunikaci operující na základě digitálních
technologií, respektive nových médií (Frey, 2011). O nových médiích podrobněji pojednává
další kapitola.
Jak již bylo zmíněno výše, digitální marketing umožňuje precizní cílení na úzce
vymezenou cílovou skupinu. To je možné díky systému cookies, který je schopen zacílit
internetovou reklamu na jednu IP adresu. Díky sběru a shromažďování obrovského množství
dat, které o svých zákaznících firmy získávají na internetu, lze reklamu nejen cílit, ale také
personalizovat,

tedy

zobrazovat

konkrétnímu

internetovému

uživateli

reklamní

personalizovaný obsah. V budoucnu bude díky tzv. machine learningu, tedy strojovému
učení, které je metodou umělé inteligence, zacílení i míra personalizace reklamního obsahu
stále lepší (Kaushik, 2017).
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Digitální marketing využívá různé nástroje. Dle Štědroně (2009) se mezi ně řadí
například:
i) SEO (Search Eneginee Optimalization) – je technika optimalizace pro
vyhledávače, která zahrnuje volbu správné a logické struktury webových stránek
(dále jen web), tvorba k vyhledávačům přátelského HTML kódu webu, tvorba
zajímavého obrazového obsahu webu, budování zpětných odkazů vedoucích na
jednotlivé stránky webu z jiných webů a analýza pozic webu ve vyhledávačích
(Domes, 2011),
ii) SEM (Search Engine Marketing) – je forma internetového marketingu, která
zvyšuje viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávačů pomocí optimalizace a
podpory marketingu, tedy zakoupením lepších pozic ve výsledcích vyhledávání
na velkých portálech, sponzorované odkazy nebo také placené zápisy v různých
katalozích (Kennedy, 2012),
iii) PPC reklama (pay per click, tedy platba za kliknutí) – je forma reklamy, kde
inzerent platí za proklik uživatele na jeho cílovou stránku, je pro inzerenty jedním
z nejefektivnějších marketingových kanálů, pomáhá jim budovat povědomí o
značce a má výrazný podíl na tržbách, poskytuje přesné cílení a snadno měřitelné
výsledky, nejčastěji se objevuje ve formě textové reklamy ve vyhledávačích nebo
ve formě grafických reklam, tzv. bannerů (Fleischner, 2010),
iv) Sociální sítě – jsou místem na internetu, kde je obsah tvořen a sdílen především
samotnými uživateli, a právě aktivní působení firmy na sociálních sítích je
prostředkem, jak se přiblížit zákazníkům, tvořit s nimi pozitivní vztahy a
komunikovat s nimi přímo (Frey, 2011),
v) Affiliate Marketing – Singh (2017) ho definuje následovně: „Jedná se o jednu
z nejstarších forem sdílení, kdy jeden uživatel odkazuje další uživatele k online
nákupu. Pokud uživatel nakoupí produkt díky doporučení, tak uživatel, který
předal toto doporučení je odměněn tzv. provizí, která se může pohybovat od 1
dolaru až do 1 000 dolarů, a to na základě druhu produktu či služby.“
Nástroje digitálního marketingu využívají firmy jako součást své marketingové
strategie, aby naplnily své marketingové cíle. Stejně tak jsou ale často používány také
samotnými vlivnými uživateli. Ti je užívají k tomu, aby dostali své kanály, na kterých
publikují svůj obsah, k více uživatelům, nebo nechávají firmy užívat tyto techniky na jejich
kanálech a touto cestou své kanály monetizují neboli zpeněžují. Tyto nástroje také podporují
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rozvoj digitálního word-of-mouth (Přikrylová, 2019). To podrobněji rozvádí následující
podkapitola.

1.3.2 Word-of-mouth marketing
Pro pochopení word-of-mouth marketingu je nutné znát význam slovního spojení
word-of-mouth. To Přikrylová vysvětluje ve své knize Moderní marketingová komunikace
(2019) následující definicí: „Word of mouth (dále WOM), jinak také šeptanda, je forma
osobní komunikace zahrnující výměnu informací o produktu mezi cílovými zákazníky a
sousedy, přáteli, příbuznými nebo kolegy.“ Jedná se tedy o osobní doporučení, které může
být kladné nebo záporné. Hlavním cílem této formy komunikace je informovat potenciální
zákazníky o tom, jaké má produkt či služba výhody a nevýhody (Přikrylová, 2019).
V dnešní době digitálních technologií každý, kdo má přístup k internetu a sociálním
sítím, může oslovit obrovské množství lidí a předat jim svá osobní doporučení. Vlivní
uživatelé jsou tak schopni ovlivnit to, jak je určitá značka vnímána jinými uživateli,
v mnohem větší míře než kdy dříve (Přikrylová, 2019). Tím, že je možné komunikovat
online, tedy vést konverzace na internetu, mohou se do konverzace zapojit aktivně či pasivně
stovky, tisícovky i miliony uživatelů (Scott, 2015). Z nedávné studie společnosti We are
social (2019) vyplývá, že internet na světě používají 4 miliardy lidí, více než 3 miliardy lidí
používají sociální média každý měsíc.
Značka může mít WOM plně pod kontrolou jen obtížně, ale využitím
marketingových technik do něj může přinejmenším účelně zasahovat. WOM marketing se
snaží nacházet důvody, proč by lidé měli hovořit o produktech určité značky. Mimo to
usiluje o vytváření podmínek k podněcování takových konverzací, usnadňuje jejich tok a
posiluje tendence zákazníků vést takové konverzace, tedy sdílet svoje zkušenosti
s produktem či službou s ostatními. WOM marketing je tedy cíleně zaměřen na podporu
WOM mezi lidmi (Přikrylová, 2019).
Techniky WOM marketingu jsou takové činnosti, které podporují diskuze o
konkrétní značce a jejich produktech. Mezi techniky WOM marketingu dle Word of Mouth
Marketing Association (WOOMA) patří: virální marketing, referral programy, buzz
marketing, podněcování konverzací, firemní blogy, a právě také influencer marketing.
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1.3.3 Influencer marketing
Dle Scotta (2015) je influencer marketing forma komunikace word-of-mouth, které
digitální technologie umožnily rozvíjet se a působit v digitálním prostoru. WOM oživila
především sociální média a umožnila této praktice, aby byla využívána v mnohem větším
měřítku. Influencer marketing je technikou marketingu. Nicméně od jiných marketingových
technik se liší tím, že pomocí influencer marketingu značka místo tradičního cílení na
spotřebitele cílí primárně na tzv. opinion leadery (Cramer, 2017).
Opinion leader je názorový vůdce neboli názorová autorita komunikující s cílovou
skupinou a ovlivňující její postoje. Je osobností, jejíž myšlenky, názory a chování slouží pro
ostatní jako vzor či model (Halada, 2015). Jak již bylo zmíněno v předchozích
podkapitolách, s příchodem internetu a sociálních médií dostali názoroví vůdci příležitost
oslovit mnohonásobně vyšší počet lidí, než tomu bylo dříve. Jejich vliv díky digitalizaci
vzrostl. Přičemž vliv je v podstatě síla nabytá člověkem, která v jiných lidech tvoří nějaké
reakce (Brown a Fiorella, 2013). Právě podle vlivu, konkrétně jeho anglického překladu
„influence“, nazýváme vlivné uživatele jako influencery (Hermida, 2013). Word of Mouth
Marketing Associasion (WOMMA) charakterizuje influencera jako osobu, která má
prostřednictvím ústní cesty větší než průměrný vliv nebo dopad na příslušném trhu.
V digitálním prostředí jsou názoroví vůdci vlivnými uživateli, kteří zveřejňují na
internetu své názory, svá doporučení, hodnocení a recenze, které ostatní uživatelé aktivně
vyhledávají a řídí se jimi při svých nákupních rozhodnutích (Doyle, 2016). Abidin (2016) je
označuje jako „mikro celebrity“, které na svých blozích a sociálních sítích poskytují obsah
ve formě textového a vizuálního vyprávění svých osobních příběhů. Influencerem může být
známý bloger nebo celebrita, kteří mají na svých sociálních sítích velký počet sledovatelů,
ale nejenom oni. Jak vysvětluje ve svém článku Pophal (2016), influencerem se stává každý,
kdo dokáže na sociálních sítích vyprávět příběh a ovlivňovat jím uživatele. To potvrzuje
také Agrawal (2017). Podle něj už dnes nelze jako influencery označovat jen blogery a
celebrity, protože influenceři se rozrostli na různé sociální sítě, např. Facebook Twitter,
YouTube, Tik Tok a Instagram, na který je aktuálně směřováno největší množství placených
spoluprací s influencery v rámci influencer marketingu firem.
Uživatelé na sociálních sítích vyhledávají vlivné a autentické uživatele a autentické
komunity, kterým důvěřují. Dle Wallera (2016) je nejsilnější zbraní influencera právě
důvěra, kterou si vybudoval díky své autenticitě, tedy díky autentickým příběhům, které
zveřejňuje na svých kanálech. Autenticitu lze označit jako jeden z hlavních důvodů, proč
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uživatelé influencery sledují. Přestože si značka zřídí profil na sociálních sítích, nestane se
součástí autentických komunit. Vždy bude totiž vnímána primárně jako firma či organizace,
která chce uživatele ovlivnit tak, aby si koupil její produkt. Proto jedinou šancí pro firmu,
jak se dostat do těchto komunit a účinně je oslovit, je integrace využitím těch nejvíce
vlivných uživatelů v těchto komunitách, tedy využití influencer marketingu (Janouch, 2014).
Influencer marketing tedy primárně cílí na influencery, kteří se stávají prostředníkem
mezi značkou a spotřebiteli. Pomáhají firmě šířit povědomí o značce a marketingové sdělení
značky, což může pomoci zvyšovat prodeje. Influenceři se tak stávají vypravěči příběhů
značky. Influencer marketing lze tedy také definovat jako identifikování a ovlivňování
názorových vůdců, kteří jsou profilově vhodní pro propagaci produktu, je u nich tedy
pravděpodobné, že o produktu budou chtít mluvit, a kteří jsou hlavně schopni ovlivnit
mínění ostatních spotřebitelů (Přikrylová, 2019).
Z marketingového

hlediska

jsou

specifickou

skupinou

influencerů

tzv.

microinfluenceři. Většinou jsou mezi ně řazeni influenceři, kteří mají počet sledovatelů na
svých sociálních sítích pod 15 tisíc. Tento typ influencerů má totiž speciální tržní niku neboli
tzv. niche, což je tržní výklenek, tedy speciální zaměření daného segmentu trhu. Je to
označení pro takovou oblast trhu, která je pokryta konkurencí málo nebo ještě není
konkurencí vůbec obsazena. Spolupráce s microinfluencery je vhodná proto, že mají o 60%
vyšší engagement než influenceři s větším počtem sledujících. Mimo to jsou cenově
efektivnější, a to až 6,7krát za jednu míru interakce než influenceři s vysokým počtem
sledovatelů (Pierucci, 2018).
Pomocí influencer marketingu mohou firmy oslovit dobře zacílené skupiny uživatelů
přirozenou cestou skrz influencera, kterému jeho sledovatelé důvěřují, a získat kreativní
reklamní obsah, který pak může firma použít i na vlastních sítích. Může se jednat o velmi
rentabilní způsob marketingu, ale jen za předpokladu, že je influencer marketing proveden
správně. To znamená, že je vybrán influencer vhodný pro komunikaci konkrétního produktu
určité značky, tedy že značka je relevantní k běžnému obsahu tvůrce, že hodnoty influencera
se shodují s hodnotami značky a že má influencer vhodné publikum pro tuto značku (Waller,
2016). Influencer vhodný pro spolupráci se značkou by měl také mít velmi silné vztahy
s komunitou svých sledovatelů, což by měl odrážet vysoký engagement influencera, který
právě nastiňuje, jak úzký vztah spolu mají influencer a jeho sledovatelé a jak moc aktivně
sledovatelé reagují na obsah publikovaný influencerem (Pophal, 2016).
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Podstatnou součástí influencer marketingu by mělo být také řádné označení
sponzorovaných příspěvků na kanálech influencerů. Reklama v rámci influencer marketingu
by měla být vždy transparentní, přestože v mnoha zemích k tomu ještě chybí právní ošetření.
Na sociálních sítích k tomu slouží zavedené hashtagy, například #ad jako advertisement
nebo #spon vyjadřující slovo sponsored. V prostředí Facebooku a Instagramu existuje také
konkrétní nástroj sloužící k označení příspěvku jako sponzorovaného. Stejně tak i videa na
YouTube nebo články na blogu musí obsahovat prohlášení o sponzorování příspěvku
(Waller, 2016).
Influencer marketing může být tedy účinným nástrojem v rámci marketingového i
komunikačního mixu firmy. Nabírá na síle rozvojem digitálních technologií a vzrůstajícím
množstvím sociálních sítí, ale také s rostoucí mírou využívání nových médií jak influencery
tak jejich sledovateli.

2 Nová média
Vznik a rozvoj internetu přinesl změnu ve způsobu komunikace na mediální scéně.
Média, tedy hromadné sdělovací prostředky, se začala dělit na stará a nová, přičemž mezi
tradiční řadíme tisk, televizi a rozhlas. Média, která vznikají s nástupem digitálních
technologií a internetu, označujeme jako digitální či online, a jako zastřešující název je
používán pojem nová média. Oproti tradičním analogovým médiím jsou založena na datech
a jsou schopna v datech uchovat obrovské množství informací. Jsou výsledkem dosavadního
vývoje počítačových systémů a komunikační charakteristiky médií (Siapera, 2012).
S příchodem nových médií začala probíhat změna označovaná jako konvergentní
kultura. Tento fenomén rozpracoval Henry Jenkins, jeden ze současných nejvýznamnějších
novomediálních teoretiků, ve své knize s názvem Convergence Culture: Where Old and New
Media Collide (2008). Podle něj konvergentní kultura vzniká vztahem mezi třemi koncepty,
a to mediální konvergencí, participativní kulturou a kolektivní inteligencí.
Mediální konvergencí autor míní tok mediálního obsahu skrze různé mediální
platformy. Obsahy už tedy nejsou vázány na konkrétní médium, naopak jsou vyprávěny
prostřednictvím různých mediálních kanálů. Pod pojmem participativní kultura si lze
představit zejména změnu chování publika, které v dnešní době přistupuje k recepci
mediálních obsahů mnohem aktivněji než dříve. Vztahy mezi médii a publikem se stávají
komplexnější a umožňují publiku v rámci kultury konvergence participovat na mediálních
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obsazích. Publikum nových médií vidí H. Jenkins tedy jako aktivní participanty. Tento
aktivní přístup tvoří kontrast s pasivitou publika tradičních médií, u kterých producenti a
konzumenti obsahu tvořili dvě striktně oddělené skupiny. Mediální spotřeba se v
proměňujícím se prostředí stala kolektivním procesem, který Jenkins popisuje jako
kolektivní inteligenci. Konvergence se tedy netýká pouze mediálních přístrojů, ale odehrává
se také v myslích individuálních konzumentů a mimo to i skrze sociální interakce s ostatními
(Jenkins, 2008).
Jenkinsovu teorii o participativní kultuře potvrzuje také Siapera (2012), který
označuje za nejdůležitější parametr nových médií jejich interaktivitu a demokratizaci. Tyto
parametry umožňují internetovým uživatelům, aby na internetu aktivně publikovali,
komentovali, odkazovali, zapojovali se do diskuzí. Tedy aby byli aktivní a nikoli pasivní
jako u tradičních médií, jak již bylo v této práci několikrát zmíněno.
Lidé si na internetu vyměňují zkušenosti, navzájem si pomáhají, a tím tvoří virtuální
komunity. Tento typ komunit je založený na společném zájmu, nikoliv na společné lokaci
jako je tomu například u tradičních komunit, mezi které se řadí třeba rodina. Ve virtuálních
komunitách se virtuálně sdružují podobně smýšlející lidé, kteří spolu v rámci své komunity
a určitého média aktivně komunikují (Siapera, 2012).
Aktivní komunikace a interaktivní média s sebou nesou také negativní aspekty
v podobě tzv. haters. To jsou uživatelé, kteří se cílenou negativní komunikací, nejčastěji ve
formě kritizujících anonymních komentářů u příspěvků, snaží tvůrce obsahu veřejně ponížit.
To jsou úskalí aktivní komunikace na internetu, se kterou se musí dnešní vlivní tvůrci obsahu
vypořádat (Giles, 2012).
Jednotlivé možnosti aktivní komunikace internetových uživatelů jsou souhrnně
označovány pojmem Web 2.0. Tento koncept symbolizuje novou generaci internetových
služeb a je založen právě na uživatelích internetu, kteří obsah konzumují i spoluvytváří.
Vznikají tak nové formy komunikace a nový typ médií. Nejčastěji je používáno označení
„consumer generated media“, tedy média vytvořena spotřebitelem, nebo „social media“
neboli sociální média (Přikrylová, 2019).
Sociální média jsou online média. Řadí se tedy do nových médií, proto mají
charakteristiky typické pro tento typ médií. Charakteristické pro ně je stírání rozdílu mezi
médiem a jeho publikem, vznik oboustranné komunikace, participace uživatelů, tvorba
zájmových skupin a propojenost obsahu. Sociální média změnila způsob, jakým firmy
přistupují ke svým cílovým trhům a komunikují se svými spotřebiteli, a také to, jak
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spotřebitelé sdílí své zkušenosti, a rozšířila kanály, na kterých mohou spotřebitelé hledat
informace, například o produktech či službách firem (Solis, 2011).
Giles (2012) uvádí, že na sociálních médiích lze komunikovat ve formě vizuální,
textové či hlasové, přičemž nejrozšířenější formou je vizuální komunikace. Roam (2009) to
vysvětluje tím, že v lidském mozku se vizuální informace zpracovávají mnohem rychleji než
textové, protože až 90 % informací v našem okolí je vnímáno naším mozkem vizuálně.
Informaci z obrázku totiž zpracujeme až 60 000krát rychleji než text. Zmiňuje také, že
informace, které si zapamatujeme, jsou z 70 % ve vizuální formě, z 20 % v textové a z 10 %
v hlasové formě. Obsah, který je založený na vizuální formě má tedy lepší výsledky. To, zda
je více využívána právě vizuální, textová či hlasová komunikace, se u každého typu
sociálního média liší.
Dle Handleyho a Chapmana (2014) se sociální média řadí do šesti kategorií: sociální
sítě, wiki (nejznámější je Wikipedie), fóra, obsahové komunity (jako je například YouTube),
podcasty a blogy, na které se zaměřuje právě tato práce. Pro cíle této bakalářské práce
v následujících podkapitolách popisuji ta sociální média, která jsou v největší míře
relevantní k tématu cestovatelských blogů. Zaměřím se tedy na konkrétní specifika blogů a
na sociální sítě, které autoři blogů často používají vedle svého blogu jako další mediální
kanály.

2.1 Facebook
Sociální sítě jsou webové stránky, kde je obsah tvořen a sdílen uživateli. Je to
podsystém, který udržuje v kontaktu lidi bez ohledu na geografickou vzdálenost (Pavlíček,
2010). V dnešní době mezi nejrozšířenější sociální sítě na světě patří Facebook. Založil ho
student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg v roce 2004, ale přístupným pro veřejnost
se stal až v roce 2006. Lidé si zde zakládají své uživatelské profily a komunikují pomocí
zpráv, diskuzních fór a sdílení fotek, videí či odkazů na svém profilu. Firmy si mohou
zakládat své stránky, sdílet zde svůj vlastní obsah a komunikovat se spotřebiteli. Facebook
umožňuje umístění placené reklamy, která se zobrazuje uživatelům mezi příspěvky jiných
uživatelů, které sledují. Činnost uživatelů na Facebooku je do jisté míry sledována a data
jsou poté použita pro účely nabídky relevantního obsahu uživatelům (Janouch, 2014).
Facebook má velký dosah, přestože jeho popularita klesá kvůli zvyšující se
popularitě sociální sítě Instagram, která je popsána níže. Oproti Instagramu má ale Facebook
výhodu, že se na něm snadno pracuje s odkazy, které jsou uživatelé zvyklí sdílet a
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proklikávat. Autoři blogů si na Facebooku zakládají své stránky, kde se svými fanoušky
komunikují, sdílí s nimi různé příspěvky i odkazy na články na blogu a rozpoutávají diskuze
v komentářích u publikovaných příspěvků.

2.2 Instagram
Další sociální sítí, která je již ve vlastnictví společnosti Facebook, je Instagram.
V současné době se jedná o nejpopulárnější sociální síť na světě. Aplikaci Instagram
využívalo v roce 2018 přes 800 milionů uživatelů (Instagram, 2018).
Tato platforma je určená primárně pro sdílení fotografií s popiskem v textovém poli,
ale její funkce se postupem času rozšířily i ke sdílení videí či tzv. boomerangů, tedy mini
videozáznamů vytvořených v instagramové aplikaci Boomerang, která vytváří z fotek
souvislé sekvence několika fotografií. V plném rozsahu je Instagram pouze pro mobilní
telefony, ale lze se na něj přihlásit také z tabletu nebo webového prohlížeče na počítači.
Aplikace také nabízí nástroj na úpravu fotografií pomocí filtrů. Fotografie a videa jsou
zveřejňovány buď přímo na profilu mezi příspěvky, kde jsou k vidění, dokud je uživatel sám
nesmaže, nebo ve formě Instastories, tedy online příběhů, které z profilu zmizí po 24
hodinách (Crook, 2018).
Na Instagramu se velice často používá klávesová zkratka hashtag (#) jako
vyhledávací funkce. K popisku u fotografie lze tedy přidat vhodné hashtagy a rozšířit tak
dosah fotografie. Hashtagy totiž lidem umožňují, aby snadno a rychle nalezli obsah, o který
se zajímají. Hashtag se používá před slovem, které chce uživatel označit. Když je k popisku
přidán hashtag, zobrazí se všem lidem, kteří vyhledávají právě tento konkrétní hashtag.
Hahstagy tak mohou být nápomocné při snaze zvýšit dosah obsahu tvořeného značkou nebo
influencery. Mnoho influencerů a marketérů se zajímá o hashtagy, které jsou předmětem
zájmu ostatních uživatelů. Je potřeba neužívat jen obecné hashtagy, ale jít více do hloubky.
Příkladem může být cestování. Hashtag #travel, tedy cestování, se může jevit jako
dostačující, ale je potřeba být konkrétnější a zvolit třeba #NYCtravels, tedy cesty do New
Yorku (Duran, 2017).
Instagram nepovoluje přidávání odkazů na fotkách. Toho využila platforma
RewardStyle, která speciálně pro Instagram vyvinula aplikaci pod názvem LikeToKnowIt,
kterou hojně využívají právě blogeři a jiní influenceři. Přesměruje totiž jejich sledující na
jedinečnou webovou stránku, na které se nachází každá položka, kterou influencer zmínil na
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fotce, společně s přímým linkem na určitý produkt. To influencerům usnadňuje spolupráci
s komerčními subjekty a monetizaci jejich instagramového profilu (Crook, 2018).

2.3 YouTube
YouTube, který vlastní společnost Google, vznikl v roce 2005 jako webová stránka
na sdílení amatérských videí a jako alternativa ke sledování televize. Je to internetový server,
který je interaktivní. Umožňuje tak na rozdíl od tradičního média jako je televize, aby divák
byl aktivní, aby byl vtažen do děje odehrávajícího se na této platformě. Celý princip tohoto
serveru spočívá ve sdílení „user-generated content“, tedy obsahu vytvořeného samotnými
uživateli. Tento obsah se postupem času zprofesionalizoval a nabyl na kvalitě i sledovanosti
(Dijck, 2013).
Na YouTube je registrace zdarma pro každého. Uživatelé na tento server nahrávají
videa o různé délce, která následně ostatní uživatelé mohou komentovat a hodnotit. Čím více
zhlédnutí video má, tím populárnější je a dostane se mezi širší veřejnost. Autoři videí mají
také šanci své video kanály na YouTube monetizovat, finanční ohodnocení získávají za
počet zhlédnutí, za umístění reklamy ve videu a za spolupráci s komerčními subjekty v rámci
videa (Houska, 2016).
Všechny sociální sítě jsou propojené, proto je možné každé YouTube video sdílet
například na Facebooku nebo blogu. Tuto možnost autoři blogů hojně využívají. Ne každý
čtenář totiž sleduje všechny jejich sociální sítě, takže tím, že se sdílí přes různá sociální
média, má video větší šanci zvýšit svou sledovanost a získat větší počet zhlédnutí.

2.4 Podcast
Podcast je technologie, díky které má uživatel přístup k rozmanitému a zajímavému
obsahu sestavenému z multimediálních on-line dokumentů, jež lze jednoduše a zdarma
stáhnout do chytrých telefonů, tabletů, MP3 přehrávačů a dalších multimedálních zařízení.
Podcast nabízí podobné služby jako rádio, ale v nové a interaktivní podobě, která neodsuzuje
uživatele jenom k pasivnímu poslechu jako je tomu u rádia. Díky této technologii má totiž
každý možnost vytvořit vlastní internetový pořad a prostřednictvím internetu ho také zdarma
publikovat (Handley a Chapman, 2014).
Nejoblíbenější pro poslech podcastů jsou v současné době aplikace Podcasts od
společnosti Apple a aplikace Spotify. Podcast je také výborný nástroj z hlediska marketingu.
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Může zacílit na velmi úzce vymezenou skupinu lidí. Komerční subjekty tak umisťují svou
reklamu do podcastů tvůrce, tedy podcastera, se kterým spolupracují v rámci influencer
marketingu (Handley a Chapman, 2014).

2.5 Blog
Blog je pro influencery specifickou platformou. Autoři blogů mají oproti tvůrcům na
Instagramu, YouTube a dalších sociálních médiích tu výhodu, že si sami stanovují, jak bude
jejich médium vypadat a jak ho budou používat. Blog je v jejich vlastnictví, nemusí se řídit
pravidly jako je tomu u jiných sociálních médií. Pro tvůrce obsahu mohou být pravidla, jako
například změny algoritmů zobrazování příspěvků na Instagramu, velmi svazující. Na svém
vlastním blogu však žádnými podobnými pravidly svázáni nejsou.
V následujících podkapitolách podrobně rozeberu specifika blogu, který je ústředním
tématem této bakalářské práce. Budu se zabývat definicí blogu, jeho vlastnostmi, druhy i
marketingovým potenciálem.

2.5.1 Co je to blog
Blog, zkrácený termín pro weblog, je interaktivní webová stránka dodávající svým
čtenářům pravidelný obsah. Jedná se o dynamickou webovou stránku, která se neustále
proměňuje a rozrůstá s každým novým zveřejněným příspěvkem. Je online zápisníkem či
deníkem, který jeho autor sdílí na internetu a je tak většinou dostupný každému, kdo má
přístup k internetu a internetovému prohlížeči. Obsahem blogu bývají myšlenky,
doporučení, pocity, postřehy, recenze produktů či služeb firem a názory na různá témata,
která chce autor sdílet se svými čtenáři. Autor blogu se označuje jako bloger, je to influencer
neboli názorový vůdce. Lze ho také označit za vlivného uživatele internetu, který dokáže
ovlivnit jiné uživatele (Deangdeelert Cho, 2012).
Blogování neboli spravování blogu, umožňuje blogerovi kontinuálně udržovat
pozornost čtenářů stálým zveřejňováním příspěvků na blog, tedy dodáváním nových
informací svým čtenářům na pravidelné bázi. Bloger ve svých příspěvcích přináší velmi
osobní pohled na konkrétní téma, do textů vkládá své osobní emoce. Příspěvky bývají řazeny
v obráceném chronologickém uspořádání – tudíž ty poslední psané, tedy nejnovější, se
čtenářům zobrazují jako první (Doyle, 2016). To potvrzuje i J. Walker (2004), která přišla
pro Routledge Encyclopedia of narrative Theory s následující definicí blogu: „Blogy jsou

19

často aktualizované weby obsahující datované záznamy seřazené v obráceném časovém
pořadí, takže ten poslední je zobrazen jako první. Blogy jsou typicky publikovány jednotlivci
a jejich styl je osobní nebo neformální.“ V dnešní době však není neobvyklé, když je
autorem jednoho blogu více jednotlivců.
Dle Doyla (2016) je jednou z hlavních výhod blogu to, že konzumace jeho obsahu je
na rozdíl od knihy nebo tištěných médií pro čtenáře bezplatná. Navíc se jedná o interaktivní
platformu umožňující svým čtenářům vyjadřovat se k jednotlivým příspěvkům a vést
diskuze. Bloger tak může od svých čtenářů získat okamžitou zpětnou vazbu na zveřejněný
článek.

2.5.2 Stručná historie
V této podkapitole se věnuji stručné historii blogů se zaměřením na české prostředí.
Pro účely této práce shledávám jako dostačující zmínit vývoj blogů ve stručnosti a
vyzdvihnout vývojové fáze relevantní k této práci.
Jednotlivé vlastnosti blogů lze objevit u různých médií ještě dávno předtím, než tento
typ média vznikl. Podobnost můžeme nalézt například u pamfletů a letáků, které byly
většinou tvořeny jednotlivcem, popřípadě malým množstvím jednotlivců. U pamfletů navíc
existovalo konkrétní publikum, je tedy možné mluvit o určité formě komunity, která je
v současné době typická právě pro blog (Prokop, 2005). Další vlastnosti blogu, konkrétně
subjektivní přístup a chronologické uspořádání, je možné pozorovat u osobního deníku. Ten
si například už v 2. století psal Marcus Aurelius, deník byl později vydán pod názvem
Hovory k sobě: Deník římského císaře (Augustus, 1997).
Základní vlastností blogu je jeho umístění na internetu. Internet je tak hlavním
předpokladem pro vytvoření blogu. Počátky internetu se datují do 70. let 20. století., ale
popularity dosáhl až s rozvojem World Wide Webu (zkráceně web) v 90. letech. V roce
1997 začaly vznikat první blogy. V několika prvních letech se blogování věnovala jen úzká
skupina lidí a většina blogů té doby byla využívána k publikování zajímavých odkazů
s krátkými komentáři. Za zakladatele blogování je často považován Jorn Barger, autor blogu
Robot Wisdom, který také přišel s termínem Weblog. Zprvu si museli všichni autoři blogů
své webové stránky sami naprogramovat využitím HTML či jiného programovacího jazyka.
To se změnilo v roce 1999, kdy byly uvedeny dvě blogovací služby Blogger
(www.blogger.com) a Pitas (www.pitas.com), které umožnily blogování široké veřejnosti
(McCullough, 2018). Právě použití slova „blog“ jako slovesa, v českém překladu
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„blogovat“, je připisováno Evanu Williamsovi, jenž spoluzaložil firmu Pyra Labs, která
vytvořila již zmiňovaný systém Blogger (Waters, 2010).
V České republice blogerská scéna s menším zpožděním kopírovala světový vývoj.
Nicméně za prvního českého blogera už lze považovat novináře Ondřeje Neffa a za první
český blog jeho server Neviditelný pes, který vznikl v roce 1996, takže ještě dříve, než se
podobným stránkám vůbec začalo říkat blog. K většímu rozšíření na českém území však
došlo až v roce 2002, kdy blogeři začali využívat v té době již velmi populární zahraniční
systém Blogger a jiné, ale mimo to začaly vznikat i české blogerské systémy jako Pooh
(www.pooh.cz), blog.lide.cz, bloguje.cz nebo blog.cz (Bednář, 2011).
V průběhu let počet blogů výrazně vzrostl. Blogy si zakládají jak jednotlivci, tak i
firmy, nebo různé zpravodajské servery a jiná publicistická média. Blogování se stalo
fenoménem a samotné osoby blogerů se staly natolik populární, až se od roku 2015 začala
každoročně pořádat soutěžní anketa Blogerka roku (později také Bloger roku), následně
přejmenovaná na Czech Blog Awards. Koncept této soutěže byl ale v reakci na vývoj
blogerské scény přeměněn na Czech Social Awards, tedy soutěž, které se mohou zúčastnit
nejen blogeři se svými blogy, ale všichni internetoví tvůrci, tedy tvůrci videí na webové
stránce Youtube a tvůrci úspěšných účtů na sociálních sítích.

2.5.3 Vlastnosti blogu
Blog je možné psát na webové stránce, kterou najatý profesionál nebo sám bloger
naprogramuje za využití programovacího jazyka a jakékoli další úpravy i publikování článků
se děje právě touto cestou. Druhou možností je využití publikačních systémů, těmi
nejpoužívanějšími jsou v současnosti Blogger a Wordpress, které nabízí blogerům již
předem naprogramovanou strukturu a design blogu. V redakčních systémech je možné
provádět jednoduché úpravy vzhledu či formátování textu přímo v nastavení systému. Třetí
možností je využít programovacího jazyka pro vytvoření blogu na vlastním serveru a
redakční systém pak používat jen k publikování článků (Handley a Chapman, 2014).
Blog se tedy vyznačuje konkrétními vlastnostmi. Každý blog se skládá z rozličných
textů, fotografií, obrazů a videí. Obvykle obsahuje přehledný archiv, který zajišťuje rychlé
nalezení starších článků. K příspěvkům jsou přidávány tzv. tagy, tedy klíčová slova, kterými
se krátce označuje obsah příspěvku (například „móda“, „cestování“, „jídlo“ apod.), aby byl
pro čtenáře snáze dohledatelný. Nemělo by také chybět stručné představení autora blogu,
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přehledné menu nebo rozcestník a ikony sociálních sítí autora s možností přesměrování
čtenáře na profily blogera na těchto sítích (Handley a Chapman, 2014).
Americký marketér a spisovatel Jay C. Levinson (2009) přináší doporučení, jaké
vlastnosti by měl mít kvalitní moderní blog. Jedná se o tyto vlastnosti:
•

Osobitost – osobnost autora blogu by měla být výrazná, bloger by měl umět
zaujmout svým projevem, být autentický a ke svým čtenářům otevřený, aby
v nich vzbudil pocit, že ho znají. Díky tomu autor získává důvěru u svých
čtenářů, získává si jejich důvěru, kterou mohou postrádat běžná média.

•

Užitečnost – autor by měl na svém blogu publikovat informace, které jsou
pro čtenáře užitečné, ale i zábavné. V ideálním případě by měly články
splňovat oba tyto předpoklady, aby se čtenáři vraceli kvůli zajímavým a
přínosným článkům a myšlenkám, ale také proto, že je články baví či
inspirují.

•

Vzhled a čitelnost – kvalitní blog by měl být pro čtenáře přehledný, písmo
čitelné a čtenář by se měl na blogu dokázat jednoduše orientovat. Tyto prvky
by měly být splněny, ale zároveň by také měly být v souladu s celkovým
designem blogu. Ten by měl být moderní, spíše jednodušší a umožňující
čtenáři získat požadované informace tou nejsnazší a nejpříjemnější cestou.

•

Publicistický styl – autor blogu by měl používat lehce neformální,
publicistický styl. Tím podpoří autenticitu svých příspěvků a upoutá čtenáře.
Text článku by měl být bezchybný, výstižný, ideálně také spíše stručný,
hlavně ne tedy příliš zdlouhavý.

Také Kasík (2009) vyzdvihuje charakteristiky typické pro blogy. Dle něj se blogy
vyznačují minimálními vstupními náklady a překážkami, což umožňuje založit si blog
komukoliv, kdo má přístup na internet. Blogeři mohou na svých blozích sdílet jakékoli
názory a zkušenosti bez existence cenzury. Výhodou blogů je také to, že dokážou nabídnout
široké spektrum témat a uspokojit tak téměř každého čtenáře. Dle Kasíka je pro blogy také
typická interpersonální komunikace, interaktivita obsahu, občas i anonymita, pokud se autor
rozhodne psát pod pseudonymem nebo jeho čtenáři vystupují anonymně. A v neposlední
řadě charakterizuje blogy možnost výdělku v rámci spoluprací s komerčními subjekty.
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2.5 Bloger vs. novinář
Blogy řadíme mezi nová média především z toho důvodu, že jsou digitalizovaná a
interaktivní a slouží k přenosu určitého typu informací. Neřadíme je však mezi profesionální
média. Ovšem hranice mezi blogem a profesionálním médiem, tedy mezi blogerem a
novinářem, není jednoznačně vymezena. Shodným rysem je to, že oba druhy médií přináší
konkrétní informace rozsáhlým čtenářským základnám. Oba dva jsou tedy gatekeepery, což
znamená, že se podílí na procesu tzv. „gatekeeping“. „Toto označení definuje nejen proces
výběru informací vpuštěných do médií, ale také jejich přetváření v interpretovanou událost.
Gatekeeping je založen na subjektivním rozhodování a výběr informací se často děje na
základě předpokladu, co uspokojí publikum“ (Halada, 2015). Ze své pozice gatekeepera
bloger i novinář nastolují agendu, provádí tedy tzv. „agenda setting“. Média některá témata
upřednostňují a jiná naopak opomíjejí, přičemž preferovaná témata konzumenti médií
vnímají jako klíčová a zabývají se jimi detailněji (Halada, 2015).
Rozdíl mezi blogerem a novinářem spočívá především v jejich postupu práce
(Bednář, 2011). Kasík (2009) vidí zásadní rozdíl v tom, že novinář je při své práci mnohem
více svázán než bloger, nemá při tvorbě obsahu takovou volnost. Zpracovaná témata musí
konzultovat se šéfredaktorem, před vydáním prochází článek editorským procesem. Kasík
také tvrdí, že blogery obvykle nejde označit za profesionální žurnalisty, jelikož od nich není
požadováno, aby oddělovali fakta od názorů a ověřovali zdroje použité pro článek, jako je
to požadováno po novinářích. Přestože mají blogeři při tvorbě článků téměř úplnou volnost
a nejsou vázání novinářským kodexem, jejich tvorba má určité hranice. Jsou omezeni
například trestním zákoníkem, který jim zakazuje podněcovat na svých kanálech k nenávisti
vůči skupině osob nebo omezovat jejich práva a svobody.
Blogeři se sice nemusí řídit novinářským kodexem, měli by ale dodržovat alespoň
blogerskou etiketu. Měli by být online, sledovat a komentovat tvorbu jiných vlivných
blogerů, pořádat setkání lokálních blogerů, a posilovat tak vztahy v blogerské komunitě.
Měli by být také aktivní na sociálních sítích, tvořit zde obsah a komunikovat se svými čtenáři
i komerčními subjekty. Vždy by měli uvádět zdroj a původ, to znamená uvádět autora
fotografií, odkazovat na jiná média, ze kterých bloger čerpá informace, a na obchody, odkud
pochází produkty či služby popisované v článku či jiném příspěvku (Deangdeelert Cho,
2012).
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2.6 Typy blogů
Na blogy můžeme pohlížet z různých úhlů, proto existuje i vícero způsobů, jak je
členit. Za základní rozdělení blogů lze považovat dělení na:
•

Osobní blogy – personální blogy neboli blogy jednotlivců, kteří publikují své
osobní příběhy, názory, zážitky, rady aj.;

•

Firemní blogy – jsou blogy nacházející se na webových stránkách
společností a tvořené za účelem komunikace se stávajícími zákazníky i
oslovování nových;

•

Mikroblogy – jsou blogy určené pro konkrétní skupinu uživatelů, kteří si
mezi sebou sdělují informace, zprávy, komentáře apod. (Janouch, 2014).

Dle role, kterou bloger zastává vůči svému blogu, můžeme určit několik typů
blogerů:
•

The Hobbyist – bloguje pro zábavu a z této činnosti nezískává žádný
výdělek;

•

The Part-Time Professional – psaní blogu je pro něj vedlejší výdělečnou
činností;

•

The Full-Time Professional – blog tvoří jeho hlavní příjem;

•

The Corporate – vytváří blog pro společnost, ve které je zaměstnán, správa
blogu je hlavní náplní jeho pracovní pozice;

•

The Entrepreneur – podniká a o své vlastní firmě píše blog, na kterém sdílí
své zkušenosti a úspěchy firmy (Hood, 2013).

Osobní blogy, ať už je tvoří tzv. „the part-time professional“ nebo „the full-time
professional“, je možné třídit na základě témat, kterým se věnují. Můžeme tak blogy
označit jako módní blogy, foodblogy neboli blogy o jídle, beauty blogy, takže blogy
o kosmetice, lifestyle blogy, tedy blogy o životním stylu, a mimo jiné také
cestovatelské blogy.

2.7 Cestovatelský blog
Cestovatelský blog je online platforma cestovatele, který cestuje po světě za účelem
poznání vybraných destinací a o své zkušenosti, zážitky a tipy se dělí se svými čtenáři na
svém blogu. Cestovatelský blog spadá mezi osobní blogy a má všechny rysy společné pro
blogy. Liší se od ostatních osobních blogů akorát svým tématem, které je úzce zaměřeno na
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cestování. Jeho obsah tvoří především cestovatelské tipy, recenze i cestopisy z různých
destinací. Jedná se o nezávislý zdroj informací založených na autentických zkušenostech
autora, což je důvodem, proč je blog vyhledáván ostatními internetovými uživateli.
Produktem cestovního ruchu je služba, kterou nelze dopředu vyzkoušet, proto si lidé
chtějí dopředu zjistit co mohou od této služby očekávat. Informace se vydávají hledat na
internet. To potvrzuje World Travel Monitor, který uvádí, že 75 % cestujících při plánování
své zahraniční cesty hledá informace na internetu, konkrétně na recenzních stránkách jako
je TripAdvisor, navštěvuje různá fóra a právě také cestovatelské blogy. Ty totiž poskytují
autenticitu a pravdivé recenze od ostatních uživatelů (World Travel Report, 2018).
Čtenáři cestovatelských blogů jsou lidé, kteří chtějí cestovat. Z toho důvodu mají
cestovatelské blogy potenciál pro spolupráci s poskytovateli služeb cestovního ruchu, ale i
s jinými komerčními subjekty. O marketingovém potenciálu blogů pojednává další
podkapitola. Tématem cestovatelského blogu se podrobněji zabývám v dalších částech
práce.

2.8 Marketingový potenciál blogů
Všechny blogy s vysokou návštěvností dříve či později dostanou příležitost být
monetizovány, a to tak, že jejich tvůrci začnou spolupracovat s komerčními subjekty.
Z blogu se stal účinný marketingový nástroj, který se stal součástí mnoha firemních
marketingových strategií v rámci influencer marketingu. Marketéři stále inovují postupy
spoluprací s blogery a díky tomu se tato oblast neustále vyvíjí. Publikování digitální formou
umožňuje získávat flexibilnější odezvu na aktuální dění, díky tomu je možné
prostřednictvím blogů oslovit velmi rychle cílovou skupinu s novou kampaní či s pozvánkou
na událost.
Čtenáři bývají citliví k jakékoliv reklamě, proto by měl být sponzorovaný příspěvek
blogera co nejméně invazivní. Blogeři si proto pečlivě vybírají, které nabídky od komerčních
subjektů přijmou či nepřijmou. Dle Deangdeelert Cho (2012) by blogeři měli mít pro
potenciální zájemce o spolupráci připravený tzv. mediakit, který obsahuje informace o blogu
a jeho tvůrci, statistiky blogu a demografická data o čtenářích, velikosti reklamy a její
umístění, cenu a délku reklamy, zmínky o blogerovi v tisku a případně i další výhody, které
může bloger zájemci o spolupráci nabídnout.
Blogeři mohou monetizovat své blogy různými způsoby. Jedním z nich je služba
Google AdSense, která zprostředkovává a s využitím širokého portfolia analytických
25

nástrojů spravuje inzerci na všech užívaných platformách, které jsou produktem společnosti
Google, například tedy YouTube nebo publikační systém Blogger (Waller, 2016).
Jak již bylo zmíněno neustále roste zájem firem o spolupráce s blogery a ostatními
influencery v rámci influencer marketingu. Spolupráce mezi blogery a firmami nabývají
různých forem. Blogeři mohou s komerčními subjekty spolupracovat formou barteru. To
znamená, že firmy jim poskytnou konkrétní produkty či služby, případně dárkové vouchery,
výměnou za recenzi nebo sponzorovaný příspěvek na jejich blogu či jiných kanálech.
Druhou možností je, že budou za spolupráce finančně ohodnoceni, získají tedy od firmy
finanční honorář za sponzorovaný příspěvek na svých kanálech, účast v reklamním videu
produkovaném firmou, účast na události k představení produktu nebo za jiné plnění v rámci
jejich spolupráce (Waller, 2016).
Bloger může také získat finanční odměnu díky affiliate marketingu nebo za umístění
banneru na svém blogu na předem dohodnutou dobu. Měl by však jít ideálně o reklamu pro
společnosti, jejichž produkty se k blogu tematicky hodí (Chaffey, 2006).
V dalších částech této bakalářské práce se budu podrobně zabývat tím, jaký
marketingový potenciál má specifický typ blogů, tedy české cestovatelské blogy, na které se
právě tato práce zaměřuje.

3 Tvorba cestovatelského blogu a jeho monetizace v českém
prostředí
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakou podobu mají české cestovatelské blogy
nebo tzv. lifestyle blogy, tedy blogy o životním stylu, které však obsahují cestovatelská
témata. Mimo to práce zjišťuje, jak lze tento typ blogů monetizovat v českém prostředí, aby
se staly hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů blogerů. Z výzkumů by měly vyplynout
charakteristiky cestovatelského blogu. Mezi cíle patří ale také přiblížení toho, jak fungují
spolupráce mezi blogery a komerčními subjekty v českém prostředí.
První úsek praktické části tedy mapuje téma cestovatelského blogu z pohledu
českých cestovatelských blogerů, druhý úsek zase z pohledu firem a agentury, která
zprostředkovává spolupráce firem s blogery. Tento úsek popisuje, jak probíhají spolupráce
mezi blogery a komerčními subjekty v českém prostředí, jak se vybírá vhodný bloger pro
spolupráci, jak ho oslovit, jak provést kampaň a jak ji následně vyhodnotit.
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S ohledem na tyto cíle byly zvoleny výzkumné otázky a výzkumné metody. Jako
výzkumné otázky byly stanoveny:
•

Jaké společné charakteristiky mají české cestovatelské blogy?

•

Jakými způsoby jsou české cestovatelské blogy monetizovány?

•

Jaký je průběh spoluprací mezi cestovatelskými blogery a firmami v českém
prostředí?

Za účelem zodpovězení těchto výzkumných otázek bude použita obsahová analýza
cestovatelských

blogů,

ale

také

kvalitativní

výzkumné

metody

v podobě

polostrukturovaných rozhovorů s českými cestovatelskými blogery a případové studie
agentury Elite Bloggers zaměřující se na spolupráce mezi blogery a komerčními subjekty,
která je rozpracována v následující kapitole.

3.1 Obsahová analýza českých cestovatelských blogů
Obsahová analýza je často využívána k výzkumu mediálního obsahu (Lacy et a.,
2015). Mezi nejčastějšími zkoumanými materiály jsou vizuální, textové a zvukové
dokumenty. Zkoumá například zpravodajské deníky či magazíny a reklamy v nich, ale také
filmy, hudební klipy nebo seriály (Davis et al., 2013). Z toho důvodu jsem se rozhodla právě
pro tuto metodologii, která je vhodná pro zkoumání mediálního obsahu, tedy i obsahu blogu
jakožto média.
Obsahová analýza je v této práci použita za účelem zkoumání shodných a odlišných
prvků vybraných českých blogů.

3.1.1 Kritéria hodnocení blogů
Pro úspěšné provedení analýzy byl vytvořen seznam obsahující 25 kritérií, které byly
sestaveny na základě prostudované literatury týkající se problematiky blogů, a to převážně
od autorů A. Bruns, J. Deangdeelert Cho a M. Tungate. Pomocí vytvořených kritérií a
srovnávacích tabulek byly prozkoumány a porovnány vlastnosti vybraných blogů. Blogy,
které byly zvoleny k analýze, jsou cestovatelské blogy a lifestyle blogy obsahující
cestovatelská témata. U tří určitých kritérií byly analyzovány také instagramové účty blogerů
propojené s jejich blogem. V dnešní době je totiž Instagram nejpopulárnější sociální sítí na
světě, a navíc se projevuje trend, že blogeři přispívají častěji právě na Instagram než na blog.
Používání Instagramu je tedy často důležitou součástí blogování.
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Tab.1 Kritéria hodnocení blogů
Kritéria

Způsob hodnocení

Typ blogu

Jedná se o cestovatelský blog nebo lifestyle
blog obsahující i cestovatelská témata?

Stáří blogu

Bude použito datum první publikace

Frekvence publikování

Průměrný počet příspěvků za měsíc

Počet čtenářů

Pokud nebude uvedeno, bude použit počet
sledujících na sociální síti Instagram

Jazyk blogu

Píše bloger svůj blog v češtině, angličtině,
v obou jazycích, nebo v jiném jazyce?

Délka článku

Průměrná délka článku, tzn. průměrný
počet znaků (měřeno u článků vydaných za
poslední rok)

Fotografie

Obsahují příspěvky fotografie? Pokud ano,
kolik fotografií průměrně obsahuje jeden
článek?

Komentáře

Má blog zapnutou možnost komentování?
Jaký je průměrný počet komentářů u
článku? (měřeno u článků vydaných za
poslední rok)

Tagy

Lze na blogu vyhledávat tematické články
pomocí tagů?

Odkazy

Obsahuje blog odkazy na jiné blogy a
weby?

Archiv

Nachází se na blogu archiv umožňující
dostat se snadno ke starším článkům?

Menu

Je na blogu menu usnadňující orientaci na
blogu?

Sociální sítě a jiné online platformy

Je blog propojený se sociálními sítěmi a
jinými platformami? Pokud ano, kterými?

Reklama na blogu

Pokud ano, jaký druh?
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Počet reklamních článků za měsíc

Kolik reklamních článků? (měřeno u článků
vydaných za poslední rok a označených
jako reklamní)

Počet příspěvků na Instagramu

Pokud bloger má svůj profil na sociální síti
Instagram, kolik se zde vyskytuje průměrně
příspěvků za měsíc? (měřeno u příspěvků
vydaných za poslední rok)

Počet reklamních příspěvků na Instagramu

Pokud bloger má svůj profil na sociální sítí
Instagram, kolik se zde vyskytuje průměrně
reklamních příspěvků za měsíc? (měřeno u
příspěvků vydaných za poslední rok a
označených jako reklamní)

Typ reklamních spoluprací

Jaký typ reklamních spoluprací se objevuje
na blogu a Instagramu blogera nejčastěji,
tedy jaký typ značek? (měřeno u příspěvků
vydaných za poslední rok a označených
jako reklamní)

Počet článků s cestovatelskou tématikou

Kolik procent článků za poslední rok mělo
cestovatelskou tématiku?

Cestopisy

Obsahuje blog články ve formě cestopisů?

Tipy a rady

Obsahuje blog články s tipy a radami?
Pokud ano, o čem?

Zajímavá místa

Obsahuje blog články s doporučeními na
zajímavá turistická místa?

Ubytovací služby

Obsahuje blog články doporučující hotely
v určitých destinacích?

Stravovací služby

Obsahuje

blog

články

doporučující

restaurace, kavárny, bary apod. v určitých
destinacích?
Články na jiná než cestovatelská témata

Objevují se na blogu i články o jiných
tématech, než je cestování? Pokud ano, o
kterých tématech?
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3.1.2 Analýza jednotlivých blogů
Za účelem provedení této analýzy bylo vybráno 6 blogů jednotlivých českých
cestovatelů. Konkrétně byly zvoleny 3 cestovatelské blogy a 3 lifestyle blogy obsahující
cestovatelská témata. Byly zvoleny blogy, které fungují již alespoň tři roky, jejeihc autoři na
ně přispívají pravidelně a alespoň 20 % obsahu tvoří cestovatelská témata. Blogy budou
ohodnoceny na základě stanovených kritérií a porovnány prostřednictvím srovnávacích
tabulek. URL odkazy na vybrané blogy se nachází v příloze A.
Tab. 2 Hodnocení cestovatelských blogů 1
The Sikls

Weef’s World

Teru’s Guide

Typ blogu

Cestovatelský

Cestovatelský

Cestovatelský

Stáří blogu

4 roky

4 roky

3 roky

Frekvence

1 článek/měsíc

3-4 články/měsíc

1 článek/měsíc

publikování
Počet čtenářů

100 000 (Instagram) 30 000 (Instagram)

45 000 (Instagram)

Jazyk blogu

Čeština, Angličtina

Čeština

Čeština, Angličtina

Délka článku

10 000 znaků

8 000 znaků

10 000 znaků

Fotografie

Ano, 10-15

Ano, 10-15

Ano, 8-10

Komentáře

Ne

Ne

Ano

Tagy

Ne

Ano

Ne

Odkazy

Ano

Ano

Ano

Archiv

Ne

Ne

Ne

Menu

Ano

Ano

Ano

Sociální sítě a jiné

Instagram,

Instagram,

Instagram, Pinterest

online platformy

Facebook, YouTube Facebook,
YoutTube, Twitter

Reklama na blogu

Ano, PR články,

Ano, PR články,

Ano, PR články,

zpětné odkazy

affiliate marketing

affiliate marketing

bannery, zpětné
odkazy
Počet reklamních

0-1

0-1

článků za měsíc

30

0-1

Počet příspěvků na 20

22

20

4-5

4-5

4-5

Typ reklamních

Cestovní zavazadla,

Cestovní zavazadla,

Hotely, půjčovny

spoluprací

hotely, cestovní

hotely,

aut, oblečení atd.

pojištění,

fototechnika,

automobilky atd.

letecké společnosti

Instagramu
Počet reklamních
příspěvků
na Instagramu

atd.
Počet článků

90 %

80 %

90 %

Cestopisy

Ano

Ano

Ano

Tipy a rady

Ano

Ano

Ano

Zajímavá místa

Ano

Ano

Ano

Ubytovací služby

Ano

Ano

Ano

Stravovací služby

Ano

Ano

Ano

Články na jiná než

Rodina

Ekologie, digitální

Fotografování

s cestovatelskou
tématikou

cestovatelská

nomádství

témata
Tab. 3 Hodnocení cestovatelských blogů 2
Time to Fit

Dblog

A Cup of Style

Typ blogu

Lifestyle

Lifestyle

Lifestyle

Stáří blogu

5 let

5 let

10 let

Frekvence

6 článků/měsíc

1-2 články/měsíc

8-10 článků/měsíc

Počet čtenářů

39 000 (Instagram)

80 000 (Instagram)

180 000 (Instagram)

Jazyk blogu

Čeština, Angličtina

Čeština

Čeština

Délka článku

7 000 znaků

5 000 znaků

4 000 znaků

Fotografie

Ano, 15-20

Ano, 10-15

Ano, 8-10

publikování
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Komentáře

Ano

Ano

Ano

Tagy

Ne

Ne

Ne

Odkazy

Ano

Ano

Ano

Archiv

Ne

Ne

Ano

Menu

Ano

Ano

Ano

Sociální sítě a jiné

Instagram,

Instagram,

Instagram,

online platformy

Facebook,

Facebook, Twitter

YouTube, Facebook

Ano, PR články,

Ano, PR články,

Ano, PR články,

zpětné odkazy,

affiliate marketing

vlastní produkty

affiliate marketing

bannery, zpětné

YouTube, Twitter
Reklama na blogu

odkazy
Počet reklamních

0-1

0-1

1-2

20

15

4-5

5-6

5

Typ reklamních

Hotely, oblečení,

Kosmetika,

Kosmetika, oblečení

spoluprací

cestovní balení

oblečení, jídlo atd.

atd.

70 %

20 %

20 %

Cestopisy

Ano

Ano

Ano

Tipy a rady

Ano

Ano

Ano

Zajímavá místa

Ano

Ano

Ano

Ubytovací služby

Ano

Ano

Ano

Stravovací služby

Ano

Ano

Ano

článků za měsíc
Počet příspěvků na 30
Instagramu
Počet reklamních
příspěvků
na Instagramu

kosmetických
produktů, letenky
atd.
Počet článků
s cestovatelskou
tématikou
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Články na jiná než

Fitness, móda

Fitness, móda, jídlo

cestovatelská

Móda, kosmetika,
ekologie, jídlo

témata

3.1.3 Výsledky analýzy
Analyzováno bylo dohromady 6 českých blogů, z toho 3 cestovatelské blogy a 3
lifestyle blogy zahrnující i cestovatelská témata, přičemž jejich čtenářská základna čítá od
30 000 do 180 000 sledovatelů. To bylo určeno na základě počtu fanoušků na profilech
blogerů na Instagramu, protože na blozích informace o počtu čtenářů není uvedena.
Samozřejmostí u analyzovaných blogů je přítomnost menu, které usnadňuje orientaci
na blogu. Stejnou funkci mají také tzv. tagy neboli štítky. Nicméně využívání tagů, pomocí
kterých se dá označit, jakého tématu se určitý článek týká, už není v dnešní době takovým
trendem, jak tomu bylo dřív. Tento nástroj obsahuje jen jeden z analyzovaných blogů. Stejně
je tomu i u archivu článků, ten lze nalézt také pouze u jednoho z těchto blogů.
Všichni blogeři se na svých blozích snaží budovat zajímavý obsah, který bude mít
pro návštěvníka přidanou hodnotu, aby se na blog pravidelně vracel a tvořila se tak základna
věrných čtenářů. Publikují články o zajímavých destinacích, různé rady a tipy, cestopisy.
Také doporučují ubytování a stravovací služby v určitých destinacích, a další produkty či
služby svých partnerů. U analyzovaných blogů tvoří články s cestovatelskou tématikou
většinovou část obsahu. Blogeři však na svých blozích komunikují i jiná témata než jen
cestovatelská. Zabývají se na svých blozích mimo jiné také životním stylem, ekologií,
fotografováním či módou.
Na každém z analyzovaných blogů jsou články na jakékoli téma vždy doplněny o
kvalitní fotografie. Někteří blogeři upřednostňují menší počet fotografií, někteří naopak
větší, zprůměrovaný počet fotografií na jeden článek je zhruba 10-13 fotografií. Průměrná
délka článku se pohybuje okolo 7000 znaků a téměř nikdy nepřesahuje 10 000 znaků. Co se
jazyka blogu týče, jen polovina analyzovaných blogů je psaná dvojjazyčně, tedy v češtině a
v angličtině. Druhá půlka blogů je pouze v češtině, může tedy účinně oslovit jen české
čtenáře.
Z výsledků analýzy je zřejmé, že budování základny čtenářů na blogu není
jednodenní záležitostí. Všechny analyzované blogy mají významný počet čtenářů a jsou
v provozu minimálně 3 roky. Důležitým prvkem, který pomáhá získat a držet si stálé čtenáře
je komunikace. Většina blogů proto umožňuje svým čtenářům i samotným autorům zanechat
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pod článkem komentář, díky čemuž může bloger se svými čtenáři komunikovat, vznikají
diskuze a blog se stává interaktivním.
Všechny analyzované blogy obsahují reklamu v různé podobě. Blogeři na svých
blozích rozmísťují affiliate programy, PR články, bannery, zpětné odkazy či jiné blogy,
některé z nich také propagují své vlastní produkty či služby. Reklama na analyzovaných
blozích čtenáře nijak nevyrušuje, přirozeně zapadá do obsahu blogu. Sponzorovaný obsah
mají blogeři na svých blozích vždy označený. Blogeři nejčastěji spolupracují s hotely,
leteckými společnostmi, půjčovnami aut, se značkami oblečení a cestovních zavazadel i s
kosmetickými firmami, přičemž propagují většinou cestovní balení kosmetických produktů.
Všechny blogy jsou napojené na profil blogera na sociálních sítích a jiných online
platformách. Nejvíce blogeři používají Instagram, kde komunikují se svojí základnou
čtenářů na denní bázi. Mimo to využívají také Facebook, kde sdílí nové příspěvky na blogu,
a YouTube, kde zveřejňují svoji video tvorbu. Někteří používají také Twitter nebo Pinterest.
V dnešní době klesá frekvence publikování článků na blog v reakci na klesající
čtenost článků a přesun čtenářů hlavně na sociální sítě, nejvíce na Instagram. To potvrzuje i
tato obsahová analýza, která při analyzování článků vydaných na vybraných blozích za
poslední rok zjišťuje právě klesající tendenci v počtu vydaných článků. U ryze
cestovatelských blogů jsou vydávány průměrně jeden až dva články za měsíc, u lifestyle
blogů je to 5 až 6 článků za měsíc, přičemž před pár lety bylo v českém prostředí zvykem,
že autoři blogů publikovali každý den nebo alespoň každý druhý den. To vyplynulo z mého
pozorování, když jsem při analýze procházela vybrané blogy a porovnala frekvenci
publikování první rok po založení a poslední rok.
Klesající frekvence publikování článků a odliv čtenářů na sociální sítě ovlivňuje také
počet PR článků na blogu. Počet reklamních článků nepřekračuje jeden PR článek za měsíc.
Za účelem porovnání frekvence publikování a množství reklamního obsahu na Instagramu
a blogu, byla provedena také analýza profilů blogerů na Instagramu. Zatímco u blogů je
frekvence publikování 5 až 6 článků za měsíc, jak již bylo zmíněno výše, na Instagramu je
to 20 až 21 příspěvků za měsíc. To má vliv také na počet reklamních příspěvků na této
platformě, kde se na profilu blogerů objevuje průměrně 5 příspěvků, které obsahují reklamu.
Při určování množství reklamních příspěvků jsem vycházela z počtu příspěvků, u kterých
byla reklama jasně označena.
Blogeři se tedy přizpůsobují trendům a přesouvají většinu své online tvorby na
sociální sítě, kde se koncentruje většina jejich současných i potenciálních čtenářů. Blogy
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však nijak nezanedbávají a stále pravidelně publikují články, které dokážou předat
mnohonásobně vyšší objem informací než příspěvky na sociálních sítích.
Z obsahové analýzy tak vyplynulo několik charakteristik českého cestovatelského
blogu. Blogeři přispívají pravidelně, tedy ideálně několikrát do měsíce, přidávají kvalitní
obsah s přidanou informační hodnotou, tedy různé tipy, rady, praktické návody či
doporučení, aby čtenáři měli důvod se na blog vracet. Článek na cestovatelském blogu není
příliš dlouhý, maximálně do 10 000 znaků, a vždy obsahuje kvalitní a atraktivní fotografie.
Blog bývá přehledný, aby se v něm čtenář snadno zorientoval. Aby byl blog lépe
dohledatelný v internetových vyhledávačích, blogeři se alespoň minimálně věnují SEO, tedy
používají klíčová slova a přidávají do textu odkazy na jiné blogy, weby či další články na
jejich blozích. Blogeři také komunikují se svými čtenáři na blogu i sociálních sítích.
Především Instagram si blogeři budují a udržují silný, protože tam je v současnosti nejvíce
uživatelů a nejvíce firem tam směřuje své kampaně s influencery. Většina sponzorovaných
příspěvků českých cestovatelských blogů se tak nachází právě na Instagramu.

3.2 Polostrukturované rozhovory s českými cestovatelskými blogery
Další výzkumnou metodou použitou v této práci je polostrukturovaný rozhovor.
Dalšími typy kvalitativního rozhovoru jsou strukturovaný a nestrukturovaný (Reichel,
2009). Pro svou práci jsem však shledala jako nejvhodnější typ rozhovoru právě
polostrukturovaný rozhovor. Ten se vyznačuje tím, že nejsou předem určené konkrétní
otázky, kterých se výzkumník musí striktně držet. Dopředu jsou stanoveny spíše tematické
okruhy, ale samozřejmě i sada otázek. Ty však respondentům poskytují dostatek prostoru
pro vlastní výpověď (Hendl, 2005).
Polostrukturovaný rozhovor je částečně řízený verbální dialog dvou osob a
umožňuje, aby se výzkumník během rozhovoru odklonil od připravených tematických
okruhů a sady otázek. Výzkumník má tedy předpřipravený návod, ale v reakci na průběh
rozhovoru od něj může odbočit, zaměřit se na to, co mu v danou chvíli přijde podstatné, a
ptát se na nové otázky, které nejsou součástí jeho připravených materiálů (Jeřábek, 1993).
Rozhovory obsahovaly 2 hlavní tematické okruhy. První část rozhovorů se týkala
především samotné tvorby blogu a motivací blogera k založení blogu. Druhá část byla
věnována tématu monetizace blogu a jeho využití jako marketingového nástroje. Pro analýzu
jsem zvolila tzv. zakotvenou teorii. Patří mezi klasické kvalitativní způsoby analýzy a jejím
cílem je vytvořit teorii. Strauss a Corbinová (1999) tuto metodu vysvětlují následovně:
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„Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí
a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.“
K rozhovorům jsem oslovila cestovatelské blogery nebo lifestyle blogery, kteří
zahrnují do obsahu svého blogu také cestovatelská témata. Celkově proběhlo 10
polostrukturovaných rozhovorů s tímto typem blogerů, přičemž jeden rozhovor trval
průměrně 45 minut. Práce je zaměřená na cestovatelské blogy a jejich využití jako
marketingového nástroje v českém prostředí. Z toho důvodu jsem pro rozhovory oslovila
pouze blogery pocházející z České republiky. Jednalo se o 1 muže a 9 žen ve věku 23-30 let,
kteří tvoří svůj blog už alespoň 3 roky a minimálně 20 % tvoří obsah s cestovatelskou
tematikou. U čtyř respondentů byl jejich blog analyzován v předchozí části práce.
Rozhovory s těmito blogery potvrdily, rozšířily i upřesnily poznatky vyplývající z obsahové
analýzy. Spolu s nimi ze rozhovoru zúčastnilo dalších 6 blogerů, aby bylo zajištěno
dostatečné množství materiálu pro následnou analýzu rozhovorů, která by měla zodpovědět
výzkumné otázky.
URL odkazy na blogy respondentů zapojených do výzkumu jsou uvedeny v příloze
B. Pro rozhovory byli osloveni následující blogeři:
•

Nikola Braxatorisová – blogerka blogující především o módě a cestování,
tvoří blog BrixHauz;

•

Nicole Ehrenbergerová – blogerka blogující už přes 10 let, se svou sestrou
tvoří jeden z nejznámějších českých blogů A Cup of Style, který pojednává
především o životním stylu a cestování;

•

Eliška Hudcová – autorka blogu Time To Fit, kde píše často o fitness a módě,
ale hlavním tématem blogu je cestování a vysokohorská turistika;

•

Lukáš Konečný – spoluautor cestovatelského blogu Loudavým krokem,
který spravuje se svou manželkou a na kterém jsou publikovány cestopisy,
cestovatelské rady, tipy a doporučení;

•

Natálie Kotková – blogerka, která na svém blogu The Nattiness bloguje o
životním stylu, surfování a svých cestách po světě;

•

Dominika Lukášová – autorka blogu Dom by Dom, kde se věnuje hlavně
životními stylu, ale publikuje také často články o svých cestách do zahraničí;

•

Tereza Menclová – blogerka a fotografka, která spravuje svůj cestovatelský
blog Teru’s Guide to the Universe, kde zveřejňuje cestopisy, cestovatelské
tipy i články o fotografování;
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•

Dominika Pokludová – blogerka, která pravidelně publikuje články na různá
témata na svůj blog Dblog, nicméně podstatná část zveřejněných článků se
týká právě cestování;

•

Sandra Richterová – spoluautorka blogu Made in Prague, jenž vede se svou
sestrou a který byl původně ryze cestovatelským blogem, postupem času však
začaly přibývat články ze života a pojednávající více o životním stylu a
motivaci;

•

Veronika Tázlerová – autorka blogu Stylish Coffee, kde vydává články
s tipy na kvalitní kavárny v Praze, ale také zde bloguje o módě, životním stylu
a podstatnou část zabírá i cestovatelská tématika.

3.2.1 Tvorba cestovatelského blogu
V této podkapitole představím výsledky analýzy rozhovorů, konkrétně jejich první
části pojednávající o tvorbě blogu a motivaci blogerů k blogování. Většina blogerů jako svou
hlavní motivaci k založení blogu s cestovatelskou tématikou uvádí inspiraci ostatních a
předávání svých zkušeností. Řadě z nich se ale také zalíbilo to, že mohou něco tvořit na své
vlastní platformě. „Zaujala nás především ta možnost tvořit něco na internetu, být kreativní
a učit se novým věcem.“ (Ehrenbergerová, 2019)
Ke správě blogů se dají využívat redakční systémy nebo si ho lze naprogramovat
s využitím HTML kódu, či kombinace obojího. Většina respondentů používá pro správu
svých blogů blogerskou platformu Blogger nebo redakční systém Wordpress, protože jsou
uživatelsky přívětivé, velmi jednoduché, a přitom nabízí vše, co je k blogování potřeba.
„Blog mám na Wordpressu a vlastním doménu. Dřív jsem fungovala na Bloggeru, ale
Wordpress nabízí mnohem víc možností.“ (Tázlerová, 2019)
Všichni dotazovaní uvádí, že je dnes nesmírně důležité nepřispívat pouze na blog,
ale být aktivní i na jiných kanálech, hlavně tedy na sociálních sítích. „Instagram a blog jsou
hlavními nástroji, kde přispívám nejčastěji. Jako doplněk využívám i Facebook a Youtube,
ale teď třeba nově i TikTok. Ráda bych začala i s podcasty o cestování.“ (Hudcová, 2019)
Všichni blogeři do jednoho se také shodují, že kromě blogu přispívají také na sociální
síť Instagram. Ten je v současné době nejsledovanější sociální sítí na světě, proto je
přirozené, že blogeři využívají hlavně Instagram ke komunikaci se svojí základnou čtenářů,
posilování vztahů s touto komunitou a jejímu rozšiřování, ale také k propagaci nových
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článků na blogu. „Bez sdílení na Instagramu mají články jen nízkou návštěvnost.“
(Ehrenbergerová, 2019)
„Bohužel v dnešní uspěchané době má málo kdo čas a spíš chuť trávit svůj čas čtením
článkům na blogu. Mnohem rychlejší varianta je Instagram.“ (Braxatorisová, 2019)
Zrychluje se doba a přibývá obsahu, tím se ale také zrychluje jeho konzumace. Lidé chtějí
získat co nejvíce informací v co nejkratším čase. Dávají proto přednost kratšímu textu a
fotografiím, což nabízí právě Instagram. Naopak na blogu čtenáři najdou spíše delší a
podrobnější texty. „Většina lidí dá dnes spíš přednost kratšímu textu a fotografiím v rámci
Instagramu než sáhodlouhému čtení článků. Sama vnímám, že zatímco mě na Instagramu
sleduje kdekdo, články na blogu si čte jen určitá skupina lidí.“ (Menclová, 2019)
Výše uvedené potvrzují také informace od blogerů o návštěvnosti jejich blogů.
Uvádí, že zatímco počet návštěv jejich blogu se pohybuje v tisících, sledujících na
Instagramu mají desetitisíce, někteří dokonce statisíce. Přesto však všichni blogeři
prohlašují, že plánují psát blog dál, protože oproti jiným kanálům má stále své výhody.
„Člověk se musí hodně snažit, aby lidi na blog dostal. Pořád ale věříme, že důležitý je. Je to
jediná síť nepodléhající změnám algoritmu, pořád patří nám a je skvělá pro vyhledávání.“
(Ehrenbergerová, 2019)
Autoři blogů na současný trend zrychlující se konzumace informací reagují tím, že
se více věnují tvorbě obsahu, který se dá rychle zkonzumovat. Z toho důvodu přispívají
častěji na Instagram než právě na blog. Všichni potvrzují, že na Instagram přispívají
několikrát týdně, v rámci Instastories dokonce každý den. Za to články na blog publikují
nepravidelně a jejich počet nepřesahuje 8 článků za měsíc. Většina blogerů publikuje
průměrně 4 články měsíčně.
Dle autorů blogů je potřeba klást velký důraz na obsah blogu, tedy na kvalitu a
informační hodnotu článků. Blogeři publikují cestovatelské články, ve kterých popisují
itinerář pro konkrétní cestu do určité země, doporučují ubytování, restaurace či jiné služby
v různých destinacích, radí, jak na cestách ušetřit, přináší tipy na zajímavá místa a výlety.
„Vydávám například články jen s fotkami z cest, takový fotografický deník, také píši o tom,
kde kupuji letenky, kde se ubytovat, kam na pěknou pláž, vyhlídku apod. Mimo to také třeba
jaké jsou v zemi zvyky a jiné zajímavosti.“ (Pokludová, 2019) Mezi nejčtenější články
většinou patří tipy na nejzajímavější místa v konkrétní zemi nebo pokud článek pojednává o
zemi, která patří mezi méně navštěvované turistické destinace. „Oblíbené jsou také články o
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zemích, které nejsou pro cestování tak běžné. Například článek o Mexiku byl dost oblíbený.“
(Richterová, 2019)
Cestovatelští blogeři také hodně cestují, aby mohli pravidelně přinášet kvalitní
cestovatelské články. Někteří z nich absolvují jednu až dvě kratší cesty za měsíc, jiní dávají
přednost delším pobytům a vydávají se na delší cesty průměrně 5krát do roka.
Pro blogy je také typické, že je sleduje starší cílová skupina než sociální sítě.
Statistiky u všech blogů týkající se věku čtenářů jsou si velmi podobné. Tvůrci blogů uvádí,
že okolo 40 % až 50 % čtenářů jejich blogů patří do věkové kategorie 25-35 let, a zhruba
30 % sledovatelů je ve věku 18-24 let. Za to na Instagramu je více zastoupena právě ta mladší
věková kategorie.
Tvůrci blogů svoje blogy příliš nepropagují, aby získali více čtenářů. Většina z nich
se nijak podrobně nezabývá problematikou SEO a své blogy cíleně optimalizuje pro
vyhledavače jen minimálně. Pozitivně SEO ovlivňují jen pomocí klíčových slov a odkazů.
Odkazují na jiné blogy nebo weby, ale také na své vlastní články, které mezi sebou souvisí
díky svému tématu. Jinak se spoléhají se hlavně na svoji aktivitu na sociálních sítích, kde se
ale kladou důraz na organický dosah a své příspěvky nesponzorují. Ke sponzorování se
tvůrci uchylují jen v případě, kdy si klient vyžádá, aby byl příspěvek publikovaný na profilu
blogera v rámci komerční spolupráce sponzorovaný. „Dosah svých příspěvků na Instagramu
zvyšuji organicky. Obsah je král.“ (Lukášová, 2019)

3.2. 2 Monetizace cestovatelského blogu
Pokud se chce tvůrce věnovat tvorbě svého blogu na plný úvazek nebo mít tuto
činnost jako vedlejší příjem, je potřeba, aby svůj blog monetizoval, tedy zpeněžoval. Blog
se může stát zdrojem příjmů pro svého tvůrce různými způsoby. Všichni respondenti uvedli,
že zdrojem příjmů jsou pro ně především affiliate programy a spolupráce s komerčními
subjekty, které využívají cestovatelské blogy jako marketingové nástroje v rámci influencer
marketingu.
Samotní tvůrci vysvětlují, že blogy jsou účinným marketingovým nástrojem díky své
autenticitě, kdy autoři blogů doporučují svým čtenářům produkty či služby na základě svých
vlastních zkušeností. „Jako blogerky se snažíme doporučovat opravdu jen to, za čím si
můžeme stát. Díky tomu nám publikum věří a ví, že to, co doporučíme, stojí za to. Zároveň
můžeme vše ukázat z reálného pohledu. Například v případě spolupráce s hotelem ukážeme
vše, co nabízí, co se nám líbí, případně co zase méně. Hotel, který tedy v závěru doporučíme,
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je uveden na blogu v článku, ke kterým se lidé vracejí i několik let dozadu, když hledají
inspiraci na dané místo. To je podle mě velká výhoda oproti jiným sociálním sítím, kde je
příspěvek “živý” pouze několik dnů.“ (Richterová, 2019)
Blogeři mohou spolupracovat s klienty buď ve formě barter spolupráce nebo placené
spolupráce. Barter spolupráce navazaují čeští cestovatelští blogeři obvykle jen s hotely, kdy
výměnou za ubytování a stravu zdarma napíšou na svém blogu recenzi hotelu nebo ho zmíní
na svých sociálních sítích. Podobně to funguje například i s půjčovnami aut, které blogerovi
bezplatně půjčí vůz výměnou za doporučení, pokud je tedy bloger se službami společnosti
spokojen. Většina spoluprací je však placená. Autoři blogů většinou spolupracují kromě
hotelů a půjčoven aut také s cestovními kancelářemi a přepravními společnostmi, dále se
značkami oblečení, kosmetiky, cestovních zavazadel, ale i se společnostmi distribuujícími
potravinové výrobky.
Autoři blogů dostávají denně několik nabídek na spolupráci. Počet nabídek za měsíc
se tak pohybuje v řádu desítek, ale využijí jich vždy jen pár, průměrně tak pět měsíčně.
Většinou preferují dlouhodobé spolupráce. Všichni se shodují, že si spolupráce velmi
pečlivě vybírají. „Je důležité, aby ten produkt, nebo celkově značka, vyhovovala nám jako
uživatelkám, hodila se i tématem do našeho obsahu, ladila s vyzněním blogu a
korespondovala i s naší cílovkou.“ (Ehrenbergerová, 2019)
Finanční ohodnocení si blogeři určují na základě počtu aktivních sledujících na svých
sociálních sítích nebo průměrného počtu přečtení článku v případě blogu. Někteří z nich
spolupracují s agenturou specializující se na influencer marketing. V takovém případě se na
ceně domlouvá tvůrce s agenturou, která ceny tvoří na základě vlastního algoritmu.
Kampaně, do kterých jsou blogeři zapojeni, mívají většinou za cíl představit nové
produkty, budovat image nebo zvýšit prodeje. Zda byla kampaň úspěšná si vyhodnocuje
sama společnost, blogeři však mohou dodat výsledky za sebe pomocí statistik svých
sociálních sítí či blogu. „Klientovi mohu dodat engagement, reach, počet lajků a komentářů
u sponzorovaného příspěvku nebo počet přečtení sponzorovaného článku, ale jaký efekt
reálně moje reklama má na prodej výrobků, to samozřejmě už nevím. Netuším kolik lidí si
díky mně šlo koupit třeba Mazagrande.“ (Hudcová, 2019)
Všichni tvůrci blogů také uvádí, že v současné době probíhá většina kampaní na
Instagramu a klienti mají zájem o sponzorované příspěvky právě na této sociální síti. Pokud
je součástí kampaně i sponzorovaný článek, vždy je doplněn také o sponzorovaný post na
Instagramu. „Více spoluprací dělám na Instagramu, protože to tak teď firmy chtějí.“

40

(Tázlerová, 2019) Český cestovatelský blog je tedy v dnešní době monetizován převážně
prostřednictvím Instagramu.
Z rozhovorů také vyplynula doporučení pro blogery, kteří chtějí vlastnit kvalitní
blog, jenž by byl jejich hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů. Jedná se o tyto doporučení:
•

Být autentický a originální;

•

Zveřejňovat pouze kvalitní obsah, který přínosný a zábavný;

•

Psát o tématech, která jsou autorovi blízká;

•

Komunikovat se svými čtenáři;

•

Být vytrvalý, protože budování blogu a kvalitní základny čtenářů zabere čas;

•

Nebrat každou spolupráci, která přijde, ale naopak si pečlivě vybírat;

•

Budovat vztahy v komunitě blogerů;

•

Vážit si svého publika a neztratit jeho důvěru.

Tyto poznatky do jisté míry potvrzují doporučení J. C. Levinsona (2009) podrobněji
popsaná v teoretické části v kapitole pojednávající o vlastnostech blogu. Tento americký
marketér určil jako hlavní vlastnosti blogu jejich osobitost, tedy autenticitu a originalitu, a
také jejich užitečnost, čímž je myšleno, že jejich obsah je přínosný a zábavný zároveň. To
se shoduje s poznatky vyplývajícími z tohoto výzkumu. Mimo to určuje jako další vlastnosti
použití publicistického stylu a čitelnost blogu umožňující čtenáři snadnou orientaci v obsahu
blogu. To již z výsledků tohoto výzkumu nevyplývá.

4 Spolupráce s českými cestovatelskými blogy
4.1 Případová studie agentury Elite Bloggers
Jedním z cílů této bakalářské práce je přiblížit postup, jak probíhají spolupráce
s cestovatelskými blogery v českém prostředí. Za tímto účelem jsem se rozhodla provést
případovou studii české marketingové agentury Elite Bloggers, která se specializuje na
zprostředkovávání spoluprací s influencery na profesionální úrovni. Studie by měla ukázat,
jaký je postup při navazování spolupráce s blogery v českém prostředí, ale také to, jak se
vhodný influencer vybírá, a čeho by se firmy při výběru měly vyvarovat.
Případová studie patří mezi kvalitativní výzkumné metody. Lze ji charakterizovat
jako detailní studium jednoho nebo několika málo případů. Účelem této metody je získat
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poznatky a ty poté aplikovat při snaze porozumět obdobným případům. Většinou se studie
zaměřuje na jeden určitý sociologický objekt, v tomto případě se jedná o instituci, tedy firmu
Elite Bloggers. Pro tuto metodu je typická kombinace různých technik, obvykle je
preferována analýza dokumentu, přímé pozorování zkoumaného subjektu nebo rozhovor
(Hendl, 2005). Pro vytvoření této studie jsem zkoumala webové stránky firmy, články
v marketingových periodikách, které pojednávají o této agentuře, ale i články blogerek
věnující se problematice komerčních spoluprací firem a influencerů. Dále jsem měla
příležitost být součástí dění v agentuře a vypozorovat průběh práce. Mimo to jsem provedla
rozhovor se spoluzakladatelkou firmy Elite Bloggers Terezou Salte.

4.1.1 Agentura Elite Bloggers
Manželé Tereza Salte a John Erik Salte založili agenturu Elite Bloggers v roce 2015.
Jedná se o agenturu zabývající se influencer marketingem, tedy převážně přípravou kampaní
se zapojením českých a slovenských influencerů, ale také etikou v této oblasti marketingu.
Agentura spolupracuje hlavně s českými a slovenskými blogerkami, které jsou součástí
jejich interního týmu. K dubnu 2019 agentura zastupuje 28 českých či slovenských blogů
(Elite Bloggers, 2019). T. Salte (2019) však vysvětluje, že agentura navazuje spolupráce
také s influencery, kteří nespadají do blogerského týmu agentury a nemusí být nutně ani
blogery. Agentura tak spolupracuje často také s youtubery, sportovci, celebritami či
influencery, kteří působí jen na sociálních sítích.
S konceptem agentury pro blogerky se zakladatelé inspirovali v Norsku, odkud
pochází jeden ze zakladatelů John Erik Salte. Dle slov T. Salte (2019) se velmi liší situace
v České republice a v Norsku. Norské blogy dosahují několikanásobně větší návštěvnosti
než české blogy, přestože v Norsku žije přibližně o polovinu méně lidí než v České
republice. Norské blogerky a blogeři patří k nejvlivnějším celebritám v této skandinávské
zemi a přispívají na své blogy a sociální sítě i několikrát denně.
Agentura vstoupila na český trh v roce 2015, tedy v době, kdy se v České republice
myšlenka spolupracovat s blogery začala teprve rozvíjet. Jejím hlavním cílem je pomoci
influencerům a firmám propojit se formou kampaní, které budou mít profesionální průběh,
budou férově ohodnoceny a také korektně označeny jako placená spolupráce. Agentura se
snaží propojit influencery s klienty především v rámci dlouhodobých kampaní, kdy
influenceři vyjadřují upřímný názor na sponzorovaný produkt či službu (Němečková, 2016).
Důležitým faktorem je pro agenturu informování čtenáře či sledovatele o reklamě, která se
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na blozích či jiných platformách využívaných influencery nachází (Elite Bloggers, 2019).
Dle T. Salte (2019) je proto dalším cílem agentury skrytou reklamu zcela potlačit, a proto
jsou transparentnost a upřímnost předními hodnotami v rámci vztahu agentury Elite
Bloggers s influencery i klienty.
Mimo to se agentura také snaží edukovat společnost o influencer marketingu a o již
zmiňované transparentnosti tohoto typu reklamy, ale také se snaží pomáhat začínajícím
blogerům formou přednášek a poskytování rad ohledně spoluprací s firmami. (Tereza Salte,
2019)

4.1.2 Tvorba kampaně se zapojením influencerů
Stejně jako je tomu při tvorbě jakékoliv jiné marketingové kampaně, prvním krokem
při tvorbě kampaně se zapojením influencerů by mělo být stanovení cílů kampaně a způsobu
měření jejich dosažení. Cílem může být informování ohledně uvedení nového produktu na
trh, zvýšení počtu sledovatelů na kanálech značky, pozvání veřejnosti na událost pořádanou
firmou. Na českém trhu je dle T. Salte (2019) nejčastějším cílem kampaní s influencery
zvýšení povědomí o značce. Vždy je potřeba, aby klient stanovené cíle sdělil agentuře, aby
jim přizpůsobila kampaň, a také vybranému influencerovi, aby je bral v potaz při tvorbě
reklamního obsahu na svých kanálech.
T. Salte (2019) uvádí, že spolupráce s influencery může mít různé podoby. Může se
jednat o účast influencera na události pořádané firmou a publikování příspěvků z této akce
na Instagram. V rámci spolupráce může také vyjít sponzorovaný článek na blogu obsahující
jen zmínku o produktu nebo rovnou celý článek pojednávající o produktu. Mimo to lze
publikovat sponzorované video na online platformě Youtube, popřípadě blogeři publikují
reklamní příspěvek svém profilu na Instagramu nebo jiné sociální síti aj.
Na základě vlastního pozorování dění ve firmě a informací na webové stránce i od
T. Salte jsem zjistila, že kampaně vedené agenturou Elite Bloggers mají několik fází:
1. Setkání s klientem nebo pouze emailová komunikace (klient informuje agenturu
o svých cílech, kterých chce kampaní dosáhnout, tedy i o cílové skupině, na
kterou chce kampaní cílit, ale také o načasování kampaně a přibližné výši
rozpočtu vyhrazeného pro kampaň);
2. Příprava strategie agenturou (výběr vhodného influencera či více influencerů,
navržení kanálů influencera, na kterých by kampaň měla proběhnout, a také počtu
sponzorovaných příspěvků na těchto kanálech);
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3. Zaslání kompletního návrhu kampaně s detailními informacemi klientovi;
4. Finální odsouhlasení návrhu kampaně i rozpočtu na kampaň klientem;
5. Finální potvrzení spolupráce ze strany influencera;
6. Zahájení a průběh kampaně (influenceři publikují příspěvky domluvené v rámci
kampaně);
7. Monitoring probíhající kampaně agenturou;
8. Po skončení kampaně analýza kampaně agenturou;
9. Zaslání kompletního vyhodnocení kampaně a faktury za kampaň klientovi;
10. Proplacení honorářů za kampaň zapojeným influencerům (Elite Bloggers, 2019).

4.1.3 Výběr vhodného influencera a jeho ohodnocení
Největší výhodou, kterou T. Salte (2019) vidí v kampaních s influencery, je
autenticita obsahu. Influencer se totiž s produktem sžije, skutečně ho používá, testuje ho a
pak napíše upřímnou recenzi. Influenceři kladou velký důraz na autenticitu svých příspěvků,
znají svoje publikum a ví, jak daný produkt či službu nejlépe komunikovat. Také vědí, jak
tvořit kvalitní obsah, který na sociálních sítích a na blogu obstojí, a který je přitom natolik
profesionální, že ho pak firmy mohou použít na svých vlastních sociálních sítích. Propojení
s influencerem jim pomáhá rychleji budovat vlastní publikum (Ehrenbergerová, 2019).
T. Salte (2019) vysvětluje, že firmy si volí buď spolupráci právě s agenturou nebo si
influencery oslovují samy. Jejich rozhodnutí o tom, jak navážou kontakt s influencerem, zda
osobně nebo přes agenturu, závisí většinou na typu spolupráce. Tím je myšleno, zda mají
zájem o placenou spolupráci, která počítá s honorářem pro influencera, nebo o spolupráci ve
formě tzv. barteru, tedy výměnou za produkt. Pokud firma chce placenou spolupráci
s jedním nebo více influencery a nemá vyhrazeného zaměstnance, který by měl dostatek
času a kvalifikace tvořit kampaně s influencery, volí většinou spolupráci právě s agenturou
sdružující influencery. Komunikace přes agenturu bývá totiž profesionálnější a rychlejší.
Navíc agentura může nabídnout své know-how v oboru, vybrat tak nejvhodnější influencery,
připravit kampaň na profesionální úrovni a po skončení kampaně ji také vyhodnotit, což není
standardem při přímé spolupráci s influencery, jak dodává T. Salte (2019). Elite Bloggers
vůbec nepřistupuje na spolupráce formou barteru, protože věří, že blogeři i jiní influenceři
by měli být za spolupráci vždy finančně ohodnoceni. Když firmy mají zájem o tento typ
spolupráce, tak většinou influencera kontaktují osobně a snaží se s ním vytvořit pevný vztah,
který pro něj bude natolik cenný, že nebude požadovat od značky finanční odměnu.
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Jak uvádí T. Salte (2019), nejdůležitější pro úspěch kampaně je výběr vhodného
influencera. Elite Bloggers považuje za ideální možnost propojení firmy s takovým
influencerem, který se ke značce hodí, již má se značkou pozitivní zkušenost, má ji rád nebo
ji dokonce už někdy i ve svém obsahu zmínil, a jeho publikum je ve věku cílové skupiny,
kterou chce firma kampaní oslovit. Propagovaný produkt by měl také sedět do obsahu na
kanálech influencera. Pak totiž příspěvky mohou být maximálně autentické a influencer je
se značkou propojen přirozeně. Influencer si díky kritickému výběru mezi nabídkami na
spolupráce zachovává právě svou autenticitu, která je v influencer marketingu naprosto
klíčová (Lukášová, 2019).
T. Salte (2019) popisuje, že pokud dojde k výběru nevhodného influencera, může to
vést ke ztrátě vložených peněz do kampaně nebo nízké návratnosti investice. Nevhodný
influencer je takový, jehož hodnoty a cíle neladí s hodnotami značky a jenž nemá to správné
publikum pro značku, a u kterého nesedí propagace konkrétního produktu do obsahu, který
běžně tvoří.
Při výběru se dle T. Salte (2019) agentura Elite Bloggers řídí nejen velikostí publika
influencera, ale právě také již zmiňovanou relevancí obsahu a cílové skupiny. Důležitým
faktorem při výběru je také to, jak úzký vztah má influencer se svým publikem a jak aktivně
jeho sledovatelé reagují na jeho obsah. Podstatné je také to, jak velké procento sledujících
pochází z České republiky nebo Slovenské republiky, podle toho, na jaký trh chce firma cílit.
Jakmile je vybrán vhodný influencer, je nezbytné ho oslovit s nabídkou na
spolupráci. Obvykle se tak v Elite Bloggers děje prostřednictvím e-mailové komunikace.
Dle slov T. Salte (2019) má agentura Elite Bloggers tu výhodu, že je mezi českými i
slovenskými influencery dobře známá, proto má mnohem vyšší šanci, že její e-mail
s nabídkou vzbudí pozornost influencera mezi ostatními e-maily s různými, často
nevhodnými, nabídkami od firem nebo emaily od fanoušků, které mu zahlcují e-mailovou
schránku.
První e-mail by měl být vřelý, měl by zaujmout, ve stručnosti influencerovi představit
spolupráci a také dát najevo, že značka influencera dobře zná, cení si jeho tvorby a má o něj
opravdový zájem. V následující komunikaci by mělo dojít k ujasnění vzájemných
požadavků, cílů, tónu komunikace, na jakých kanálech a v jaké časové období by kampaň
proběhla. Podle T. Salte (2019) je určitě potřeba dbát na to, aby příspěvek influencera nesl
informaci, kterou si značka přeje sdělit své cílové skupině, ale zároveň by se měla dát
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influencerovi volnost, protože on nejlépe zná své publikum a ví, jak placený příspěvek
přirozeně zařadit do svého obsahu, aby na něj publikum dobře reagovalo.
Na základě zkušeností z agentury Elite Bloggers T. Salte (2019) uvádí jako současný
nejvíce používaný kanál pro spolupráce s influencery Instagram. Podle T. Salte (2019) je to
především tím, že výsledky instagramových kampaní jsou na první pohled viditelné a dobře
vykazatelné. Na druhou stranu instagramový příspěvek má životnost zhruba 2 až 3 dny, než
se ztratí ve velkém množství dalších příspěvků. Opakem je blogový článek, který má
životnost několik let, lze ho dlouhodobě vyhledat, a dokonce může pomoci firmě zlepšit i
její pozici ve vyhledávání. Navíc blogový článek láká ty pozornější sledovatele, kteří jsou
ochotní přečíst si delší text a věnovat tak reklamnímu sdělení větší pozornost.
Jak už bylo zmíněno, většinou existují dvě kompenzace za práci influencera, a to
formou tzv. barteru, tedy výměnou za produkt, nebo formou finančního ohodnocení. Jak
uvádí T. Salte (2019) agentura Elite Bloggers podporuje právě finanční kompenzaci.
Influencer totiž propůjčuje své vybudované publikum ke komerčnímu sdělení, poskytuje
značce na svých kanálech mediální prostor a mimo to vkládá do tvorby reklamních
příspěvků v rámci spolupráce svůj čas a know-how. Finanční ohodnocení navíc umožňuje
influencerům to, aby mohli vložit více času do tvorby obsahu na blog či jiné kanály a aby
tyto kanály rozvíjeli.
Stanovení ceny za příspěvky na různých kanálech bývá pro influencery těžké. Občas
se stává, že někteří z nich uzpůsobují cenu velikosti klienta. Malé firmě influenceři nacení
své příspěvky na nižší částku než velké korporátní firmě, u které předpokládají, že bude mít
na kampaň vyhrazený vyšší rozpočet. S tím však agentura Elite Bloggers nesouhlasí. Podle
T. Salte (2019) by se cena příspěvku neměla uzpůsobovat velikosti klienta, ale měla by se
odvíjet od skutečné hodnoty produktu, kterým je právě příspěvek influencera, ať už v podobě
článku na blog, videa, příspěvku na Instagramu nebo jiného výstupu. Agentura Elite
Bloggers pracuje s jednoduchým algoritmem, který pro ni vyvinul její zakladatel John Erik
Salte. Algoritmus vypočítává momentální cenu příspěvků, která se odvíjí od počtu
sledujících. Například čím více má influencer sledovatelů na Instagramu nebo čím vyšší má
návštěvnost blogu apod., tím vyšší je poté cena příspěvku. Dalším faktorem pro tvorbu cen
může být ale také složitost plnění od influencera, pokud spolupráce vyžaduje složitější
přípravy nebo průběh tvorby obsahu, honorář se zvýší, dodává T. Salte (2019).
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4.1.4 Označování spoluprací
T. Salte (2019) vysvětluje, že transparentnost je podmínkou všech kampaní, které
produkuje agentura Elite Bloggers. Agentura vždy trvá na označení spolupráce u všech
placených příspěvků. Facebook a Instagram umožňují označení spolupráce přímo v aplikaci,
díky tomu se u takto označeného příspěvku objeví text „Placené partnerství s…“ a název
dané firmy. Mimo to agentura ještě trvá na označení placeného příspěvku hashtagem
#spoluprace, který by měl být umístěn na začátku textu příspěvku (Elite Bloggers, 2019).
Hojně používaný hashtag #ad jako zkratka slova advertisement, v překladu reklama, který
bývá často umístěn mezi ostatními hashtagy u příspěvku, shledává agentura nedostatečným,
jelikož v českém prostředí není zaručena znalost anglického jazyka, a proto není ani
zaručeno správné pochopení tohoto hashtagu, jakožto označení placené spolupráce,
sledovateli influencera (Lukášová, 2018).
U blogu je potřeba do textu příspěvku vložit upozornění, že je článek sponzorovaný.
Ve většině kampaní, které produkuje Elite Bloggers, se do textu blogových článků umisťuje
řádek: „Content Marketing – Elite Bloggers“. Ten obsahuje internetový odkaz na webové
stránky agentury, konkrétně na stránku pojednávající o pravidlech, kterými se agentura a
influenceři, se kterými spolupracuje, řídí při označování spolupráce (Elite Bloggers, 2019).
U videí publikovaných na Youtube se obvykle píše prohlášení o placené spolupráci do
popisku k videu. Youtube navíc umožňuje vložit do nahrávaného videa upozornění o
reklamním sdělení (Ehrenbergerová, 2018).
Dle slov T. Salte (2019) je důvěra sledovatelů tou nejdůležitější komoditou. Pokud
ji influencer ztratí tím, že reklamu neoznačuje a skrývá ji před svými sledovateli, nebude už
ani pro budoucí klienty spolupráce s ním lákavá. Když ale naopak influencer o placených
spolupracích otevřeně mluví a všechny jeho placené příspěvky jsou označené, jeho
sledovatelé vždy vědí, zda přistupují ke komerčnímu nebo k organickému obsahu, a jejich
důvěra k influencerovi je zachována (Lukášová 2018).

4.1.5 Vyhodnocení kampaně
Agentura Elite Bloggers měří úspěšnost kampaně a po jejím skončení přináší
klientovi, tedy firmě, která kampaň poptala, podrobné vyhodnocení kampaně. Dle
zkušeností T. Salte (2019) je důležité si s klientem vyjasnit jeho cíle, jak už bylo zmíněno
výše, a mimo to také jaké metriky jsou klíčové. Od toho se poté odvíjí následná analýza.
Analyzování výsledků kampaně se většinou soustředí převážně na interakce u příspěvků,
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kde se produkt vyskytuje, tedy počet „líbí se mi“, sdílení, nebo komentářů, protože právě
tyto interakce vypovídají o splnění cílů jako šíření povědomí o značce nebo informací o
produktu, což bývá primárním cílem kampaní s influencery.
Pokud má značka za cíl touto kampaní zvýšit prodej produktů, tak obsah influencera
může být propojen s odkazy na sociální sítě, e-shop nebo webové stránky značky. Firma si
díky tomu může změřit prokliky na vybraný kanál, zda jí narostli sledovatelé na firemních
sociálních sítí nebo zda se v období, kdy kampaň probíhala, zvýšily prodeje.

4.1.6 Spolupráce s influencery v oblasti cestování
T. Salte (2019) vysvětluje, že pokud je do kampaně produkované agenturou Elite
Bloggers zapojen cestovatelský bloger/ka, popřípadě bloger/ka zaměřující se na životní styl,
přičemž téma cestování má na jeho/jejím blogu výrazné zastoupení, postup při tvorbě
kampaně i její průběh jsou identické s fakty uvedenými výše. Nicméně lišit se mohou od
spoluprací s influencery zaměřujícími se na jiná témata než cestování v tom, jaké firmy je
poptávají.
Na základě svých zkušeností T. Salte (2019) uvádí, že se na kanálech tohoto typu
blogerů či blogerek v hojném zastoupení objevují spolupráce s hotely, které jim nabízí buď
placené spolupráce nebo spolupráce ve formě barteru, kdy u nich tito influenceři získají
ubytování a stravu výměnou za reklamní příspěvky na jejich kanálech. Také tyto influencery
oslovují cestovní agentury, které mají zájem o propagaci konkrétního zájezdu, nebo
zážitkové agentury, které chtějí zvýšit povědomí o své nabídce placených zážitků v místě
pobytu vybraného influencera. Toho tedy vyšlou na zájezd nebo za zážitkem, a on o pobytu
či zážitku publikuje příspěvky na své kanály, přičemž se opět jedná buď o barter nebo
honorované výstupy. O spolupráci s cestovatelskými blogy mají také často zájem letiště,
která tak chtějí posílit povědomí o své značce nebo upozornit na svou nabídku obchodů a
restaurací. Letecké společnosti zase touto cestou propagují například první třídu a snaží se
nalákat cestující, aby volili cestování touto konkrétní třídou.
Také samotné státní organizace na podporu cestovního ruchu v konkrétní oblasti dle
T. Salte (2019) často volí kampaně s cestovatelskými blogery či jinými influencery, aby do
zvolené oblasti nalákali turisty. Zaplatí jim pobyt, stravu a aktivity, popřípadě také samotné
výstupy, to záleží na formě spolupráce, a influenceři poté o svém pobytu informují své
sledovatele. S tímto typem influencerů však spolupracují i kosmetické značky, například za
účelem prezentování cestovních balení jejich produktů. Často jsou k vidění také spolupráce
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cestovatelských influencerů s různými oděvními značkami, sportovními značkami, firmami
prodávající cestovní zavazadla či jiné produkty nabízející chytrá řešení na cesty.
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5 Diskuze
Jedním z cílů výzkumu bylo zjistit, jakou podobu mají české cestovatelské blogy
nebo lifestyle blogy obsahující cestovatelská témata, a jak se tyto blogy tvoří. Dalším cílem
bylo vyzkoumat, jak lze tento typ blogu monetizovat v českém prostředí a využít jako
marketingový nástroj. Výzkum měl také přiblížit, jak fungují spolupráce mezi českými
blogery a komerčními subjekty.
První úsek praktické části mapuje téma cestovatelského blogu z pohledu českých
cestovatelských blogerů. Byly provedeny dva výzkumy, a to obsahová analýza českých
cestovatelských blogů a polostrukturované rozhovory s českými blogery zpracovávajícími
na svých blozích téma cestování. Z těchto výzkumů vyplynuly charakteristiky
cestovatelského blogu i nejčastějšího způsoby jeho monetizace.
Obsahová analýza vybraných českých blogů ukázala, že české cestovatelské blogy
mají jako hlavní téma cestování, ale blogeři na nich pojednávají i o jiných tématech.
Přispívají na nich pravidelně několikrát do měsíce a mezi nejčtenější články patří ty s tipy
na nejzajímavější místa v určité destinaci. Všichni blogeři ale přispívají i na jiných kanálech,
hlavně tedy na sociálních sítích, a mají je provázané s blogem. Nejvíce využívanou sociální
sítí současnosti je Instagram, kde jsou blogeři výrazně aktivnější než na blogu. Komunikují
zde se svými sledujícími a přidávají příspěvky na denní bázi. Analýza také ukázala, že
na Instagramu se vyskytuje výrazně více sponzorovaných příspěvků ve spolupráci
s komerčními subjekty, což je jeden ze způsobů monetizace blogů, tím dalším, který lze na
blozích vypozorovat jsou affiliate programy.
Všechny poznatky získané z obsahové analýzy byly potvrzeny i výsledky
polostrukturovaných rozhovorů s blogery. Tyto rozhovory ještě rozvádí zjištění z prvního
výzkumu a přináší také poznatky o motivaci blogerů k přesouvání své tvorby na Instagram.
Blogeři uvedli, že přispívají více na Instagram, protože jim umožňuje tvořit obsah rychle a
jednoduše, navíc se zde vyskytuje většina jejich současných i potenciálních čtenářů, a je tak
pro ně mnohem snadnější budovat svou komunitu a oslovovat nové publikum. Blogeři se
navíc setkávají s tím, že zájem klientů o publikování sponzorovaného obsahu na jejich blogu
klesá a klienti preferují provádět celé kampaně jen na Instagramu. Kromě affiliate programů
se tak hlavní způsobem monetizace cestovatelských blogů stává komerční spolupráce na
Instagramu. Přičemž barter spolupráce dělají cestovatelští blogeři převážně jen s hotely,
zbytek jejich spoluprací se značkami je ve formě placených spoluprací.
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Jako nejdůležitější pro úspěch cestovatelského blogu respondenti označili kvalitní
obsah s přidanou informační hodnotou na blogu, komunikaci se svými čtenáři, každodenní
aktivitu na sociálních sítích, hlavně tedy na Instagramu, a výběr vhodných spoluprací
s komerčními subjekty. Z výzkumu tak vyplynuly zásady cestovatelského blogu.
Případová studie agentury Elite Bloggers v druhém úseku praktické části
zodpověděla výzkumnou otázku, jak probíhají spolupráce s cestovatelskými blogery
v českém prostředí. Průběh kampaně s cestovatelskými blogery se nijak výrazně neliší od
spoluprací s jinými blogery. Jediný vypozorovaný rozdíl je v typu firem a produktů či
služeb, které propagují.
Firmy obvykle domlouvají spolupráce s blogery přímo samy nebo využívají služeb
specializovaných marketingových agentur. Ze studie vyplývá, že spolupráce s blogery vždy
začíná jasným vymezením cíle kampaně i cílové skupiny, kterou chce firma oslovit, a
následuje volba vhodných online kanálů, na kterých by měla kampaň proběhnout, a výběr
vhodného blogera. Tvůrci blogu je zaslán kompletní návrh kampaně s navrženým
honorářem, popisem kampaně i produktu, s uvedeným počtem výstupů na konkrétních
kanálech a časové rozvržení kampaně. Pokud bloger finálně potvrdí spolupráci, jsou mu
zaslány produkty na testování. Po určité době je kampaň zahájena a během průběhu
monitorována. Po skončení kampaně zašle bloger klientovi statistiky týkající se
sponzorovaných příspěvků a připojí k nim také fakturu, na základě ní zašle klient blogerovi
honorář, popřípadě je mu vyplacen na základě smlouvy.
Za využití tří výzkumných metod byly tedy zodpovězeny všechny výzkumné otázky
vytyčené na začátku výzkumu. Hlavním limitem provedených výzkumů je, že se na něm
podílelo jen pár konkrétních českých blogerů a jedna firma zabývající se influencer
marketingem. Výsledky výzkumu tak nelze zobecňovat na cestovatelské blogy jako
marketingové nástroje celkově. Výsledky mohou mít výpovědní hodnotu pouze v českém
prostředí. I přes zmíněný limit věřím, že studie přinesla nové a zajímavé informace pro
budoucí výzkum. Výsledky totiž naznačily hlavní trend současnosti, tedy přesun většiny
spoluprací s influencery na Instagram, který se tak stává hlavním nástrojem pro monetizaci
cestovatelských

blogů.

Pro

budoucí

analyzování

cestovatelského

blogu

jako

marketingového nástroje bych se více zaměřila na analýzu a komparaci hodnotících kritérií
blogu za účelem zjistit, jaké aspekty mají vliv na úspěch blogu. V budoucích výzkumech by
bylo také příhodné zaměřit se cílovou skupinu blogerů, tedy na spotřebitele.
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Závěr
Tématem této bakalářské práce je cestovatelský blog a jeho využití jako
marketingového nástroje. Práce měla za úkol zjistit, jakou podobu mají české cestovatelské
blogy a jak je jejich tvůrci monetizují. Z práce měly vyplynout charakteristiky
cestovatelského blogu Mimo to měla přiblížit, jak obvykle probíhají spolupráce českých
cestovatelských blogerů s komerčními subjekty.
V první části byla podrobně zpracována teoretická stránka dané problematiky. V
jednotlivých kapitolách byly za využití českých i zahraničních zdrojů popsány nové trendy
v marketingu, které se dotýkají marketingové komunikace na internetu využívající ke svým
cílům vlivné uživatele. Mimo to bylo popsáno také prostředí nových médií a detailně
zpracována problematika blogů a jejich marketingového využití. Teoretická část poskytla
teoretický rámec pro vlastní výzkum provedený v praktické části.
Z teoretické části vyplynulo, že uživatelé internetu jsou vůči klasickým typům
reklamy imunní. Informace si na internetu raději sami vyhledávají, navzájem je sdílí a
důvěřují doporučením ostatních uživatelů, přičemž hlavní slovo mají vlivní uživatelé, mezi
které se řadí právě i blogeři. Z toho důvodu je influencer marketing, který je založený na
spolupráci s vlivnými uživateli, v dnešní době v komerční sféře tolik žádaný.
Nejdůležitějším prvkem influencer marketingu je autenticita vlivných uživatelů neboli
influencerů. Právě autenticita jim zajišťuje důvěru publika a jejich vliv na něj. To potvrdila
literatura i výsledky výzkumu.
Zmiňovaná autenticita i důvěra publika tak přirozeně patří mezi zásady úspěšného
cestovatelského blogu, které vyplynuly z literatury i z provedeného výzkumu. Jako další
zásadu lze označit tvorbu kvalitního obsahu na pravidelné bázi, články by měly mít přidanou
informační hodnotu a obsahovat atraktivní fotografie. Blogeři by měli přispívat na více
kanálech než jen na blogu, hlavně tedy na sociálních sítích, kde je teď většina jejich publika
současného i potenciálního. Na sociálních sítích by měli být aktivní denně, komunikovat zde
se svým publikem a odkazovat na své příspěvky na blogu.
Čeští cestovatelští blogeři monetizují své blogy nejčastěji prostřednictvím affiliate
programů a spolupracemi s komerčními subjekty. Jedná se buď o barter spolupráce s hotely
nebo placené spolupráce s různými značkami, ty jsou častější. Hlavním cílem tvůrců by mělo
být budování důvěry publika a její udržení, proto je nesmírně důležité, aby si spolupráce
vybírali pečlivě. Nevhodně zvolená komerční spolupráce může zapříčinit nevratnou ztrátu
důvěry publika, která je pro influencera naprosto klíčová.
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I samotné firmy by měly být při uzavírání spolupráce opatrné. Z případové studie
vyplynulo, že vhodný influencer by se měl ke značce či konkrétnímu produktu hodit svou
osobností, tvorbou i cílovou skupinou svého publika. Značka by měla být v obsahu tvořeném
blogerem propagována co nejvíce přirozeně, přitom by ale spolupráce měla být vždy řádně
označená. Pokud se propojení blogera a značky vytvoří vhodně, může být tato spolupráce
prospěšná, jak pro klienta a blogera, tak i pro jeho publikum.
Z obsahové analýzy a rozhovorů bylo také zjištěno, že spolupráce s cestovatelskými
blogery se nijak výrazně neliší od komerčních spoluprací s blogery jiného typu. Spolupráce
probíhají stejně, jen se může lišit typ klienta či propagovaného produktu, popřípadě služby.
Nejdůležitějším zjištěním vyplývajícím z výzkumu je to, že hlavním způsobem
monetizace blogů jsou komerční spolupráce s firmami, ale nikoli přímo na blogu, ale na
Instagramu. Ten je v současnosti nejsledovanější sociální sítí a většina spoluprací
s influencery je směřována právě sem. Blogeři si toho jsou vědomi, proto přispívají na
Instagramu denně, zatímco na blogu jen několikrát za měsíc. Na Instagramu mají také
výrazně větší publikum než na blogu. Přesto však blogeři neplánují přestat psát blog, protože
to je jediná platforma, kterou skutečně vlastní a kterou neovlivňují žádné algoritmy.
Hlavním limitem výzkumu byla jeho neschopnost zobecňovat na cestovatelské blogy
jako marketingové nástroje celkově vzhledem k zapojení pouze českých cestovatelských
blogerů. Na konci diskuze bylo uvedeno doporučení pro budoucí studie využití
cestovatelského blogu v marketingu.
Není jisté, jak se bude fenomén influencerů dál vyvíjet. Technologie jdou rychle
kupředu, objevují se stále nové sociální sítě a některé upadají v zapomnění. Proto by si
blogeři měli zachovat své blogy, protože ty budou vlastnit vždy bez ohledu na to, jak se bude
svět sociálních sítí vyvíjet dál.
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Summary
The topic of this thesis concerns a traveling blog and its use as a marketing tool. The
main task was to determine the form of Czech travel blogs and the manner in which they are
monetized by their authors. Moreover, it depicts the usual interaction between travel
bloggers and commercial subjects. This work discusses principles of a successful travel blog
alongside with recommendations for enterprises that have to cooperate with this type of
bloggers.
In the first part of the thesis, the theoretical aspect of the issue was elaborated in
detail. In the individual chapters, new trends in marketing have been described using Czech
and foreign sources, which affect marketing communication on the internet using influential
users. In addition, the environment of new media was described, and the issue of blogs and
their marketing usage was elaborated in detail.
The theoretical part showed that internet users are immune to classical types of
advertising. They prefer to search for information on the internet by themselves, share it with
each other, and trust the recommendations of other users, with influential users, having the
main word. For this reason, influencer marketing, which is based on collaboration with
influential users, is heavily demanded in the commercial sector. The most important element
of influencer marketing is the authenticity of influencers. It is precisely the authenticity that
ensures the audience's trust and the effect of influence on it. This was confirmed by literature
and research results.
The aforementioned authenticity and trust are one of the pillars of a successful
travel blog. As for the other rules, the blogger should create quality content on a regular
basis, articles should have added value and contain attractive photos. Bloggers should
contribute to more channels than just blog, especially on social networks, where most of
their current and potential audience resides. On social networks, they should be active daily,
interacting with the audience and linking them to their blog posts.
Czech travel bloggers monetize their blogs most often through affiliate programs
and collaboration with commercial entities. These are either barter collaborations with hotels
or paid collaborations with various brands, which are more common. The main objective of
the creators should be to build up the trust of the audience and maintain it, hence it is
extremely important that the cooperation is chosen carefully. Improperly chosen commercial
cooperation can cause irreversible loss of audience confidence, which is crucial for an
influencer.
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The companies themselves should also be cautious when concluding cooperation.
The case study revealed that a suitable influencer should be fitting for the brand or specific
product with their personality, creation and target group of their audience. The brand should
be promoted as naturally as possible in the blogger’s content, but cooperation should always
be properly labeled. If the connection between the blogger and the brand is created
appropriately, this collaboration can be beneficial to both the client and the blogger, and his
audience.
The content analysis and the interviews have also found out that collaboration with
travel bloggers does not significantly differ from commercial collaboration with bloggers of
another type. Cooperation is the same, only the type of client, promoted product or service
may differ.
The most important findings from the research are that the main way of monetization
of blogs is commercial cooperation with companies, however not directly on the blog, but
on Instagram. It is currently the most followed social network and the majority of the
cooperation with influencers is targeted here. Bloggers, being aware of this, contribute on
Instagram daily, while on the blog only a few times a month. They also have a significantly
larger audience on Instagram than on the blog. However, bloggers do not plan to stop writing
a blog because it is the only platform that they truly own and is not affected by any
algorithms.
It is uncertain how the influencers' phenomenon will continue to evolve. Technology
is moving fast, new social networks are emerging, whilst some are falling into oblivion.
Therefore, bloggers should keep their blogs, because they will always possess them no
matter how the social networking world evolves.
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Přílohy
Příloha A: URL odkazy na blogy z obsahové analýzy:
The Sikls: http://www.thesikls.com/
Weef’s World: https://www.weefsworld.eu/
Teru’s Guide: http://terusguide.com/
Time to Fit: http://www.timetofit.com/
Dblog: https://www.dblog.cz/
A Cup of Style: http://www.acupofstyle.com/
Příloha B: URL odkazy na blogy respondentů z polostrukturovaných rozhovorů:
Nikola Braxatorisová: http://www.brixhauz.cz/
Nicole Ehrenbergerová: http://www.acupofstyle.com/
Eliška Hudcová: http://www.timetofit.com/
Lukáš Konečný: https://loudavymkrokem.cz/
Natálie Kotková: https://www.thenattiness.com/
Dominika Lukášová: http://www.dombydom.cz/
Tereza Menclová: http://terusguide.com/
Dominika Pokludová: https://www.dblog.cz/
Sandra Richterová: http://www.madeinprg.com/
Veronika Tázlerová: https://www.stylishcoffee.cz/
Příloha C: Seznam tabulek
Tabulka č. 1: Kritéria hodnocení blogů
Tabulka č. 2: Hodnocení cestovatelských blogů 1
Tabulka č. 3: Hodnocení cestovatelských blogů 2
Příloha D: Rozhovor s Terezou Salte
Kolik blogerů Vaše firma zastupuje?
K dubnu 2019 agentura zastupuje 28 českých či slovenských blogů. Navazujeme ale spolupráce také
s influencery, kteří nespadají do blogerského týmu agentury a nemusí být nutně ani blogery.
Spolupracujeme často také s youtubery, sportovci, celebritami či influencery, kteří působí jen na
sociálních sítích.
S nápadem založit agenturu jste se inspirovali v Norsku, odkud pochází spoluzakladatel, a Váš
manžel, John Erik Salte. Je velký rozdíl mezi situací tam a u nás?
Ano, situace se velmi liší. Norské blogy dosahují několikanásobně větší návštěvnosti než české blogy,
přestože v Norsku žije přibližně o polovinu méně lidí než v České republice. Norské blogerky a blogeři
patří k nejvlivnějším celebritám v této skandinávské zemi a přispívají na své blogy a sociální sítě i
několikrát denně.
Jaké jsou hlavní cíle Vaší agentury?
Jejím hlavním cílem je pomoci influencerům a firmám propojit se formou kampaní, které budou mít
profesionální průběh, budou férově ohodnoceny a také korektně označeny jako placená spolupráce.
Agentura se snaží propojit influencery s klienty především v rámci dlouhodobých kampaní, kdy
influenceři vyjadřují upřímný názor na sponzorovaný produkt či službu. Dalším cílem agentury je skrytou
reklamu zcela potlačit, a proto jsou transparentnost a upřímnost předními hodnotami v rámci vztahu Elite
Bloggers s influencery i klienty. Transparentnost je podmínkou všech kampaní, které produkujeme. Vždy
trváme na označení spolupráce u všech placených příspěvků. Mimo to se snažíme edukovat společnost o
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influencer marketingu a o již zmiňované transparentnosti tohoto typu reklamy a pomáhat začínajícím
blogerům formou přednášek a poskytování rad ohledně spoluprací s firmami.
Mluvíte o označování příspěvků, můžete přiblížit, co to přesně znamená?
Facebook a Instagram umožňují označení spolupráce přímo v aplikaci, díky tomu se u takto označeného
příspěvku objeví text „Placené partnerství s…“ a název dané firmy. Mimo to ještě trváme na označení
placeného příspěvku hashtagem #spoluprace, který by měl být umístěn na začátku textu příspěvku. Hojně
používaný hashtag #ad, který bývá často umístěn mezi ostatními hashtagy u příspěvku, nestačí, jelikož
v českém prostředí není zaručena znalost anglického jazyka, a proto není ani zaručeno správné pochopení
tohoto hashtagu, jakožto označení placené spolupráce, sledovateli influencera.
Proč je důležité reklamní příspěvky viditelně označovat? Neodradí to některé sledovatele?
Důvěra sledovatelů tou nejdůležitější komoditou. Pokud ji influencer ztratí tím, že reklamu neoznačuje a
skrývá ji před svými sledovateli, nebude už ani pro budoucí klienty spolupráce s ním lákavá. Když ale
naopak influencer o placených spolupracích otevřeně mluví a všechny jeho placené příspěvky jsou
označené, jeho sledovatelé vždy vědí, zda přistupují ke komerčnímu nebo k organickému obsahu, a jejich
důvěra k influencerovi je zachována.
Je těžké pro firmy zvykat si na tento novější druh cílení reklamy?
Nejčastějším cílem kampaní s influencery je zvýšení povědomí o značce. Vždy je potřeba, aby klient
stanovené cíle sdělil agentuře, aby jim přizpůsobila kampaň, a také vybranému influencerovi, aby je bral
v potaz při tvorbě reklamního obsahu na svých kanálech.
Jak taková konkrétní spolupráce vypadá?
Spolupráce s influencery může mít různé podoby. Může se jednat o účast influencera na události pořádané
firmou a publikování příspěvků z této akce na Instagram. V rámci spolupráce může také vyjít
sponzorovaný článek na blogu obsahující jen zmínku o produktu nebo rovnou celý článek pojednávající
o produktu. Mimo to lze publikovat sponzorované video na online platformě Youtube, popřípadě blogeři
publikují reklamní příspěvek svém profilu na Instagramu nebo jiné sociální síti.
V čem vidíte hlavní výhody influencer marketingu?
Myslím si, že největší výhodou je autenticita obsahu. Influencer se totiž s produktem sžije, skutečně ho
používá, testuje ho a pak napíše upřímnou recenzi. Influenceři kladou velký důraz na autenticitu svých
příspěvků, znají svoje publikum a ví, jak daný produkt či službu nejlépe komunikovat. Také vědí, jak tvořit
kvalitní obsah, který na sociálních sítích a na blogu obstojí, a který je přitom natolik profesionální, že ho
pak firmy mohou použít na svých vlastních sociálních sítích. Propojení s influencerem jim pomáhá
rychleji budovat vlastní publikum.
Proč firmy neoslovují influencery přímo, bez Vaší spolupráce?
Jejich rozhodnutí o tom, jak navážou kontakt s influencerem, zda osobně nebo přes agenturu, závisí
většinou na typu spolupráce. Tím je myšleno, zda mají zájem o placenou spolupráci, která počítá
s honorářem pro influencera, nebo o spolupráci ve formě tzv. barteru, tedy výměnou za produkt. Pokud
firma chce placenou spolupráci s jedním nebo více influencery a nemá vyhrazeného zaměstnance, který
by měl dostatek času a kvalifikace tvořit kampaně s influencery, volí většinou spolupráci právě
s agenturou sdružující influencery. Komunikace přes agenturu bývá totiž profesionálnější a rychlejší.
Navíc agentura může nabídnout své know-how v oboru, vybrat tak nejvhodnější influencery, připravit
kampaň na profesionální úrovni a po skončení kampaně ji také vyhodnotit, což není standardem při přímé
spolupráci s influencery
Na čem je takové know-how založeno?
Nejdůležitější pro úspěch kampaně je výběr vhodného influencera. Elite Bloggers považuje za ideální
možnost propojení firmy s takovým influencerem, který se ke značce hodí, již má se značkou pozitivní
zkušenost, má ji rád nebo ji dokonce už někdy i ve svém obsahu zmínil, a jeho publikum je ve věku cílové
skupiny, kterou chce firma kampaní oslovit. Propagovaný produkt by měl také sedět do obsahu na
kanálech influencera. Pak totiž příspěvky mohou být maximálně autentické a influencer je se značkou
propojen přirozeně. Influencer si díky kritickému výběru mezi nabídkami na spolupráce zachovává právě
svou autenticitu, která je v influencer marketingu naprosto klíčová.
Jak přesně vypadá nevhodný influencer, a co se stane, pokud ho zvolíte?
Může to vést ke ztrátě vložených peněz do kampaně nebo nízké návratnosti investice. Nevhodný influencer
je takový, jehož hodnoty a cíle neladí s hodnotami značky a jenž nemá to správné publikum pro značku,
a u kterého nesedí propagace konkrétního produktu do obsahu, jaký běžně tvoří.
Influencerů stále přibývá, jakým způsobem vyberete toho vhodného?
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Řídíme se velikostí publika influencera, a také právě také již zmiňovanou relevancí obsahu a cílové
skupiny. Důležitým faktorem při výběru je také to, jak úzký vztah má influencer se svým publikem a jak
aktivně jeho sledovatelé reagují na jeho obsah. Podstatné je také to, jak velké procento sledujících
pochází z České republiky nebo Slovenské republiky, podle toho, na jaký trh chce firma cílit.
V dnešní době už je influencer marketing přecejenom více známý a konkurence se zvětšuje. Máte
nějaké strategie, jak oslovit vybraného influencera?
Elite Bloggers má tu výhodu, že je mezi českými i slovenskými influencery dobře známá, proto má mnohem
vyšší šanci, že její e-mail s nabídkou vzbudí pozornost influencera mezi ostatními e-maily s různými, často
nevhodnými, nabídkami od firem nebo emaily od fanoušků, které mu zahlcují e-mailovou schránku. První
e-mail by měl být vřelý, měl by zaujmout, ve stručnosti influencerovi představit spolupráci a také dát
najevo, že značka influencera dobře zná, cení si jeho tvorbu a má o něj opravdový zájem. V další
komunikaci by mělo dojít k ujasnění vzájemných požadavků, cílů, tónu komunikace, na jakých kanálech
a v jaké časové období by kampaň proběhla. Je určitě potřeba dbát na to, aby příspěvek influencera nesl
informaci, kterou si značka přeje sdělit své cílové skupině, ale zároveň by se měla dát influencerovi
volnost, protože on nejlépe zná své publikum a ví, jak placený příspěvek přirozeně zařadit do svého
obsahu, aby na něj publikum dobře reagovalo.
V čem vidíte hlavní důvody tak velkého úspěchu Instagramu oproti ostatním kanálům?
Především proto, že výsledky instagramových kampaní jsou na první pohled viditelné a dobře
vykazatelné. Na druhou stranu instagramový příspěvek má životnost tak 2 až 3 dny, než se ztratí ve velkém
množství dalších příspěvků. Opakem je blogový článek, který má životnost několik let, je vyhledatelný
dlouhodobě, a dokonce může pomoci firmě zlepšit i její vyhledatelnost. Navíc blogový článek láká ty
pozornější sledovatele, kteří jsou ochotní přečíst si delší text a věnovat tak reklamnímu sdělení větší
pozornost.
Zmiňovala jste, že influenceři jsou ohodnoceni buď formou tzv. barteru nebo formou finančního
ohodnocení. Který způsob je častější?
My podporujeme právě finanční kompenzaci. Influencer totiž propůjčuje své vybudované publikum ke
komerčnímu sdělení, poskytuje značce na svých kanálech mediální prostor, mimo to vkládá do tvorby
reklamních příspěvků v rámci spolupráce svůj čas a know-how. Finanční ohodnocení navíc umožňuje
influencerům to, aby mohli vložit více času do tvorby obsahu na blog či jiné kanály a aby tyto kanály
rozvíjeli.
Můžete přiblížit, jakým způsobem se určuje velikost finančního ohodnocení?
Cena příspěvku by se neměla uzpůsobovat velikosti klienta, ale měla by se odvíjet od skutečné hodnoty
produktu, kterým je právě příspěvek influencera, ať už v podobě článku na blog, videa, příspěvku na
Instagramu nebo jiné. Pracujeme s jednoduchým algoritmem, který vyvinul John. Algoritmus vypočítává
momentální cenu příspěvků, která se odvíjí od počtu sledujících. Například čím více má influencer
sledovatelů na Instagramu nebo čím vyšší má návštěvnost blogu apod., tím vyšší je poté cena příspěvku.
Dalším faktorem pro tvorbu cen může být ale také složitost plnění od influencera, pokud spolupráce
vyžaduje složitější přípravy nebo průběhu tvorby obsahu, honorář se zvýší.
Podle čeho vyhodnotíte úspěšnost kampaně?
Je důležité si s klientem vyjasnit jeho cíle, a také jaké metriky jsou klíčové. Od toho se poté odvíjí následná
analýza. Analyzování výsledků kampaně se většinou soustředí převážně na interakce u příspěvků, kde se
produkt vyskytuje, tedy počet „líbí se mi“, sdílení, nebo komentářů, protože právě tyto interakce
vypovídají o splnění cílů jako šíření povědomí o značce nebo informací o produktu, což bývá primárním
cílem kampaní s influencery. Pokud má značka za cíl touto kampaní zvýšit prodej produktů, tak obsah
influencera může být propojen s odkazy na sociální sítě, e-shop nebo webové stránky značky. Firma si
díky tomu může změřit prokliky na vybraný kanál, zda jí narostli sledovatelé na firemních sociálních sítí
nebo zda se v období, kdy kampaň probíhala, zvýšily prodeje.
Liší se nějakým způsobem spolupráce s influencerem zaměřeným na cestování?
Postup při tvorbě kampaně i její průběh jsou identické jako u ostatních influencerů. Nicméně lišit se
mohou v tom, jaké firmy je poptávají. Z vlastní zkušenosti vím, že se v hojném zastoupení objevují
spolupráce s hotely, které nabízí buď placené spolupráce nebo barter, kdy lze získat ubytování a stravu
výměnou za reklamní příspěvky. Také tyto influencery oslovují cestovní agentury, které mají zájem o
propagaci konkrétního zájezdu, nebo zážitkové agentury, které chtějí zvýšit povědomí o jejich nabídce
placených zážitků v místě pobytu vybraného influencera. Toho tedy vyšlou na zájezd nebo za zážitkem, a
ten o pobytu či zážitku publikuje příspěvky na své kanály, přičemž se opět jedná buď o barter nebo
honorované výstupy. O spolupráci s cestovatelskými blogy mají také často zájem letiště, která tak chtějí
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posílit povědomí o své značce nebo upozornit na svou nabídku obchodů a restaurací. Letecké společnosti
zase touto cestou propagují například první třídu a snaží se nalákat cestující, aby volili cestování touto
konkrétní třídou. Nebo i samotné státní organizace vyhledávají influencery, aby do zvolené oblasti
nalákali turisty. Zaplatí jim pobyt, stravu a aktivity, popřípadě také samotné výstupy, to záleží na formě
spolupráce, a influenceři poté o svém pobytu informují své sledovatele. Dále s nimi spolupracují i
kosmetické značky, například za účelem prezentování cestovních balení jejich produktů. Často jsou
k vidění také spolupráce cestovatelských influencerů s různými oděvními značkami, sportovními
značkami, firmami prodávající cestovní zavazadla či jiné produkty nabízející chytrá řešení na cesty.

Příloha D: Rozhovory s blogery
Rozhovor č. 1: Nikola Braxatorisová
Co tě vedlo k tomu, aby sis založila blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Původně jsem měla blog čistě o módě. Časem jsem ale začala dost cestovat a fotky z cest mě bavily víc.
A tak jsem spojila cestování s módou. Šlo o takový přirozený vývoj.
Jaké všechny kanály kromě blogu využíváš pro publikaci svého obsahu?
Využívám pouze Instagram. Nerada totiž tříštím síly, naopak se raději zaměřuji na méně věcí a dělám je
pořádně. V dnešní době je Instagram nejsledovanější sociální síť, proto se soustředím hlavně na něj. A
k tomu píši blog. Myslím si, že to je ideální kombinace.
Proč právě Instagram?
Protože Instagram mě baví mnohem víc. Navíc je tam tolik inspirace na jednom místě.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Určitě ano! Bohužel v dnešní uspěchané době má málo kdo čas a spíš chuť trávit svůj čas čtením článkům
na blogu. Mnohem rychlejší varianta je Instagram.
Svůj blog spravuješ na blogerské platformě, že?
Ano, můj blog funguje na Bloggeru. Přišlo mi to jako nejjednodušší možnost, protože je to velmi
uživatelsky přívětivá platforma, která ale nabízí všechno, co ke správě a tvorbě blogu potřebuji.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc a průměrná čtenost jednoho článku?
Momentální návštěvnost za měsíc je cca 15 000 a čtenost jednoho článku asi 800.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog?
18-24 = 38 %, 25-34 = 41 %, zbytek tvoří skupina 35+.
Všímáš si odlišností mezi věkovými kategoriemi skrze sociální sítě a blog?
Řekla bych, že mě na obou kanálech sleduje přibližně stejná věková skupina.
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
Mám pouze jeden typ cestovatelských článků. Co destinace to vždy jeden článek se spoustou fotek a
různými tipy na nejzajímavější místa v té dané destinaci.
Jak často publikuješ články na blogu a jak často na Instagramu?
Na Instagram se snažím přidat jednu fotku denně, takže cca 30 za měsíc. Na blogu tak cca 5 za měsíc.
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
Rozhodně v autenticitě, v mém obsahu a ve fotografiích. Dávám si velmi záležet na vizualitě blogu.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu se přesouvá na sociální sítě.
Myslím, že furt má blog své výhody. Články na blogu mají mnohem větší životnost než instagramové
příspěvky, jsou snadněji dohledatelné a mají také mnohem vyšší informační hodnotu než stručný příspěvek
na Instagramu.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila návštěvnost svého blogu?
Snažím se blog propagovat na svém Instagramu. Například na nové články upozorňuji ve stories.
Jinými způsoby tedy svůj blog nepropaguješ, co třeba SEO?
SEO příliš neřeším, jen klíčová slova. A propaguji skutečně jen na Instagramu.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila svoji sledovanost na Instagramu? Sponzoruješ si příspěvky?
Snažím se jen vytvářet dobrý obsah. To je podle mě nejdůležitější. Příspěvky si nesponzoruji skoro nikdy,
jen výjimečně. Teď nedávno jsem sponzorovala jeden placený příspěvek, protože si to tak klient přál.
Jak často cestuješ? Kolik cest za rok zhruba absolvuješ?
Vychází mi to tak 1 za měsíc. Takže cca 12krát ročně.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Určitě mít kvalitní obsah, který čtenáři přináší zajímavé informace. Jakékoliv užitečné tipy na danou
oblast by měly být u cestovatelského blogu standardem.
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Monetizuješ svůj blog? Pokud ano, jakými způsoby monetizuješ svůj blog?
Ano, a to hlavně prostřednictvím placených spoluprací s firmami.
A co affiliate programy, různé reklamní bannery na blogu apod.?
Ne, affiliate program jsem zkoušela jen jednou, ale rozhodla jsem se touhle cestou nevydat. Bannery na
svém blogu nemám, přijde mi, že by mi narušovaly obsah i vzhled blogu.
Podle čeho si vybíráš s jakou značkou navážeš spolupráci?
Firma/značka/produkt musí s mým obsahem nějak souviset a musím se za produkt dokázat postavit.
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
Teď už určitě převládají ty placené, barter dělám výjimečně, většinou jen s hotely.
Jak funguje spolupráce s hotely?
Za sdílení na sociálních sítích dostaneš většinou 2 noci zdarma. Když se jedná o Instagram, vyfotím nějaké
hezké fotky v hotelu a ten pak ve fotce označím. V článku by to byl zase přímý odkaz na hotel.
Jaký typ spolupráce děláš nejčastěji a s jakými firmami?
Nejčastější je placená spolupráce za zveřejnění fotek s konkrétním produktem/akcí/místem na Instagramu.
Preferuji hlavně dlouhodobé placené spolupráce. Jedna z mých dlouhodobých spoluprací je se šperky
TOUS, s hodinkami Daniel Wellington nebo třeba firma Vichy, kde jsem propagovala například cestovní
balení jejich ikonického produktu.
Existuje nějaká spolupráce s firmou, které zpětně lituješ?
Z minulosti ano. Teď už si na to dávám opravdu pozor, s kým spolupráci navážu a s kým raději ne. Protože
jsem si vědoma, že nevhodným výběrem spolupráce mohu ohrozit svoji důvěryhodnost a ztratit důvěru
čtenářů, a to nechci.
Děláš více spoluprací na blogu nebo na Instagramu.
Určitě na Instagramu. Je to rychlejší, baví mě to víc a klienti to hlavně preferují.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a tebou jako blogerkou?
Jsem v týmu agentury Elite Blogger, která naceňuje pro klientamoje příspěvky a posílá mi nabídky od
klientů. Má to vždy stejný průběh: a) přijetí nabídky na spolupráci od firmy b) schválení nabídky, event.
návrh změn z mé strany c) vyhotovení dané fotky/článku/stories atd d) zaslání statistik e) vyúčtování.
Kolik nabídek na spolupráci dostaneš za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ?
V průměru bych řekla tak 3 nabídky a z toho 1 spolupráci navážu.
Uzavíráš spíše krátkodobé nebo dlouhodobé spolupráce?
Určitě mám více dlouhodobých spoluprací než těch jednorázových. Mám i klienty, se kterými spolupracuji
i více let a opakované se ke mně vrací a zapojují do různých sezónních kampaní.
Jaké jsou nejčastější cíle kampaní realizovaných na tvém blogu nebo jiných kanálech?
Zvýšení povědomí o dané značce/místě/akci a získání nových zákazníků/účastníků.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
Podle odezvi sledujících. Podle komentářů a lajků.
Které tři rady bys dal/a začínajícím blogerům?
Jen tři, dám jich dohromady určitě více. Najdi si svůj styl, zkus být originální. Zveřejňuj pouze kvalitní
obsah, komunikuj se svými čtenáři a nevzdávej se po pár neúspěších, je to běh na dlouhou trať.

Rozhovor č. 2: Nicole Ehrenbergerová
Co tě vedlo k tomu, aby sis založila blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Blog píšu se sestrou a máme ho už aspoň 10 let. Zaujala nás především ta možnost tvořit něco na
internetu, být kreativní a učit se novým věcem.
Jaké všechny kanály jako influencer využíváte pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Využíváme kromě blogu hlavně YouTube, Instagram a Facebook, kde sdílíme nové články a videa.
Nepublikujeme jen na blogu, protože některý obsah je lepší pro video, které dokáže lépe zachytit
atmosféru a emoce než článek. Navíc sledovanost videí je vyšší než čtenost článků.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Ano, minimálně na Instagramu určitě. Budovat si na něm publikum je skvělá cesta, jak se lidem přiblížit
a vybudovat si s nimi vztah. Bez sdílení na Instagramu mají články jen nízkou návštěvnost. Málo kdo si
dá tu práci, že by sám od sebe vyťukal adresu blogu a šel se podívat, zda nebyl publikovaný nový článek.
A kde přispíváte nejčastěji?
Na Instagram se snažíme několikrát týdně, na YouTube vzniká jedno video týdně a články přidáváme
nepravidelně, ale většinou tak dva za týden.
Svůj blog spravujete na blogerské platformě nebo programujete pomocí HTML jazyka?
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Blog běží na platformě Blogger, protože je to nejjednodušší varianta. Máme pro nás vytvořenou šablonu
designu, jinak se ale dají jednoduše vkládat články bez dalších úprav v HTML.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog?
43 % je 25-34, 36 % 18-24, zbytek je kategorie 35+. Podobné je to i na jiných našich kanálech.
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikujete na svém blogu?
Cestopisy s fotografiemi a tipy na místa a aktivity, letenky, ubytování atd., případně občas tipy na
cestování obecně, například jak si sbalit nalehko, jak přežít dlouhý let…
Které typy těchto článků s cestovatelskou tématikou jsou u vás na blogu nejčtenější?
Ty cestopisové jsou čtenější (okolo 10K zhlédnutí, např. Srí Lanka, Bali, Kanárské ostrovy). Ty s tipy mají
okolo 5 K zhlédnutí (zabalení si do batohu, dlouhý let)
Jaká je průměrná návštěvnost vašeho blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Za měsíc tak 40 tisíc, jeden čláek pčetou tak 3 tisíce lidí.
V čem myslíš, že je největší síla vašeho blogu?
Jsme dvě a jsme úplně normální holky. Proto se s námi lidé dokážou ztotožnit a věří nám.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu se přesouvá na sociální sítě.
Je těžké pořád ho mít jako prioritu, protože jiné sítě mají zkrátka mnohem větší čísla. Člověk se musí
hodně snažit, aby lidi na blog dostal. Pořád ale věříme, že důležitý je. Je to jediná síť nepodléhající
změnám algoritmu, pořád „patřící” nám a je skvělá pro vyhledávání.
Děláte nějaké kroky pro to, abyste zvýšili návštěvnost svého blogu?
V podstatě pouze odkazy z Instagramu a z YouTube. Snažíme se ale taky vymýšlet atraktivní obsah.
Propagujete svůj blog? Věnujete na vašem blogu pozornost SEO?
Ne, nijak nepropagujeme a SEO také moc neřešíme.
Sponzorujete příspěvky nebo jak zvyšujete sledovanost svých sociálních sítí a dosah příspěvků?
Pouze kanály vzájemně propojujeme sdílením a vzájemnou provázaností obsahu. Jinak ale ne.
Jak často cestujete?
To nemáme úplně spočítané, odhadla bych to ale tak na 4 delší cesty a třeba 5 kratších cest ročně.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Osobitost. Člověk podle nás musí trochu ukázat sám sebe, svůj charakter a názory, aby byl obsah
poutavější. Pak jsou důležité hezké fotografie či videa a zároveň i podrobné informace, skoro až návody
na to dané místo.
Monetizujete svůj blog?
Ano. Hlavní částí jsou spolupráce se značkami, dál Adsense reklamy před videi, a velkou částí jsou i naše
vlastní produkty. Dají se navázat různé spolupráce, a to produktové i v oblasti služeb, tedy hotely,
cestovky, letenky, případně i přímo s turistickými centry daných zemí. Právě placená partnerství s firmami
jsou podle nás nejefektivnějším způsobem, jak blog monetizovat.
Na základě čeho si vybíráte s jakou značkou navážete spolupráci?
Je důležité, aby ten produkt/značka vyhovovala nám jako uživatelkám, hodila se i tématem do našeho
obsahu, ladila s vyzněním blogu a korespondovala i s naší cílovkou. Dále nás zajímá, zda do dané
kampaně jsou zapojené další blogerky - jaké a kolik. Ideálně chceme, aby jich nebylo moc
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
Barterové spolupráce už pro nás nemají moc smysl. Blogování a všemu s ním spojeným se věnujeme
„fulltime”. To znamená, že potřebujeme, aby nás uživilo. Kdybychom musely chodit i do další práce,
neměly bychom čas věnovat se mu tak naplno. V současné době jsme si už vědomy síly a dosahu našich
příspěvků a většinou se nám nevyplatí publikovat příspěvky pouze za barter. Výjimkou jsou projekty, které
chceme podpořit i bez toho, případně bartery, které nám za to stojí. Například když je k tomu i skvělý
zážitek nebo když je barter hodnotově ve výší finanční odměny.
Jaký typ spolupráce děláte nejčastěji?
Nejčastěji je to doporučování produktu a vytváření obsahu spojené s produktem.
S jakými firmami a z kterého odvětví nejčastěji pracuješ?
Nejčastěji lifestylové a módní, kosmetické značky. Například Yves Rocher, Roxy.
Monetizuješ svůj blog pomocí affiliate partnerství nebo různých bannerových reklam?
Zkoušely jsme to, ale v současnosti už to moc neděláme, nemáme s firmami takovou spolupráci
nastavenou. A bannery na náš blog neumisťujeme.
Jaký typ spolupráce děláte nejčastěji?
Nejčastěji je to doporučování produktu a vytváření obsahu spojené s produktem.
Děláte více spoluprací na blogu nebo na Instagramu.
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V poslední době především na Instagramu. Nejspíš protože samy firmy se snaží budovat své účty, vidí, že
tam je větší počet uživatelů a že se mohou jednodušeji spojit s naší cílovkou.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a vámi jako blogerkami?
Oslovení (přes nás nebo Elite Bloggers), který určuje naše ceny za příspěvek na základě svých algoritmů
- Vyjednávání o spolupráci, průběhu, podmínkách, toto většinou probíhá mezi klientem a agenturou Schválení námi případně kreativní řešení kampaně - Vytvoření obsahu - Zpracování výsledků. Úspěšnost
kampaně se hodnotí na základě dosahů, pořtu lajků a komentářů, použitých slevových kódů apod.
Kolik nabídek na spolupráci dostanete za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ?
Je to v řádu desítek, třeba 20-30 jich asi přijde. Využijeme ale úplné minimum, tak dvě až tři. Preferujeme
dlouhodobé spolupráce se stálými klienty, kteří nejčastěji chtějí, abychom představily nové produkty.
Hlavním cílem těchto spoluprací je budování image značky.
Které tři rady bys dal/a začínajícím blogerům?
Držet si kvalitní obsah. Vytrvat, protože se úspěch nedostaví hned přes noc. Neztratit důvěru čtenářů tím,
že bloger přijme i naprosto nesmyslné nabídky na spolupráce.

Rozhovor č. 3: Eliška Hudcová
Co tě vedlo k tomu, aby sis založila blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Ambice inspirovat ostatní lidi k tomu, aby vyrazili do přírody a neseděli doma u televize nebo počítačů.
Je to taková snaha lidem prostřednictvím fotek ukázat, jak je příroda krásná a plná zajímavých míst.
Jaké všechny kanály jako influencer využíváš pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Instagram a blog jsou hlavními nástroji, kde přispívám nejčastěji. Jako doplněk využívám i Facebook a
Youtube, ale teď třeba nově i TikTok. Ráda bych začala i s podcasty o cestování. Nejčastěji přispívám na
Instagramu, je to nejjednodušší, navíc je tam i největší engagement a nejrychlejší odezva mých followerů.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Ano, protože ne každý je aktivní na všech sociálních sítích. Navíc ne každý má čas a chuť číst dlouhý
článek a stačí mu třeba fotky na Instagramu s krátkým popiskem.
Svůj blog spravuješ na blogerské platformě?
Platforma Wordpress. Protože nejsem programátor, abych programovala v HTML jazyce.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog?
cca 50 procent 25-34 let a 50 procent 18-24 let. Přibližně stejně i na Instagramu.
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
Itineráře a popis jednotlivých míst, tipy na vybavení, jak na levné letenky, kde s eubytovat. Úplně
nejčtenější jsou ty články o levném cestování.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Jeden článek přečte tak tisíc lidí, celkově za měsíc blog navštíví tak 15 tisíc lidí.
Jak často publikuješ články na blogu? Jak často na sociálních sítích a jinde?
Na blogu cca 10x za měsíc, na Instagramu každý den (občas i dvakrát denně), takže 30-50krát za měsíc,
na Youtube cca jednou za dva měsíce, na Facebooku jen sdílím články, na Tiktoku tak 3x za měsíc.
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
V počtu procestovaných míst a v kvalitních cestovatelských tipech založených na mých zkušenostech.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu se přesouvá na sociální sítě.
Ano, i přesto, že sledovanost pomalu klesá, myslím si, že je důležité mít i webové stránky, které tu budou
vždycky, i za 15 let, na rozdíl od Instagramu.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila návštěvnost svého blogu?
Teď už ne, zlenivěla jsem a navíc mě neustálé snižování návštěvnosti dost demotivuje.
Propaguješ blog? A věnuješ na svém blogu pozornost SEO?
Nepropaguju, SEO ano. Volím dost pečlivě klíčová slova, občas si dám práci i s AltTextem u obrázků.
Sponzoruješ své příspěvky na sociálních sítích nebo děláš jiné kroky ke zvýšení sledovanosti?
Ne.
Jak často cestuješ?
Zapeklitá otázka. Pokud se počítá každá (i po čr), tak třeba 20-40 cest za rok?
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Jak na cestách ušetřit. To Čechy zajímá nejvíc. A hlavně pěkné fotky, řekla bych že fotkami z mobilu nikdo
nikoho neuchvátí.
Monetizuješ svůj blog?
Ano, prostřednictvím spoluprácí se značkami, affiliate partnerství, ale bannery nepoužívám.
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Podle čeho si vybíráš s jakou značkou navážeš spolupráci?
Jestli je v souladu s mým blogem a mojí osobou jako takovou (tzn. nebudu dělat reklamu na hranolky
v mekáči, když píšu o fitness, nebudu propagovat pivo, když ho nesnáším). Jestli jsem o daném produktu
a jeho kvalitě přesvědčená (tzn. nebudu dělat reklamu na něco, co je v reálu nekvalitní a nevyhovuje mi)
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
Teď už placené. Bartery kromě svých srdcovek a hotelů nedělám. Srdcovky jsou Peak Performance,
Fjallraven a Dior. Teď vlastně i Nikon, který mi ale foťák jen zapůjčil.... Nejčastěji tedy dělám placené
spolupráce ideálně na dlouhodobé bázi s kosmetickými firmami, značkami outdoorového oblečení,
propaguji nápoje, fotovýbavu apod. Všechny firmy teď chtějí Instagram, takže veškeré sponzorované
příspěvky mám tam. Takže třeba Mazagrande, které si beru pokaždé s sebou na hory a občas cvaknu
nějakou fotku na Instagram, hodinky Daniel Wellington, které nosím pořád a občas v horách něco cvaknu.
Existuje nějaká spolupráce s firmou, které zpětně lituješ?
Ano, Corona, protože jsem nevěděla, že to je pivo a myslela si, že je to cider. Ale nikomu to neříke, to byl
omyl. A trošku asi i OralB, protože to není v souladu s tím, co dělám. Na těch výstupech je to vždycky pak
vidět, protože mi to není blízké.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a tebou jako blogerkou?
Přijde nabídka, přepošlu do agentury Elite Bloggers, tam se to všechno vyjedná, dostanu návrh,
přijmu/odmítnu, nafotím a publikuji výstupy, pošlu statistiky a obdržím honorář. Jednoduché.
Kolik nabídek na spolupráci dostaneš za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ?
Moc ne, já jsem malá ryba. Třeba 2-3 týdně, takže 8-12 za měsíc. Z těch 8 je pro mě zajímavé třeba 3, ale
jenom 1 pak vyjde, protože ty ostatní dvě předpokládají, že to udělám zadarmo.
Jaké jsou nejčastější cíle kampaní realizovaných na tvém blogu nebo jiných kanálech?
Brand awarness a samozřejmě podpořit prodej výrobků.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
Klientovi mohu dodat engagement, reach, počet lajků a komentářů u sponzorovaného příspěvku nebo
počet přečtení sponzorovaného článku, ale jaký efekt reálně moje reklama má na prodej výrobků, to
samozřejmě už nevím. Netuším kolik lidí si díky mně šlo koupit Mazagrande.
Podle čeho určuješ cenu svých příspěvků?
Určuje agentura na základě jejich algoritmu, vypočítává se na základě počtu aktivních sledujících.
Které tři rady bys dal/a začínajícím blogerům?
Být svůj a neprodat se. Nebrat každou spolupráci, která přijde. Lidé jsou přehlcení reklamou, takže vážně
pečlivě vybírat. Psát o tom, co je mu nejbližší, protože je to ve výstupech vidět.

Rozhovor č. 4: Lukáš Konečný
Co tě vedlo k tomu, aby sis založil blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Bloguji se svou manželkou. Původní motivace bylo mít místo, kde by se mohli naši kamarádi a rodina
dozvědět, co právě děláme a jak se máme. Časem se z toho stal hojně čtený cestovatelský blog.
Jaké všechny kanály jako influencer využíváš pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Publikujeme na dvou blozích: Loudavým krokem a Power of Doing. Jsme také aktivní na Facebooku,
Instagramu, Twitteru a Youtube. Používáme také naši e-mailovou databázi. Nejčastěji používáme
Instagram. Instagramů máme několik. Naše osobní jsou pro sdílení informací soukromějšího rázu a pro
uskutečňování spoluprací, které bychom bez Instagramu nemohli získat. Naše obecné profily (jako
@loudavymkrokem) jsou profily zaměřené na získání co největšího počtu fanoušků.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech? Pokud ano, proč?
To opravdu záleží na tom, čeho chceš dosáhnout. My to máme jasně rozdělené. Náš hlavní kanál je blog,
kde pracujeme na SEO a absolutní priorita je organický dosah (přístupy z vyhledávání na internetu).
Všechny ostatní kanály ve větší nebo menší míře používáme pro získání dodatečné návštěvnosti.
Samozřejmě, že je důležité být aktivní na všech mainstream kanálech. Díky nim se o nás dozví více lidí.
Svůj blog spravuješ na blogerské platformě?
Vše na Wordpressu. Pracujeme s ním od začátku, protože je to jednoduchý způsob, jak si vybudovat
funkční blog bez nákladů na programátora. S Wordpressem se také jednoduše pracuje na SEO.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog?
16 % 18-24 let, 55 % 25-34 let, 18 % 35-44 let, a je to velmi podobné i na našich jiných kanálech.
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
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Dřív to byl takový mišmaš, dnes už máme jasnou strategii. Sestavujeme cestovatelské itineráře pro
konkrétní země, replikujeme naše roadtripy včetně nákladů do článků a pomáháme tak lidem
s rozhodováním, kam se v zahraničí podívají. Vedle toho se zabýváme bezpečností na cestách.
Které typy těchto článků s cestovatelskou tématikou jsou u tebe na blogu nejčtenější?
Jasně u nás vedou tipy na jednotlivá města, ale hodně to koresponduje s tím, co lidé vyhledávají. Je jasné,
že více lidí za měsíc hledá ‚‚co dělat v Budapešti’’, než ‚‚co vidět v Ugandě’’.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Návštěvnost dosahujeme 7-10 tisíc organický dosah. Článek přečte několik stovek lidí.
Jak často publikuješ články na blogu? Jak často na jiných kanálech?
Facebook – každý druhý až třetí den, Instagram – každý den, blog – 3-5 článků měsíčně.
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
SEO, tím zvyšujeme návštěvnost blogu a kvalitní obsah.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu se přesouvá na sociální sítě.
Blog je nejdůležitější kanál, který může influencer mít. Vždyť je to to jediné, co může skutečně vlastnit.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšil sledovanost svých sociálních sítí?
Příspěvky nijak nesponzoruji. Jen tvořím kvalitní obsah a reaguji na příspěvky jiných blogerů.
Jak často cestuješ? Prosím o uvedení počtu cest za rok.
Cca 6-8 měsíců v roce jsme mimo ČR.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
SEO, značka a kvalitní cestovatelské články založení na vlastní zkušenosti.
Monetizuješ svůj blog?
Ano, určitě. Affiliate programy, to nám přijde nejefektivnější, dále placené odkazy, spolupracujeme také
s klienty, nejčastěji ve formě barteru. Převážně spolupracujeme s hotely. Placené spolupráce moc
neděláme.
Jak funguje spolupráce s hotely?
Někam chceme cestovat, tak obepíšeme místní hotely s nabídkou, buď souhlasí nebo ne. Poté tam bydlíme
zadarmo výměnou za zmínku ve článku nebo označení v instagramovém příspěvku.
Děláš více spoluprací na blogu nebo na Instagramu.
Spojujeme to dohromady. Vždy je článek a k tomu příspěvek na Instagramu.
Uzavíráš spíše krátkodobé nebo dlouhodobé spolupráce?
Placené spolupráce téměř neděláme, takže většina je u nás dlouhodobá. Fází kosmetických balíčků jsme
si už prošli a teď jsme spíše ambasadoři pro pár značek, jejichž produkty fakt zbožňujeme.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
Na základě dosahu a reakcí u příspěvků, popřípadě podle počtu přečtení článku.
Které tři rady bys dal/a začínajícím blogerům?
Tvořit hodnotný obsah a to pravidelně, věnovat se SEO na blogu, a hlavně vytrvat.

Rozhovor č. 5: Natálie Kotková
Co tě vedlo k tomu, aby sis založil blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Chtěla jsem inspirovat lidi, aby žili naplno a co nejvíce cestovali. Chtěla jsem sdílet své zkušenosti.
Jaké všechny kanály jako influencer využíváš pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Instagram a blog jsou hlavními nástroji, kde přispívám nejčastěji. Jako doplněk využívám i Facebook a
Youtube, kde publikuji videa z cest. Nejčastěji přispívám na Instagramu.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Ano, protože většina mého současného i potenciálního publika se nachází právě na Instagramu a Youtube.
Pokud chci zvyšovat čtenost svého blogu, musím být aktivní i na jiných kanálech.
Svůj blog spravuješ na blogerské platformě?
Platforma Wordpress.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog?
Cca 38 procent 25-34 let a 42 procent 18-24 let. Přibližně stejně i na Instagramu.
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
Itineráře a popis jednotlivých míst, fotografický deníček z různých výletů, tipy na zajímavý místa.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Jeden článek přečte několik stovek lidí, celkově za měsíc blog navštíví tak 12 tisíc lidí.
Jak často publikuješ články na blogu? Jak často na sociálních sítích a jinde?
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Na blogu cca 5x za měsíc, na Instagramu každý den (občas i dvakrát denně), na Youtube 2krát měsíčně.
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
Autenticita, hodnotný obsah, kvalitní fotografie, tipy na zajímavé destinace.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu se přesouvá na sociální sítě.
Sociální sítě přichází a odhcází, blog je tu stále. Je to něco, co patří jen mě. Tedy ano, je důležitý.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila návštěvnost svého blogu?
Moc ne, jen se okrajově věnuji SEO, a sdílím články na svých sociálních sítích.
Sponzoruješ své příspěvky na sociálních sítích nebo děláš jiné kroky ke zvýšení sledovanosti?
Ne, to určitě ne. Podle mě to není ani mými sledujícími dobře přijímáno.
Jak často cestuješ?
Několik desítek cest za rok, řekla bych, že to může být klidně přes dvacet, když počítám i menší výlety.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Určitě dobře napsané články s cestovatelskými tipy a recezemi různých služeb či produktů.
Monetizuješ svůj blog?
Ano, prostřednictvím spoluprácí se značkami, affiliate partnerství, například vůbec bannery nepoužívám.
Podle čeho si vybíráš s jakou značkou navážeš spolupráci?
Jestli je v souladu s obsahem, který tvořím, a mojí osobou jako takovou, mými hodnotami. Produkt musím
mít ozkoušený, musím v něj věřit. Spolupráce vybírám pečlivě, abych neztratila důvěru čtenářů.
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
Hlavně placené, bartery v podstatě skoro vůbec nedělám. Spolupracuji hlavně s kosmetickými firmami,
značkami oblečení, ale třeba také propaguji elektroniku.
Existuje nějaká spolupráce s firmou, které zpětně lituješ?
Ano, určitě nějaké takové spolupráce byly, někdy ze začátku blogování.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a tebou jako blogerem/blogerkou?
Probíhá většinou přes agenturu Elite Bloggers, která je prostředníkem mezi mnou a klientem. Stará se o
všechny náležitosti a na mě pak je jen vytvoření výstupů na mých kanálech.
Kolik nabídek na spolupráci dostaneš za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ?
Několik desítek, ale reálně jich vyjde třeba 5 až 6 měsíčně.
Jaké jsou nejčastější cíle kampaní realizovaných na tvém blogu nebo jiných kanálech?
Převážně zvyšování povědomí o značce.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
Klientovi mohu dodat engagement, reach, počet lajků a komentářů u sponzorovaného příspěvku nebo
počet přečtení sponzorovaného článku.
Podle čeho určuješ cenu svých příspěvků?
Určuje agentura na základě jejich algoritmu, vypočítává se na základě počtu aktivních sledujících.
Které tři rady bys dal/a začínajícím blogerům?
Být originální, tvořit zábavný obsah s informační hodnotou. Komerční spolupráce vybírat pečlivě.

Rozhovor č. 6: Dominika Lukášová
Co tě vedlo k tomu, aby sis založil blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Chtěla jsem do něčeho investovat svůj volný čas a něco vytvářet. Tak jsem se dala do módního blogu,
který celkem rychle přešel v lifestylový a ten začal odrážet všechny mé aktivity, tudíž i oblíbené cestování,
které se tak stalo přirozenou součástí blogu.
Jaké všechny kanály jako influencer využíváš pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Instagram a Facebook.
Kam přispíváš častěji?
Rozhodně Instagram. Ten teď letí. Jsou tam všichni.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Určitě sociální sítě, protože lidé jsou čím dál línější chodit na blogy a číst delší články, proto si je člověk
musí udržet i aktivitou na sociálních sítích. Na sociálních sítích je také víc prostoru pro reklamu. Navíc
mají větší dosah a je tam větší zábava pro mě i pro čtenáře a sledující.
Svůj blog spravuješ na blogerské platformě, že?
Používám Blogger. Šablonu designu jsem si koupila a upravila si ji, díky čemuž jsem se naučila základy
html. Blogger mi vyhovuje, proto ho používám od začátku až dodnes.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog?
Spíš mě sleduje mladší cílovka, věková skupina 35+ je v menšině. Stejně tak je to i u sociálních sítí.
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Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
Cestovatelský deníček s fotografiemi a tipy na nejzajímavější místa v dané lokalitě, popřípadě
nejzajímavější restaurace a kavárny v konkrétní destinaci. Nejčtenější jsou právě články s užitečnými tipy.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Měsíčně můj blog návstíví přes 10 tisíc lidí, a článek si přečte několik stovek.
Jak často publikuješ články na blogu? Jak často na sociálních sítích?
Na Instagramu přispívám denně, na Facebooku jen, když vyjde článek na blogu, tedy párkrát do měsíce.
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
Autenticita a užitečné tipy.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý. Většina obsahu se přesouvá na sociální sítě.
Rozhodně je důležitý, je to jediná platforma, kterou skutečně vlastním, je to taká moje jistota.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila návštěvnost svého blogu a sociálních sítí?
Trochu SEO, jinak sdílím na sociální sítě. Na sítích příspěvky nesponzoruji, jen tvořím atraktivní obsah.
Jak často cestuješ?
Jak to vyjde, cca 5 výletů do zahraničí ročně.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Autentičnost a využitelnost tipů.
Monetizuješ svůj blog?
Ano, mám placené kampaně skrz agenturu Elite Bloggers.To je všechno, žádné affiliate programy nebo
bannery na blogu nedělám.
Jaké způsoby monetizace blogu jsou dle tvého názoru nejefektivnější pro blogera?
Dlouhodobá partnerství s firmami, placená i barterová.
Pokud tedy uzavíráš placené spolupráce, podle čeho si vybíráš s jakou firmou/značkou navážeš
spolupráci?
Podle jména značky, její kvality a filozofie a zda mi sedí do konceptu blogu a umím si spolupráci sama
představit, a ne o tom složitě přemýšlet „jak by se to dalo zaobalit“.
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
Placené cca 70:30
Jaký typ spolupráce děláš nejčastěji?
Kosmetika a móda, buď barter nebo placená spolupráce.
Děláš více spoluprací na blogu nebo na Instagramu.
IG
Proč?
Protože tam chodí víc nabídek, klienti v dnešní době preferují Instagram před blogem.
Spolupracuješ s hotely?
Občas jo, barterem – pobyt a služby výměnou za zmínky na blogu a IG, nicméně bez konkrétních
požadavků nebo timingu.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a tebou jako blogerkou?
Firma mě kontaktuje, moje agentura vytvoří nabídku, pokud klient schválí cenu, dostane se nabídka ke
mně, pokud ji přijmu, dám se do práce – nafotím příspěvky, publikuju, následně dostanu zaplaceno.
Jsi také součástí týmu blogerek agentury Elite Bloggers?
Ano, to jsem, takže většina placených spoluprací jde přes ně. Barterové si dělám sama.
Kolik nabídek na spolupráci dostaneš za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ a spolupráci s nimi
navážeš?
Nejde říct obecně, liší se to každý měsíc. Ale vždy dostanu okolo 20 a vyjde jich jen pár.
Uzavíráš spíše krátkodobé nebo dlouhodobé spolupráce? Vrací se k tobě klienti opakovaně?
Preferuji dlouhodobé. Část klientů se vrací, část ne – např. kvůli jejich budgetu (prý).
Jaké jsou nejčastější cíle kampaní realizovaných na tvém blogu nebo jiných kanálech?
Zvýšit povědomí o značce nebo konkrétním produktu.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
Mohu měřit jen na základě výsledků statistik ze sociálních sítí nebo blogu, tedy počet přečtení, počet lajků
nebo komentářů, kolik lidí videlo stories.
Na základě čeho určuješ cenu svých příspěvků?
Určuje za mě agentura – dle počtu sledujících a čtenosti.
Které tři rady bys dal/a začínajícím blogerům?
Nedělat nic jen pro peníze. Být autetický a nehrát si na nic. Komunikovat se svými sledujícími.
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Rozhovor č. 7: Tereza Menclová
Co tě vedlo k tomu, aby sis založil blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Nejprve jsem měla jenom Instagram, kde se mi časem začaly hromadit dotazy ohledně mých cest. Moji
followers chtěli slyšet tipy na ta nejlepší místa v rámci různých destinací, proto jsem se nakonec rozhodla
založit blog, kde to podrobně sepisuju pro všechny.
Jaké všechny kanály jako influencer využíváš pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Používám jen Instagram a Pinterest na propagaci svých článků na blogu. Nejčastěji přispívám na
Instagram.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Myslím si, že určitě.
Proč si to myslíš?
Čím víc se zrychluje doba a přibývá obsahu, tím víc se zrychluje i jeho konzumace. Většina lidí dá dnes
spíš přednost kratšímu textu a fotografiím v rámci Instagramu než sáhodlouhému čtení článků. Sama
vnímám, že zatímco mě na Instagramu sleduje kdekdo, články na blogu si čte jen určitá skupina lidí.
Bloguješ na blogerské platformě nebo blog programuješ HTML jazykem?
Blog mám na Wordpressu, protože je jednoduchý.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog a sociální sítě? Stejná věková kategorie je na blogu i na
Instagramu: 18-24 let (35 %), 25-34 let (42 %).
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
Píšu především průvodce pro různé destinace, které jsem navštívila. Mojí hlavní doménou je hlavně
outdoor, ale ráda občas cestuju i do měst. Nejčtenější jsou pak ty články o populárnější destinaci.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Cca 3 000 návštěvnost. Průměrná čtenost okolo 2 000.
Jak často publikuješ články na blogu? Jak často na sociálních sítích?
V současné době na blogu 1x za dva měsíce (jsem ostuda). Na IG cca 12x-15x měsíčně.
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
Snažím se v daných destinacích vyhledávat místa, která ještě nejsou tak známá. Navíc se hodně zaměřuju
na přírodní destinace, což minimálně v ČR nikdo moc nedělá. :) Poslední dobou mě taky dost zajímá téma
udržitelnosti a ochrany životního prostředí, takže chci jít směrem udržitelného a zodpovědného cestování.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu přesouvá na sociální sítě.
Myslím si, že sociální sítě blogy určitě válcují.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila návštěvnost svého blogu?
V současné chvíli moc ne, ale dřív jsem hodně sdílela články v různých blogerských FB skupinách a
aktivně jsem využívala Pinterest. SEO dělám jen okrajově, moc tomu nerozumím. Ani sociální sítě moc
nepropaguji, nesponzoruji ani příspěvky. Snažím se tvořit kvalitní obsah a networkovat s jinými blogery.
Jak často cestuješ?
Je to těžký takhle zprůměrovat, ale prakticky každý měsíc někam aspoň na chvíli jedu, takže cca 12x/ročně.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Určitě by z něj měla cítit osobnost, která za blogem stojí. Mně samotné se osvědčilo, že psát obecné
průvodce nestačí.. lidé chtějí slyšet osobní zkušenosti, názory, zkrátka nahlédnout trochu pod pokličku.
Dobrý bloger by se neměl bát odhalit trochu víc, ať už se pohybuje v jakémkoliv tématu.
Monetizuješ svůj blog?
Občas ho monetizuju v podobě spoluprací - tzn. sponzorovaných článků. A samozřejmě affiliate links.
Blog se mi mnohokrát osvědčil, když jsem třeba sháněla ubytování nebo zapůjčení auta v některé z
destinací, co jsem navštívila. Daný hotel/půjčovnu jsem zmínila v článku výměnou za pobyt zdarma a obě
strany byly spokojené. .) Blog tudíž může fungovat jako další platforma, kde se mohou různé značky/firmy
prezentovat.
Podle čeho si vybíráš s jakou značkou navážeš spolupráci?
Daná firma by měla mít podobné hodnoty, jako mám já sama. Dlouhodobě se snažím podporovat spíš
značky, které jsou zodpovědné k životnímu prostředí, fandím taky hodně tvorbě lokálních tvůrců apod.
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
V současné chvíli spíš už placené spolupráce, ale nebráním se ani barteru. Často oslovuju pro spolupráci
třeba hotely nebo právě půjčovny aut. Zároveň dělám také placené spolupráce, kdy na svém Instagramu
propaguju určitý produkt, který mi je sympatický. Klienti jsou nejčastěji tourism boardy, pak také občas
oblečení a občas i jídlo.
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Děláš více spoluprací na blogu nebo na Instagramu a proč?
Určitě na Instagramu, protože ta propagace je tam z mého pohledu efektivnější a dostane se k větší
skupině lidí.
Existuje nějaká spolupráce s firmou, které zpětně lituješ?
Naštěstí asi ne, vždycky si pečlivě vybírám.
Spolupracuješ s hotely, jak takový typ spolupráce funguje?
Nejčastěji mě ubytují na několik nocí zdarma výměnou za fotky + zmínku u mě na blogu a Instagramu.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a tebou jako blogerkou?
Nejčastěji mě firma osloví s nabídkou přes email a posléze se většinou potkáváme osobně. Osobní kontakt
vždycky preferuju. Zjistíme-li, že naše představy jsou podobné, dohodneme se o odměně a je to.
Kolik nabídek na spolupráci dostaneš za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ a spolupráci s nimi
navážeš?
Upřímně jsem to nikdy nepočítala a závisí to taky dost na sezóně. Přes léto nebo třeba před Vánocemi
těch nabídek chodí obecně více než pak třeba v zimě. Každý týden 2-3 dostanu, využívám tak každou třetí.
Uzavíráš spíše krátkodobé nebo dlouhodobé spolupráce?
Obecně preferuju spíš dlouhodobější spolupráce.
Z jakého důvodu?
Myslím si, že to s sebou přináší větší kredibilitu.
Jaké jsou nejčastější cíle kampaní realizovaných na tvém blogu nebo jiných kanálech?
Nejčastěji jde o zvýšení brand awareness, případně o nalákání nových lidí do dané destinace.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
K výsledkům samotné kampaně dané značky nikdy přístup nemám, takže nevím. Já si mohu vyhodnotit jen
na základě počtu lajků či přečtení článku
Na základě čeho určuješ cenu svých příspěvků?
Na základě počtu aktivních followers a relevance daného produktu k mému profilu.
Které tři rady bys dala začínajícím blogerům?
V současný chvíli jsou sociální sítě přesaturovaný a prorazit je poměrně těžký… pořád se to ale dá. Je
nutné být originální, přirozený a trpělivý.

Rozhovor č. 8: Dominika Pokludová
Co tě vedlo k tomu, aby sis založil blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Začínala jsem jako lifestyle blog, hlavně o jídle a cvičení, ale změnou priorit, kamarádů a přítele, kteří
na mě měli vliv, se stalo to, že už je to více o tipech kam na výlety a cestování..
Jaké všechny kanály jako influencer využíváš pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Nejaktivnější jsem v poslední době na Instagramu, i z důvodu, že já sama tam čerpám hromadu inspirace,
dále twitter, Facebook.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Ano! Zásahneme tím více sledujících a je dobré nespoléhat jen na jeden zdroj.
Svůj blog spravuješ na blogerské platformě?
Mám ho vedený na wordpressu, můj kluk mi s tím dost pomáhá, takže tam je pravděpodobně i mix s
HTML, ale tomu vůbec nerozumím..
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog?
blog: 25-34 51% 18-24 33% 35-44 10% Instagram: 18-24 39% 25-34 38% 35-44 12%
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
Vydávám například články jen s fotkami z cest, takový fotografický deník, také píši o tom, kde kupuji
letenky, kde se ubytovat, kam na pěknou pláž, vyhlídku apod. Mimo to také třeba jaké jsou v zemi zvyky a
jiné zajímavosti.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Dřív jsem byla na 160 000 views/měsíc, časem jsem ale začala postovat míň, začal být Instagram (a jeho
stories) populárnější a lidi začali být línější. Za minulý měsíc to je 38 000, článek něco přes tisíc.
Jak často publikuješ články na blogu? Jak často na sociálních sítích?
Blog - 2-3x (dříve každý den). Instagram denně. Facebook sdílím jen články na blogu.
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
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Otevřenost. Auenticita. Pravidelnost.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu přesouvá na sociální sítě.
Jak už jsem říkala, lidi začali být líní a chtějí informace dostávat co nejjednodušeji. Klikat na blog je asi
už moc náročný. Článek si už ani nerozkliknout a pak mi píšou otázky do directu, na který jsem odpovídala
v článku (a na dané témata ještě upozorňovala na instagramu)... Takže asi takhle.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila návštěvnost svého blogu?
Momentálně ne. Dělám jen trochu SEO, snažím se psát lákavé nadpisy. Sdílím články na sociální sítě.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšil sledovanost svých sociálních sítí?
Snažím se jít na Instagramu s trendy, taky už tak nějak vím, co zajímá a nezajímá mé sledující Dále se
pokouším přelstít instagramový algoritmus, ale to je těžký, protože nikdo moc neví, jak vlastně funguje.
Placenou reklamu jsem ale nikdy nepoužila, sví příspěvky nesponzoruji. Používám taky hashtagy.
Jak často cestuješ?
Za minulý rok to bylo tedy: 22 výletů a dovolených. Letos to je od začátku roku do konce června 8 výletů.
Z toho měsíc cestování po Indonesii.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Kvalitní obsah a komunikace se čtenáři.
Monetizuješ svůj blog?
Mám na blogu nasazené bannery, affiliate linky a dále mám placené spolupráce.
Jak lze podle tebe využít cestovatelský blog jako marketingový nástroj?
Určitě jako nástroj ke zvýšení povědomí o daných místech, lidem se můžou skrze blogy dostat takové
informace, které by se jinde nedozvěděli.
Jaké způsoby monetizace blogu jsou dle tvého názoru nejefektivnější pro blogera?
Placené články od klientů anebo pokud má hodně navštěvovaný blog, tak bannery.
Pokud tedy uzavíráš placené spolupráce, podle čeho si vybíráš s jakou firmou/ značkou navážeš
spolupráci?
Jestli se s jejich produktem ztotožňuji a jestli bych si ho sama koupila.
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
Je to takový mix obojího. Spíše placené a barterové jen takové, kde cena daného zboží je vyšší.
Objevují se na tvém blogu také reklamy ve formě webového banneru nebo jiné webové reklamy?
Jelikož návštěvnost mýho blogu dost šla dolů, tak mám z bannerů minimálně peněz, ale každá koruna je
super.
S jakými firmami a z kterého odvětví nejčastěji pracuješ?
Jídlo, oblečení a kosmetika.
Děláš více spoluprací na blogu nebo na Instagramu. A proč?
Na instagramu, klienti chtějí více to než blogy.
Spolupracuješ s hotely?
Ano. Hotely mi dají většinou na dvě noci ubytování a já se o nich zmíním na instagramu s označením a
ve článku na blogu s odkazem na jejich hotel. Je to win win pro obě strany.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a tebou jako blogerem/ blogerkou?
Jelikož mě zastupuje agentura, tak ta vyřizuje veškeré věci kolem, mně pak přijde už jen nabídka od jakého
klienta to je, detaily komunikování daného produktu, kolik z toho budu mít výstupů, kolik peněz a kdy
mám postovat.
Kolik nabídek na spolupráci dostaneš za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ a spolupráci s nimi
navážeš?
Týjo... Já bych řekla, že to je určitě jedna za den.. Kolik jich využiju.. Hmmm když bych to tak
zprůměrovala, tak dvě měsíčně.
Uzavíráš spíše krátkodobé nebo dlouhodobé spolupráce?
Bohužel spíš krátkodobé.
Jaké jsou nejčastější cíle kampaní realizovaných na tvém blogu nebo jiných kanálech?
Povědomí o daném produktu a slevové kody ke zvýšení prodeje.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
Většinou jakou mám odezvu od sledujících, mám skvělou komunitu lidí na Instagramu a jsem vděčná za
jakoukoliv zpětnou vazbu od nich. Agentura to vyhodnocuje asi jinak, vždy chtějí konkrétní čísla dosahů,
likes a komentářů u placených postů.
Na základě čeho určuješ cenu svých příspěvků?
Určuje agentura na základě aktivních sledujících.
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Které tři rady bys dala začínajícím blogerům?
Být autentický, vydržet a nezačínat s tím pro peníze.

Rozhovor č. 9: Sandra Richterová
Co tě vedlo k tomu, aby sis založil blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Cílem blogu bylo od začátku poskytovat jeho čtenářům inspiraci. Blog zároveň odráží situace, ve kterých
se se sestrou, spoluautorkou blogů, nacházíme, které prožíváme a je to zároveň takový náš deníček.
Propojení těchto dvou věcí tedy přirozeně vedlo i k tomu, že jsme začaly psát tipy na cestování. Cestování
totiž milujeme a je velkou součástí našich životů.
Jaké všechny kanály jako influencer využíváš pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Instagram, Facebook, Youtube, Podcast. Nejčastěji Instagram, je to nejrychlejší a je tam většina publika.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Určitě. Každá platforma má svou skupinu sledujících. Jiné publikum oslovíme na Facebooku a úplně jiné
zase na Instagramu nebo Youtube. Je pro nás tedy ideální tyto platformy propojit.
Svůj blog spravuješ na blogerské platformě?
Blog máme na wordpressu. Je to skvělá platfroma, protože nabízí spoustu možností a pluginů.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog?
18-24 - 25%, 25-34 - 48%, 35-44 - 17%, 45+ - 10%. Na sociálních sítích je publikum dost podobné.
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
Tipy na různá města, co v nich dělat, kde spát apod.
Které typy těchto článků s cestovatelskou tématikou jsou u tebe na blogu nejčtenější?
Tipy na nejzajímavější místa. Oblíbené jsou také články o zemích, které nejsou pro cestování tak běžná.
Například článek o Mexiku byl dost oblíbený.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Za měsíc - cca 5.000 pageviews, Článku - cca 250 pageviews v den publikování.
Jak často publikuješ články na blogu? Jak často na sociálních sítích?
Blog - snažím se ideálně jednou týdně (cca 4x měsíčně), Instagram - ideálně 3 fotky týdně (cca 15x
měsíčně), Facebook - sdílení Instagramu, článků nebo podcastů (cca 15x měsíčně), Youtube - 1x měsíčně
Podcast - 1x týdně (cca 4x měsíčně)
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
Doufám, že je v tom, že si tam každý může najít to svoje a že se snažíme o autenticitu.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu přesouvá na sociální sítě.
Hodně lidí si myslí, že blog je už minulost, protože lidé “nemají čas” číst. Já ale věřím, že blog je popřád
velmi důležitý. Dává nám prostor sdílet mnohem víc obsahu, než je možné třeba na Instagramu. Lze tam
vše lépe popsat, vytvořit přehledný článek s tipy, sdílet odkazy.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila návštěvnost svého blogu?
Snažíme se zlepšovat obsah, hledáme témata, která naše čtenáře zajímají. Zároveň se snažíme pracovat
s ostatními sociálními sítěmi, abychom dostaly obsah mezi více lidí. Také se věnujeme SEO.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšil sledovanost svých sociálních sítí?
Pouze tak, že se snažíme dělat zajímavý obsah a doufáme, že si najde svoje publikum.
Jak často cestuješ?
Větší cesty nebo delší dovolené většinou 2x do roka, víkendové výlety do okolních zemí cca 8x do roka.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Zajímavé tipy a pravdivé informace! Cestovatel by měl opravdu vše, co doporučuje zažít a být tam.
Monetizuješ svůj blog?
Monetizujeme skrz affiliate program s Booking.cz, občas máme nějaké placené spolupráce.
Jak lze podle tebe na základě tvých zkušeností využít cestovatelský blog jako marketingový
nástroj?
Jako blogerky se snažíme doporučovat opravdu jen to, za čím si můžeme stát. Díky tomu nám publikum
věří a ví, že co doporučíme, stojí za to. Zároveň můžeme vše ukázat z reálného pohledu. Například v
případě spolupráce s hotelem ukážeme vše, co nabízí, co se nám líbí, případně co zase méně. Hotel, který
tedy v závěru doporučíme, je uveden na blogu v článku, ke kterým se lidé vracejí i několik let dozadu,
když hledají inspiraci na dané místo. To je podle mě velká výhoda oproti jiným sociálním sítím, kde je
příspěvek “živý” pouze několik dnů.“
Pokud tedy uzavíráš placené spolupráce, podle čeho si vybíráš s jakou firmou/značkou navážeš
spolupráci?
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Musí sedět do konceptu naší tvorby, musí sedět k nám samotným a musí to být produkt, který máme rády.
Musíme hlavně produktu věřit, protože jakmile bychom doporučovaly něco, čemu nevěříme, nebude to
důvěryhodné.
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
V cestování jde spíše o bartery. Poměrně často se domluvíme právě s nějakým hotelem, že v něm můžeme
být ubytované za referenci. U jiných spoluprací barter přijímáme jen výjimečně.
Jaký typ spolupráce děláš nejčastěji?
Nejčastěji barterová spolupráce s hotely za ubytování. Placené spolupráce míváme s kosmetickými
značkami. Přičemž kampaně probíhají hlavně na Instagramu.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a tebou jako blogerkou?
U hotelů většinou oslovujeme my, kdy nastíníme i jasný koncept, počet výstupů. U jiných spoluprací je to
primárně tak, že nás osloví klient s požadavky, případně konceptem kampaně a následně se domluvíme
na detailech - počet výstupů, cena, timing. Po skončení kampaně pak posíláme fakturu a výstupy.
Kolik nabídek na spolupráci dostaneš za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ a spolupráci s nimi
navážeš?
Cca 6, ale využijeme maximálně 2.
Uzavíráš spíše krátkodobé nebo dlouhodobé spolupráce? Vrací se k tobě klienti opakovaně?
Spíše krátkodobé, protože děláme primárně spolupráce spojené s cestováním. Ale jsou i dlouhodobější,
kdy se klienti vrací.
Jaké jsou nejčastější cíle kampaní realizovaných na tvém blogu nebo jiných kanálech?
Zvýšit povědomí o značce, ukázat výhody.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
Podle dosahu a reakcí.
Na základě čeho určuješ cenu svých příspěvků?
Podle vlastního algoritmu.
Které tři rady bys dala začínajícím blogerům?
Dělat to, protože vás to baví! Vážit si svého publika! Nevzdávat se!

Rozhovor č. 10: Veronika Tázlerová
Co tě vedlo k tomu, aby sis založil blog věnující se mimo jiné i cestovatelské tématice?
Touha sdílet, psát, motivovat čtenáře.
Jaké všechny kanály jako influencer využíváš pro publikaci svého obsahu, tedy kromě blogu?
Zejména Instagram, tam přispívám nejčastěji, blogové články sdílím i na Facebooku.
Myslíš, že je důležité v dnešní době přispívat kromě blogu i na jiných kanálech?
Psát blog je jedna věc, ale přimět čtenáře, aby ho četli, je věc druhá. bez propagace na jiných kanálech
to dnes nejde.
Svůj blog spravuješ na blogerské platformě?
Blog mám na Wordpressu a vlastním doménu. Dřív jsem fungovala na Bloggeru, ale Wordpress nabízí
mnohem víc možností, které mi umožňují blog rozvíjet.
Jaké věkové skupiny sledují tvůj blog a sociální sítě?.
Přibližně stejná, na Instagramu mám o něco víc mladších followers. Zhruba 40 % 18-24, 40 % 25-34.
Jaké typy článku s cestovatelskou tématikou publikuješ na svém blogu?
Nejčastěji takový cestovatelský deníček doplněný o praktické tipy (ubytování, letenky, kam zajít, kde
hledat informace o destinaci atp.) A tipy, jak na cestování.
Které typy těchto článků s cestovatelskou tématikou jsou u tebe na blogu nejčtenější?
Nejčtenější je určitě ten s tipy jak na levné cestování.
Jaká je průměrná návštěvnost tvého blogu za měsíc? A jaká je průměrná čtenost jednoho článku?
Měsíčně cca 5.2k aktivních uživatelů, čtenost článku v průměru 600-700 lidí.
Jak často publikuješ články na blogu? Jak často na sociálních sítích?
Na blogu jednou za 5-6 dní, Na IG fotka do feedu každý den, Stories několikrát denně.
V čem myslíš, že je největší síla tvého blogu?
Řeším na něm ,,dospělejší’' témata, delší texty, nějaká hlubší myšlenka, tipy… není to jen osobní deníček
o tom, co jsem kdy dělala, ale přináší čtenářům informační hodnotu.
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý? Většina obsahu přesouvá na sociální sítě.
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To je těžká otázka. Doufám a věřím, že se lidé k blogům vrátí. Obsah se na sociální sítě přesouvá, ale
vzhledem k algoritmům nikdo neví, na jak dlouho. I proto si blog pořád držím.
Děláš nějaké kroky pro to, abys zvýšila návštěvnost svého blogu?
Sdílení článků na sociálních sítích, buduji databázi mailů, na které posílám nové články, atraktivní
nadpisy, minimálně se věnuji i SEO. Samozřejmě tvořím také kvalitní obsah, to platí i o sociálních sítích.
Sponzoruješ někdy své příspěvky na Instagramu nebo Facebooku?
Ne, nemám na to.
Jakým způsobem zvyšuješ dosah svých příspěvků na Instagramu a počet sledujících na svém
profilu?
Organicky… Obsah je král.
Jak často cestuješ? Kolik cest za rok absolvuješ?
Tak 5x do roka.
Co by dle tvého názoru nemělo chybět blogu zaměřujícímu se na cestování, aby byl úspěšný?
Krásné fotografie, dobře napsané texty, autenticita.
Jakými způsoby monetizuješ svůj blog? Pokud ho tedy monetizuješ.
Sponzorované příspěvky.
Monetizuješ svůj blog pomocí affiliate partnerství?
Ano, občas. Dřív jsme se tomu věnovala víc, ale nemám teď na to moc čas.
Jak lze podle tebe na základě tvých zkušeností využít cestovatelský blog jako marketingový
nástroj?
Propagace všeho relevantního (hotely, zájezdy, destinace…)
Jaké způsoby monetizace blogu jsou dle tvého názoru nejefektivnější pro blogera?
Přímá a dlouhodobá spolupráce, vlastní produkty / služby
Pokud tedy uzavíráš placené spolupráce, podle čeho si vybíráš s jakou firmou navážeš spolupráci?
Filosofie značky, její hodnoty, podmínky spolupráce a finanční ohodnocení
Mají tvé spolupráce spíše formu tzv. barteru nebo se jedná především o placené spolupráce?
Půl na půl
Jaký typ spolupráce děláš nejčastěji?
Bartery (kavárny, oblečení, kosmetika, kadeřník, nehty, jóga…), placená spolupráce přes Elite Bloggers.
Děláš více spoluprací na blogu nebo na Instagramu.
Více spoluprací dělám na Instagramu, protože to tak teď firmy chtějí.
Jaký je typický průběh spolupráce mezi firmou a tebou jako blogerkou?
Placené přes EB, jinak většinu domlouvám přes maily, případně se sejdeme na osobní schůzce, nastavíme
podmínky.
Kolik nabídek na spolupráci dostaneš za měsíc? Kolik z nich skutečně využiješ a spolupráci s nimi
navážeš?
Cca 25 dostanu, vyjde tak 5
Uzavíráš spíše krátkodobé nebo dlouhodobé spolupráce? Vrací se k tobě klienti opakovaně?
Obojí a ano, vrací se.
Jaké jsou nejčastější cíle kampaní realizovaných na tvém blogu nebo jiných kanálech?
Zvyšování povědomí o značce, informovat o novince na trhu nebo přímo zvyšování prodejů.
Jak měříš úspěšnost kampaně proběhlé na tvých kanálech?
Využívám k tomu statistiky.
Na základě čeho určuješ cenu svých příspěvků?
Jsem v blogerském týmu Elite Bloggers, ceny mi tedy určuje agentura.
Ale podle čeho?
Mají svůj vlastní algoritmus založený na počtu aktivních sledujících.
Které tři rady bys dala začínajícím blogerům?
Začít. Nebát se. Vytrvat.
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