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Abstrakt
Předmětem této práce je spojení marketingové komunikace na sociálních sítích
a fenoménu internetových memů. Práce se zaměřuje na český trh a na značky, jež memes
využívají pro komunikaci v rámci svých profilů na sociálních sítích. Teoretická část
je věnována především pojmu internetový mem, jeho charakteristice, vzniku a šíření
a uplatnění v marketingové komunikaci. Obsahem praktické části práce je vývoj a současný
stav využívání memes v komunikaci vybraných značek v České republice na sociální síti
Facebook. Předpoklad postupného vývoje využívání memes se prokázat nepodařilo,
efektivitu využívání memes v komunikaci na sociálních sítích však ano. Na základě spojení
poznatků z teoretické a praktické části navrhuji zaměřit se na aspekty ovlivňující efektivitu
šíření informace, zejména na relevanci a intertextualitu a dále na branding internetových
memů použitých v marketingové komunikaci.
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Abstract
The subject of this thesis is the connection of marketing communication on social networks
and the phenomenon of internet memes. It focuses on the Czech market and on brands that
memes use to communicate within their profiles on social networks. The theoretical part is
devoted mainly to the concept of internet meme, its characteristics, origin and
dissemination and application in marketing communication. The content of the practical
part focuses on the development and current state of use of memes in brand
communication in the Czech Republic on Facebook. An assumption of a gradual
development of the usage of memes has failed to prove, but the efficiency of using memes
in communication on social networks was proven. Based on the knowledge from
theoretical and practical part of this thesis, I recommend focusing on aspects affecting the
efficiency of dissemination, especially on relevance and intertextuality, and on branding of
internet memes used in marketing communication.
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1 Úvod
S příchodem nového tisíciletí a všech technologických pokroků, které přineslo, se celému
světu otevřel zcela nový, a to virtuální svět v podobě internetu. Jeho globální rozšíření z něj činí
komunikační kanál umožňující sdílení obsahu v reálném čase bez ohledu na místo a počet
komunikujících. Masivní rozšíření internetové sítě následoval rychlý nástup online sociálních
sítí přístupných z nespočetného množství druhů moderních zařízení.
Počet uživatelů sociálních sítí se rok od roku zvyšuje. V České republice přesáhla v roce
2018 hranice aktivních uživatelů sociálních sítí polovinu celkové populace, přičemž obyvatelé
od 16 do 24 let jsou aktivní na sociálních sítích skoro všichni (celých 97 %)1. Možnost
této moderní komunikace volí stále častěji i komerční subjekty, jako jsou značky.
Sociální sítě a prostředí internetu však neznamenají pouze usnadnění přenosu informací,
ale zároveň nové a jednodušší způsoby pro tvorbu obsahů. Vznikají nové formáty sdělení, které
reflektují potřeby kratších, jednodušších a snadněji srozumitelných sdělení. Jedním z těchto
nových formátů jsou i internetové memy, kterým se věnuje tato práce.
Hlavním přínosem implementace memes do komunikace značek na sociálních sítích
je jejich široký zásah za minimálního vynaloženého úsilí na jejich šíření. Šíří se podobně
jako virální obsahy vysokou rychlostí od jednoho příjemce sdělení ke druhému. Memes mají
však na rozdíl od virálních obsahů na příjemce mnohem větší vliv, protože jeho nové mutace
jsou kreativní a od uživatele vyžadují zapojení nebo alespoň předchozí zkušenost.
Kromě toho jsou důvěrně známé mladým generacím, pro které jsou i oblíbeným zdrojem
zábavy či informací. To z nich v případě správného zapojení do marketingové komunikace dělá
ideální nástroj pro upoutání pozornosti příslušníků těchto generací.
Tématem této bakalářské práce je spojení marketingové komunikace na sociálních sítích
a fenoménu internetových memů. Jejím cílem je analýza současného stavu a vývoje užívání
internetových memů na sociálních sítích vybraných značek v České republice. V rámci analýzy
v praktické části budu hledat odpověď na dvě hlavní otázky: s jakou úspěšností užívají značky
memes ve své komunikaci a zda a jaký se odehrál vývoj v užívání memes na sociálních sítích
značek v Česku. Posledním cílem této práce je nalezení co nejefektivnějšího způsobu využívání
memes v komunikaci značek na sociálních sítích.

Statistika je dostupná na https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/0620041841.pdf/227582aa-863f49ac-b70f-fea115f7a3ce?version=1.1
1

2

Tato práce může posloužit značkám, jež mají zájem o efektivní využití internetových memů
ve své komunikaci. Stejně tak i běžným uživatelům internetu, kteří hledají informace
o internetových memech, jejich vzniku, charakteristikách a příkladech jejich užití
v marketingové komunikaci ve světě i v České republice. V neposlední řadě nabízí informace
o aktuálním stavu a předchozím vývoji využívání memes v komunikaci značek na sociálních
sítích v Česku.
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2 Komunikace na sociálních sítích
Sociální sítě jsou dnes již běžnou součástí našich životů. Setkáváme se s nimi každý den,
i přesto je však pro tuto práci poměrně důležité popsat specifika tohoto virtuálního prostředí,
jejich vývoj a možnosti, které poskytují svým uživatelům.

2.1 VZNIK SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Od poloviny minulého století, kdy byl sestaven první počítač, došlo k historicky
nevídanému technologickému pokroku – od prvních sériově vyráběných počítačů přes vznik
první počítačové sítě ARPAnet až po vznik sociálních sítí, které jsou nedílnou součástí běžného
života většiny české populace2.
Pro jejich vznik byl prvním klíčovým rok 1990, kdy vznikl World Wide Web. Ten
se však v mnoha ohledech lišil od své současné formy. Na začátku nového tisíciletí začíná Tim
O’Reilly rozšiřovat pojem Web 2.0, který označuje zcela nový přístup k užívání internetu
a vnímání Webu 2.0 jako platformy. Hlavní změnou tehdy byl přesun pozornosti k aplikacím,
které se snaží zapojit co největší počet uživatelů (O’Reilly, 2005).
Právě tato změna podnítila vznik dnešních sociálních sítí, jako je Facebook, Youtube
nebo Twitter. Hlavním znakem těchto platforem je, že propojují skupiny uživatelů
v kyberprostoru a umožňují jim mezi sebou sdílet informace. S jejich masivním rozšířením
a novými technologiemi dnes můžeme mluvit také o jejich všudypřítomnosti. Jejich stopy lze
snadno najít v reálném světě (například věta „Sledujte nás na Facebooku!” nebo loga
sociálních sítí na obalech produktů) a zároveň jsou předměty z materiálního prostředí
integrovány do virtuálního (například pozvánky na události pomocí Facebook událostí).

2.2 KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Jak jsem již uvedla, sociální sítě jsou založeny na propojení uživatelů sdílejících
mezi sebou obsah. Na rozdíl od tradičních masových médií jsou platformou umožňující nejen
distribuci profesionálně vytvářených obsahů, ale jsou i prostorem pro snadné vytváření a sdílení

2 V současné době (k 2018) je v Česku využívá 51,6 % obyvatel starších 16 let, mezi skupinou ve věku od 16 do
24 je to dokonce 97 %. Statistika je dostupná na
https://www.czso.cz/documents/10180/61508128/0620041841.pdf/227582aa-863f-49ac-b70ffea115f7a3ce?version=1.1
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uživatelských obsahů. Nicholas Abercrombie a Brian Longhurst zmiňují, že se stáváme
publikem a performerem současně (1998), a to i přesto, že tuto myšlenku vyslovili již
před vznikem sociálních sítí a vztáhli ji na tehdejší masová média a společnost obecně.
Prozument a produživatel
Podobně již v roce 1980 použil americký myslitel a futurolog Alvin Toffler ve své knize
Třetí vlna termín prozument. Uvádí, že dojde ke spojení dvou předchozích vln (orální
a industriální společnosti), které umožní vznik prozumenta. Ten v sobě spojí roli konzumenta
i tvůrce najednou, protože jen nepřijímá ani pouze nevytváří.
Trochu jinak uchopil splývání rolí příjemce a producenta Axel Bruns. V roce 2008
přichází s pojmem „produsage3“. Definuje jej mimo jiné i pomocí znaků, které úzce
souvisí

prostředím, ve kterém se produžívání odehrává (tedy zejména na sociálních sítích

a Webu 2.0):
-

„otevřená účast, komunitní hodnocení: komunita jako celek, pokud je dostatečně
velká a rozmanitá, může přispět více než uzavřený tým producentů, jakkoli
kvalifikovaných;

-

fluidní heterarchie, ad hoc meritokracie: produživatelé se zapojují tak, jak náleží
jejich osobním dovednostem, zájmům a znalostem a jejich míra zapojení se mění,
jak postupuje projekt produžívání;

-

nedokončené artefakty, pokračující proces: obsahové artefakty se v projektech
produžívání neustále vyvíjejí, a proto jsou vždy nedokončené – jejich vývoj následuje
evoluční, opakující se, palimpsestické cesty;

-

společný majetek, individuální odměny: přispěvatelé povolují (nekomerční)
komunitní využití a přizpůsobení svého duševního vlastnictví a jsou odměňováni
statusovým kapitálem získaným tímto procesem” (Jenkins, 2008).

Remixová kultura
Dalším, kdo se věnoval výzkumu participace uživatelů v nově vzniklém prostředí Webu
2.0, je Ryan Shaw. Ten sestavil diagram architektury participace v remixové kultuře. V něm
je zahrnut tradiční model masové komunikace, tedy mezi tvůrci a konzumenty, dále jsou zde
však navíc dva další aktéři z nového prostředí remixové kultury, entuziasti a remixeři.

3

spojení slov „production“ a „usage”, do češtiny se překládá jako “produžívání”
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Obr. č. 1: Diagram architektury participace v remixové kultuře.

Zdroj: ZBIEJCZUK. Zbiejczuk.com [online]. [cit. 15.4.2019]. Dostupný na http://zbiejczuk.com/web20/03-3producent-konzument.html#ft46

Každý člen procesu vysílá různé informace či metadata všem ostatním aktérům,
všechny informace však mají jinou povahu podle toho, kdo je vysílá. Noví aktéři procesu,
remixeři, vytváří nové hodnoty díky recyklaci, spojení či zremixování již existujících dat.
Za remixera by se tak dal považovat třeba Andy Warhol4, stejně tak jsou to i tvůrci
internetových memů. Entuziasti hodnotí a třídí informace, jsou to většinou blogeři nebo
youtubeři. Zároveň to jsou i skupiny nadšenců, například televizních filmů (Star Trek), které
na základech již existujícího díla vytváří volná pokračování jeho děje nebo ovlivňují veřejné
dění5.
O remixabilitě mluví i teoretik komunikace a nových médií Lev Manovich. V textu
Remix and Remixability popisuje změnu v toku informací, příjemce je podle něj
jen „mezistanicí” na cestě k dalšímu příjemci. Každý příjemce má navíc možnost informaci
jakkoli upravit, něco k ní přidat, remixovat. Zhruba od začátku nového tisíciletí podle něj žijeme
v kultuře remixu (Manovich, 2007). Ve své dřívější práci popisuje rozšiřování kultury remixu
do každodenního života. Uvádí jej do přímé souvislosti s technologickým vývojem a historicky
nejsnadnější dostupností dat, tedy naráží na Web 2.0 s jeho platformami typu Youtube,
Wikipedia nebo Facebook (Manovich, 2002).

4 Teorii remixu je věnována řada publikací zaměřených především na remix v kultuře. Zde čerpám z publikace
Eduarda Navase Remix Theory: The Aesthetics of Sampling (2014).
5 Tzv. trekkies natočili 13 celovečerních filmů z prostředí této celosvětově úspěšné řady. Dále například sepsali
petici americkému prezidentovi, díky které byl první americký raketoplán přejmenován z Constitution (ústava) na
Enterprise (jedna z lodí v seriálu).
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2.3 MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Kromě soukromých profilů se na sociálních sítích pohybuje také široká škála komerčních
i nekomerčních organizací a skupin. Ty využívají svých profilů na sociálních sítích
jako platformy pro komunikaci se svými fanoušky.
Cílem marketingových aktivit v rámci sociálních sítí nemusí být primárně prodej.
Přítomnost značky nebo jiného subjektu může sloužit k získávání informací, nápadů
a připomínek z okolí, stejně jako vytváření nebo ovlivňování určité komunity (Janouch, 2010).
Aktivitami v rámci sociálních sítí mají značky možnost rozšiřovat povědomí o sobě samých
a prohlubovat vztah se zákazníky.
Pomocí svých profilů mohou kromě výše zmíněného například podporovat zásah reklamy
již umístěné do jiných médií nebo zvát své fanoušky na budoucí akce, a takto akcentovat hlavně
samotný profil a subjekt (značku), který stojí za ním. Dále však mohou svou pozornost
soustředit více na své fanoušky a například podněcovat debaty (např. pomocí sdílení cizích
příspěvků nebo článků), nebo sdílet fotky a obrázky čistě jen pro pozornost a pobavení
fanoušků.
David Meerman Scott uvádí, že v novém prostředí internetu, které umožňuje komunikaci
v obou směrech, je potřeba dosavadní přístup k marketingové komunikaci změnit. Ve své knize
The New Rules of Marketing & PR upozorňuje na důležitost budování vztahu s uživateli, kteří
se pohybují na webových stránkách značky (Scott, 2014). Stejně či dokonce více by se značky
měly věnovat uživatelům v rámci svých profilů na sociálních sítích. Scott v knize kritizuje
jednosměrný styl komunikace, která byla efektivní dříve, v dnešní době je však neúčinná.
Snaha působit na uživatele bez zmínky o produktu by se z marketingové perspektivy
mohlo zdát jako neefektivní. Autoři publikace The persuasion handbook: Developments
in theory and practice však uvádí, že jakmile profil získá základnu fanoušků, a to i skrze
komunikaci zajímavého obsahu, bude jejich tendence nakoupit zboží stoupat úměrně
s popularitou tohoto subjektu (Dillard, Pfau, 2002).

2.4 FACEBOOK
Nejrozšířenější sítí celosvětově i v České republice je dlouhodobě Facebook (Statista,
2019; Crha, 2018). Z tohoto důvodu se mu budu v této práci věnovat i já.
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Facebook byl založen v USA v roce 2004 jako komunikační platforma pro studenty
Harvardovy univerzity. Jeho oblíbenost stoupala exponenciálně, zhruba po třech letech
své existence dosáhl na 12 milionů uživatelů. Po jeho zpřístupnění celosvětové populaci v roce
2016 počet uživatelů stoupal ještě rychleji. V současné době Facebook uvádí stav 1,52 mld.
denně aktivních uživatelů a 2.32 mld. měsíčně aktivních uživatelů6. V České republice
je to aktuálně 5.1 mil. měsíčně aktivních uživatelů (Holzman, 2018).
Mezi základní prvky této sítě patří profil uživatele (osobní účet, pomocí kterého uživatel
sdílí informace a který mu umožňuje reagovat na informace sdílené dalšími uživateli), stránka
(profil, který si mohou vytvořit všichni veřejní činitelé a jenž umožňuje reagovat na sdílené
informace) a skupina (sdružení uživatelů, do kterého se uživatelé mohou zapojit například
na základě svých zájmů, navštěvované školy či práce atp.).

6

data aktuální k 31. prosinci 2018
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3 Internetové memy
3.1 MEMY A INTERNETOVÉ MEMY
Memy
Mem byl jako pojem zaveden Richardem Dawkinsem v roce 1976 k popisu malých
kulturních jednotek, které se přenáší od člověka k člověku pomocí kopírování či imitace.
Příkladem mohou být melodie, zvyky nebo náboženské vyznání. Samotný pojem mem
je odvozen z řeckého slova mimema (= to, co je imitováno), které Dawkins zkrátil tak,
aby se rýmovalo se slovem gen (také nositel informace, ale biologický) (Dawkins, 1998). Z
memu odvozená memetika se zabývá interdisciplinárním studiem memů. Je vědou, která je
popisuje a zkoumá jejich šíření a kladné i záporné dopady na společnost.
„…memy lze nejlépe chápat jako kousky kulturních informací, které jsou předávány z osoby
na osobu, ale postupně se stávají sociálním fenoménem. I přesto, že se šíří na mikroúrovni,
jejich dopad je na makroúrovni: memy formují myšlení, formy chování a jednání sociálních
skupin7.” (L. Shifman, 2013, str. 364)
Internetové memy
V 90. letech minulého století, kdy se začal internet rozšiřovat celosvětově, položil pojem
mem základy pro vznik nového pojmu, internetový mem. Internetový mem není druhem memu,
je ve spoustě aspektů odlišný od memů, které popisoval Dawkins a jeho následníci8.
Má však s memy i mnoho společných věcí, jako je rychlé šíření od jedince směrem ke
společnosti, obrovské množství konkurentů a možnost neustále se rozvíjet.
Limor Shifmanová se ve své knize Memes in Digital Culture (2014, str. 41) věnuje
internetovým memům, které definuje jako
„skupiny digitálních obsahů sdílejících společné charakteristiky obsahu, formy
či přístupu,
které byly vytvořeny s povědomím o sobě navzájem
a byly šířeny, imitovány nebo transformovány skrze internet mnoha uživateli.“

originál: „...memes may best be understood as pieces of cultural information that pass along from person to
person, but gradually scale into a shared social phenomenon. Although they spread on a micro basis, their impact
is on the macro level: memes shape the mindsets, forms of behavior, and actions of social groups.”
8 R. Dawkins sám tvrdí, že internetové memy se odlišují od jeho původní myšlenky. Mutace internetových memů
nevznikají pomocí náhodné změny, nýbrž s plným vědomím osoby, která mutaci provádí.
https://www.wired.co.uk/article/richard-dawkins-memes
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V nářečí „netizens9” znamená pojem internetový mem jakýkoli zábavný obsah šířený
od uživatele k uživateli pomocí internetu. Hlavním atributem memes je jejich „chytlavost“
a schopnost podnítit uživatele k vytvoření jeho mutací – parodií, remixů, mashupů a dalších
(Shifman, 2014).
Toto veřejné vnímání podporuje i studie Knobelové and Lanksheara (2007, str. 201),
kteří memes popisují jako „‘chytlavé’ a široce rozšířené myšlenky a jevy10”. Podobně
jako Shifmanová dodávají, že vznikají na pozadí větších sítí společných zájmů, zkušeností
a názorů.
Pro účely této práce jsem si vybrala konkrétně tyto autory a jejich přístup k internetovým
memům. I přesto však problém přesného významu termínu „mem” nebo „internetový mem”
prozatím nemá pouze jedno správné řešení. Zároveň existuje spousta konkurenčních a někdy
dokonce protichůdných termínů, jako například „virální”, které jsou s nimi často zaměňovány.

3.2 CHARAKTERISTIKA MEMES
Kritéria memu, která uvádí ve své knize Blackmore (1999), navazují na původní definici
R. Dawkinse z roku 1976. Já je v této kapitole aplikuji na internetové memy. Těmito kritérii
jsou variace, výběr a zachování dědičné informace.
Variace. Dokonalé kopie neexistují a ani imitace memů nejsou nikdy bez odchylek.
O to podstatnější je tento bod u internetových memů, u kterých uživatelé obsah mění
vědomě.
Výběr. Podobně jako geny, i memy prochází něčím jako přírodní selekcí. Internetové
memy jí prochází taky. Výběr je pro ně nejdůležitější v rané fázi jejich života,
kdy se potřebují co nejrychleji rozšířit mezi co nejvyšší počet uživatelů.
Zachování dědičné informace. Touto vlastností se memes odlišují od „virálů“. Na základě
těchto dědičných informací lze stanovit, ke které rodině memes patří konkrétně
posuzovaná mutace, co je jejím původním vzorem.

9

obyvatelé internetu; ze slov net (síť, v tomto případě internet) a citizen (občan, obyvatel)
originál: „‚catchy’ and widely propagated ideas or phenomena”
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Dawkins (1998) identifikuje jako klíčové vlastnosti memů jejich věrnost, plodnost
a délku života. Ty mohou být zároveň použity k měření „úspěchu" jednotlivých memů.
Věrnost, se kterou se mem zkopíruje, ukazuje, jak silná či srozumitelná je jeho základní
myšlenka. Význam této vlastnosti je pro internetové memy a memy stejný.
Plodnost je ukazatelem toho, jak rychle a v jakém počtu se mem dokáže replikovat.
Čím rychleji se mem šíří, tím větší má potenciál pro získání silné a trvající pozornosti,
a díky ní být dál replikován a šířen (Brodie, 1996).
Délka života má přímý vliv na počet jeho vzniklých replik – čím déle žije, tím více
mutací může vzniknout. Internetové memy mají výhodu v možnosti digitálního
uchování, tedy jakousi nesmrtelnost. Neaktivní memes však ztrácejí na atraktivitě
a nejsou šířena dál do společnosti (toto dokládá opět nález Brodieho v předchozím
odstavci).

3.3 ŽIVOTNÍ CYKLUS MEMES
Internet, médium i nástroj
Vztah internetu a internetových memů je jednoduchý. Internet je pro memes životně
důležitý, protože se pomocí internetu primárně šíří. Internet je navíc jakožto médium vhodný
pro masivní distribuci sdělení (tj. i memes) pravděpodobně víc než jakékoliv jiné médium
v historii (Shifman and Thelwall, 2009). Pokud srovnáme Dawkinsovy charakteristiky
popisující efektivitu přenosu memů, zjistíme, že podmínky pro šíření memů jsou skrze nová
média jsou výborné.
Věrnost může být velice vysoká díky nejrůznějším nástrojům, které nám digitální
prostředí poskytuje.
Plodnost se také výrazně zvýšila, protože počítače jsou schopné vyrobit tisíce kopií
zpráv ve velmi krátkém čase. Sociální sítě mají navíc velký zásah a akt sdílení vyžaduje často
pouze kliknutí na jedno tlačítko.
Délka věku může být také mnohem delší než dosud, protože informace lze skladovat
v nejrůznějších archivech. Zároveň však internetové memy podléhají ve vysoké míře trendům.
Zde se znovu naráží na problém „nesmrtelnosti“, kdy jsou memes sice uloženy v archivu,
ale aktivně se nešíří. Je však podstatné zmínit, že mohou být z těchto archivů znovu „oživeny”
a mohou se šířit dál.
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Nová média však s sebou přináší lepší podmínky nejen pro šíření memů. Internet
společně s technologickým rozvojem umožňuje lidem historicky nejpříznivější podmínky
pro vytváření nových hodnot (jak jsem již uvedla v kapitole nazvané „Remixová kultura”),
a tedy i internetových memů.
To potvrzuje i J. Burgess (2009), který se věnoval tématu lidové tvořivosti, jejímž
příkladem jsou podle něj právě i memes. Nová média podle něj představují usnadnění sdílení
lidové kreativity. Na příklad dříve si lidé zpívali před zrcadlem, ale tento akt nemohli sdílet
s ostatními. V dnešní době stačí, když se sami natočí na telefon a video zveřejní na sociální síti.
Ryan Milner (2016) poukazuje zase na to, že v době nových médií existuje spousta
softwarových nástrojů, které zjednodušují proces tvorby. Úspěšnost memu však může být
obtížnější vzhledem k tomu, že se zároveň zvýšila konkurence usilující o pozornost uživatelů.
Fáze života
Wiggins a Bowers (2015) nabízejí třístupňový hierarchický systém procesu vzniku
memes. Podle nich jsou úspěšná sdělení zpočátku v režimu optimalizace, pak se stávají
vznikajícími memes, a nakonec skutečnými memes.
Zpočátku musí být budoucí meme snadno šiřitelný (Green, Jenkins 2011),
tedy být dostatečně zajímavý k tomu, aby byl šířen uživateli ve své původní podobě. Po
dosažení tohoto stadia je meme v režimu optimalizace. V této fázi je obsah virální, přesto ještě
není memetický. Úspěch, který jako virální informace má, vyvolává jeho napodobování
a úpravy. Mnohé úpravy uživatelů rozvíjí původní myšlenku, v tuto chvíli se sdělení nachází
ve fázi vznikajících memes. Skutečnými memes se stávají, když zasáhnou kritické množství
příjemců.
Šíření memes
V počátcích internetu byly memes primárně šířeny hlavně prostřednictvím e-mailu.
Dále se memes začaly objevovat v různých online diskusních skupinách a fórech, kde se tyto
vtipné obrázky a hlášky staly tak oblíbeným druhem zábavy, že se začaly šířit i za jejich hranice.
Ty nejúspěšnější se dokonce šířily i pomocí rozhlasových nebo televizních stanic,
nebo například jejich zavedením do reklamního průmyslu. S nástupem sociálních sítí,
jako je Facebook, Instagram nebo Tumblr, a aplikací zjednodušujících a urychlujících
komunikaci (např. Facebook Messenger, WhatsApp) se memes šíří hlavně v jejich prostředí.
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Každé sdělení aspirující na pozici internetového memu se jím stává zpravidla v menší
skupině uživatelů, kterými je pak rozšiřováno do dalších skupin. Tyto takzvané „meme huby11”
se v průběhu času, na rozdíl od cest, kterými se memes šíří, prakticky nezměnily. Jsou to hlavně
online diskusní fóra. K nim se pak v posledních pár letech přidávají i různě velké skupiny
na sociálních sítích. Mezi hlavní zástupce diskusních fór, v rámci kterých mezi sebou memes
soupeří o publicitu, jsou následující:
4chan.org
je diskusní fórum spuštěné v roce 2003. Je považováno za jedno z prvních, na kterých memes
začaly vznikat a rozšiřovat se dál. Své důležité postavení si zachovává dodnes. Na této síti
mohou uživatelé číst a přispívat do „nástěnek” věnovaných různým tématům. Uživatelé
pohybující se na tomto fóru mohou být plně anonymní.
Reddit.com
je další diskusní fórum, kde se uživatelé pohybují v rámci „nástěnek” s různými tématy.
Je o dva roky mladší než 4chan, na rozdíl od něj však má speciální nástěnky věnované pouze
memes. Jedním z důležitých mechanismů Redditu je upvote/downvote12 tlačítko, jehož pomocí
mohou uživatelé reagovat na obsah. Příspěvky s nejpozitivnějším ohlasem se objevují
na začátku nástěnky, a tudíž jsou snadněji viditelné.
9gag.com
je internetová stránka, na kterou uživatelé nahrávají obrázky (většinou zábavné). Stejně jako
Reddit nabízí tlačítka upvote/downvote. Uživatelé této stránky na ní operují pod svými
identitami na Facebooku, což ovlivňuje tón komunikace. 9gag je většinou až sekundární sítí,
na kterou se dostanou příspěvky, o nichž lze tvrdit, že jsou již skutečnými memes.
Vznik memes
Poté, co meme projde první fázi a již se úspěšně šíří sítí, je zapotřebí, aby motivoval
uživatele k vytvoření jeho nové verze. K replikaci memů motivuje uživatele vidina členství
v kruhu uživatelů, kteří již tento mem sdíleli před ním. Bjarneskans a další (1999) zjistili,
že reprodukcí memu lidé získávají pocit neviditelného pouta, dojem členství v privilegovaném
„bratrství” okolo tohoto memu.

11
12

z anglického slova hub =střed, centrum
překlad: up/down =nahoru/dolů, vote =hlasovat; doslova „hlasovat nahoru/dolů“
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Příkladem internetového memu, který tuto skutečnost vhodně ilustruje, může být třeba
Slav squat13. Část uživatelů řadících se k „bratrství” okolo tohoto meme ve skutečnosti
nepochází ze slovanských zemí, anebo se alespoň kromě této skupiny nijak aktivně nehlásí
ke svému slovanskému původu. Zajímá je hlavně „pouto“, které si skrze tento meme vytvoří
s těmi, kteří jsou již součástí.
Obr. č. 2, 3, 4:
Mutace memu
Slav squat, který se
vyvinul z dotazu
opakujícího se na
diskusních fórech
„Why do Slavs
squat?“

Zdroj: MEL
Magazine [online].
[cit. 15.4.2019]. Dostupný na
https://melmagazine.com/enus/story/where-were-at-withthe-why-do-slavs-squat-mem

Dalším důvodem pro vytváření memů je sociální participace, kterou Lee Rainie a Barry
Wellman popisují jako „networked individualism”. Od jedinců se očekává, že budou zároveň
individualitou (čímž definují svoje unikátní „já”), a zároveň, že se budou nadšeně zapojovat
do utváření sociálních sítí, čímž demonstrují odvěkou lidskou touhu po stejnosti (Rainie,
Wellman, 2012). Každá verze internetového memu je kompromisem, pomocí kterého uživatelé
konstruují a indikují svou individualitu (vlastnoruční unikátní verze) a zároveň
jejich sounáležitost s širší komunitou na dané sociální síti (pobavení skupiny) (Shifman, 2014).
Podobně Asaf Nissenboim, který studoval memetiku v rámci 4chanu, zjistil, že se správně
použité memes stávají formou kulturního kapitálu, který rozděluje skupiny na „ty, kteří vědí”
a proto jsou součástí komunity, a na outsidery (Nissenboim, 2015).

„Slav“ znamená anglicky Slovan, squat znamená dřep; meme se vyvinul z dotazů na diskusních fórech „Proč
Slované dřepují“ a často je podpořen dalšími stereotypizacemi Slovanů jako je lahev alkoholu nebo tepláková
souprava značky Adidas.
13
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3.4 VIRÁLNÍ VS. MEMETICKÝ
Je důležité porozumět rozdílům mezi těmito dvěma termíny, protože jsou často
zaměňovány. Ačkoli neznamenají to samé, často spolu souvisí, nebo se navzájem podmiňují.
Podle J. Hemsleyho a R. Masona (2013) se mezi hlavní 3 atributy virálního obsahu řadí: přenos
od osoby k osobě, vysoká rychlost šíření podpořená sociálními médii a široký zásah,
kterého je dosaženo přemostěním mnoha sítí kontaktů.
Po srovnání těchto tří vlastnosti s definicí memes za hlavní dva rozdíly mezi virálním
a memetickým považuji
-

změnu: Virální obsah je pouze předáván, kdežto meme se v průběhu svého šíření mění
(ačkoli jeho princip musí zůstat stejný). Proces šíření memes vyžaduje od uživatelů
kreativitu, nebo alespoň znalost jejich kontextu. K memes proto často vzniká silnější
vztah než k virálnímu obsahu, který uživatelé pouze předávají.

-

šíři zásahu: Memes nemusí mít tak široký zásah jako virální obsahy, často zůstávají
pouze v jedné síti kontaktů. Dokonce v momentě, kdy je daný meme rozšířen do takové
míry jako virální obsahy, jeho atraktivita paradoxně klesá. Tento jev souvisí s pocitem
prestiže uživatelů, kteří meme použijí (Shifman, 2014). Ti použitím získávají pocit
prestižního členství v klubu těch, kteří jej již použili před nimi.

Pokud se navíc budeme pohybovat v rovině jednoho konkrétního obrázku nebo videa,
budou se lišit ještě jednou podstatnou věcí. Virální je obrázek či video vždy samotné. Oproti
tomu meme není pouze jedním obrázkem či videem, ale souborem jednotlivých obrázků či videí
s jedním sjednocujícím prvkem. Jednotlivý obrázek či video je tedy jen jednou částí celého
memu.
Jak jsem naznačila v názvu této kapitoly, pojmy virální a memetický sice nejsou totožné,
často spolu však souvisí. Shifmanová dokonce tvrdí, že čistě virální obsah ani pravděpodobně
neexistuje. V momentě, kdy obrázek nebo video dosáhne určité míry popularity na síti (stane
se virální), je skoro zaručené, že v procesu jeho dalšího šíření vznikne jeho upravená verze –
stává se z něj tedy meme (Shifman, 2014).
Jako praktický příklad této proměny poslouží videoklip jihokorejského interpreta PSY
k jeho skladbě Gangnam style. Šokující a zábavný klip, který se v roce 2012 začal vysokou
rychlostí rozšiřovat v Jižní Koreji a odtamtud dále do celého světa, zpočátku koloval
jako „virál”. Ještě v roce svého vydání video dosáhlo nejvyšší sledovanosti v rámci celého
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Youtube14, nedlouho nato navíc překonalo jako úplně první v historii hranici 1 miliardy
zhlédnutí15.
Videoklip, jehož hlavním aktérem je PSY, zobrazuje při každém refrénu do té doby
neznámý „tanec” imitující jízdu na koni. Uživatelům se tento prvek zdál natolik vhodný
pro jejich vlastní ztvárnění, že na Youtube ke dnešnímu dni existují tisícovky verzí. Těmito
dalšími verzemi proměnili původně virální video na meme.
Viralita
Fenoménem virality se zabývali Jonah Berger a Katherine Milkmanová, kteří se snažili
zjistit, co zvyšuje šiřitelnost zpráv (tendenci informace šířit se a cirkulovat na mediálních
platformách). Šiřitelnost je životně důležitá pro memes v první fázi jejich života (viz kapitola
3.3.2 Fáze života).
Ve své studii analyzovali Berger a Milkmanová (2012) zhruba 7000 článků
publikovaných v online verzi The New York Times a soustředili se na ty nejsdílenější z nich.
Z výsledků jejich studie a několika dalších sestavila L. Shifmanová (2014) 6 aspektů, které mají
největší vliv na efektivní virální šíření informace.
Pozitivita (a humor). Uživatelé sdílí informaci s cílem pozitivní sebeprezentace, ale zároveň
přináší i dobrý pocit okolí.
Vyvolání vzrušujících emocí. Zejména kombinace pozitivních emocí a vysoké úrovně
vzrušení, wow-efekt příběhy.
Jednoduchá forma. Jasné sdělení, které je čtenářem snadno srozumitelné, se šíří lépe
než komplexní. Sdílející čtenáři snadné porozumění sdělení automaticky předpokládají
i u ostatních uživatelů.
Prestiž. Čím známější je autor, tím spíše čtenáři sdílejí jeho dílo. Tento aspekt se nemusí nutně
týkat autora, ale například aktéra nebo promotéra sdělení.
Positioning. Prvotními příjemci zprávy by měli být uživatelé s vysokým počtem spojení
anebo lidé, kteří přemosťují jinak nespojitelné sítě.
Nástroje pro participaci. Články, které konkrétně adresovaly způsob, jakým se lidé mohou
zapojit do dění, byly mnohem častěji sdílené. Právě hlavně díky tomuto prvku, který uživatele
vyzývá k jeho vlastnímu zapojení, se z mnoha virálních obrázků či videí stávají memes.

https://www.hollywoodreporter.com/news/psys-gangnam-style-video-youtubes-393839
https://www.billboard.com/biz/articles/news/1483733/psys-gangnam-style-video-hits-1-billion-viewsunprecedented-milestone
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Memetické předpoklady
I když je v reklamním průmyslu slovo virální velmi populární, memes mají
oproti „virálům“ nespornou výhodu v tom, že vyžadují vyšší user engagement16. Co je pro
memes výhodou, je však zároveň oslabuje, protože ne každý uživatel je ochoten udělat krok
navíc a udělat více, než informaci jen sdílet dál. V případě, že výsledný mem není „chytrý”,
nápaditý nebo alespoň vtipný, nebude se šířit. Kreativita je proto nezbytná pro to, aby se meme
stal memem (Gauntlett, 2011).
Na základě studií věnovaných analýze memes uvedu hlavní prvky, o kterých se jejich
autoři (např. Shifman, 2014; Knobel & Lankshier, 2007) domnívají, že zvyšují tendenci sdělení
stát se internetovým memem.
Humor. Může mít mnoho podob, pointy se mohou pohybovat od nepředvídatelných
a nekonvenčních, přes trapné či bizarně vtipné, až k parodizujícím i hořce ironickým. Hlavními
nástroji, kterými je dosahováno humoru u memes, jsou hravost (sdělení je vytvářeno s cílem
být zábavné), nečekanost (nečekaný zvrat v ději je zároveň pointou) a pocit nadřazenosti
(často doprovázený komentáři typu „To je trouba, to by se mně nikdy nestalo.”).
Intertextualita. Za úspěchem mnoha memes stojí „hloubka”, kterou mají – jejich vzájemná
provázanost s pop kulturou (Harlem Shake), aktuálním společenským děním (propiska
V. Klause) nebo i neotřelou a populární reklamou (Old Spice guy). Velmi často to bývají
memes, které se odkazují na scény z filmů. Jejich přidaná hodnota tkví v tom, že uživatel musí
mít předchozí povědomí o odkazovaném tématu k tomu, aby sdělení pochopil správně.
Jednoduchost. Autory primárních obrázků či videí jsou ve většině případů běžní uživatelé sítě,
ne korporace (nebo alespoň působí neprofesionálním dojmem). Aktérem je často pouze jedna
osoba, záběry jsou prosté (tzv. mluvící hlavy, obrázky pouze černobílé obrysy, krátké texty).
Takové scény zjednodušují podmínky, které je potřeba mít pro jejich imitaci či úpravu.
Opakování. U písniček se často opakují slova (Pen Pineapple Apple Pen), u videí to může být
opakující se gesto či pohyb (Flossing). I u statických memů existují příklady využívající
konceptu opakování, hlavně v textech (What People Think I Do / What I Really Do).
Shifmanová (2014) tvrdí, že samotný akt opakování je persvazivní demonstrací své vlastní
zopakovatelnosti, a tím uživatele vybízí k jeho imitaci. Opakování navíc podporuje
zapamatování, které je důležité pro memetický úspěch (Pech, 2003).
16

=zapojení uživatele
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4 Internetové memy v komunikaci značek na soc. sítích
Cílem marketingových aktivit v rámci sociálních sítí nemusí být primárně prodej, značky
se jím mohou snažit budovat například své jméno. V případě, že se rozhodnou komunitu
svých stávajících a potenciálních zákazníků takto ovlivňovat, znamená to pro ně závazek
neustálého sdílení relevantního obsahu. V ideálním případě se pak jejich příspěvky dostanou
prostřednictvím příslušníků této komunity i mimo její hranice.
Memes jsou pro tento způsob komunikace ideálním nástrojem. Jsou velmi snadno
šiřitelné, vysoce „chytlavé“ a mají široký, v některých případech až globální zásah. V podstatě
slouží jako noví, zábavní a autentičtí prostředníci značky a jejích produktů. Jejich další výhodou
je, že „podobně jako celebrity mají publikum, které je rozeznává a oceňuje17,” (Sax, 2012,
str. 69).

4.1 ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ MEMŮ V KOMUNIKACI ZNAČEK
Ve studii věnované eWOM, elektronické „šeptandě", do které se řadí i proces rozšiřování
memes v rámci jejich optimalizační fáze, rozlišují Armelini a Villanueva (2010)
mezi organickým, podpořeným a exogenním obsahem.
Organický obsah je nejsilnější formou, která představuje největší část eWOM (Bughin
et al. 2010). V tomto případě je vytváření a šíření obsahů dobrovolné a vychází z vlastní vůle
a specifických zkušeností uživatelů. Valná většina všech existujících internetových memů
je organická.
Příkladem organického internetového memu může být formát Old Spice Guy, který pramení
z reklamního spotu značky Old Spice z roku 2010, v němž hráč NFL Isaiah Mustafa stojí
v koupelně, následně na lodi, a nakonec sedí na koni. I když značka primárně nezamýšlela
vytvoření internetového memu, ale spíše neotřelý reklamní spot, uživatele internetu nadchl
natolik, že z něj meme sami vytvořili.
Dalším možným případem je populární meme, který se začal objevovat v globální míře
na začátku roku 2019, je Evil Duolingo Owl. Aplikace Duolingo umožňuje svým uživatelům
naučit se nové jazyky. Jednou z jejích funkcí je, že pomocí push notifikací na telefonu
připomíná uživatelům, kteří dostatečně neprocvičují, jejich nesplněné lekce. Meme

17originál:

„like celebrities, they have an audience that recognizes and appreciates them“
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Evil Duolingo Owl (zelená sova je logem aplikace) je hyperbolou těchto upozornění, který
uživatele motivuje k plnění lekcí pomocí nejrůznějších výhružek vztahujících se většinou k
jeho rodině.
Jak jsem však již zmínila, internet poskytuje všem stejné možnosti, co se anonymity týče,
soukromým uživatelům i značkám. I proto vznikají na diskusních fórech teorie o tom,
že tento meme vytvořila a začala šířit sama společnost Duolingo, a proto že není organickým
obsahem.
Obr. č. 5, 6 a 7: Mutace internetového memu Evil Duolingo Owl.

Zdroj: Memebase [online]. [cit. 15.4.2019]. Dostupný na https://cheezburger.com/8112645/26-duolingo-memes-thatll-strikefear-in-your-heart

Podpořený je obsah, jehož šíření je podpořeno vnějším zásahem (značky). Ty mohou
například stavět na popularitě již existujících memes za účelem šíření své vlastní pověsti.
Využití konceptů vytvořených třetí neznámou osobou samozřejmě vyvolává otázku autorského
práva. Dokonce existuje i případ, kdy autoři internetového memu žalovali společnost
za jeho využití. Jednalo se o memes Keyboard Cat a Nyan Cat, jejichž autoři společně žalovali
společnosti Warner Bros. a 5th Cell. Ty musely na základě rozhodnutí soudu platit autorům
memes za jejich další užívání18.
Memes „jsou často vytvářeny anonymními osobami, …bez čehokoli, co by označovalo
totožnost původního tvůrce19“ (Patel 2013, str. 237). Sdělení vytvořená značkami vydávaná
za produkt běžných uživatelů jsou však čím dál hůř rozpoznatelná od skutečně organických
18

Nyan Cat and Keyboard Cat creators sue Warner Bros. BBC News [online]. 3. 5. 2013 [cit. 2019-04-28].
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-22397446
19
originál: „are often created by anonymous persons, …without anything marking the identity of the
original creator“
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obsahů a určit tak, zda byl obsah související se značkou zaplacen nebo ne, je obtížné (Katyal
2010). Značka, jež se těchto praktik dopouští, riskuje odhalení a možné podezření ze zneužití
autorských práv.
Exogenními obsahy se rozumí všechny, které byly zcela vytvořeny značkou. Na příklad
značka, která se rozhodne v rámci své komunikační kampaně vyzvat své zákazníky,
aby se zapojili do tvoření memetického obsahu, pro ně určí vzor.
Vytváření exogenních obsahů pro reklamní účely je velmi riskantní snahou. Memes
jako součást plánované marketingové komunikační kampaně dosáhnou zřídkakdy na status
skutečných memes, anebo i vznikajících memes. Pokud se jim to podaří, je to hlavně díky
kombinaci hlubokého porozumění cílové skupině, schopné agentury, která sleduje aktuální
trendy a štědrého mediálního rozpočtu (k zajištění vysokého pokrytí).

4.2 NEVÝHODY
Memes se zdají být skutečně vhodným nástrojem pro komunikaci značek na sociálních
sítích. Odpovídá tomu i vzrůstající zájem společností a komunikačních agentur o toto téma.
I přesto však považuji za důležité uvést několik hlavních problémů, které jejich užívání může
přinést.
Směr šíření a mutace memu se nedají plánovat ani řídit.
Memes, podobně jako eWOM, mají velkou nevýhodu v tom, že při jejich šíření nelze
ovládat jejich vývoj. Bez ohledu na to, co předcházelo jeho vzniku, nebo kdo jej vytvořil,
další vývoj meme ovládají uživatelé sítě. Internetové memy jsou tedy vhodným nástrojem
spíš pro odvážné značky, které se nebojí případné kontroverze. Té se dá čelit různými
strategiemi, např. humorem.
Memes nejsou pro každé publikum.
Internetové memy jsou vhodný nástrojem zejména pro značky, jejichž hlavními
cílovými skupinami jsou generace Y, mileniálové a generace Z. Na sdílení memes
mohou mít vliv různé generace, alespoň pokud se pohybují v prostředí internetu. U generací,
kterým se přezdívá "digitální domorodci", je však pravděpodobnější, že budou sdílet obsah
na Facebooku (a pravděpodobně i na dalších sociálních sítích) než starší generace X (Strutton,
Taylor, & Thompson, 2011). Je možné, že mladší generace uživatelů mají tendenci předávat
21

zprávy o sociálních médiích, protože tyto formáty sdělení i častěji přijímají. Ze studie chování
v rámci virálního marketingu vyplynulo, že ti, kteří přijímají víc, mají tendenci vysílat
více (Camarero & San José, 2014).
Problém autorských práv.
Některé způsoby užívání memes v komunikaci značek mohou být na hranicích legality
(viz předešlá kapitola). V květnu roku 2021 navíc začne platit směrnice EU týkající
se autorských práv v celé Unii. Ta obsahuje mimo jiné i v internetovém prostředí silně
diskutovaný článek 13. Ten by se sice po poslední úpravě neměl memes týkat vzhledem
k výjimce, která se vztahuje i na ně20. Otázkou však zůstává, zda budou sociální sítě a podobné
platformy vůbec schopné pomocí svých vnitřních mechanismů při nahrávání obsahu na síť
správně rozhodovat, co je v souladu s autorským právem, a co už ne.
Potřeba sledovat aktuální trendy.
Správné načasování hraje podstatou roli i u memes. Internetové memy jsou módní
záležitostí, a proto je potřeba mít neustále přehled o tom, co se děje v jiných částech sítě.
V určitém okamžiku totiž příjemce může být konkrétním formátem natolik přehlacen,
že jej neocení. Mnoho memes získá velmi rychle popularitu, stejně rychle však „vyjdou
z módy“.

Směrnice se nevztahuje na sdělení vytvořená „pro účely citace, kritiky, recenze, karikatury, parodie a
napodobení". Více ve článku https://www.bbc.com/news/technology-47708144.
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5 Internetové memy v komunikaci značek v České republice
5.1 ČESKÉ MEMES
Podobně jako začaly zahraniční memes vznikat na 4chanu, stal se český server okoun.cz
diskusní skupinou, v rámci které vznikaly první plně české memes. Postupem času
se k ní začaly přidávat různé skupiny na sociálních sítích, zejména na Facebooku, například
loupak.cz. Zde byly memes zpočátku převážně překládány z angličtiny, později už však
vznikaly originální.
Jedním z příkladů vysoce rozšířených českých memes, jsou takzvané „czenglish
memes“. Ty se vyznačují kombinací češtiny a angličtiny ve svých popiscích. K tomuto míšení
však nedochází náhodou, ale zcela záměrně a za účelem narušení stanovených pravidel.
Podobně i u anglických memes existují tzv. „lolcats memes“, internetové memy s cílenými
gramatickými chybami, které mají kočky, protagonisty těchto memes, zesměšnit a zároveň
narušit zavedené standardy.
Obr. č. 8 a 9: Jazykový humor u českých a anglických memes.

Zdroj: Respekt [online]. [cit. 25.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/tydenikrespekt/photos/
a.218616516102/10155530044451103/?type=1&th
eater

Zdroj: Ratliff, Clancy via Flickr [online]. [cit. 25.4.2019].
Dostupný na
https://www.flickr.com/photos/culturecat/483024542/

5.2 ČESKÉ MEMES V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI
České memes jsou využívány i pro marketingovou komunikaci. Ať nárazově, nejčastěji
v rámci sociálních sítí, nebo jako základ celých kampaní.
Příkladem jednoho z prvních českých internetových memů, který byl využit
v marketingové komunikaci, je hláška z náborového videa McDonald’s z roku 2013
„Počkej, zapomněla jsi na okurku.“ Značka tehdy vytvořila náborové video21, ze kterého
nechtěně vzniklo hned několik memes. Katčina „zapomenutá okurka“ se však stala

21

Celé video ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=hrbOgonvs9Q
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nejoblíbenějším z nich, uživatelé z Česka a Slovenska přetvořili hlášku do mnoha mutací.
Populární věty dokonce využil i slovenský COOP, který si frázi vypůjčil při výrobě
„bača burgeru“ v reklamním spotu upozorňujícím na akční cenu okurek.
Obr. č. 10, 11, 12 a 13: Mutace memu Zapomenutá okurka.

Zdroj: Metro [online]. [cit. 25.4.2019]. Dostupný na https://www.metro.cz/katka-zapomnela-na-okurku-lide-se-smejinepovedene-kampani-mcdonald-s-1jn-/praha.aspx?c=A130125_133716_metro-extra_rab&galerie
Zdroj „Zabudol si na uhorku“: JANDL BRATISLAVA via Youtube [online]. [cit. 25.4.2019]. Dostupný na
https://www.youtube.com/watch?v=8SOlwkmhc9U

Ukázkou aktuálního českého internetového memu, který pronikl i do marketingové
komunikace, je fotka Emmy Smetana před hořící katedrálou Notre-Dame v Paříži
z dubna 2019. Fotku, kterou zveřejnila internetová televizní stanice DVTV na svém
instagramovém účtu, do 24 hodin přetvořilo mnoho uživatelů, trendu využila i značka
Greenpeace22.
Memes svou provázaností s generacemi X a Y a viralitou inspirují značky i ke vzniku
celých kampaní. Úspěšným příkladem může být opět značka McDonald’s, která v roce 2017
spustila kampaň s czenglish sloganem When you have hlad but you have hluboko do kapsy.

Ukázky meme níže u kapitoly Projekt výzkumu, příspěvek Greenpeace dostupný online z:
https://www.facebook.com/greenpeace.cz/posts/10157273640104777
22
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Naopak neúspěchem skončila kampaň politické strany KDU-ČSL. Ta se v roce 2017
před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR snažila zaujmout mladou generaci
voličů variantou tzv. History memes, populárního druhu memes, které nejčastěji spojují
historický obraz a humorný popisek, jenž odpovídá zobrazené situaci, ale zároveň odkazuje
na aktuální dění či dobu.
Obr. č. 14 a 15: KDU-ČSL mladým, mladí KDU-ČSL.

Zdroj: Vančo, Ondřej. Markething [online]. [cit. 25.4.2019]. Dostupný na http://markething.cz/zeleny-zabak-symbolnenavisti
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6 Internetové memy v komunikaci značek na soc. sítích v Česku
6.1 PROJEKT VÝZKUMU
Úvod do tématu
Využívání internetových memes v marketingové komunikaci se již věnovalo několik
autorů, jejichž prací jsem využila v teoretické části. Mezi nejznámější popularizátory memes
se řadí například Limor Shifmanová, Henry Jenkins nebo Ryan M. Milner.
Českých autorů, kteří se využití memes v marketingové komunikaci věnovali blíže,
není mnoho. Na internetu jsem nalezla články, které na tuto problematiku upozorňují, nenašla
jsem však žádnou ucelenou práci. Za zmínku však určitě stojí práce Jakuba Koláře Internetové
memy ve vztahu k marketingu, Davida Fabiána Vybrané právní aspekty monetizace memů
a částečně i práce Barbory Kašparové Virální marketing optikou teorie nových médií.
Ani jeden z těchto autorů se však nevěnoval využití memes v rámci komunikace na sociálních
sítích v Česku.
Důvod k výběru tématu
K výběru tohoto tématu mě vedla hlavně vzrůstající popularita skupin na sociálních sítích
věnovaných výhradně memes. Dovolím si tvrdit, že pro mou a mladší generace jsou memes
skutečně fenoménem. I proto mě zajímalo, zda a jak tohoto nového nástroje využívají značky
v Česku.
Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla věnovat tomuto tématu, je skutečnost,
že jsem se v několika posledních letech setkávala se stále více komerčními výstupy založenými
právě na memes. Byla to například kampaň McDonald’s „When you have hlad but you have
hluboko do kapsy“ nebo předvolební kampaň KDU-ČSL z roku 2017, ale i nárazové využití
internetových memů v komunikaci na sociálních sítích (například nedávný příspěvek
Greenpeace ČR s Emmou Smetanou).
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Obr. č. 16 a 17: Původní fotka E. Smetana z Paříže a její následné memetické využití Greenpeace ČR.

Zdroj: DVTV via Instagram [online]. [cit. 25.4.2019]. Dostupný na https://www.instagram.com/p/BwSaWXIJUiC/
Zdroj: Greenpeace Česká republika via Facebook [online]. [cit. 25.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/greenpeace.cz/posts/10157273640104777

Cíle a výstupy výzkumu
V rámci mého výzkumu se chci zaměřit na to, jak se značkám v Česku daří využívat memes
na sociálních sítích. Předmětem mého zkoumání bude odpověď na dvě otázky. Zjistit,
s jakou úspěšností užívají značky memes ve své komunikaci, a to jak z hlediska efektivity
(výsledku), tak z hlediska pochopení a dodržení principu memes. A dále zjistit, zda (a pokud
ano, jaký) se odehrál vývoj v užívání memes na sociálních sítích značek v Česku.
Zvolila jsem profily značek, které jsou aktivní na stejné sociální síti a které memes využívají
ke komunikaci se svými fanoušky již delší dobu. Mým předpokladem je, že se v rámci
využívání memes v komunikaci na sociálních sítích vybraných značek odehrál vývoj
odpovídající době, po kterou značky memes využívaly (např. zpočátku pouze sdílely anglické
verze, dále začaly memes přizpůsobovat lokálnímu prostředí, až nakonec začaly vytvářet
svoje vlastní memes).
Výstupem této části mé bakalářské práce bude shrnutí vývoje užívání memes v komunikaci
značek na sociálních sítích. Zaprvé v rámci jednotlivých profilů a zadruhé ve společném
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srovnání vývoje všech tří profilů. Dále pro mou otázku úspěšného využívání memes provedu
analýzu kvality příspěvků a jejich reálné úspěšnosti.
Metody sběru dat a zkoumaný vzorek
Data potřebná pro můj výzkum získám z veřejných profilů vybraných značek. Ručně
vyhledám a analyzuji jednotlivé příspěvky využívající memes, dále srovnám a shrnu vývoj
v jejich užívání v rámci vybraných stránek (pokud k němu došlo).
V rámci mého výzkumu se soustředím na příspěvky vybraných značek, které využívají
memes, na diskuse pod analyzovanými příspěvky, reakce na tyto příspěvky a na jejich
další sdílení.
Vzhledem k celkovému počtu všech příspěvků, které mnou vybrané stránky sdílí denně,
se zaměřím hlavně na příspěvky ve fotogaleriích těchto stránek. Zmapovat kompletně všechny
české profily značek, které ve své historii alespoň jednou využily memes v rámci jakékoli
ze svých sociálních sítí, nejsem schopná. Proto se soustředím na značky v rámci jedné sociální
sítě, jež memes využívají v komunikaci opakovaně a dlouhodobě.
Oblast jsem proto specifikovala na komunikaci v rámci nejrozšířenější sítě v Česku,
a to Facebooku. Pro výběr značek jsem si zvolila tato kritéria:
a) využívají memes v komunikaci v rámci svého profilu,
b) mají počet fanoušků v řádech 100 000 (u třech vybraných je to konkrétně 300 000 –
600 000),
c) využívají memes po co nejdelší dobu (alespoň po dobu 3 let).

6.2 VYBRANÉ ZNAČKY
V tezích této práce předpokládám, že se česká veřejnost s memy zatím seznamuje. Memes
jsou však již v tuto chvíli relevantní pro velkou část českých „netizens“, aktivních uživatelů
internetu, kteří se v jeho prostředí pohybují každý den. Jedná se zejména o příslušníky generací
označovaných za digitální domorodce, generace Y a Z. Internetové memy jsou proto vhodným
nástrojem zejména pro značky, jejichž cílovými skupinami jsou tyto dvě generace.
Při hledání tří značek, které jsem vybírala pro tento výzkum, jsem se řídila kritérii,
která jsem

předem

stanovila

(přítomnost

memes

v komunikaci,

počet

sledujících

a datum zveřejnění prvního internetového memu). Z omezeného množství značek na českém
trhu, které ve své komunikaci využívají memes, jsem nakonec zvolila facebookové stránky
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rádia Evropa 2, časopisu Čilichili (spadajícího pod mobilního operátora Vodafone) a řetězce
s rychlým občerstvením McDonald’s.
Charakteristika značek
Evropa 2 je komerční rozhlasovou stanicí, která začala vysílat jako první soukromá
stanice krátce po vzniku České republiky v roce 1990. Je takzvanou CHR stanicí
(Contemporary Hit Radio), jež se zaměřuje na nejnovější pop-music produkci a na mladé
publikum.
Čilichili je časopis vycházející původně pod hlavičkou mobilního operátora Oskar, nyní
již Vodafone, od roku 2004. V současnosti jeho obsah připravuje agentura Boomerang
Communication. Časopis vycházel jednou měsíčně a byl dostupný zdarma v tištěné i online
verzi, na konci dubna 2019 se však agentura Boomerang zmínila o nadcházejících změnách
u jeho tištěné verze (Aust, 2019). Je určen všem zákazníkům Vodafone, svou moderní
a humornou formou a výběrem témat však cílí hlavně na mladé.
McDonald’s je celosvětový řetězec rychlého občerstvení. Založen byl ve Spojených
státech amerických již v roce 1940 a na českém trhu funguje od roku 1992. V současnosti
(duben 2019) má v České republice přesně 100 poboček (McDonald’s, 2019) a je od svého
založení nejrozšířenějším „fast food“ řetězcem v Česku. Jeho cílovými skupinami jsou mladí
a rodiny.
Komunikace značek na soc. sítích a komunikace zahrnující memes
Komunikace Evropy 2 probíhá především pomocí profilu na Facebooku, kromě toho
i na Instagramu a Youtube. Profily na Instagramu a Youtube však slouží hlavně jako další
prostor pro zveřejnění probíhajících akcí nebo informací ze zákulisí.

Naopak cílem

komunikace na Facebooku je snaha poskytovat uživatelům vtipný anebo zajímavý obsah.
Denně zde také sdílí mnohem více příspěvků. Kromě toho má Evropa 2 účet i na Twitteru,
který má přes 11 tisíc sledujících.
Čilichili má profily pouze na Facebooku, Instagramu i Youtube. Instagramový profil
kopíruje příspěvky z facebookové galerie, je tedy denně aktivní a memes využívá
i mimo facebookový profil. Naopak v rámci svého účtu na Youtube naposledy přidala značka
příspěvek v září roku 2018.
McDonald’s komunikuje na všech výše zmíněných sítích, na Twitteru však neexistuje
profil české divize. Instagramový profil obsahuje jednoduché produktové vizuály
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s krátkými popisky. Účet na Youtube slouží především k publikování reklamních spotů
a prerollů.
Jako jediná z těchto značek má však McDonald’s Česká republika zkušenost s užíváním
memes i mimo sociální sítě. V roce 2017 spustila komunikační kampaň produktu 2forU
se sloganem „When you have hlad but you have hluboko do kapsy“. Toto netradiční českoanglické slovní spojení vychází z tzv. czenglish memes (viz kapitola 5.1 České memes).
Charakteristika facebookových profilů značek
První profilová fotka Evropy 2 pochází z května 2010, od této doby je rádiová stanice
aktivní v prostředí Facebooku. V současnosti má 548 tisíc sledujících, denně sdílí průměrně
18 až 20 příspěvků denně. První meme se na tomto profilu objevil v prosinci roku 2011.
Čilichili má první profilovou fotku z února roku 2009. V současnosti má 337 tisíc
sledujících, v průměru denně přidá 5 až 6 příspěvků, převážně krátké vtipy či memes
s charakteristickým vzhledem a odkazy na články na webu časopisu. První meme se na tomto
profilu objevil v lednu 2013.
McDonald’s vlastní na Facebooku mnohojazyčný profil, kterému se sčítá
počet sledujících v rámci všech jeho jazykových verzí. Jeho jazykové verze jsou však mimo to
plně samostatné a sdílí své vlastní příspěvky. Česká verze účtu McDonald’s je aktivní od ledna
2010 a v současnosti má 300 000 fanoušků. Sdílí průměrně 1 příspěvek denně a první příspěvek
inspirovaný memes zveřejnila v září roku 2016.

6.3 APARÁT PRO MĚŘENÍ
Aparát pro analýzu kvality příspěvku
Dodržuje meme základní princip memetiky?

Podle Suzan Blackmore (1999), která vychází z původní Dawkinsovy definice, je základní
charakteristikou memů variace, výběr a zachování dědičné informace. Proto se budu v případě
posuzování kvality konkrétních příspěvků zajímat o následující:
a) co je originální myšlenkou? (Který mem je replikován?),
b) zda došlo k mutaci originální myšlenky? Pokud ano, co se změnilo?
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Jaké předpoklady má meme pro efektivní šíření?

V teorii jsem uvedla několik autorů, kteří se věnovali charakteristikám sdělení, jež ovlivňují
jejich virální a memetický potenciál. Pro svůj aparát jsem z nich vybrala charakteristiky
relevantní pro využívání memes v komunikaci na sociálních sítích. Předpokladem je,
že čím lépe budou vyhovovat co nejvyššímu počtu těchto kvalit, tím úspěšnější příspěvky
budou i ve skutečnosti.
a) Je pozitivně laděn a je meme vtipný? Vyvolává vzrušující emoce?
b) Je jednoduchý a snadno srozumitelný?
c) Je relevantní k publiku i ke značce?
d) Je meme intertextuální, na co všechno odkazuje?
e) Nese meme nějakou opakující se informaci?
Charakteristiku vtipnosti a vzrušujících emocí spojuji do jedné kategorie, protože v případě
internetových memů je většina z nich založena na principu komiky. Komičnost dokládám
vysvětlením vtipu.
Ze všech charakteristik zmíněných v teoretické části jsem nezařadila dvě. Je to „prestiž“,
a to z důvodu, že hlavním nositelem prestiže jsou v tomto případě již samotné vybrané značky.
Evropa 2 a McDonald’s jsou celorepublikově velmi známé značky a časopis Čilichili je rovněž
zavedenou značkou rozšířenou nejen mezi zákazníky Vodafone..
Druhou charakteristikou, již jsem nezařadila, je „positioning“. Při využívání memes
jako příspěvkového obsahu sociálních sítí, který je distribuován všem sledujícím stejnoměrně,
není možné řídit tok šíření informace. Po svém zveřejnění je přístupná všem sledujícím daného
profilu stejně.

Aparát pro měření skutečné úspěšnosti příspěvku
Pro analýzu konkrétního příspěvku jsem se rozhodla vybrat ty, které jsou aktuální
(konec března 2019) a nejlépe proto vypovídají o současné komunikaci značky. K měření
skutečné úspěšnosti příspěvku poslouží:
a) počet likes,
b) počet sdílení (pomocí tlačítka sdílet i pomocí označení přítele v sekci komentářů),
c) komentáře pod příspěvkem,
d) srovnání likes, sdílení a komentářů oproti průměru u příspěvků z daného měsíce.
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6.4 SHRNUTÍ VÝVOJE UŽÍVÁNÍ MEMES NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ZNAČEK
Evropa 2: vývoj užívání memes
Facebookový profil Evropy 2 je aktivní od května roku 2010. Zpočátku značka sdílela
hlavně výsledky své hudební hitparády T-music chart, pozvánky na připravované události
nebo sdělení v rámci spolupráce s jinými značkami. V prosinci se objevuje album fotek
z koncertu Davida Guetty. Na něj navazuje 19. prosince první meme, David Guetta / Baguetta,
Nugetta, který získá v té době rekordní počet likes (1 tisíc) a sdílení (410).
Je to první a jediný meme na této stránce až do března 2012, kdy moderátor Ondra
Vodný přidává meme týkající se dalšího hudebního interpreta, Kanye Westa. Zhruba od této
doby je patrné, že obsah vybírají a sdílí moderátoři, kteří jsou simultánně v živém vysílání.
Ti se pod příspěvky dokonce podepisují.
Obr. č. 18 a 19: David Guetta a Kanye West v meme založeném na jazykovém humoru.

Zdroj: Evropa 2 via Facebook [online]. [cit. 28.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/pg/evropa2.cz/photos/?tab=album&album_id=180613358643452

Nejvíce memes v této době sdílí právě Ondra Vodný. 2. května remixuje vlastní meme,
který poprvé obsahuje i logo Evropy 2. Ten získává necelých 850 likes, 23 sdílení
a 48 komentářů, což je stejně jako v případě meme s Kanye Westem nadprůměrný výsledek.
Kromě remixů se však stále objevují anglické memes, které jsou sdíleny v originále,
a také memes, které jsou pouze převzaty a přeloženy z cizího jazyka do češtiny.
V roce 2012 značka na komunikaci nic nemění. V případě memes není patrný žádný
vývoj, stále jsou sdíleny originální, přeložené i upravené verze. V roce 2013 se objevují první
české memes, například meme padajícího prezidenta Miloše Zemana (2,9 tisíc likes)
nebo hudebního producenta Jaro Slávika za rohem (4,4 tisíc likes).
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Podobně pokračuje komunikace Evropy 2 na Facebooku až do roku 2017. V této době
se objevují první příspěvky využívající nástroj, který Facebook zavedl již v únoru roku 2016,
tzv. reactions, což je v podstatě rozšířená možnost funkce like. Evropa 2 a další značky
využívají těchto reakcí formou anket, ve kterých je každá z šesti možných odpovědí
na položenou otázku zastoupena jednou reakcí. Počet reakcí u těchto příspěvků je v případě
Evropy 2 mnohonásobně vyšší než u běžných příspěvků.
Ještě v roce 2017 značka přechází na jiné uspořádání komunikace. Fotky sdílené
na její stránce jsou od té doby pouze fotky z událostí, upoutávky na chystané události
a spolupráce s jinými značkami. Memes a další zábavný obsah je sdílen přímo na hlavní stránku
formou odkazu. Nejčastějším zdrojem je facebooková stránka Watch Me sdílející zahraniční
memes, které doplňuje českými popisky. V této komunikaci Evropa 2 pokračuje dodnes (duben
2019).
Značka Evropa 2 a její moderátoři třídí a šíří memes pro své fanoušky, pro které je profil
značky zdrojem zábavy. Tímto způsobem se jí daří podporovat svou image moderní a zábavné
stanice a udržuje pozornost svých fanoušků.
Z hlediska využívání memes v marketingové komunikaci však neproběhl žádný vývoj.
Značka od počátku memes pouze šíří a nijak je dál neupravuje. Obsahově memes nesouvisí
se značkou, až na pár výjimek. Zdroj memes je navíc často rozdílný, a proto příspěvky nejsou
vizuálně sjednoceny, nevyskytuje se ani logo Evropy 2 nebo jiný společný prvek.
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Evropa 2: analýza konkrétních příspěvků
1) JÁ, KDYŽ
Obr. č. 20: Příspěvek Evropy 2 z 24. března 2019.

Zdroj: Evropa 2 via Facebook [online]. [cit. 28.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/evropa2.cz/posts/2233499340021500

Dodržuje meme základní princip memetiky?

Už v tomto prvním bodě příspěvek naráží na základní problém. Existuje spousta memes
začínajících slovním spojením „já, když …“. Tato dvě slova však nedělají z jinak běžného
obrázku či videa meme. Tento příspěvek nemá žádný skrytý mechanismus či originální
myšlenku, kterou by jeho další mutace mohly replikovat (kromě samotného spojení „já, když“).
Popisek i obrázek nemá žádný hlubší význam a znamená explicitně to, co zobrazuje a říká.
Jaký má meme předpoklad pro efektivní šíření?

a) Humor a vzrušující emoce
Krátké čtyřsekundové video zobrazuje malé dítě, které se probouzí, posadí se na posteli
a hned vzápětí padá zpět na druhou stranu postele. Video je založeno na fyzickém humoru
a je vtipné i bez doprovodného příspěvku, který jej zasazuje do konkrétních okolností.
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Tyto okolnosti, tedy povinnost a současně nechuť vstát do práce, se zakládají na observačním
humoru, který zesměšňuje a stereotypizuje každodenní události.
b) Jednoduchost
Video je velmi krátké, stejně jako popisek, a je i snadno pochopitelné. Zakládá
se na každodenní události, která je známá většině uživatelů. Video obsahuje pouze jednu
postavu a je natočeno mobilním telefonem při nízké kvalitě, jeho možná replikace proto není
obtížná.
c) Relevance
Příspěvek je relevantní k publiku, ke značce však nemá vztah žádný. Neobsahuje
ani žádný prvek sjednocující jej s ostatní komunikací značky.
d) Intertextualita
Popisek ani obrázek nemají žádný hlubší význam. Odkazují pouze ke stereotypu
nepříjemného ranního vstávání.
e) Opakování
Příspěvek má celkem 9 sekund, sestává ze dvou opakování videa a upozornění na sdílení
příspěvku svým přátelům.
Jaká je skutečná úspěšnost příspěvku?

Příspěvek má 1,2 tisíc kladných reakcí (like, haha, super). Video bylo sdíleno 493krát
a získalo 298 komentářů, ze kterých 175 obsahovalo označení dalšího uživatele.
Příspěvek však nebyl umístěn přímo na profil Evropy 2. Ta jej sdílela ze stránky Watch
Me. Je proto možné, že některé reakce přibyly k originálnímu příspěvku na této stránce namísto
k příspěvku Evropy 2.
Průměrné počty likes, sdílení a komentářů u příspěvků ze stejného měsíce jsou
100 reakcí, 25 sdílení a komentáře v řádech desítek. Příspěvek „Já, když musím vstávat
do práce“ má ve srovnání s nimi několikanásobně větší úspěšnost.
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2) NAME PUN
Obr. č. 21: Příspěvek Evropy 2 z 22. června 2015.

Zdroj: Evropa 2 via Facebook [online]. [cit. 28.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/evropa2.cz/photos/a.180613358643452/902914713079976

Dodržuje meme základní princip memetiky?

Meme, ke kterému patří tato mutace je meme Name Puns (slovní hříčka s názvem).
Tyto internetové memy obsahují vždy dvě nebo více částí. V první části je představena postava
či objekt společně se správným názvem, zatímco následující část obsahuje název
se slovní hříčkou doprovázenou obrázkem, jenž tuto hříčku reflektuje.
Jaký má meme předpoklad pro efektivní šíření?
a) Humor a vzrušující emoce
V první části meme je představen zpěvák Freddie Mercury. V druhé části se jeho jméno
mění na Freddie Saturn a okolo jeho těla se objevují planetární prstence, stejné jako má planeta
Saturn. Pointou vtipu je skutečnost, že anglický výraz Mercury neoznačuje pouze příjmení
zpěváka, ale mimo jiné název další planety sluneční soustavy, Merkuru.
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b) Jednoduchost
Celý příspěvek se skládá ze dvou částí, i přesto je však velmi jednoduchý, protože
obě části se od sebe liší pouze v aplikované slovní hříčce a jejím zobrazení. Jeho replikace
vyžaduje pouze grafický editor.
c) Relevance
Příspěvek je relevantní k Evropě 2 i k fanouškům její facebookové stránky. Hlavní
postavou meme je Freddie Mercury, zpěvák skupiny Queen. Příspěvek však postrádá přímé
pojítko se značkou (například malé poloprůhledné logo).
d) Intertextualita
Meme vyžaduje v českém prostředí znalost anglického jazyka (alespoň minimální).
Dále obsahuje referenci na osobnost F. Mercuryho a na planety sluneční soustavy.
e) Opakování
Tento meme obsahuje opakující se části. Celá jeho druhá část je v podstatě kopií té první
s jedinou změnou, a to slovní hříčkou.
Jaká je skutečná úspěšnost příspěvku?

Příspěvek získal 2,2 tisíc reakcí. Byl sdílen 63krát a získal rovněž 63 komentářů
(označení dalších uživatelů obsahovalo pouze pět z nich).
Ve srovnání s průměrným počtem 1–1,5 tisíc pozitivních reakcí, 150 sdílení
a 50 komentářů u příspěvků ze stejného měsíce, je tento příspěvek mírně nadprůměrný.

Čilichili: vývoj užívání memes
Časopis Čilichili se na sociální síť Facebook přidal v roce 2009. Memes
se však na jeho stránce objevují až v roce 2013. Tehdy začala značka na svou stránku
umisťovat různé virální obrázky a texty, z nichž některé by již v té době bylo možné označit
za memes. Časopis je však v této době pouze sdílel a nijak dál neupravoval (stejně jako Evropa
2).
V říjnu 2015 začíná značka do komunikace přidávat krátké textové vtipy podobné těm,
které jsou pro ni charakteristické dodnes. V tu dobu měly podobu „motta dne“ a zpočátku
využívaly a upravovaly známá úsloví a rčení. Později značka uvozující nadpis „motto dne“
odstraňuje a přestává se soustředit pouze na úsloví.
Tento druh memes bývá označován jako „quote memes“. V podání Čilichili mají
jednoduchou formu: krátký vtipný text na různě barevném pozadí s brandingem značky,
v některých případeżh doplněný o obrázek. Několikrát do měsíce se mezi tyto internetové
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memy s různou tematikou objevují příspěvky na červeném pozadí s logem Vodafone,
které se týkají mobilních telefonů. Mají v průměru stejné počty reakcí, komentářů a sdílení
jako příspěvky bez loga Vodafone.
V dubnu 2016 začínají quote memes značky převažovat nad virálními obsahy z cizích
zdrojů. V roce 2016 také získávají všechny příspěvky jednotný vizuální styl. Mají jasný
a jednoduchý layout, font a branding. V polovině roku 2017 postupně ubývá obrázků
a zvyšuje se poměr čistě textových příspěvků. V tomto stylu komunikace pokračuje značka
dodnes (duben 2019).
Čilichili se výrazně odlišuje od ostatních značek hlavně vizuální formou příspěvků,
která zároveň zajišťuje branding příspěvku a soustředěním se na jednu kategorii, quote memes.
Relevanci ke značce zajišťuje specifický vizuální styl příspěvků a dále příspěvky s tematikou
mobilních telefonů a logem Vodafone.
Čilichili: analýza konkrétních příspěvků
1) DISTRACTED BOYFRIEND – OUTFIT
Obr. č. 22: Příspěvek Čilichili z 26. března 2019.

Zdroj: Čilichili via Facebook [online]. [cit. 28.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/cilichili/photos/a.62331307262/10156218221882263/?type=3
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Dodržuje meme základní princip memetiky?

Originální

myšlenkou

tohoto

příspěvku

je

meme

Distracted

Boyfriend

(Rozptýlený přítel). Obrazovou část představují tři postavy, pár (muž a žena) a další žena,
kteří se navzájem míjí na ulici. Muž-partner se se zájmem otáčí za ženou, která pár míjí.
Jeho partnerka se na něj přitom dívá nesouhlasně a rozhořčeně.
Tento meme má většinou v úvodu krátký text představující aktuální situaci. Další text
se omezuje pouze na přiřazení osob či předmětů k charakterům na obrázku. Postava přítele
je protagonistou tohoto meme. Představuje vnitřní rozpor, který jeho charakter má, mezi dvěma
objekty – tím, který má v současnosti či běžně, a tím, který by mohl či chtěl mít.
Jaký má meme předpoklad pro efektivní šíření?

a) Humor a vzrušující emoce
Vtipnost příspěvku se zakládá na observačním humoru (zesměšňuje a stereotypizuje
každodenní události, jako je výběr oblečení) a paradoxem mezi běžnou situací,
která je však komplikovaná (výběr ze širokého spektra barev a kombinací), a možností
jednoduchého řešení (čistě černý outfit).
b) Jednoduchost
Meme je jednoduchý a srozumitelný v případě, že se čtenář již s tímto meme setkal
a rozumí vnitřnímu rozporu hlavního hrdiny mezi předmětem A a B. Jeho replikace také není
složitá, mění se pouze text.
c) Relevance
Distracted Boyfriend je velmi rozšířeným internetovým memem, který se začal šířit
v roce 2017. Vzniklo mnoho jeho úprav a napodobenin23. Je relevantní k velké části uživatelů.
Ke značce Čilichili nebo Vodafone však tento meme ani jeho konkrétní mutace týkající
se vybírání outfitu žádnou vazbu nemá.
d) Intertextualita
Meme odkazuje na pocit vnitřního rozporu uživatele a na každodenní situaci.
Nemá žádnou souvislost s aktuálním děním.
e) Opakování
Příspěvek nenese žádnou opakující se informaci.

V roce 2018 ho použil na svém facebookovém profilu i Institut komunikačních studií a žurnalistiky v rámci
přijímacího řízení pro rok 2018. Příspěvek dostupný z
https://www.facebook.com/iksz.fsv.uk/photos/a.1457593884464557/2036617329895540/?type=3&theater
23
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Jaká je skutečná úspěšnost příspěvku?

Příspěvek získal přes 1300 pozitivních reakcí (like, haha a super). Příspěvek
byl 40krát sdílen a má 160 komentářů. 89 z nich označovalo další uživatele Facebooku.
Ve stejném měsíci dosahovaly příspěvky Čilichili průměrně 1,5 až 2 tisíc reakcí, 200–
300 sdílení a 100 komentářů. Je tedy lehce podprůměrný.

2) QUOTE MEME
Obr. č. 23: Příspěvek Čilichili z 12. října 2018.

Zdroj: Čilichili via Facebook [online]. [cit. 28.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/cilichili/photos/a.10152849402817263/10155877523152263

Dodržuje meme základní princip memetiky?

Tento příspěvek je příkladem quote memes, tedy stručných komických textů. Zakládají
se na různých druzích komiky. Informací, která se přenáší na každou mutaci, je její stručná
a jasná textová forma a absence obrazové přílohy.
Jaký má meme předpoklad pro efektivní šíření?

a) Humor a vzrušující emoce
Vtipnost tohoto meme se zakládá na observačním humoru a hyperbole. Vtip vychází
ze situace, která může nastat v případě pohození telefonu na gauč. Ten se však nečekaně odrazí
na jiné místo a způsobí katastrofu. V tomto případě je odraz telefonu nadsázkou, která tvoří
pointu vtipu.
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b) Jednoduchost
Charakteristikou quote memes je jejich stručnost a jednoduchost a příspěvek
tyto charakteristiky splňuje. Stejně tak je jednoduchý i vizuální styl Čilichili.
c) Relevance
Meme je relevantní ke značce i k jejím fanouškům. Příspěvek je jedním z těch,
které nenesou pouze logo Čilichili, ale i společnosti Vodafone a tematicky se věnují mobilním
telefonům. Branding zde působí nenásilně, značku uživateli pouze připomíná.
d) Intertextualita
Text nenese žádné skryté odkazy. Meme je založen na principu observačního humoru,
jenž se zakládá na každodenních situacích.
e) Opakování
Příspěvek neobsahuje opakující se informaci.
Jaká je skutečná úspěšnost příspěvku?

Příspěvek získal přes 3000 pozitivních reakcí (like, haha a super). Byl sdílen 413krát
a má 108 komentářů, 58 z nich označuje další uživatele Facebooku.
Ve stejném měsíci dosahovaly příspěvky Čilichili průměrně 1,5 až 2 tisíce reakcí, 100–
200 sdílení a 150 komentářů. Je tedy nadprůměrně úspěšný.

McDonald’s: vývoj užívání memes
Od založení facebookové stránky McDonald’s v roce 2010 až do roku 2015
se její komunikace soustředí prakticky výhradně na fotky pokrmů a vizuály probíhajících akcí.
V roce 2016 sdílí značka první příspěvek založený na internetovém memu.
Tento a podobné příspěvky jazykově imitují memes, přičemž se zároveň přímo vztahují
ke značce nebo produktům McDonald’s. Ty jsou i obrazovou přílohou příspěvku.
Na přelomu roku 2016 a 2017 se i v komunikaci této značky začínají objevovat ankety
založené na možnosti 6 odlišných reakcí na příspěvek. McDonald’s je v některých
svých příspěvcích spojuje s internetovými memy. Tyto příspěvky vychází z memes,
které se věnují dvěma protichůdným názorům (například jako „existují jen dva typy lidí“,
„moje ráno vs. ráno ostatních“ a podobně) a ptají se uživatelů na to, ke které skupině se řadí.
Tímto spojením získávají příspěvky větší počet reakcí.
Stejným způsobem pokračuje komunikace McDonald‘s zhruba do poloviny roku 2018.
Od té doby ubývá příspěvků založených na memes, anket však značka využívá stále
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ve stejné míře. Zároveň přibývá produktových fotek s krátkými humornými texty,
které však nelze označit za memes.
McDonald‘s uplatňuje memes ve své komunikaci na Facebooku ze všech tří značek
v nejmenší míře. Využívá je však jinak než předchozí dvě značky. Ve většině případů
se existujícími memes značka inspiruje, vytvoří jejich vzdálenou mutaci, která se ke značce
vztahuje a zároveň ji zasadí do svého jednotného vizuálního stylu.
U příspěvků využívajících memes se však někdy objevují nesouhlasné komentáře
(viz analýza meme Distracted Boyfriend – McDonald‘s). Značka se sice snaží na tyto reakce
odpovídat s humorem, jen zřídka se však tyto komentáře setkají s úspěchem nesouhlasících
fanoušků. Průměrný počet reakcí u tohoto příspěvku je ale stále mnohem vyšší než u běžných
příspěvků. Z toho důvodu je malé procento uživatelů, kterým se zapojení memes
do komunikace nelíbí, zanedbatelné.

McDonald‘s: vývoj užívání memes
1) DISTRACTED BOYFRIEND – DIETA
Obr. č. 24: Příspěvek McDonald‘s z 27. února 2018.

Zdroj: McDonald‘s via Facebook [online]. [cit. 28.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/McDonalds.CZ/photos/a.272778267279/10156340643947280
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Dodržuje meme základní princip memetiky?

Originální myšlenkou tohoto příspěvku je stejně jako v případě Evropy 2 meme
Distracted Boyfriend (Rozptýlený přítel). Představuje vnitřní rozpor postavy mezi dvěma
objekty – tím, který má, a tím, který by mohl či chtěl mít. K mutaci příspěvku dochází aplikací
nových objektů do tohoto schématu.
Jaký má meme předpoklad pro efektivní šíření?

a) Humor a vzrušující emoce
Distracted boyfriend meme se zakládá na paradoxu vnitřního rozporu postavy přítele.
Ten v tomto konkrétním případě dodržuje dietu, i přesto by však ve skutečnosti chtěl jíst jídlo
z McDonald’s, což je v rozporu s jeho vlastními pravidly (dietní stravou).
b) Jednoduchost
Meme je jednoduchý a snadno srozumitelný, kromě jednoslovných popisků neobsahuje
žádný text. Jeho replikace také není složitá, mění se pouze text.
c) Relevance
Příspěvek je relevantní ke značce i k cílové skupině. Značka je v pozici procházející ženy,
za kterou se ohlíží přítel, je tedy uvedena do pozitivního kontextu (přítel se ohlíží za ní).
d) Intertextualita
Značka zde však zároveň připouští argument a všeobecný názor, že jídlo z fastfoodových
řetězců není vhodné pro dietní režim, nebo dokonce není zdravé. Odvaha značky odlišit
se od všech současných trendů zdravé výživy dodává značce na upřímnosti.
e) Opakování
Příspěvek nemá žádný opakující se prvek.
Jaká je skutečná úspěšnost příspěvku?

Příspěvek získal celkem 5,6 tisíc pozitivních reakcí, 147 sdílení a 880 komentářů.
Některé z nich vyjadřují nesouhlas s využitím memes v komunikaci značky („Je tento meme
vtipný?“, „McDonald’s neumí tvořit memes“), McDonald’s na ně však ve všech případech
odpovídá, a to s nadsázkou. Další komentáře obsahují označení dalších uživatelů fanoušky
stránky.
Ve stejném měsíci dosahovaly příspěvky McDonald’s průměrně 1 až 1,5 tisíce reakcí,
25 sdílení a 200 komentářů. Tento meme je tedy nadprůměrně úspěšný.
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2) ZAPOMENUTÁ OKURKA
Obr. č. 25: Příspěvek McDonald’s z 24. ledna 2013.

Zdroj: McDonald‘s via Facebook [online]. [cit. 28.4.2019]. Dostupný na
https://www.facebook.com/McDonalds.CZ/photos/a.272778267279/10151360748122280

Dodržuje meme základní princip memetiky?
Příspěvek je reakcí na internetový mem, jež značka neúmyslně vytvořila ve svém
náborovém videu (viz kapitola 5.2 České memes), a další chyby v tomto klipu. Video se šířilo
mezi uživateli internetu, kteří jej kritizovali či zesměšňovali. Objevili v něm mimo jiné také
faktickou chybu, kterou byl rozdíl mezi cenou za 2 cheeseburgery a střední nápoj ve videu a ve
skutečnosti. Restaurace z těchto důvodů vyhlásila speciální akci, jíž se týká tento konkrétní
příspěvek.
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Jaký má meme předpoklad pro efektivní šíření?

a) Humor a vzrušující emoce
Značka v tomto příspěvku připouští své pochybení, ke kterému přistupuje nadsázkou.
Příspěvek sám o sobě vtipný není, značka se však pokouší o humor na svůj vlastní účet
vycházející z kontextu předchozích událostí.
b) Jednoduchost
Příspěvek obsahuje hodně textu, jediným obrázkem je okurka v jeho horní polovině.
Sdělení je však jasné, příspěvek představuje akci „Speciální okurka menu“ a její podmínky.
c) Relevance
Příspěvek je relevantní ke značce i k fanouškům její facebookové stránky, protože právě
těchto dvou se týká.
d) Intertextualita
Obrázek a samotné akční menu odkazují na náborové video značky a memes,
které z něj vzešly. Náborová akce je navíc zmíněna na konci příspěvku.
e) Opakování
V textu se třikrát opakuje slovo okurka, které je i v názvu a heslu speciální akce.
Toto opakování usnadňuje zapamatování akce „Speciální okurka menu“.
Jaká je skutečná úspěšnost příspěvku?

Příspěvek má 483 reakcí, byl 412krát sdílen a získal 116 komentářů. Ve srovnání
s průměrným počtem 100–150 likes, 25 sdílení a 25 komentářů u příspěvků ze stejného měsíce,
je tento příspěvek nadprůměrný.

Srovnání všech tří profilů
V projektu výzkumu přepokládám, že se v průběhu několika let v užívání memes
odehraje jeho vývoj – zpočátku sdílení cizojazyčných memes, dále překládání a adaptace
na české prostředí až po vytváření originálních internetových memů. To se však plně
nepotvrdilo.
Evropa 2 od začátku své komunikace na Facebooku šíří memes z cizích zdrojů, které,
kromě několika výjimek, nemají žádný vztah k ní samotné. Značka McDonald’s začala memes
využívat až v době, kdy byla jejich všeobecná prezence na sociálních sítích v Česku znatelná.
Neprošla proto vývojem od sdílení zahraničních memes a místo toho začala sdílet příspěvky
založené na již existujících memes. Čilichili prošla z těchto tří značek asi největším vývojem,
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kdy zpočátku memes pouze šířila, a později je začala přizpůsobovat českému prostředí
a vizuálně sjednocovat do jednoduchého vzhledu, jenž se stal pro její příspěvky typickým.
V rámci jednotlivých značek jsou patrné některé aktuální trendy (užívání anket
založených na reakcích pod příspěvky) nebo vliv společenských událostí (prezidentské volby).
Další propojení značek představují samotní uživatelé, kteří v mnoha případech sledují více než
jednu ze značek. V některých případech dokonce příspěvky jedné značky využívají
jako komentář k příspěvku druhé (viz obr. č. 26).
Obr. č. 26: Odpověď na příspěvek Evropy 2 v podobě příspěvku Čilichili.

Zhodnocení
a doporučení
Zdroj:
Evropa 2 via Facebook
[online]. [cit. 28.4.2019]. Dostupný na https://www.facebook.com/evropa2.cz/posts/
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Doporučení
Každá ze značek má odlišnou strategii využívání memes ve své komunikaci,
ani jedna z nich však nevyužívá plný potenciál memes. Těch globálně uznávaných existuje
přes 4000 druhů, přičemž kromě těchto mezinárodních existuje i nespočet lokálních memes.
Značky však vyžívají pouze zlomek z nich. V případě Evropy 2 a Čilichili se memes velmi
často opakují. Frekventovaným jevem je také záměna skutečných memes za příspěvky,
které jsou pouze uvozeny slovní vazbou obecně mylně spojovanou s internetovými memy.
Mým doporučením pro efektivní využití internetových memů je zaměřit se na předpoklady
efektivního šíření sdělení, zejména na intertextualitu a relevanci. Příspěvky by se měly týkat
konkrétního tématu či témat, jež ideálně souvisí nejen s fanoušky stránky, ale i se značkou.
Řada facebookových stránek se specializuje na memes, jež se věnují se pouze jednomu tématu,
například anglické Hummus memes24, v jejichž příspěvcích se promítá většina aktuálně
populárních memes.
Dále doporučuji prohloubení intertextuality příspěvků. Vzhledem k tomu, že memes
vyžadují častý přísun aktuálních informací, nabízí se i možnost spolupráce s nezávislým
tvůrcem. V českém prostředí bych jako příklad uvedla Tomáše Břínka a jeho TMBK25,
který pro časopis Reflex tvoří koláže. Ačkoli se memes od koláží liší, jeho tvorba dokazuje,
že lze sledovat společenské dění a trendy a přetvářet a spojovat je do humorných sdělení.
Výzkumná část také potvrdila, že internetové memy, které pracují s brandingem značky,
mají lepší interakce než běžné příspěvky značky. Dále není vhodné příspěvky sdílet
z cizí stránky, protože je v tomto případě odváděna pozornost uživatelů od značky k této
cizí stránce. Příkladem je úspěšnost analyzovaného příspěvku z profilu Evropy 2, který sdílela
ze stránky Watch me. Příspěvek Evropy 2 získal 1,2 tisíc reakcí, 298 komentářů a 493 sdílení.
Oproti tomu originální příspěvek stránky Watch Me získal 1,3 tisíc reakcí, 877 komentářů
a 2,8 tisíc sdílení.

24 Facebooková stránka dostupná z https://www.facebook.com/HummusMem3s/ a Instagramový účet dostupný
z https://www.instagram.com/hummusmem3s/
25 Facebooková stránka dostupná z https://www.facebook.com/TMBKOFFICIAL/ a Instagramový účet dostupný
z https://www.instagram.com/tmbkofficial/?hl=en
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Obr. č. 27 a 28: Srovnání úspěšnosti příspěvku na stránce Watch Me a úspěšnosti jeho sdílení stránkou Evropa 2.

Zdroj: Watch Me via Facebook [online]. [cit. 1.5.2019].
Dostupný na
https://www.facebook.com/446854402438244/videos/3885
46081967443/
Zdroj: Evropa 2 via Facebook [online]. [cit. 1.5.2019].
Dostupný na
https://www.facebook.com/evropa2.cz/posts/223349934
0021500
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7 Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo zmapování současného stavu užívání memes
na sociálních sítích značek v Česku a vývoje, který mu předcházel. Cílem analýzy konkrétních
příspěvků bylo zjistit, jak efektivně se daří značkám memes využívat. Posledním cílem bylo
s pomocí informací z teoretické a praktické části navrhnout nejefektivnější způsob využívání
memes v komunikaci značek na sociálních sítích.
Na základě dat získaných analýzou vývoje užívání memes v rámci jednotlivých stránek
a jejich srovnáním jsem dospěla k závěru, že se můj prvotní předpoklad vývoje užívání memes
nepotvrdil. U dvou ze tří značek nedošlo k vývoji vyžívání memes v komunikaci vůbec.
V případě jedné značky sice k vývoji došlo, ale pouze k částečnému.
V rámci analýzy jednotlivých příspěvků jsem zjistila, že některé příspěvky značek
ve skutečnosti nejsou pravými internetovými memy a pouze jako memes působí. Celkově však
lze konstatovat, že i tyto příspěvky dosahují vysoké efektivity stejně jako skutečné memes,
a to i přesto, že značky plně nevyužívají potenciál, který nabízí zapojení internetových memů
do komunikace. Dále výsledky analýzy potvrdily, že příspěvky využívající internetové memy
a zároveň i branding značky mají ve většině případů až několikanásobně vyšší počet kladných
reakcí ve srovnání s běžnými příspěvky. Smysluplnost a efektivita využívání memes v rámci
současné komunikace značek na sociálních sítích proto byla potvrzena.
Posledním cílem této práce bylo navržení opatření, jež zefektivní užívání memes
analyzovanými značkami a která dále nabídnou alternativu všem dalším značkám hledajícím
nový přístup ke komunikaci na sociálních sítích. Na základě informací z teoretické a praktické
části navrhuji značkám zaměřit se zejména na intertextualitu a relevanci internetových memů,
které využívají. Dále také lepší práci s brandingem příspěvků a vyhýbání se sdílení příspěvků
z cizích stránek.
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Obr. č. 25: Příspěvek McDonald’s z 24. ledna 2013.
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