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Abstrakt 

Název:  Využití sociálních médií jako moderní nástroj marketingové komunikace surfového 

 závodu pro handicapované osoby 

 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh obsahového plánu na zlepšení 

propagace surfových závodů Bali Adaptive Pro s využitím sociální sítě, konkrétně 

Instagramu.  

 

Metody:  V této práci jsou použity dvě kvantitativní metody. První metodou je monitoring 

instagramového profilu Bali Adaptive Pro. Další metodou je zvolen hloubkový 

rozhovor. Metoda monitoringu profilu byla vybrána pro získání dat 

a informací, které pomohou zjistit možné nedostatky a profil následně vylepšit. 

Hloubkové rozhovory proběhly za účelem pochopení problematiky adaptivního 

surfingu a získání praktických rad ve světe digitálního marketingu. Prvním 

respondentem je Jan Považan. Jan je spoluzakladatel neziskové organizace Adapted, 

která se především snaží motivovat handicapované osoby k novým začátkům 

pomocí adrenalinových sportů. Přínosem je především Janova vlastní zkušenost 

s adaptivním surfováním a s účastí na adaptivních surfových závodech v Californii. 

Druhým respondentem je Hynek Zbořil, který má velké pracovní zkušenosti 

v digitálním marketingu. Užitečné jsou tedy informace nejen o jednotlivých 

funkcích a možnostech v on-line světe, ale také o trendech na sociálních sítích.   

   

Výsledky: Výsledkem závěrečné práce je návrh obsahového plánu pro firemní instagramový 

profil surfového závodu Bali Adaptive Pro. Návrh byl vytvořen na základě analýzy 

stávajícího profilu a teoretických východisek. Dále celému návrhu napomohly dva 

hloubkové rozhovory. Jeden z rozhovorů napomohl dokreslit situaci ze světa 

adaptivního surfování. Druhým rozhovorem byly zjištěny informace ze světa 

digitálního marketingu. Konečný návrh spojuje využití funkcí, nástrojů, možností 

a trendů na Instagramu tak, aby komunikovaný obsah byl co nejlepší. Celý 

obsahový plán byl vytvořen takovým způsobem, aby podporoval a šířil základní 

myšlenku pořádaných závodů.  

Klíčová  

slova:       propagace, surf, zdravotně postižení, adaptivní surfování, sociální sítě, Instagram 

 



Abstract 

Title:   Application of social media as a modern tool for marketing communication for 

adaptive surf contest  

Objectives:  The main objective of this diploma thesis is to create a content plan to improve 

propagation of Bali Adaptive Pro surf contest. Content plan will be made for 

social media platform – Instagram. 

 

Methods:   There are two quantitative methods in this thesis. The first method is monitoring 

the Bali Adaptive Pro instagram profile. Another method is an in-depth 

interview. Monitoring method was chosen to obtain data and information that 

could be improved. In-depth interviews were conducted to understand adaptive 

surfing and to find practical advice in digital marketing. The first respondent is 

Jan Považan. Jan is a co-founder of the non-profit organization Adaptated, which 

is trying to motivate handicapped people to start with adrenaline sports. In 

particular, Jan's own experience with adaptive surfing and as a participant in 

adaptive surfing races in California was beneficial for this research. The second 

respondent is Hynek Zbořil, who has great working experience in digital 

marketing. In this thesis, there are useful information about individual functions 

and possibilities in the online world and also about trends in social media 

described. 

      

Results:  The result of this diploma thesis is the design of a content plan for Instagram 

bussines profile Bali Adaptive Pro surf race. The proposal was created on the 

basis of an analysis of the existing profile and theoretical background. 

Furthermore, two in-depth interviews helped the proposal. One of the interviews 

helped illustrate the situation from the world of adaptive surfing. The second 

interview provided information of digital marketing. The final design combines 

the use of Instagram's features, tools, options and trends to deliver the best 

possible communicated content. The entire content plan has been designed in 

such way as to support and disseminate the basic idea of the organized events. 
 

Keywords:  promotion, surf, handicap people, adaptive surf, social media, Instagram 



 7 

Obsah 

1 ÚVOD ................................................................................................................................ 9 

2 CÍLE A ÚKOLY .............................................................................................................. 10 

3 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ............................................................................. 11 

3.1 INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE.......................................................... 12 

3.2 CÍLE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE .......................................................................... 13 

3.3 MARKETING A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE VE SPORTU ........................................ 14 

3.4 TRENDY V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI ................................................................. 15 

3.5 INTERNETOVÝ MARKETING........................................................................................ 18 

3.6 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU ......................................................... 21 

3.7 SOCIÁLNÍ SÍTĚ ........................................................................................................... 26 

3.8 INSTAGRAM ............................................................................................................... 29 

3.8.1 Komunikace na Instagramu .................................................................................. 32 

3.8.2 Funkce na Instagramu .......................................................................................... 33 

3.8.3 Tvorba obsahu ...................................................................................................... 34 

3.8.4 Propagace ............................................................................................................. 40 

4 SURFING ......................................................................................................................... 44 

5 METODIKA PRÁCE ....................................................................................................... 45 

5.1 MONITOROVACÍ VÝZKUM .......................................................................................... 45 

5.2 HLOUBKOVÝ ROZHOVOR ........................................................................................... 46 

6 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT ........................................................................... 50 

6.1 MONITORING INSTAGRAMU ....................................................................................... 50 

6.1.1 Celkový počet fanoušků ....................................................................................... 51 

6.1.2 Aktivita uživatelského účtu .................................................................................. 52 

6.1.3 Aktivita fanoušků ................................................................................................. 52 

6.1.4 Publikum .............................................................................................................. 54 

6.1.5 Interakce s fanoušky (engagement) ...................................................................... 55 

6.2 SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ Z HLOUBKOVÉHO ROZHOVORU 1 ................................................... 57 

6.2.1 Představení ........................................................................................................... 57 

6.2.2 Adaptivní surfování .............................................................................................. 57 

6.3 SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ Z HLOUBKOVÉHO ROZHOVORU 2 ................................................... 59 



 8 

6.3.1 Představení ........................................................................................................... 59 

6.3.2 Sociální sítě – trendy ............................................................................................ 59 

6.3.3 Sociální sítě – tvorba obsahu ................................................................................ 61 

6.3.4 Sociální sítě - propagace ...................................................................................... 62 

7 NÁVRH OBSAHOVÉHO PLÁNU ................................................................................. 64 

7.1 CÍLE NÁVRHU OBSAHOVÉHO PLÁNU .......................................................................... 64 

CÍLOVÁ SKUPINA ................................................................................................................... 65 

7.2 NASTAVENÍ PROFILU ................................................................................................. 66 

7.3 OBSAH ....................................................................................................................... 68 

7.4 ČETNOST PŘÍSPĚVKŮ ................................................................................................. 71 

7.5 VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ ............................................................................... 71 

7.6 INSTAGRAM ADS ........................................................................................................ 77 

7.7 ROZPOČET ................................................................................................................. 78 

8 DISKUZE ......................................................................................................................... 80 

9 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 82 

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................. 84 

11 SEZNAM OBRÁZKU, SCHÉMAT A TABULEK ........................................................ 89 

 

  



 9 

1 Úvod 

Společnost se vyvíjí neuvěřitelně rychle, stejně tak rychle se vyvíjejí i technologie. Ačkoli starší 

generace rozšiřování internetu, mobilních zařízení a sociálních sítí spíše kritizuje, mladší 

generace si už bez nich nedokáže svůj život představit. V mnoha činnostech nám dnes internet 

usnadňuje každodenní životy. Mimo jiné s sebou přináší i řadu změn a možností. Jednou z nich 

je stále větší popularita sociálních sítí, díky kterým se mění podoba mezilidské komunikace. 

V digitálním světě je komunikace mnohem rychlejší a zároveň neexistují takové hranice 

a překážky jako ve světě reálném. Přes sociální sítě nejen komunikujeme, ale 

hodnotíme, sdílíme a také se inspirujeme.  Sílu sociálních sítí si uvědomují nejen běžní 

uživatelé, ale také společnosti. Ty v dnešní době používají sociální sítě v hojné míře jako 

nástroj marketingové komunikace.  

Surfování je populárním sportem, o kterém se dříve v České republice tolik nemluvilo. Ačkoli 

Česká republika leží ve vnitrozemí, spousta Čechů velmi rádo cestuje za tímto sportem. 

Surfování je oblíbený sport po celém světe, vzdálenost oceánu ale nemusí být jediným limitem 

pro vykonávání tohoto sportu. Pro spoustu osob může tímto limitem být jejich fyzický 

handicap. Právě surfové závody Bali Adaptive Pro mají ale všechny přesvědčit, že handicap 

není žádným limitem.  

Spojením sociálních sítí a populárního sportu – surfování, lze v dnešní době dosáhnout na 

sociálních sítích velkého úspěchu. Pro dosažení úspěchu je ale důležité naplánovat správnou 

marketingovou strategii. Jednou z části strategie je tvorba obsahového plánu, kterému se bude 

věnovat tato diplomová práce. V první, teoretické části se zaměří na marketingovou 

komunikaci, internet a sociální sítě. V této části bude také popsáno, co je surfování a součástí 

bude i stručný přehled o adaptivním surfování. Text se bude věnovat také nejnovějším trendům 

na sociálních sítích, konkrétně na Instagramu. Druhá část závěrečné práce se zaměřuje přímo 

na tvorbu obsahového plánu pro sociální síť Instagram. Nejdříve proběhne analýza a na základě 

výsledků z analýzy a teoretických východisek bude navržen obsahový plán pro surfové závody 

Bali Adaptive Pro. 

Za cíl práce si autorka stanovila navrhnout obsahový plán a vylepšit marketingovou komunikaci 

surfových závodů Bali Adaptive Pro s využitím sociálních sítí, konkrétně Instagramu, přičemž 

tento plán bude později aplikován na druhý ročník již zmiňovaného závodu.  

V práci budou využity knižní i internetové zdroje. Vzhledem k charakteru tématu a prostředí 

sociálních sítí, je klíčové čerpat z aktuálních zdrojů. A to především u kapitol týkající se 

sociálních sítí, Instagramu a nových trendů.  
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2 Cíle a úkoly 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout obsahový plán a vylepšit marketingovou 

komunikaci surfových závodů Bali Adaptive Pro s využitím sociálních sítí, konkrétně 

Instagramu, přičemž tento plán je rozepsán a aplikován na druhý ročník již zmiňovaného 

závodu. 

 

Aby mohlo být dosaženo hlavního cíle závěrečné diplomové práce, je potřeba postupně 

realizovat následné dílčí úkoly:  

1. Nejdříve je nutné udělat rešerši odborné literatury. 

2. Dále zvolit vhodné nástroje marketingové komunikace. 

3. Udělat analýzu klíčových slov pro zmapování prostředí. 

4. Monitorování instagramového účtu Bali Adaptive Pro za účelem získání dat. 

5. Vytvoření tematických okruhů pro hloubkové rozhovory. 

6. Realizace hloubkového rozhovoru s adaptivním surfařem a spoluzakladatelem 

neziskové organizace Adapted za účelem pochopení komunity a problematiky 

adaptivního surfingu. 

7. Realizace hloubkového rozhovoru se specialistou na digitální marketing za účelem 

zmapování nových trendů a využití praktických rad při tvorbě obsahu pro sociální sítě. 

8. Analyzovat výsledky hloubkových rozhovorů. 

9. Vyhodnotit a zpracovat výsledky získaných dat ze zmíněného instagramového účtů. 

10. Vytvoření návrhu obsahového plánu závodů Bali Adaptive Pro pro Instagram.  
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3 Marketingová komunikace 

Čím jsou země hospodářsky vyspělejší, tím více se na trhu objevuje stále větší počet 

ekonomických subjektů. Bezprostřední tok informací mezi spotřebitelem a výrobcem se tedy 

stává složitější. Moderní marketingová komunikace se proto stává významným prvkem. I když 

se marketingová komunikace od 90. let velmi zásadně změnila, pořad zůstává fakt, že 

komunikace je na trhu se zákazníkem nejvýznamnějším prvkem marketingu. Dle Horákové 

(1992) je možno pojem marketingová komunikace a marketingová propagace považovat za 

totožné. Jednotnou teorii není možno určit, a proto existuje mnoho úhlů pohledu na tuto 

problematiku. Horáková (1992) pak definuje propagaci/komunikaci jako „důležitý nástroj 

marketingu, který zprostředkovává informační tok způsobem výhodným pro obě zúčastněné 

strany.“ Přínosem pro spotřebitele je, že se na trhu orientuje mnohem snadněji, a tedy pociťuje 

větší užitek z výrobku či služby. Výhodou pro výrobce je pak méně nákladný přístup na trh. 

„Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, přesvědčovat 

a upomínat spotřebitele-přímo či nepřímo-o výrobcích nebo značkách, jež prodávají.“ 

(Kotler, 2013, str. 516). Kotler (2013) také uvádí, že funkčnost marketingové propagace se 

projeví ve chvíli, kdy poukážeme na použití výrobku. Tím se myslí, jak, proč, kým, kdy a kde 

je výrobek použit. Tyto imaginace mohou vzbudit v zákazníkovi touhu si výrobek zkusit na 

vlastní kůži.  

K vytváření image nejvíce pomáhá propojení značky s různými událostmi, pocity a zážitky. 

Králíček Azurit spojený s pocitem čistoty a hebkosti zůstane v paměti snad každému, který 

reklamu viděl. Karlíček a Král (2016, str. 10) popisují marketingovou komunikaci jako „řízené 

informování a přesvědčování cílových skupin, s jehož pomocí naplňují firmy a další instituce 

své marketingové cíle.“ V dnešní době je komunikace se zákazníkem jednou ze stěžejních 

činností marketingu. Na tento prvek by měl být kladen důraz a není dobré ho ponechávat 

náhodě. Produkt či služba mohou být jakkoliv zajímavé a perspektivní, ale bez správné 

komunikace na trhu téměř neviditelné. Je důležité, aby se z jednotlivých komunikačních aktivit 

stal ucelený komunikační program.  

Ucelený soubor všech komunikací těchto subjektů se nazývá komunikační mix. Tento mix je 

používán pro dosažení marketingových cílů. Standardně se využívají čtyři hlavní komunikační 

nástroje. Reklama, osobní prodej, podpora prodeje a public relations. Jednotlivé nástroje pak 

mají několik specifických možností, které jsou využity při komunikaci s okolím. Marketingová 

komunikace musí současně korespondovat s celým marketingovým mixem.  



 12 

I za přítomnosti správné komunikace kampaň nebude efektivní, jestliže produkt nebude mít 

dobrý potenciál, nebude mu nastavena vhodná cena a distribuce nebude dostatečná (Karlíček 

a Král, 2011). Je tedy nezbytné, aby komunikaci řídili zkušení marketingoví manažeři a aby tak 

vytvořili efektivní a účinnou strategii.  

3.1 Integrovaná marketingová komunikace 

Důležitým prvkem je přeměna marketingové komunikace z historie do podoby, jakou ji známe 

dnes. Kotler (2007) popisuje, že podoba marketingové komunikace je ovlivněna dvěma faktory. 

Za prvé, marketéři se stále více snaží přiblížit zákazníkovi. Hromadný marketing už je 

naprostou historií. Kotler (2007) popisuje, že dochází k přeměně na koncept segmentovaného 

marketingu. Neustále se vyvíjející technologie jsou druhým faktorem. Jedná se o proces 

globalizace, ve kterém právě novější technologie vystupují více do popředí. Samozřejmostí 

je, že od roku 2007 se mnohé změnilo. Faktem ale zůstává, že firmy se snaží produkt co nejvíce 

přibližovat zákazníkovi a díky nově vznikajícím technologiím je to snadnější než kdy předtím. 

Právě díky internetu a sociálním sítím je pro firmy mnohem jednodušší se zákazníkovi přiblížit 

a zjistit, jaké má momentální preference a potřeby. Technologie umožňují nové způsoby 

komunikace se zákazníkem a pomáhají získat informace o zákazníku samotném. Komunikační 

prostředí se neustále mění a je potřeba na něm neustále pracovat. Se svými klady nese nové 

prostředí i své zápory. Firmy se musí snažit komunikovat a vytvářet strategie tak, aby zákazník 

nebyl zmaten. 

Velké množství komunikačních sdělení pomocí několika různých nástrojů a vytvářené různými 

odděleními může vést zákazníka ke zmatenému vnímání image. „Až příliš často nejsou firmy 

schopné integrovat různé komunikační kanály, které využívají. Výsledkem pro spotřebitele je 

komunikační mišmaš.“ (Kotler, 2007, str. 817) 

Právě kvůli rostoucím zmatkům některé z firem přecházejí na koncept integrované 

marketingové komunikace. „Integrovaná marketingová komunikace je koncepce, v jejímž 

rámci společnost pečlivě integruje a koordinuje množství svých komunikačních kanálů, aby 

o organizaci a jejích produktech přinesla jasné, konzistentní a přesvědčivé sdělení.“ 

(Kotler, 2007, str. 818) Podle Přikrylové (2019) se v pojetí moderního marketingu neuvádí 

marketingová komunikace pouze jako součást marketingového mixu, ale v mnohém širším 

pojetí. Provazuje se s řízením lidských zdrojů a také klade důraz na otázky týkající se obecného 

zájmu. Důležitým termínem je CSR (corporate social responsibility). Jedná se o ucelený 

program společenské zodpovědnosti. Provází jej tři základní pilíře. Odpovědnost vůči 

životnímu prostředí, sociální a ekonomické oblasti.  
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Integrovaná marketingová komunikace je „ucelený proces zahrnující analýzu, plánování, 

implementaci a kontrolu veškeré osobní a neosobní komunikace, médií, sdělení a nástrojů 

podpory prodeje, které jsou zaměřeny na vybranou cílovou skupinu zákazníků“ (Přikrylová 

2019, str. 53). 

Americká asociace reklamních agentur popisuje integrovanou marketingovou komunikaci jako 

„koncepce plánování marketingové komunikace, která respektuje novou hodnotu, jež vzniká 

díky ucelenému plánu, založenému na poznání strategických rolí různých komunikačních 

disciplín, jako je obecná reklama, přímý kontakt, podpora prodeje a public 

relations, a kombinuje je s cílem vyvolat maximální, zřetelný a konzistentní dopad.“ (Americká 

asociace reklamních agentur in Pelsmacker, 2003, str. 29)  

Jak můžeme z výše uvedeného chápat, dnešní doba si žádá čím dál propracovanější a cílenější 

metody, jak oslovit zákazníka. Proto se významnou složkou propagačního mixu stává přímý 

marketing.  Pro účely této diplomové práce se pak konkrétně jedná o jeden z nástrojů přímého 

marketingu, a to marketing on-line.  

3.2 Cíle marketingové komunikace 

Nejdůležitějším rozhodnutím manažerů jsou správně nastavené cíle. Cíle by měly mít pozitivní 

vliv na image firmy. Dílčí cíle marketingové komunikace musí vycházet ze strategických 

marketingových cílů. Ovlivnit formulaci cílů může být zapříčiněno charakterem cílové 

skupiny, nebo například stádiem životního cyklu produktu či značky. Autorka Přikrylová 

(2019) uvádí cíle, mezi které patří: 

1. Budování a pěstování značky 

2. Poskytnutí informací 

3. Vytvoření a stimulace poptávky 

4. Diferenciace značky, produktu a firmy 

5. Důraz na užitek a hodnotu výrobku 

6. Stabilizace obratu 

7. Posilování firemního image 

Správně stanovené cíle jsou totiž alfou a omegou celého plánování. Stanovení cílů umožňuje 

firmám určit co, kdy a jakým způsobem má být splněno. Dá se popsat, že cíle dávají dohromady 

myšlenky a představy všech pracovníků, kteří se na komunikační kampani podílejí.  

Podle Karlíčka a Krále (2011) mezi nejdůležitější komunikační cíle patří: zvýšení 

prodeje, zvýšení povědomí o značce, zvýšení loajality ke značce, stimulace chování směřující 

k prodeji a budovaní trhu. Karlíček a Král (2011) také uvádějí, že důležitým cílem je ovlivnění 
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postojů ke značce. Postoje mají tři provázané složky, kdy vzájemné propojení složek ovlivňuje 

asociace zákazníka se značkou. Kampaně vytvořené s cílem na tyto postoje jsou koncipovány 

především za účelem změny image. Složky postojů jsou tvořeny složkou kognitivní, která 

vychází z názoru a znalostí o dané značce. Dále emocionální složka, která představuje pocity 

zákazníka spojené se značkou. Tato složka je založena na principu neznalosti. Zákazník není 

často dostatečně informován o dané značce, a tak se řídí svými emocemi. Třetí složkou je 

složka behaviorální, kdy cílová skupina jedná k určité značce nějakým způsobem. Toto jednání 

je ovlivněno zejména reklamou, která vytvoří v zákazníkovi představu o značce, a touto 

představou se zákazník řídí nadále (Karlíček, Král, 2011). Při plánování marketingové 

komunikace pro adaptivní surfové závody je možné využít právě těchto tří složek. Lidé již 

mohou být seznámení se surfingem či adaptivním surfování. Mohou mít ale pocit, že se to 

netýká přímo jich, jelikož nežijí u oceánu, nebo popřípadě jsou to právě osoby 

s handicapem, kteří si myslí, že nemohou již žádný sport vykonávat. Jejich názory je tedy 

potřeba změnit. Marketingová komunikace tedy má za cíl toto myšlení ovlivnit a ukázat 

(obrazně řečeno), že nic není nemožné. 

3.3 Marketing a marketingová komunikace ve sportu 

Sportovní marketing má ve světově literatuře mnoho ucelených pohledů. Ve své publikaci 

Management a marketing sportu sepsala Čáslavová (2009, str. 99) definici zahraničních autorů 

Mullin, Hardy, Sutton: „Sportovní marketing vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu 

podněty a přání sportovních zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny“ 

(Mullin, Hardy, Sutton in Čáslavová, 2009, str. 99). Američtí autoři Pittsová a Stotlar 

uvádějí, že sportovní marketing je „proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu 

oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby 

a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ (Pittsová a Stotlar in Čáslavová, 2009, str. 99) 

V České republice je také několik autorů zabývajících se spojením sport a marketing. Jak 

popisuje Čáslavová (2009), je používání marketingu ve sportu od roku 2009 zřetelné. Jeho 

význam roste a používá ho stále více organizací, které ve své výrobě mají cokoli se sportem 

spojené. Využívají ho také firmy, marketingové agentury i samotné sportovní organizace. Na 

tomto trhu pak vzniká soutěž o získání zákazníka či boj s konkurenčními obchodními 

společnostmi.  

Přínos marketingu tělesné výchově a sportu 

Čáslavová (2009) přichází s několika marketingovými skutečnostmi, které mají pozitivní 

přínos na tělesnou výchovu a sport. Marketing stanovuje, pro koho je nabídka sportovních 
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produktů určena. Dále rozlišuje nabídku sportovních produktů na činnosti, které mohou být 

finančně výhodné a které naopak ne. Vymýšlí propagaci sportu, určuje, jak dosáhnout 

ekonomických, sportovních i sociálních cílů, a získává finanční zdroje, které podporují rozvoj 

neziskových aktivit. Finanční zdroje mohou být brány i jako negativní prvek. Finance mnohdy 

nařizují sportovnímu prostředí, co má dělat. Zároveň dostatečně nerespektují sportovní 

odbornost. Jedním z negativ může také být větší náchylnost k zakázaným látkám ve 

sportu, zejména pak formou dopingu za účelem dosažení určité úrovně sportovního výkonu 

(Čáslavová, 2009). 

Ve světě sportovního marketingu existuje široká škála možností propagace sportu. Všechny 

aktivity jsou vytvořeny tak, aby stimulovaly zájem a povědomí zákazníka a byly pro něj 

atraktivní. Propagace je nejlepší cestou, jak mohou sportovní marketéři komunikovat se 

zákazníky a informovat je, přesvědčit je a připomenout jim důležitosti produktu.  

Využití sociálních sítí je výborným nástrojem pro neustálou interakci se zákazníky. Je velmi 

snadné, a ne příliš nákladné své zákazníky či ty potenciální informovat o nové události. 

Postupně je pak jednoduché zákazníkům připomenout, že se událost blíží 

(Stewart, Smith, 2015). Sportovní marketingová komunikace je proces, pomocí kterého lidé 

pohybující se ve sportovním prostředí sdílejí symboly, a vytvářejí tak interakci mezi sportovním 

prostředím a spotřebitelem (Hopwood, Kitchin, Skinner, 2010). 

3.4 Trendy v marketingové komunikaci 

Za posledních dvacet až třicet let byly definované nové oblasti marketingu. Některé z trendů 

jsou založeny na využití specifických technologií (social media marketing), u jiných se jednalo 

o směry v marketingové propagaci založené na specifických podmínkách, tedy na 

prostředí, kde se komunikovalo (ambient marketing), a v neposlední řadě marketingy založené 

na emocionální reakci (guerilla marketing). Přikrylová (2019) uvádí, že jednotlivé druhy 

marketingu již byly popsány v několika publikacích. Autorka se soustředí spíše na konkrétní 

oblasti, které posouvají marketingovou komunikaci a udržují ji relevantní. Jedná se 

o personalizaci, automatizaci a eventizaci. Personalizace jakožto přesnější zacílení komunikace 

zároveň klade důraz na emocionální stránku zákazníka. S personalizaci autorka úzce spojuje 

emoce. Tvrdí, že „emoce a emocionální rozměr marketingové komunikace budou určitě 

i v nedaleké budoucnosti stále častěji zmiňovaným a využívaným nositelem sdělení“ 

(Přikrylová, 2019, str. 270). Další výzvou je automatizace. Zde autorka popisuje technický 

a technologický vývoj na poli informačních a komunikačních technologií.  
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Jedná se zejména o využití virtuální reality a umělé inteligence. Velkým trendem digitalizace 

je práce s tzv. big data. Jedná se o propojení tří elementů, které souvisí s rozvojem informačních 

technologií. Je to nárůst objemu, rychlosti a rozmanitosti dat. Tento nástroj se dá také velmi 

dobře využít při získávání informací o konkurenci. Přikrylová (2019, str. 275) uvádí odhad, že 

„drtivá většina všech firemních procesů a činností projde v následujících pěti letech 

dramatickou proměnnou právě v důsledku digitalizace a možnosti využití dostupných dat.“ 

Poslední výzvou je eventizace. Jedná se o snahu vytvořit marketingové sdělení, kterému bude 

příjemce věnovat velkou pozornost v čase, kdy je vyprodukováno. 

Nové směry marketingové komunikace přicházejí každý den, časopis Forbes (2018) vytipoval 

následujících dvanáct trendů v marketingové komunikaci pro rok 2018: 

1. Virtuální realita 

2. Interaktivní obsah 

3. Pinterest 

4. Umělá inteligence 

5. Obsah generovaný zákazníky a uživateli 

6. Hlasové vyhledávání 

7. Upřímnost 

8. Chatboty 

9. Account – based content marketing 

10. Vzdělávání zákazníků 

11. Experimential marketing 

12. Influencer marketing 

 

Pinterest je skvělým nástrojem pro inspiraci při tvoření obsahu na sociální sítě. Na světě existuje 

již skoro všechno, a proto přijít s něčím opravdu novým je náročný proces. Inspirovat se na 

platformách jako je Pinterest, je usnadňující pro všechny osoby, které vytvářejí content na 

sociální sítě. Influencer marketing je dalším nástrojem, který usnadňuje šíření povědomí o dané 

události. Zejména při pořádání události, jako jsou surfové závody pro handicapované osoby, je 

tento druh marketingu vhodný. Samotní influenceři se snaží na sociálních sítích pomáhat právě 

podobným událostem, kde se jedná o pomoc jakéhokoli charakteru.  

Pro splnění cíle této diplomové práce zde bude popsán nový směr v marketingové 

komunikaci, konkrétně content marketing. Kapitola 7.4 Obsah dále uvádí, jak postupovat při 

vytváření obsahu pro konkrétní sociální síť – Instagram. 
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Content marketing 

Content marketing neboli obsahový marketing je způsob publikování obsahu na internetu, který 

umožňuje zapojit, vzdělávat a propojovat zákazníky. Kromě výše zmíněného content marketing 

velmi dobře zviditelňuje a prodává firmu. Podle mediálního slovníků uvedeného na webu 

mediaguru.cz jde hlavně o vytváření relevantního a atraktivního obsahu, pomocí kterého je 

firma schopna získat nové či udržet stávající zákazníky. Podstatné je pravidelně a cíleně 

poskytovat zákazníkům hodnotné informace, postupem času tak získávat jejich loajalitu 

(mediaguru.cz, 2019). Obsahový marketing je marketingový a obchodní proces pro vytváření 

a distribuci relevantního a hodnotného obsahu k přilákání, získání a zapojení jasně 

definovaného cílového publika. Cílem je, aby zákazník reagoval na obsah a aby tato akce byla 

proměněna v zisk firmy (Patrutiu, 2015). 

Je evidentní, že všechny marketingové komunikace by měly mít konkrétní informační obsah. 

Přikrylová (2019) popisuje, že obsahový marketing vychází z filozofie, kde zákazníci jsou 

v čase a místě vždy schopni vnímat zajímavé a relevantní marketingová sdělení. Marketéři mají 

za úkol určit vhodný kanál a obsah, který je podnětný právě na místě, kde se zákazník v daný 

moment nachází. The Internet Marketing Academy (2011) doporučuje následující: 

- Content marketing by měl být informativní, edukativní, zábavný.  

- Informace musí být hodnotné a relevantní. 

- Měla by být nastavena správná marketingová strategie, aby daný obsah podpořila. 

- Obsahový marketing může být ve formě zvuku, videa, textu, eventu a dalších mediálních 

nástrojů.  

- Jako v každém marketingu, i zde je důležité správné cílení na vybraný segment.  

Podle Přikrylové (2019) jsou rozlišovány čtyři kvadranty matice obsahového marketingu. Jedná 

se o zábavu, inspiraci, vzdělávání a přesvědčování. Autorka dále uvádí, že speciální částí 

obsahového marketingu je marketing, který si zákazníci vytvářejí sami. Jedná se o tzv. UGC 

(user generated content). Právě obsah vytvářený samotnými lidmi je nejupřímnější a pro ostatní 

autentický. Při komunikaci na sociálních sítích a za proudění velkého množství informací každý 

den je UGC skvělým nástrojem, jak vzbudit pozornost ostatních uživatelů na síti. Více k tomuto 

tématu bude popsáno v kapitole 3.8.3 Tvorba obsahu. 
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3.5 Internetový marketing 

„Internet představuje největší revoluci v oblasti komunikace od vynálezu knihtisku.“ (Leboff 

,2011, str. 25) Leboff (2011) dále popisuje, že nejde jen o nový prostředek ke 

komunikaci, nýbrž o velmi zásadní proměnu z hlediska zapojení do komunikace. Internet 

dokáže zprostředkovat konverzaci mezi milióny lidí způsobem, který doposud nezvládlo žádné 

jiné médium. Díky tomuto médiu jsme schopni šířit a sdílet myšlenky v globálním měřítku, což 

je velmi osvobozující.  

Podle webu Statistiky.wz.cz je ke dnu 20.10.2019 více než 3,15 miliard uživatelů připojeno 

k internetu. Jeho pokrytí je obrovské, a i nadále poroste (Světové statistiky on-line, 2019).  

Internetový marketing je pojem, který řada lidí využívá v běžné komunikaci. Pro mnohé z nich 

může však být obsah pojmu zavádějící. Halada (2015) definuje, že internetový marketing se 

zabývá využíváním internetové sítě k marketingovým účelům. Jak uvádí Janouch 

(2010), většina firem v dnešní době spravuje své internetové stránky, ale o marketingu toho 

příliš moc nevědí. Podle něj vyžaduje internetový marketing trpělivost. Zároveň dokáže otevřít 

firmám nové možnosti a změnit tak tradiční přístupy. Velkou výhodou je možnost vše 

vyhodnocovat a měřit. Na tuto činnost je ale potřeba být nejen dobrý marketér, ale zároveň 

vlastnit technické znalosti. Internet známe již dlouho, první reklama na internetu se však 

objevila v roce 1994. Firmy i jednotliví manažeři pochopili, že potenciál internetu je obrovský. 

Důležité bylo nejen toto zjištění a nápady marketérů, ale hlavně umění dostat tyto nápady 

k lidem, což v té době bylo technický náročné. Omezený přístup lidí k internetu nedával firmám 

takové možnosti, jako je tomu v dnešní době. Jakmile firmy dokázaly analyzovat zákaznické 

názory, preference a připomínky k produktům, vyvíjel se tak i samotný marketing na internetu. 

Nejvíce zejména v roce 1996, kdy vzrostl počet uživatelů internetu. Až se tak internet stal 

samostatným nástrojem pro marketing (Janouch, 2010). Autor tvrdí, že v zemích, kde lidé 

využívají vyspělé technologie, se tak stal internetový marketing významnější než marketing 

klasický. Dále popisuje, že éra masového marketingu byla příliš dlouhá a lidé začali být 

otrávení klasickými médii, jako je například televize.  

Situaci naznačuje známým bonmotem: „Brzy nastane doba, kdy reklama bude přerušována 

filmem.“ Problémem reklamy, tedy marketingu jako takového, je, že produkty jsou zákazníkům 

nabízeny bez znalosti jejich preference. Lidé tedy přestávají reklamě věřit a snaží se jí vyhnout. 

Kdykoli zapnete televizi, vyskakují na vás reklamy od slev na maso přes krmivo pro psy až po 

hračky pro děti. Je ale možné, že jste vegetarián, který doma nemá ani děti ani psa. Reklama se 

tedy stává naprosto neúčinnou a pro vás naprosto nepřínosnou. Marketingem se samozřejmě 

nerozumí jen reklama, ale celý proces. K tomuto faktu slouží skvěle právě internet. Pomocí 
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tohoto nástroje dokážeme zjistit potřeby a požadavky zákazníků tak, abychom jim dokázali 

nabídnout produkt, který pro ně bude mít přidanou hodnotu, a na druhou stranu firmě přinese 

zisk. Důležitým pojmem internetového marketingu je hypertextový odkaz neboli link.  

„Odkaz představuje rozšíření tématu, na který návštěvník webu soustřeďuje svou pozornost. 

Téma je tímto způsobem dále obohaceno nebo posunuto k souvisejícím tématům“ 

(Janouch, 2010, str. 15). Ačkoli se internet a marketing na internetu neustále posouvá 

dál, podstata se nemění. V současnosti i budoucnosti bude stále platit, že důležité je znát 

principy marketingu jako takového. Bez stanovení cíle a taktiky, jak ho dosáhnout, neuspěje 

nikdo ani v 21. století. 

Výhody internetového marketingu 

Internetový marketing přináší mnoho výhod nejen pro firmy, ale také pro zákazníky z hlediska 

výběru možností. Jestliže se zaměříme na výhody marketingu na internetu oproti off-line 

marketingu, najdeme jich celou řadu. Podle Janoucha (2010) to je:  

- Monitorování a měření 

- Individuální přístup  

- Dynamický obsah   

- Komplexnost 

- Dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

 

Monitorování neboli sledování jednotlivých kroků zákazníka při návštěvě webových stránek. 

Každodenní dostupnost, zejména díky chytrým mobilním telefonům. Zákazníka můžeme 

oslovit několika způsoby najednou, proto je zde uvedena zmínka o komplexnosti. Postupem 

času se rozvíjejí a zdokonalují nová multimédia, newslettery či bannerová reklama, a tak je 

několik možností, jak zákazníka oslovit. Díky schopnosti sledovat kroky zákazníka na 

internetu, jsme schopni nastavit klíčová slova tak, aby vybraná cílová skupina navštívila náš 

web. A v neposlední řadě se jedná o dynamický přístup, tedy o to, že nabídka se dá měnit 

neustále. Můžeme reagovat a měnit obsah podle určité situace, a to velmi rychle. Další výhody 

shrnuje ve své publikaci Machková (2015). Ta je rozděluje právě ze dvou pohledů. Tyto výhody 

jsou popsány v tabulce č.1. 
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Tabulka 1 - Výhody pro podnikatele a spotřebitele 

Výhody pro podniky Výhody pro spotřebitele 

• snižování nákladů, 

• zefektivnění distribuční cesty, 

• oslovování zákazníků kdekoliv, 

• personifikace nabídky, 

• jednání přímo s cílovými skupinami 

zákazníků, 

• pružné změny dodavatele 

• lepší přístup k informacím, 

• možnost většího výběru z řady nabídek, 

• nenáročný nákup, 

• úspora času, 

• pohodlí, 

• individualizovaný přístup a komunikaci s 

nabízejícími, 

• cenové úspory a řadu jiných výhod 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Machková (2015) 

 

Dnes již některé firmy zcela opustily off-line prostředí a investují veškerý čas a peníze do 

prostředí on-line. Zda je toto správná volba, nejde posoudit. To, že internet zcela změnil 

marketing dnešní doby, můžeme říct téměř bezpochyby.  

Mezi zcela nejnovější trendy roku 2019 patří spojení on-line a off-line marketingu. Toto spojení 

vzniklo především, protože čím dál více osob bylo přehlceno informacemi a snažilo se internetu 

doslova utéct. Lidé vypínají svá mobilní zařízení, odpojují se od sociálních sítích a dávají si 

tzv. digitální detox. Tohoto jevu si některé firmy začaly všímat a stále vymýšlejí nové strategie 

a možnosti, jak svět on-line a off-line propojit co nejlépe.  

Janouch (2010) tvrdí, že pojmy on-line marketing a marketing na internetu musíme rozdělit. 

Internetový marketing zahrnuje veškeré marketingové aktivity na internetu, kdežto on-line 

marketing tento pojem rozšiřuje o stejné aktivity používané přes mobilní a podobná zařízení. 

Podle WARDA (2016) lze on-line marketing definovat jako: „Věda a umění o prodeji výrobku 

a služeb přes digitální sítě, jako je internet a mobilní sítě“.  

Tato definice popisuje on-line marketing jako vědu a umění prodávat výrobky skrze digitální 

sítě. To on-line marketing bezesporu je. Tak jako každá věda, i internetový marketing se 

neustále vyvíjí. Proto je potřeba ho neustále studovat a vymýšlet nové způsoby, jak co nejlépe 

výrobky komunikovat. 

Rozdíl mezi těmito pojmy je však velmi malý. V dnešní době jsou chytré mobilní telefony 

téměř vždy využívány jako běžný počítač s klasickým internetovým prohlížečem. Pro účely 

této diplomové práce tedy nebudeme pojmy rozdělovat.  
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Přikrylová (2019) uvádí, že on-line marketing bývá v poslední době zařazován jako zcela nová 

složka komunikačního mixu. Popisuje tento jev jako omyl. Uvádí, že marketing je pouze 

jeden, a není možné ho striktně dělit na on-line či off-line. Podle ní se dá marketing rozdělit 

pouze na efektivní či neefektivní, tedy podle toho, zda je firma schopna plnit své cíle či nikoli. 

Zároveň je potřeba pochopit, že on-line marketing je v neustálém propojení s s  off-line 

světem, a jeden bez druhého by nemohl velmi dobře fungovat. Například, jestliže bude událost 

výborně komunikována na sociálních sítích, informace se dostane ke všem majitelům 

sociálních sítí, ale dále se už mnohdy nerozšíří. V případě komunikace surfových závodů 

pořádaných na Bali je důležité zvolit i jiné formy propagace. Mohou to být informační letáky 

v místech surfhousů, či kaváren tak, aby i místní obyvatelé bez internetu, měli o události 

přehled.  

Proces internetového marketingu lze shrnout jednoduše. Jako při každém marketingu musíme 

nejdřív stanovit reálné cíle, musíme dobře poznat zákazníka a porozumět jeho 

potřebám, správně komunikovat a následně nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt 

(Přikrylová, 2019). 

3.6 Marketingová komunikace na internetu 

Internet přinesl mnoho změn i v oblastech, jako je tvorba cen, náklady, distribuční kanály apod. 

Nejdůležitější změnou je však právě komunikace, proto se v řadě zemích využívá rovnítko mezi 

pojmy internetový marketing a marketingová komunikace na internetu. Jak se proces 

komunikace mění v čase, hezky uvádí Janouch (2010).  

Když mezi sebou chtěli lidé komunikovat před 40 lety, poslali si dopis, před 20 lety k tomu 

posloužila pevná linka, před 10 lety si již lidé volali téměř kamkoli, pokud vlastnili mobilní 

telefon, před 5 lety stačilo zaslate-mail a dnes v roce 2019 lidé zanechávají zprávu na sociálních 

sítích.  

Na internetu je důležité komunikovat všemi nástroji, nejen spravováním webových stránek, ale 

také popisovat svou nabídku v článcích či účastnit se dění na sociálních sítích. Na internetu jsou 

všechny aktivity propojeny a vzájemně se doplňují. Celková přítomnost na internetu 

a zanechávání stop se nazývá on-line reputace. Trh na internetu je konverzace. Lidé mezi sebou 

komunikují bez jakýchkoli zábran či omezení, a to naprosto o všem a velmi rychle.  

Pro komunikaci na internetu je potřeba mít prostředí, kde můžeme komunikovat se zákazníkem. 

Mohou to být webové stránky, e-shopy, sociální sítě, blogy a další prostory. Samotné prostředí 

se však ještě nepovažuje za marketingovou komunikaci. Jedná se o nutný prostředek ke 

komunikaci se zákazníkem.  
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Na následujícím schématu č. 1 lze vidět komunikační mix pro internet podle Janoucha 

(2010), který na rozdíl od standardního komunikačního mixu neobsahuje položku osobní 

prodej. Toto rozdělení slouží k dobré přehlednosti nástrojů, tedy jakým způsobem oslovit 

zákazníky 

 

Schéma 1 - Marketingová komunikace na internetu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Janouch (2010) 
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Přikrylová (2019) strukturuje nástroje on-line marketingu v tradiční logice komunikačního 

mixu. 

On-line reklama  

Jedná se o placenou neosobní formu komunikace v prostředí internetu. Je třeba si uvědomit, že 

některé formy on-line reklamy jsou na hranici s jinými formami marketingové komunikace on-

line. Jestliže oslovujeme zákazníky konkrétně, bavíme se již o formě přímého marketingu on-

line. Stejně tak jako v prostředí off-line, ani tady se nelze vyhnout nasycení reklamou. Masivní 

reklama na internetu vede k apatii zákazníků, či dokonce k jeho negativnímu vnímání. 

V souvislosti s tímto tématem se objevuje pojem reklamní slepota, tedy podvědomé či vědomé 

ignorování reklam. Běžnou praxí jsou dnes blokátory reklam, které se dají na internetu nastavit 

a reklamu tak ignorovat. Marketéři ale nezůstávají pozadu a přicházejí s novou formou on-line 

reklamy. Nativní reklama je formát, u kterého na první pohled nelze poznat, že se jedná 

o reklamní sdělení. Reklama vypadá spíše jako redakční obsah a nikoli jako inzerát. Jednou 

z forem on-line reklam je reklama na sociálních sítích. Tu si podrobněji rozepíšeme v kapitole 

3.7 Sociální sítě. 

On-line public relations 

Možnosti PR se díky světu internetu velmi rozšířily. Dosah libovolného uživatelského 

segmentu se výrazně zvětšil po celém světě. Díky tomuto jevu dosahují aktivity PR globálního 

charakteru. Do nástrojů on-line public relations můžeme zahrnout SEO, tedy techniky pro 

vylepšení pozic ve vyhledávačích. Dále je to pořádání webinářů, on-line eventů, správa 

webových stránek, tiskové zprávy, e-booky, podcasty a sdílení audiovizuálního obsahu. 

Důležitým nástrojem je také budování uživatelských komunit.  

Budování uživatelských komunit se zařazuje do oblasti social media marketingu. Zde je možné 

využívat mnoho nástrojů a technik. Komunikace a ovlivňování veřejnosti se odehrává většinou 

přes prostředníky. V době digitálního prostředí takové osoby nazýváme influencery či alfa 

uživateli. Jedná se téměř o jakoukoli osobu, která se angažuje v prostředí sociálních sítí.  

Postup při práci s uživateli má několik kroků. Začíná u vertikální analýzy sociálních sítí. 

Jedná se o identifikaci sociálních médií, které sdružují cílovou skupinu uživatelů.  Objevuje se 

několik médii zaměřených na různá specifika. Například to mohou být recenze 

(Tripadvisor), sdílení audiovizuálního obsahu (Youtube), messaging (Whatsapp), social 

commerce (Pinterest). Existují samozřejmě i známé platformy jako Facebook a Instagram, které 

sdružují několik těchto specifik dohromady. V této diplomové práci využijeme nástroje právě 

Instagramu. Krokem číslo dva je horizontální analýza sociálních sítích.  
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V tomto bodu firma hledá komunity a stránky, se kterými chce komunikovat, a následně tvoří 

analýzu těchto komunit. Výhodou influencerů je, že svou aktivitou sdružují již určité cílové 

skupiny. Při využívání influencer marketingu tak velmi lehce dokážeme zasáhnout vybranou 

cílovou skupinu. Závěrečným krokem je monitoring uživatelských komunit. Jedná se 

o hledání zmínek daného tématu či firmy (pasivní monitoring) či přispívání v rámci dané 

komunity, vyhlašování anket a další (aktivní monitoring).  Důležitým faktem je, aby se při 

spolupráci s uživatelskými komunitami nestala reklama prvoplánová. Není snadné celý proces 

vytvořit, jestliže je ale nastavený správně, může být v dlouhodobém měřítku značně přínosný. 

On-line přímý marketing 

Hlavní rolí v přímém marketingu hrají databáze obsahující informace o jednotlivých 

zákaznících. Zásadní změnu přinesl do přímého marketingu právě rozvoj technologií 

v devadesátých letech. Oslovit zákazníky nebylo nikdy jednodušší. Zmizelo téměř veškeré 

geografické a časové omezení a veškeré informace jsou pomocí tzv. database marketingu 

shromažďovány a použity pro personalizaci nabídky. Jednou z forem přímého marketingu je 

i remarketing. V rámci této diplomové práce je třeba zmínit, že sociální sítě naplňují definici 

přímého marketingu v mnoha směrech. Každá stránka shromažďuje nespočet informací o jeho 

členech. Aktivity, zájmy, osobní charakteristiky či propojení s dalšími skupinami, to jsou právě 

ty informace, které firmy nadále analyzují a jsou schopny z nich vytvářet komunikaci se 

zákazníkem, která je perfektně zacílená.  

On-line osobní prodej  

Nejstarším nástrojem komunikačního mixu je právě osobní prodej. Je postaven na osobním 

kontaktu, individuální komunikaci a okamžité zpětné vazbě. Ačkoli by se mohlo zdát, že za 

obrazovkou nelze kontaktovat zákazníka přímo, možné to je. Přímá on-line komunikace se dá 

zachytit při psaní textu (messaging) nebo při využívání přenosu zvuku či videa. Aplikace jako 

Skype, Whatsapp, nebo i Facebook jsou značným příkladem.  

Doba se neustále posouvá. K okamžité komunikaci se zákazníkem firmy často využívají 

umělou inteligenci, tzv. chatboty-softwarové nástroje, jež dokáží simulovat lidskou konverzaci. 

Jedná se o automatizované systémy, které jsou schopné okamžitě reagovat na základní otázky 

od zákazníků. Klient často ani nemusí poznat, že se jedná o robota. Další formou on-line 

osobního prodeje mohou být například on-line eventy či webináře. 

On-line podpora prodeje 

Podpora prodeje je určena zejména dvěma pilíři, cíl a čas. Cílem je poskytnout dodatečnou 

nadstandardní službu, která přesvědčí zákazníka o nákupu a časový rámec, jelikož nabídka bývá 

většinou časově omezena. Zařazujeme zde tedy všechny libovolné nástroje, které zdůrazňují 
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časově omezenou, výhodnou nabídku. Nabídka je cílená na zákazníky, kteří váhají nad 

nákupem a jsou pomoci on-line podpory prodeje přesvědčeni nákup dokončit. Typickým 

příkladem je tedy remarketing, který se snaží zákazníkovi připomenout, aby dokončil započatý 

nákup. 

Termín, který hraje klíčovou roli při marketingu na internetu, je tzv. long tail. Nejenže uvádí, že 

šanci na úspěch má každý, je velmi důležitý z hlediska rozšiřování klíčových slov. Jestliže 

v minulosti existoval produkt, který měl velmi nízkou poptávku, nebyl zákazníkem 

dohledatelný. Firma se tak musela snažit finančně tento produkt prosadit nad konkurencí. 

S internetem ale přicházejí nové možnosti vyhledávání produktů. Lidé se nyní mohou mnohem 

lépe orientovat v nabídce, a to právě pomocí klíčových slov. Janouch (2010) tuto teorii popisuje 

tak, že v naší kultuře a ekonomice se zrychluje přesun od hlavních produktů na trhu, tedy 

těch, co určují proud poptávky k velkému množství rozdrobených požadavků. Tím se vytváří 

prostor pro mnoho různých, a zákazníkovi přizpůsobených produktů. Teorie byla popsána 

v časopise Wired v roce 2014. Autorem teorie je Chris Anderson a v současné době ji využívá 

mnoho profesionálů v marketingu obecně. 

 

Cíle marketingové komunikace na internetu 

Marketingová komunikace na internetu nabízí širokou škálu možností ve všech směrech. S tím 

přichází i možnost položit si cílů hned několik. Janouch (2010) rozděluje směr cílů podle 

zákazníka, a to: 

a) ve směru k zákazníkovi: 

- Informovat 

- Ovlivňovat 

- Přimět k akci 

- Udržovat vztah 

b) směrem od zákazníka: 

- Informace vztahující se k nákupu (leads) 

- Informace o požadavcích, potřebách a spokojenosti 

- Informace o zákazníkovi samotném 

Lead generation popisuje Janouch (2010, str. 27) jako „marketingový termín, který se vztahuje 

k vytváření (generování) očekávaných zákaznických zájmu. Slovo lead v tomto kontextu 

znamená informaci předanou (poskytnutou) zákazníkem o tom, že by mohl mít zájem o koupi.“ 

V podstatě tedy nazývá pojmem leads zákazníky s přesně danými parametry. S těmito leads se 
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pak nadále pracuje a filtrují se pro konkrétní účely. Výsledkem jsou pak tzv. marketingoví 

leads, marketéři je pak předávají obchodníkům, kde se již proměňují v konkrétní prodeje. 

Dalším pojmem týkající se komunikace na internetu je pojem lead nurturing (živení podnětů). 

Tento proces je v podstatě samotná smysluplná komunikace se zákazníkem, který má zájem 

o produkty. Komunikace může probíhat různými způsoby (např. e-mail, telefon, dotazník, web 

seminář). 

Již bylo zmíněno, že internetový marketing má mnoho výhod, jednou z nich je získávání 

velkého množství informací, a to s poměrně nízkými náklady. Cílem marketingu je získávání 

těchto informací od zákazníků, které pak firma využije. Generováním informací na internetu 

může firma razantně snížit rozpočty na marketing a náklady na průzkum trhu, a zároveň může 

lépe definovat segmenty, od kterých zájem přichází. Pro mnohé firmy je také snadnější vybrat 

produkty, které mají zákaznický potenciál. 

Získávání informací je třeba dosáhnout cíleně. Marketéři by se neměli spoléhat na získání 

informací jako na vedlejší produkt určité kampaně.  

Lidé jsou čím dál pohodlnější a lenivější, proto je potřeba jim komunikaci usnadnit. Podle 

Janoucha (2010) jsou zásadami k snadnému získávání informací následující: 

- Rychlost - reakce zákazníka by mu neměla zabrat příliš mnoho času 

- Jednoduchost – respondent by neměl dlouho přemýšlet, či dokonce něco vyhledávat 

- Smysluplnost – zákazník musí vědět, že vyplňování formuláře (či jiná reakce) je i v jeho 

zájmu  

- Zábava – ochota reagovat se zvyšuje se zábavnou formou komunikace 

- Důvěryhodnost – používání prvků důvěry (např. prohlášení o ochraně dat) 

3.7 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou nekompromisně jedním z nejefektivnějších nástrojů internetového 

marketingu současnosti. Semerádová a Weinlich uvádějí několik číselných informací. Nejvíce 

zastoupenou sociální sítí v České republice je se svými 4 800 000 uživateli Facebook. Každým 

dnem na Facebooku tráví čas 3,7 milionů, kdy přes mobilní telefon tuto sociální síť využívá 

3 miliony uživatelů denně a 3,9 miliónu měsíčně. Instagram, tedy vizuální sociální síť, kterou 

se práce zabývá, je na tom co do počtu členů hůře. Instagram má v současné době 1,5 miliónu 

uživatelů v České republice. I přesto lze říci, že se jedná o nejprogresivnější sociální síť dnešní 

doby. Během druhé části roku 2017 přibylo více než 120 milionů uživatelů po celém světě 

(Semerádová, Weinlich, 2019). S rostoucím počtem uživatelů se zvyšuje potenciál firem, aby 

využily aktivitu uživatelů k vlastním účelům. 
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Lidé zapínají internet nejčastěji ze dvou důvodů. Mají potřebu řešit nějaký problém či se chtějí 

zabavit. Skvělým nástrojem jsou pak právě sociální sítě, které naplňují obě z těchto potřeb. 

Jestliže hledáte novou myčku, pronájem, lásku nebo kotě, internet a sociální sítě vám je 

pomohou najít během několika málo hodin. Další bytostné důvody návštěvy sociálních sítí 

popisují ve své publikaci Jak na sítě Losekoot a Vyhnánková (2019). Tvrdí, že lidé chtějí zůstat 

neustále v obraze. Existuje termín FOMO (fear of missing out). Ve volném překladu, jde o pocit 

člověka, který se bojí, že o něco přijde, že mu nějaká informace uteče mezi prsty. Lidé chtějí 

mít přehled a vědět věci co nejdříve, ideálně jako první. Dalším důvodem je, že budují obraz 

sebe sama. Mnoho lidí se schovává za obrazovku svého notebooku či display svého telefonu. 

Mohou tak ze sebe vytvářet úplně jiného člověka, než ve skutečnosti jsou. Nejen pro ostatní, ale 

také sami pro sebe. Svůj život si pomocí obsahu na sociálních sítích mohou lehce či kompletně 

změnit. Například se jedná o vzhled jednotlivých osob. Na většině platformách existuje spoustu 

filtrů a možností, jak si svůj vzhled upravit. Při setkání s osobou v realitě pak může dojít 

k překvapení. Stejně tak tomu může být u produktu. Fotografie na sociálních sítích a funkčnost 

produktu může být v realitě naprosto odlišná. Při komunikaci surfových závodů se tedy musí 

dbát na zachování upřímnosti a snažit se promítnout skutečnou realitu. Ačkoli může být realita 

někdy horší, lidé ji mnohem více ocení. Právě upřímnost je poslední dobou stále více 

upřednostňována. Sdílet na sítích opravdové příběhy je také součástí komunikace. Ukázat nejen 

to, co se povedlo a co je úspěšné, ale i to, co se nepovedlo. Například přeřeky, nepovedené 

záběry, fotografie a jiné. Vaši zákaznici ocení, že i vám se občas něco nepovede, a dostanete se 

k nim tak mnohem blíž.  

Jak autoři uvádějí, sociální sítě jsou založeny na egu člověka. Ve většině případech lidské ego 

nejraději sdílí představy, jaké máme o sobě a jaké chceme udržovat před ostatními. Třetím 

důvodem je budování smečky. Většina z nás má potřebu se neustále cítit součástí nějakého 

„týmu“. Touha po pozornosti druhých a po uznání určité skupiny je nejen prvkem doby 

mileniálů, ale také pohonem sociálních sítí. Konkrétně se tento jev nazývá jako princip 

sociálního schválení. Tento princip funguje na základě potřeby člověka zapadnout mezi ostatní. 

Předposledním důvodem je, že rádi sledujeme životy ostatních.  Jedná se o jakousi reality show 

a často to lidé dělají, aby jim nic neuniklo. Posledním bodem je rozšiřování vlastních obzorů. 

Jestliže osoby nemají v reálném okolí nikoho, s kým mohou probírat své zájmy, on-line je 

naleznou velmi rychle. Sociální sítě pro ně mohou být velkou inspirací ať už pří výběru nových 

šatů, nebo při výběru dovolené.  

Ačkoli se může zdát, že těchto několik důvodu nepřímo souvisí se splněním cíle diplomové 

práce, je to právě naopak. Pochopení toho, proč lidé navštěvují sociální sítě a co na ně funguje, 
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je právě alfou a omegou při vytváření obsahu pro zákazníky. Losekoot a Vyhnánková 

(2019, str. 46) uvádějí „Lidé na sítích nehledají zboží, hledají řešení svých problémů, zlepšení 

životních situací či nálady. Nehledají službu, hledají zářivou budoucnost. Nehledají změnu, ale 

chtějí se mít lépe“ 

Autoři Semerádová, Weinlich (2019) poukazují na široké možnosti nastavení sdíleného obsahu 

na sociálních sítích, které strategicky rozšiřují základnu zákazníků. Výhodou sociálních sítí 

je, že dokážou zasáhnout přesně definovanou cílovou skupinu, a to s minimálními náklady. 

Obsah marketingové komunikace lze s uživateli sdílet na základě demografických kritérií a na 

základě geografické polohy. Jak intenzivně tvořit obsah a nové příspěvky musí však být správně 

nastaveno. Marketéři tak vytvářejí obsahový plán, který slouží ke správnému naplánování celé 

komunikace. Dle Mužíka (2019) v minulosti bylo trendem to na sociálních sítích příliš 

nepřehánět, což se v dnešní době změnilo. Čím více uživatelé či firmy sdílejí, tím lépe. Mužík 

to popisuje slovy „Dříve se tvrdilo, že by to značky s obsahem na sociálních sítích neměly 

přehánět. Dnes platí opak. Záplava obsahem. Vytvářejte denně klidně 5 - 6 postů, převážně 

videí. Algoritmy na sociálních sítích jsou dnes dost chytré na to, aby samy určily, komu váš 

obsah ukážou“ (Mužík, str. 26, 2019). Přesné cílení na zákazníky však není jedinou výhodou 

marketingové komunikace on-line. Jestliže je instagramový účet přepnut na tzv. firemní 

profil, firmy mají k dispozici výkonové přehledy ke každému sdílenému příspěvku či k placené 

propagaci. Pro marketéry je tak velmi snadné analyzovat, kolik uživatelů vidělo příspěvek, 

kolik jich na příspěvek reagovalo či například kolik z nich navštívilo webové stránky firmy. 

O typech profilů a o nastavení firemního profilu bude řečeno více v kapitole 3.8.2 Funkce na 

Instagramu. 

Losekoot a Vyhnánková (2019) vypozorovali, že ať už jednotlivce či firmy spojují čtyři zásadní 

dovednosti pro vedení úspěšných sociálních sítí: 

1. Umět zaujmout 

Jednou z nejdůležitějších dovedností je umění zaujmout. Na sociálních sítích je denně 

vyprodukováno obrovské množství obsahu. Při tvorbě obsahu musí tedy firma zaujmout 

zákazníka natolik, aby ho přesvědčila na chvíli se zastavit a věnovat několik vteřin života právě 

tomuto příspěvku.  

2. Umět naslouchat 

Ať už jednotlivci nebo firmy, kteří chtějí být na sociálních sítích úspěšní, se musí naučit 

naslouchat. Poslouchat své zákazníky a porozumět jim. Jakmile firma rozumí svým 

zákazníkům, může chtít, aby někdo rozuměl jí. 
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3. Umět vyprávět 

Nejedná se jen o schopnost umět obsah správně podat, ale také ho správně přizpůsobit dané 

cílové skupině. Každý zákazník slyší na něco jiného, a právě s tímto faktem musí firma 

operovat.  

4. Vyhodnocovat 

Tak jako u každé marketingové strategie vyhodnocení je velmi důležité u každé kampaně. 

Správně použité metriky jsou alfou a omegou pro všechny marketéry. V této diplomové práci 

se soustředíme na sociální síť Instagram. Ten je založený na jednoduchém, okamžitém 

a veřejném sdílení fotografií a videí skrze mobilní aplikaci. Hlavní důvody využívání 

Instagramu jsou komunikace a získávání informací o ostatních uživatelích, záznam momentů 

ze života, zlepšení svého společenského postavení (touha se ukázat) a kreativita (ukázka vlastní 

tvorby).  Instagram je platforma pro běžné lidi a vytváří estetickou vizuální komunikaci mezi 

uživateli. Nejen z těchto, ale z i dalších důvodů je pro firmy Instagram zajímavým nástrojem jak 

komunikovat se svými zákazníky. 

3.8 Instagram 

Instagram je prostředí, ve kterém se propojují prvky různých sociálních sítí, včetně schopnosti 

vytvořit uživatelsky generovaný obsah, možnost společenského označování nebo možnost 

navázat sociální vztahy (Ferrara, 2014). 

Instagram je jednou z nejrychleji se rozšiřujících sociálních sítí. Důvodů je několik, značným 

důvodem je jeho vizuální obsah. Fotky a videa jsou v současnosti nejmodernějším 

nástrojem, který uživatelé používají. Instagram je mobilní aplikace a je ke stažení zdarma.  

Od spuštění v roce 2010 získal Instagram přes 600 miliónu uživatelů.  

Pavlíčková (2019) uvádí, že: 

- Na Instagramu je momentálně 2 275 000 uživatelů, což je 21,4 % z celé naší populace 

- Většinu tvoří ženy, a to 54,7 % 

- Nejpočetnější skupinou na českém Instagramu jsou osoby ve věku 18-24 let (730 000) 

 

Významné změny nastaly v roce 2012, kdy byl Instagram koupen Facebookem. Před tímto 

momentem platforma negenerovala žádné příjmy z reklamy. Cílem této koupě bylo pomoci 

firmám, aby mohly Instagram využít jako nástroj k marketingovým 

strategiím, reklamě, kampaním a komunikaci se svými fanoušky (About.fb.com, 2017). 

Jak uvádí Semerádová, Weinlich (2019), v dubnu roku 2018 statistiky na Instagramu ukazují 

více než 800 miliónu aktivních uživatelů měsíčně. Rok předtím vzrostl také počet firem 
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využívající Instagram, a to o 48,8 %. Tento nárůst souvisí se spuštěním tzv. firemních profilů 

v roce 2016 a nové reklamní platformy, kdy uživatel může reklamy zadávat přímo přes 

Facebook. Koncem roku 2018 už čítal Instagram 8 miliónů firem. Jak autoři uvádějí 

v knize, podle oficiálních statistik sleduje 80 % uživatelů alespoň jeden firemní profil. Díky své 

snadnosti a estetickému aspektu představuje tato sociální síť velmi atraktivní nástroj 

marketingu.  

Instagram umožňuje svým uživatelům sdílet obsah zejména ve formě fotografií a videí skrze 

mobilní aplikaci. Instagram lze otevřít i přes internetový prohlížeč na počítači. Zde mohou 

uživatelé zobrazit obsah, dávat lajky a komentovat. Obsah však nelze přes internetový prohlížeč 

nahrávat. Při nahrávání obsahu přes mobilní aplikaci může autor fotky či videa upravit a přidat 

k němu popisek v délce 2200 znaků. Zpětnou vazbou od ostatních uživatelů jsou likes 

a komentáře. Likes, česky lajky, jsou nástrojem k udělení souhlasu, zda se dalšímu uživateli 

obsah líbí či nikoli. Komentářem pak mohou svoje tvrzení ještě více prohloubit. Komentáře 

jsou veřejné, jestliže uživatel chce názor sdílet osobně, lze to za pomocí soukromé zprávy. 

V současnosti Instagram nabízí také samostatnou aplikaci na posílání zpráv. Zprávy lze rozdělit 

na tzv. osobní, obecné a další. Osobní a obecné si uživatel rozděluje dle vlastního pocitu, zprávy 

další jsou pak automaticky generované zprávy, které uživateli přicházejí od profilů, které nemá 

daný uživatel ve sledování. Fotky, videa a obrázky se stávají čím dál populárnějšími. Instagram 

je jednou z nejmodernějších platforem, kde je dominantní právě vizuální obsah. Takový obsah 

má velmi vysokou vypovídací schopnost a v mnoha případech sledovatele zaujme mnohem 

více než samotný text (Miles, 2013). Spravovat Instagram může kdokoli. Pro úspěšné vedení 

strategie firemního profilu je ale důležité znát alespoň základní principy této sociální sítě. 

V mnoha případech jsou ve firmách přijímání odborníci, kteří zajišťují úspěšnou komunikaci.  

Samotná aplikace je rozdělena na pět základních oken. První stránka se skládá z obsahu 

uživatelů, které sledujeme. Pořadí obsahu je založeno na algoritmu. Druhou je pak tzv. explore 

page, strana, která nabízí generovaný obsah podle toho, co se uživateli dříve líbilo a na co 

reagoval. Tato strana je nekonečná v obou směrech, jelikož je stále aktualizována.  

Třetí záložkou je strana sloužící k nahrávání obsahu. Předposlední stranou je strana zvaná jako 

Aktivity. Zde se zobrazují interakce s profilem. Nový sledující, nové lajky, komentáře a nově 

i označení ve stories. Jestliže je profil firmy označen ve stories, upozornění dostane firma jak 

do osobní zprávy (Instagram direct), tak právě i přímo na této stránce Aktivity. Ještě nedávno 

bylo možné v této části aplikace zhlédnout i aktivity ostatních uživatelů. Bylo tedy možné 

vidět, jaké fotky či videa lajkují osoby, které sledujeme a jaké mají další interakce. Tato funkce 

byla z Instagramu však odstraněna. Instagram, ale i další sociální sítě, se snaží čím dál víc 
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chránit soukromí svých uživatelů. Nejen tento krok, ale i mnoho dalších přispívá k ochraně 

soukromí jednotlivých uživatelů. Momentálně se objevila novinka ohledně zobrazování lajků 

u sdíleného obsahu. Postupně se u profilů přestává zobrazovat, kdo dal fotce lajk a kolik lajků 

daný obsah má. Dokonce by mělo být odstraněno i číslo, kolik followerů daný profil vlastní. 

Tyto detailní čísla pak vidí jen samotný uživatel, nebo ten, kdo má k uživatelskému účtu 

přístup. Poslední, pátou záložkou je feed samotného uživatele.  

V souvislosti se sdílením obsahu a sběru osobních informací na sociálních sítích, je nutno 

nastínit právní aspekty, konkrétně jde o dva. On-line komunikace je velmi specifická díky 

přesnému cílení vycházejícímu ze sběru dat a informací o jednotlivých uživatelích. Nelze tedy 

opomenout problematiku GDPR. GDPR, celým názvem. Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kompletní přehled týkající se dané problematiky 

lze nastudovat přímo v zákoně na webu Evropské komise (ec.europa.cz, 2019). V případě 

Instagramu jde například o sdílení fotografií či videí z uspořádaných akcí. Pořadatelé si musí 

dát pozor, aby všichni účastnící se zveřejněním souhlasili. Druhým aspektem souvisejícím 

s tvorbou textů je oblast klamavé reklamy. Při tvorbě se musí firmy dobře zamyslet, zda tvrzení 

nejsou zavádějící, či dokonce nepravdivá. Než firma zveřejní jakýkoli obsah, měla by si 

zkontrolovat, zda sdílením žádným způsobem neporušuje něčí osobní práva a že 

informace, které uvádí, jsou pravdivá a nezavádějící.  

Losekoot a Vyhnánková (2009) uvádějí právní desatero pro tvorbu obsahu na sociálních sítích.  

1. Dodržovat pravidla a zásady, které má každá sociální síť uvedené na svých stránkách. 

2. Dát si pozor na zavádějící slova jako „zdarma“, „nejlevější“ a podobné (souvisí 

s klamáním spotřebitele). 

3. Soutěže pro fanoušky musí mít pravidla a podmínky musí být zveřejněny. 

4. Ne všichni chtějí být vyfoceni. Jestliže firma publikuje konkrétní osoby, musí mít 

svolení. 

5. Skrytá reklama. Propaguje-li influencer na sociálních sítích produkt a neoznačí 

jej, jedná se o skrytou reklamu. 

6. Pozor na fotobanky. 

7. Nekrást, tvořit. Texty, fotky, hudba a další komponenty je lepší si raději vytvořit. 

Inspirace je v pořádku, pozor však na hlavní kreativní prvky. 

8. Konkurenční boj je v pořádku, je potřeba si dát pozor na pomluvy.  



 32 

9. Neparazitovat na konkurenci.  

10. Pořádek dělá přátele. Se všemi, kdo se na tvorbě obsahu podílí, mějte jasně nastavená 

pravidla.  

3.8.1 Komunikace na Instagramu 

Komunikace na Instagramu je velmi obsáhla, jelikož uživatelé mohou využít komunikaci jak 

verbální, tak i neverbální. Za verbální komunikaci jsou považovány především popisky, které 

je možné umístit pod fotografii či video. Neverbální komunikací jsou likes, které mohou být 

interpretovány vícero způsoby. Podobně jako na sociální síti Facebook jsou likes vnímány 

především jako vyjádření souhlasu a podpory. Hlavním komunikačním prostředkem na 

Instagramu jsou fotografie. Ty mohou být posuzovány několika způsoby. Jestliže se firma snaží 

přenést konkrétní informaci, může pak dojít k nedorozumění (Winston, 2013). Dříve bylo 

běžné, že fotografie na Instagram byly umisťovány způsobem „tady a teď“. Tedy obsah se na 

sociální síť umístil ve stejnou chvíli, v jaké byl pořízen. Jednalo se především o situace 

z běžného života a fotografie byly pořizovány většinou na mobilní telefon. V současnosti je 

obsah převážně sdílen až ve chvíli, kdy je vhodný čas. Jedná se tedy o součást strategie. Firmy 

či profesionální blogeři v současnosti fotografie běžně fotí profesionálními fotoaparáty. Než je 

fotografie či jiný audiovizuální obsah na síť umístěn, projde mnohdy úpravou. Každá fotografie 

může být upravena přímo v aplikaci Instagram. Firmy, ale i někteří jednotlivci, běžně využívají 

několik dalších aplikací. Jedná se nejen o aplikace pro úpravu, ale také aplikace, pomocí kterých 

je možné si celý obsah naplánovat tak, aby vizuálně vypadal dobře a zapadal do strategie. 

Výhodou komunikace přes Instagram je, že pokud uživatel chce fotografii a text u ní změnit 

nebo zcela vymazat, je to možné okamžitě. Takové jednání v běžné marketingové komunikaci 

nelze. Fotografie na profilu firmy jsou seřazeny chronologicky, dle data sdílení. Přičemž 

nejnovější fotografie se zobrazují nahoře. Uživatelská galerie neboli feed obsahuje devět 

fotografií uspořádaných ve formátu 3x3.  

Je tedy dobré, aby firmy využily plánovací aplikace a daly svému feedu originální vzhled. Není 

to však nutností. Pokud na první pohled vypadá instagramový profil organizovaně a poutavě 

pro oko zákazníka, je to rozhodně výhodou. Komunikací na Instagramu je i vzájemné 

propojování uživatelů. Ať už pomocí hashtagu (#) nebo tagu (@). Tagy neboli označení je 

nástroj, který se používá ke zmínění osoby, značky či jakéhokoli dalšího profilu v aplikaci 

Instagram. Součástí obsahů jsou také hashtagy, jenž jsou klíčová slova a označují se pomocí 

symbolu #. „Hashtagy jsou klíčová slova umožňující uživatelům třídit a kategorizovat obsah a 

zároveň představují účinný analytický a optimalizační nástroj pro firmy“ (Semerádová, 
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Weinlich, 2019, str. 106). Hashtagy se používají jako součást on-line jazyka a jedná se o formu 

komunikace mezi uživateli, neboť doplňují význam sdíleného obsahu. Po přidání tohoto 

symbolu se z každého slova stane dohledatelný odkaz. Jedná se tak o velmi efektní nástroj, jak 

zasáhnout cílenou část publika. Pomocí hashtagu jsou utvářeny nové konexe mezi uživateli 

kolem specifického tématu. Jeden příspěvek je omezen počtem 30hashtagů (Zappavigna, 

2018). Komunikace, kterou se snaží vyvolat firma směrem od zákazníka, se nazývá 

engagement. To, jak lidé lajkují, komentují a sdílej obsah firmy, je pro firmu velmi důležité. 

Každý správný marketér již ví, že počet fanoušků, tzv. followerů, už dávno není nejpodstatnější 

metrikou úspěšnosti. Strategie by tedy měla byt nastavena tak, aby firma dosáhla co největší 

interakce se svým zákazníkem, tedy co největšího engagementu. Existuje několik profilů 

s desítkami tisíc sledujících. Při podrobnějším zhlédnutí těchto profilů lze vidět, že profil nemá 

žádnou interakci. Příspěvky mají pouze několik málo lajků a komentáře nejsou mnohdy žádné, 

popřípadě automaticky generovány. Tyto profily si většinou pomocí různých aplikací své 

sledující zaplatily. Tak jako na Facebooku i na Instagramu nelze rozdělit cílové publikum 

komunikace do skupin. To znamená, že značky a firemní účty nemohou své příspěvky cílit na 

určitou skupinu lidí podle demografických či jiných údajů. Taková aktivita je možná pouze přes 

placenou reklamu, která se dá zároveň označit jako sponzorovaný příspěvek. 

3.8.2 Funkce na Instagramu  

Instagram je asymetrickou sociální sítí. Jestliže uživatel A sleduje uživatele B, tak uživatel 

B nemusí sledovat uživatele A. Do roku 2016 bylo možné založit pouze osobní instagramový 

profil. V nastavení je možno si zvolit, zda bude profil veřejný či soukromý. Pokud je profil 

soukromý, musí uživatelé o sledování nejdříve požádat. Soukromý profil se týká pouze 

osobních profilů, u firemních profilů (popsáno níže) je obsah vždy viditelný všem 

(Hu, Manikonda, Kambhampati, 2014). 

Od roku 2016 nastává velká změna především pro využití reklamního sdělení a následné 

analýzy na Instagramu. Rozdělení osobního profilu a profilu firemního. Uživatelé z osobního 

profilu mohou přepnout svůj osobní profil na profil firemní. Noví uživatelé se musí 

zaregistrovat pomocí telefonního čísla či emailové adresy a vložením svého uživatelského 

jména. Firemní profil umožňuje spojení s facebookovou stránkou, což znatelně ulehčuje 

připravování reklamních kampaní. Ačkoli každá z platforem má své dané principy, které jsou 

potřeba dodržovat, celková propagace na sociálních sítích se nastavuje snadněji. A propojení 

těchto platforem ulehčuje práci. Kromě propojení s facebookovou stránkou lze vkládat 

reklamní sdělení, sledovat statistiky funkcí „Přehledy“. Jedná se o funkci, která umožňuje 
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sledovat vývoj počtu zobrazení profilu, oslovení sledujících, počet prokliků na 

web, nejúspěšnější příspěvky a příběhy, demografické a geografické údaje o sledujících, vývoj 

jejich počtu a dny a čas v týdnu, kdy jsou v aplikaci nejaktivnější. K tomu si nový registrující 

musí vybrat z nabídky kategorie, která ho nejvíce vystihuje, např. sportovní akce. V neposlední 

řadě zobrazuje informace o lokalitě (sídle podniku) a kontaktní informace, přes které lze daný 

účet okamžitě kontaktovat (Instagram help Center, 2018). Pro účely této diplomové práce bude 

zvolena varianta firemního profilu.  

Analytické nástroje 

Instagram Insights jsou analytické nástroje, které firmám poskytují přehledné informace. 

V analýze je tak možné dohledat, kdo jejich účet sleduje a jaký obsah nejlépe funguje. Jestliže 

firma vygeneruje chování a demografické údaje o svých uživatelích, může pak lépe vytvářet 

relevatní obsah se správným načasováním. Insights generuje i informace o tom, kdy se sledující 

k aplikaci nejčastěji připojují, nebo jakého engagementu příspěvky dosahují. Insights jsou 

umožněny jak pro analýzu klasických příspěvku, tak pro stories. V současnosti však nelze 

analýzu vytvářet u live stories či IGTV (Facebook.com, 2019). Jak postupovat při analýze, a co 

konkrétně Instagram insights obsahují, bude rozepsáno v metodice práce – kapitola 5.1. 

3.8.3 Tvorba obsahu 

Podle Semerádová, Weinlich (2019) je na Instagramu denně sdíleno přes 95 miliónů fotek. 

Vede to k tomu, že přes 70% příspěvků zůstane bez povšimnutí. Dříve fungoval instagramový 

algoritmus chronologicky. Momentálně se síť snaží uživatelům zobrazit fotky a videa 

profilů, na které již někdy reagovali. I přesto musí být marketéři firem dostatečně marketingově 

snaživí a aktivní, protože pouhé zveřejnění obsahu přestává být dostačující.  

Příspěvek na Instagram může být před zveřejněním doplněn o filtr, popisek, hashtag, polohu, 

označením jiné osoby či firmy. Fotografie i videa mohou být nahrány pomocí třetí instagramové 

stránky, pomocí tlačítka “+“. Zde může být obsah pořízen v daném okamžiku či vybrán 

z knihovny v telefonu. U videí je stanovené omezení v podobě 60 sekund. Příspěvek však 

nemusí být omezen pouze jednou fotkou či videem. Aplikace umožňuje rozhraní až 10 fotek 

a videí v jednom příspěvku.  

Semerádová, Weinlich (2019) ve své publikaci uvádějí čtyři základní otázky, které napomáhají 

při tvorbě obsahového plánu: 

- Jaké typy obsahu se budou zveřejňovat a propagovat prostřednictvím sociálních sítí? 

- Kdo je cílovým publikem pro jednotlivé typy sdíleného obsahu? 



 35 

- Jak často bude nový obsah zveřejňován? 

- Kdo bude obsah vytvářet, jak se bude obsah propagovat a s jakými náklady? 

V harmonogramu obsahového plánu by mělo být přesně stanovené datum a čas jednotlivých 

příspěvků. Jedná se o souhrn všech aktivit firmy do jednoho přehledného dokumentu. Právě 

tvorba takového dokumentu je cílem této diplomové práce. Díky tomu budeme moci příspěvky 

naplánovat, promyslet a následně zpracovat. Každý obsahový plán je však flexibilní 

dokument, který lze průběžně upravovat. 

Autoři dále uvádějí, že by se firma měla řídit dvěma pravidly. Prvních z nich je známé pravidlo 

80/20. Jedná se o rozdělení, kdy 80 % obsahu by mělo informovat, vzdělávat nebo bavit 

uživatele a zbylých 20 % může přímo propagovat značku firmy. Druhým pravidlem je pravidlo 

třetiny, kde třetina obsahu na sociální síti by měla být směřována na podnikání a druhá třetina 

na sdílení nápadů, příběhů a myšlenek. Zbytek příspěvků by se mělo zaměřit na interakci 

s fanoušky (Semerádová, Weinlich, 2019). 

Losekoot a Vyhnánková (2019) ve své knize Jak na sociální sítě popisují pět základních typů 

obsahu, díky kterým je firma schopna budovat dlouhodobý vztah se svými zákazníky, a to 

zábava, vzdělávání a inspirace, náhled do zákulisí, pomáhání a prodejní obsah. V knize také 

uvádějí několik tipu a triků od nejúspěšnějších značek na sítích. Neprodávat, ale pomáhat, hrát 

si, hledat jiný úhel pohledu, sdílet pikantní obsah, „pikošky“, zapojit zaměstnance, zapojit 

influencery, zabavit fanoušky, reagovat na aktuální události, popisovat benefity a ne 

vlastnosti, mluvit s lidmi, být připraven na hejtry, budovat komunitu, naučit se používat 

hashtagy, stát si za svým, přemýšlet nad texty a mnoho dalšího (Losekoot a Vyhnánková, 2019). 

Kateřina Němečková (2019) ve svém článku uvádí, jaký obsah funguje nejlépe a co do obsahu 

zahrnout. Podle analýzy téměř devíti miliónů příspěvků mají videa o 21 % větší interakci než 

obrázky. Využití videí ve feedu, stories či IGTV jsou také ideálním nástrojem, jak předběhnout 

konkurenci.  

Dalším nástrojem, který by firmy měly využívat, jsou emoji. Jedná se o zábavné 

obličeje/symboly v textu, které dodávají obsahu lidskost, a fanoušci se tak lépe napojí na 

emoce. Jelikož je Instagram vizuální sociální sítí, obsah by měl vypadat vizuálně hezky. 

Trendem se tedy stává, že čím více je místo „instagram friendly“, tím větší úspěch má. Tento 

pojem znamená, že je místo vizuálně přizpůsobeno, zmodernizováno a upraveno tak, aby na 

Instagramu vypadalo dobře a bylo fotogenické. Důležité je nejen co v obsahu uvedeme, ale jeho 

správné načasování. Autorka uvádí, že víkendové příspěvky mají větší míru zaujetí (focus-

age.cz, 2009). 
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Obsah nemusí být vytvářen jen samotnou značkou. Uživatelsky vytvářený obsah je pak obsah 

generovaný samotnými uživateli. Přikrylová (2019) uvádí, že v širokém pojetí se jedná 

o obsah, který nevytváří zadavatel marketingové komunikace. Velkou výhodou je 

důvěryhodnost a autentičnost uživatelů. Problém může nastat ve chvíli, kdy nejsme schopni 

kontrolovat produkovaný obsah. Na webu later.com Nikki Canning (2019) uvádí, že 55 % 

uživatelů sociálních sítí věří více tomuto typu obsahu než jiným typům marketingové 

komunikace. A až 85 % uživatelů tvrdí, že vizuální obsah UGC ovlivňuje sledující více než 

obsah vygenerovaný samotnou firmou či značkou. Dle autorky se jedná o organický 

příspěvek, tedy takový, který není placený a funguje velmi dobře. Je to druh obsahu, který se 

šíří mezi fanoušky jakožto nejupřímnější doporučení dané značky, firmy či v případě této 

diplomové práce - události. 

UGC je založen na principu autenticity, tedy na osobním doporučení nejbližších osob. Tento 

jev je v marketingu velmi důležitý. Obsah generovaný uživateli je možné získat pomocí 

soutěží, nebo volně díky tagům a hashtagům, na základě kterých si firma dokáže obsah od 

fanoušku vygenerovat. Firma nesmí zapomenout na svolení od autora fotografie či videa. 

Správně by měla udělit také kredit autorovi obsahu. 

Jednou z forem obsahu jsou tzv. Instagram stories. Česky tzv. příběhy se na Instagramu objevily 

v polovině roku 2016. Nyní je denně vyprodukováno přes 500 miliónů stories denně. Jedná se 

o sdílení obsahu, který je na síti viditelný po dobu 24 hodin (Read, 2019).  

Není tajemstvím, že s touto službu nejdříve začala aplikace Snapchat. Tato aplikace je velmi 

populární zejména mezi mladší generací, a není příliš využívána pro reklamní účely. Instagram 

však pozměnil myšlenku této funkce a od roku 2017 je možné 24 hodinové příběhy uložit do 

tzv. highlights na svém feedu. Jedná se o výběry, které si uživatel může poskládat sám ze svých 

příběhů, a zachovat tak obsah na delší dobu než jen jeden den. Instagram stories nabízí několik 

nástrojů, jak udělat obsah zajímavější. Stejně jako u obsahu ve feedu, fotografie či videa mohou 

být upraveny přímo v Instagramu, popřípadě existuje několik dalších aplikací, jak vytvořit 

stories originální. Pakliže má firma připravený obsah ke sdílení, může stories doplnit několika 

komponenty. Lokace, tagy, hashtagy, GIF, hudba, čas, anketa, dotazník, odpočet 

času, spolupráce a mnoho dalšího.  

Na webu Newsfeed.cz popisuje Sochůrková (2019) nejnovější možné samolepky. Těmi jsou 

donation stickers, nálepky s možností darování na neziskové organizace, join chat 

stickers, uživatelé tak mají možnost se zapojit do skupinové konverzace, a také quiz 

stickers, kde se jedná o klasický kvíz. Firma tak může od svých fanoušků získat rychlou zpětnou 

vazbu (Sochůrková, 2019). 
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 Možnosti toho, jak dosáhnout interakcí se svými sledujícími, je v tomto případě opravdu moc. 

Jedno stories může trvat maximálně 15 sekund. Nahráno může být stejně jako u klasického 

příspěvku přímo v daný moment, nebo z galerie telefonu. Jestliže je stories nahráno v daný 

okamžik, může se jednat o různé typy audiovizuálního obsahu. Fotka, video ale také boomerang 

(pohyblivá fotografie) a další nástroje, jako například filtry, které mění obličeje. Speciální 

formou stories, jsou tzv. live videa. Live video, jak už název sám napovídá, kopíruje původní 

myšlenku Instagramu tady a teď. Firma nebo značka může tedy sdílet například přímý přenos 

ze sportovní události, nebo využít přímý přenos ke komunikaci se sledujícími a odpovídat jim 

na dotazy ihned. Přímý přenos může uživatel následně uložit na dobu 24 hodin. 

Ash Read (2019) uvádí, že také používání Instagram stories musí mít správně nastavenou 

strategii. Uvádí několik tipů, které firmám mohou pomoci (buffer.com, 2019):  

1. Sdílet jeden až sedm příběhů denně 

 

Obrázek 1 - Optimální množství sdílených Instagram stories 

 

Zdroj: buffer.com, 2019 

 

Z obrázku č. 1 vychází, že pokud dodrží firma sdílení maximálně 7 stories za den, bude 

pravděpodobné, že až 70 % naších sledujících zůstane sledovat stories do konce. 

Každopádně, i kdyby firma sdílela okolo 20 %, je stále velká pravděpodobnost, že 50 % 

sledujících stories zhlédne až do konce. 
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2. Sdílet obsah ve správný čas 

Vzhledem k tomu, že stories zůstávají uloženy na 24 hodin, je důležité, aby zasáhly co nejvíce 

uživatelů. Správné načasování je velmi ovlivněno cílovou skupinou fanoušků. Autor uvádí 

obecné časy, kdy je sdílení nejlepší. Jak ale bylo zmíněno, jedná se o velmi individuální 

strategii. 

 

Obrázek 2 - Optimální načasování sdílených Instagram stories 

 

Zdroj: buffer.com, 2019 

 

Na obrázku č. 2 lze vidět, že autor považuje za nejvhodnější časy fialově znázorněné sloupce. 

Konkrétně za nejideálnější čas považuje 4 až 6 hodinu ranní. Za nejméně vhodné pak uvádí 

noční hodiny. 

1. Komunikace jeden na jednoho 

Použití nástrojů, které Instagram stories nabízejí, je nejlepší cestou, jak dosáhnout interakce 

jeden na jednoho. Za použití ankety i jiných již zmíněných funkcí.  

2. Sdílet konstantě 

Konstantní sdílení obsahu je klíčem k úspěchu na sociálních sítích. Udržovat své sledující ve 

stálém dění je náročné, ale zaručí firmě vysoký engagement.   

3. Použivat Instagram stories placené propagace 

Nejnovějším způsobem tvorby obsahu je IGTV. Jedná se o video kanál, který Instagram 

vytvořil. Lidé zde mohou nahrávat delší videa než jen 15 sekund. IGTV je velmi podobný 

nástroj jako sociální síť Youtube. Největším rozdílem je jeho vizuální stránka, tedy to, že jsou 

videa natáčena na výšku. To proto, aby byla vhodnější pro zhlédnutí na telefonu. 
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Spolupráce s influencery 

Na otázku, kdo je influencer, odpovídá autorka článku na webu webový-servis.cz, Míša Koutná 

(2017), následovně: „Vaše pravá ruka při tvorbě obsahového marketingu i brandingu. Osoba 

pohybující se na internetu, která vlastní a vytváří určitý kanál a skrze něj komunikuje se svými 

čtenáři a sledovateli. Začíná většinou „na zelené louce” a ke svému fanklubu se musí sama 

propracovat skrze originální obsah.“  

Influencerem tedy může být kdokoli, kdo má nějaký vliv. V poslední době tedy koluje mnoho 

diskuzí o tom, jak by správný influencer měl vystupovat a kdo to vlastně je. Jestliže osoba 

ovlivní jednoho svého přítele, stává se automaticky také influencerem? Nad tímto tématem lze 

diskutovat hodiny. Pro firmu je však důležité, aby si vybrala správně. Influenceři jsou v českém 

prostředí neustále diskutabilní pojem. Někteří je milují a jiní si z nich pouze utahují.  

Mnoho značek stále bojuje s tím, aby nějakého influencera vůbec zapojily.  Jiné firmy už přišly 

na to, že spolupráce s velkými influencery už není dostačující. Celebrity, které mají desítky či 

stovky tisíce sledujících, už jsou u mnohých uživatelů vnímány jako reklamní nástroj.  

Sledující vědí, že se jedná o placenou reklamu, a přestávají výrobkům věřit. Vyšší důvěru u nich 

mají tedy micro-influenceři, kteří mají menší základnu fanoušků (okolo 10 tisíc sledujících). 

Úplně novým trendem jsou pak tzv. nano-influceři. Jsou to obyčejní lidé, přátelé přátel, kteří 

mají okolo 1000 sledujících, a působí lidštěji. Zároveň jsou pro firmu mnohdy levnější 

(Kateřina Němečková, 2019). Influenceři mohou fungovat na bázi krátkodobé či dlouhodobé 

spolupráce, formou barteru, finanční odměny či kombinací obou. Mnoho influencerů má 

v současnosti svého manažera či agenturu, kteří spolupráce domlouvají. 

 

Nástroje třetích stran 

Jedná se o aplikace, ať už volně přístupné či placené, které napomáhají při tvorbě obsahu. Ve 

většině případů se jedná o aplikace pro úpravu fotografií. Nejznámějšími jsou například 

aplikace Snapseed, Vsco cam, Afterlight a Adobe Lightroom (Zadáková, 2017). 

Semerádová, Weinlich (2019) doporučují pro plánování obsahu aplikaci HootSuit, jedná se ale 

o placenou aplikaci. Na webu Pohled za hranice autorka Martina Špatná (2017) doporučuje 

kromě aplikace HootSuit a Buffer také neplacenou aplikaci pro plánování obsahu, Later. 

Aplikace, kterou nabízí sám Facebook a je propojena na Instagram, souvisí s propagací 

příspěvků a správou reklam. Jedná se o aplikaci Ads manager. Další aplikací, přesněji nástrojem 

ke spravování Facebooku, potažmo Instagramu, je Business manager. 

Katia Marcario na webu Snapshot interactive uvádí, že Ads manager je aplikace pouze pro 

vytváření a správu kampaní. Business manager je nástrojem, který ulehčuje mnoho marketerům 
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práci a šetří jim čas. Díky němu lze spravovat celý Facebook a firemní profil. Tedy i takový 

profil, který je napojený na Instagram (Marcario, nedatováno). 

Na serveru Social media examiner autorka Cindy King popisuje několik aplikací, které 

doporučují profesionální marketéři při tvorbě obsahu. Pro využití tvorby obsahu v této práci je 

třeba zdůraznit aplikaci TagBoard. Tento nástroj slouží k vytváření a vyhledávání hashtagů. 

Pomocí něj je možné získat přehled o všech zmínkách s hashtagem spojených. A to napříč 

všemi sociálními sítěmi.  

Další aplikací je BuzzSumo. Díky tomuto nástroji lze vyhledat, analyzovat a zkoumat vše 

ohledně tématu, které firma potřebuje pro tvorbu obsahu. Jedná se o všechny 

blogy, články, nadpisy, klíčová slova (King, 2015). 

Pro účely této diplomové práce bude pro plánování obsahu využita mobilní aplikace Preview 

a aplikace pro internetový prohlížeč Later. Obě tyto aplikace jsou zdarma. Pro úpravu fotografií 

to bude Adobe Lightroom ve verzi pro počítač a VSCOcam pro mobilní telefon.  

Co je při tvorbě obsahu důležité, bylo již popsáno výše. V následujícím odstavci však bude 

uvedeno několik rad, čemu se při využívání Instagramu vyhnout.  

Nepoužívat UGC obsah bez toho, aniž by firma udělila autorovi kredit. Nesdílet příliš mnoho 

obsahu během jednoho dne. Nesdílet žádné privátní informace. Nepoužívat mnoho hashtagů. 

Nesledovat víc uživatelů, než je potřeba – následně firma ztratí přehled o profilech, kterými je 

opravdu inspirována. Nepoužívat old-school (zastaralé) filtry.  Platit si za nové sledující 

(Caroll, 2017).  

3.8.4 Propagace 

Uživatelé navštěvují Instagram za účelem sledování svých zájmů a zálib včetně komerčních 

značek. Založením firemního profilu ještě nemají marketéři vyhráno. Občasná komunikace 

s fanoušky v dnešním konkurenčním prostředí na sociálních sítích již nestačí. Počet 

podnikatelských subjektů neustále roste. Firmy musí soupeřit o pozornost uživatelů, aby se 

jejich příspěvky zobrazovaly alespoň stávajícím fanouškům a zákazníkům. Jak popisuje 

Semerádová, Weinlich (2019) neplacený dosah příspěvku klesá čím dál více. Dle statistik se 

příspěvky bez další propagace zobrazí pouhým 2,6 % fanoušků. Marketéři by tak měli být velmi 

kreativní, vynalézaví, aktivní a neměli by podcenit pravidelnost komunikace. Firemní profil je 

nezbytné zaplňovat pravidelně a relevantním obsahem. Ať už v podobě novinek, odkazů na 

web společnosti, informacemi o soutěžích, slevách potažmo zajímavými událostmi 

(Semerádová, Weinlich, 2019). 
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Placená propagace 

Placená reklama je viditelná mezi běžnými příspěvky uživatelů, avšak nese označení 

sponzorovaný příspěvek. Instagram nabízí tři základní typy, přičemž je možno využít formát 

čtvercový, na výšku či na šířku. Klasickým sponzorovaným příspěvkem je fotografie (photo 

ad) či video v délce 1 minuty (video ad). Tomáš Havlík (2018) na serveru Newsfeed.cz popisuje 

třetí kreativní možnost. Tou je karuselová reklama (carousel ad), kdy v rámci jednoho 

příspěvku může být sdíleno až 10 médií. Tyto média je možné kombinovat pomocí fotek i videí.  

Centrum nápovědy Instagramu (help.instagram.com, 2019), které se soustředí na rady a tipy 

pro business profily, popisuje 5 typů reklam, které je na Instagramu možné nastavit:  

1. Photo Ads – reklama za pomoci využití fotografií  

2. Video Ads – propagovaná video reklama   

3. Carousel Ads – složení více Photo Ads dohromady   

4. Stories Ads – reklama propagovaná v rámci Instastories   

5. Collection Ads – několik fotek tvořících koláž   

Sponzorované příspěvky lze v současnosti zasadit i mezi Instagram stories. Kde jsou 

automaticky spuštěny s hlasovou stopou, na rozdíl od příspěvku v hlavním feedu. Příspěvky je 

možné propagovat přímo v aplikaci, popřípadě za využití nástrojů třetích stran a dalších 

aplikací. Výhodné je zejména propojení Instagramu s Facebookem, jelikož jsou data 

o zákazníkovi sbírána stejnými metrikami pomocí dvou sociálních sítí. Reklamy se budou 

uživatelům zobrazovat na základě toho, jaké osoby či věci se jim na Instagramu líbí, nebo na 

základě informací a zájmů, které uvádí na Facebooku. Popřípadě i návštěvy webů a aplikací. 

Ve správci reklam na Instagramu (Instagram ads) je možné nastavit cílení reklamy. Analytika 

nabízí několik údajů, podle kterých lze nastavit kampaň na vhodný okruh uživatelů 

(help.instagram.com, 2019): 

• Poloha – stát, kraj nebo jen město   

• Osobní údaje – věk, pohlaví, jazyk   

• Zájem – účty, které uživatele sledují nebo události, kterých se zúčastnili  

• Chování – aktivity, které uživatelé na sociálních sítích vykonávají   

• Vlastní publikum – reklama určená pro uživatele, od kterých již známe nějaké kontaktní 

údaje   

• Podobné publikum – porovnání aktivit uživatelů s našimi stávajícími zákazníky   

• Automatické cílení – správce reklam ji vytváří samostatně na základě algoritmů  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Propagace eventu 

Instagram v roce 2019 čítá více než miliardu aktivních uživatelů měsíčně po celém světě. Tak 

vysoké číslo je ideální využít k tomu, aby se o událost či pořádaný event zajímalo co nejvíce 

lidí (socialtables.com, 2019). Je několik možností, jakým způsobem propagovat událost na 

Instagramu. Některé organizace propagují event v rámci svého vlastního profilu. V rámci této 

diplomové práce budeme brát v úvahu možnost, že sportovní událost má vytvořený svůj vlastní 

profil. Není tedy potřeba oddělovat obsah firmy/organizace od obsahu samotného eventu. 

Kroky, které jsou doporučené autorem Jordinem Ruthsteinem na webové stránce Simple 

machinesmarketing.com, jsou stručným postupem, jak vést propagaci eventu na Instagramu. 

Popsány budou v následujících bodech (Simply machines.cz, 2018): 

1. Propagace před zahájením eventu 

• Vytvoření hashtagu události – pomocí hashtagu je možné dobře organizovat 

veškerý obsah související s danou události. Při vytváření hashtagu si musíme dát 

pozor na příliš obecné či již používané názvy.  

• Pomocí hashtagu dokážeme udržet související obsah pohromadě jak pro 

organizátory, závodníky, tak i diváky.  

• Příspěvky o události – v příspěvcích by měly být uvedeny výhody, něco, co bude 

diváky lákat na danou akci dorazit. Je dobré použít obsah z minulých ročníků. 

• Vložení odkazu URL do profilu (registrační link, webové stránky atd.) 

2. Propagace ve dni konání 

• Využití stories, či IGTV 

• Ukázat na profilu „behind the scenes“- scény ze zákulisí 

• Nepřehltit diváky  

3. Propagace po skončení události 

• Vytvoření Stories highlight 

• Využití vytvořeného hashtagu a sdílení obsahu, který vytvořili ostatní (repost) 

• Sdílet informace o ukončení a výsledcích soutěže 

Ve svém článku 8 marketingových tipů, jak na Instagram při pořádání události kladou 

socialtables.com (2019) důraz na několik zásadních bodů, kterých je potřeba při propagaci 

eventu na Instagramu dodržet. Navnadit followery na to, kde se bude událost konat. Využití 

tzv. Luster, jedná se o fotografický stánek na zeď. Jestliže diváci sdílí fotografii s hashtagem 

události, fotografie jim je vytištěna a hosté tak odcházejí s fyzickou památkou. 
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Vytvoření soutěže na Instagramu. Skvělý nástroj na zvýšení engagementu. Správné načasování 

je základ všeho a platí to i v tomto případě. Nejde jen o obsah, který sdílíme, ale také kdy ho 

sdílíme. Ideální je vytvořit si kalendář sdílení. Nejlepší načasování je během obědů a víkendů. 

Obecně funguje čas mezi druhou až třetí hodinou odpoledne. Jedná se však o individuální věc 

a je potřeba vnímat, kterou cílovou skupinu se snažíme zasáhnout. Při sdílení fotek musí být 

dbáno na text a správné copy, které dává smysl. Příspěvky by neměly být náhodné a proházené. 

Je dobré mít obsah uspořádaný a organizovaný tak, aby dával smysl. 
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4 Surfing 

Surfování je vodní sport, při kterém jezdci sjíždějí vlnu v přímé nebo přikrčené pozici. Surfaři 

zachycují vlny oceánu, řeky nebo i uměle vytvořené vlny. Na surfovém prkně pak sjíždějí 

vlnu, dokud se vlna nerozbije a neztratí svou energii (surfertoday.com, nedatováno). Autor 

Nesslinger (2008, str. 6) definuje surfing jako: „Jakýkoliv sport, ve kterém je hlavní silou, která 

pohybuje surfovým vybavením zúčastněného, vlna, ať už přírodního nebo umělého původu.“  

Kolem pojmu surfing existuje mnoho možných definic. Obecně lze surfování považovat za 

sport, životní styl a v některých zemích dokonce jako kulturu. Dříve byl surfing populární 

zejména v zemích s oceánským pobřežím. V dnešní době a při nových technologických 

možnostech lze pojednávat o pojmu vnitrozemský surfing.  V této diplomové práci nebude 

zahrnuto surfování ve smyslu kitesurfing, windsurfing a další.  

Adaptivní surfing 

Surfování je sport, který mohou dělat úplně všichni. Kromě osob žijících u oceánu 

a vnitrozemských surfařů jsou to také handicapované osoby. Mezinárodní surfová asociace 

(ISA) na svých webových stránkách popisuje své poslání, které spočívá v rozvoji surfingu ve 

všech jeho podobách a po celém světě. Asociace se aktivně podílí na vývoji a rozvoji 

adaptivního surfingu tak, aby umožnila handicapovaným surfařům dosáhnout sportovní 

dokonalosti a inspirovat ostatní (isasurf.org, nedatováno).  

Ronnie Ayres (2019) popisuje adaptivní surfování jako překonání fyzického postižení, kdy si 

osoba může užívat jízdu na vlně oceánu směrem k pobřeží na surfové desce.  

Mistrovství světa v adaptivním surfování obsahuje šest kategorií, zvlášť pro muže (AS-1 až 

AS-6) a ženy (AS-1 až AS-5). Kategorie jsou rozděleny na základě fyzických možností atletů 

(isasurf.org, 2017).  

1. AS-1, AS-2 (surfaři, kteří jedou ve stoje nebo klečí)  

2. AS-3 (surfaři, kteří jezdí v sedě na wakeski) 

3. AS-4 (surfaři, kteří jedou na břiše) 

4. AS-5 (surfaři, kteří jezdí v nehybné poloze a potřebují pomoc při pádlování do vln) 

5. AS-6 (surfaři se zrakovým postižením)  

Surfování je nejen sport, ale je i zážitek, který je očisťující, léčivý, meditační, duchovní a přináší 

pocit blaženosti. Pro osoby s tělesným postižením se prožívání těchto účinků z oceánu může 

zdát nemožným. Naštěstí existuje již spousta programů po celém světě, které napomáhají 

a umožňuji surfování i těm, kteří to nemají snadné. Pořádání surfových závodů pro 

handicapované osoby je tedy dalším krokem na cestě pomoci a dokázat, že nic není nemožné.  
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5 Metodika práce 

V metodice této diplomové práce budou popsány dvě kvantitativní metody, které byly využity 

pro řešení diplomové práce. Jedná se o monitorovací výzkum a hloubkový rozhovor. Vzhledem 

k charakteru práce byly obě tyto metody zvoleny jako nejvhodnější. Monitorovací výzkum 

napomůže k souvislém přehledu o uživatelském účtu Bali Adaptive Pro a hloubkový rozhovor 

pak poskytne cenné informace od osob, které jsou s tématem a obsahem diplomové práce 

spojeny.  

5.1 Monitorovací výzkum 

Prvním typem výzkumu použitým v této diplomové práci je monitorovací výzkum. Účelem je 

především sledovat prostředí, do kterého bude návrh obsahového plánu tvořen. Tato kapitola je 

inspirována kurzem Digicamp, který je zaměřen na svět digitálního marketingu a vzdělává 

mladé lidi v komunikaci na sociálních sítích. Dále také společností Socialbakers, která se 

soustředí na analytiku sociálních sítí. Monitorován bude instagramový účet Bali Adaptive Pro 

zejména z toho důvodu, aby se dalo pozorovat, jak na tom byl profil v minulosti, jak si stojí 

nyní, jaké jsou jeho slabé stránky a následně navrhnout nový obsahový plán, jak celý profil 

a jeho obsah vylepšit. 

Vybráno bylo několik sledovaných kritérií, které je možné jednoduše získat díky analytickým 

nástrojům samotného Instagramu. Výběr kritérií proběhl na základě poznatků z teoretických 

východisek, tedy podle toho, které kritéria jsou pro závěrečnou práci přínosná a ovlivňují 

úspěšnost profilu na sociálních sítích, také dle přístupnosti neboli ke kterým z nich má autorka 

práce možný přístup. Kritéria, která byla sledována a většina z nich jsou viditelná kýmkoli, jsou 

celkový počet fanoušků, aktivita uživatelského účtu a některé z aktivit fanoušků. Celkový počet 

fanoušků je platný ke dni 1.12.2019. Toto číslo se mění každým dnem. Aktivitou sledovaného 

účtu je myšleno kolik příspěvků sdílel a jak často. Celkový počet příspěvků byl sepsán taktéž 

ke dni 1.12.2019. Třetím číslem je aktivita fanoušků. Jak bylo v této práci již 

zmíněno, momentálně Instagram testuje novou funkci, a to skrývání likes u sdílených 

fotografií. Je tedy možné, že některé účty mají stále možnost tyto metriky sledovat, některé už 

ne. Také existují aktivity, které lze sledovat pouze jako správce účtu. Existuje několik dalších 

metrik, které byly monitorovány a zhodnoceny. Konkrétně v rozmezí od 3. - 10. prosince 2019. 

Tyto metriky může sledovat pouze správce daného účtu.  
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Na platformě Facebook.com (2019) jsou kritéria pro měření výkonu a optimalizace (nazvaná 

insights) popsána takto:  

• Imprese (impressions): počet celkového zhlédnutí příspěvků, započítany jsou 

i opakované návštěvy  

• Dosah (reach): celkový počet unikátních zhlédnutí, každý uživatel se započítává pouze 

jedenkrát 

• Návštěvnost profilu: celkový počet návštěv na profilu za jeden uplynulý týden 

• Proklik na webovou stránku (website clicks): počet všech uživatelů, kteří použili 

webový odkaz na firemním profilu  

• Publikum (audience): počet follow a unfollow, lokace, ze kterých míst jsou fanoušci 

účtu, jejich pohlaví a věk 

Instagram insights pro stories fungují pouze během 24 hodin po sdílení příběhu a poté zmizí. 

Kromě výše zmíněných údajů obsahují navíc analytiku reakcí (počet zpráv zaslaných skrze 

tlačítko v příběhu) a exitů (počet uživatelů, kteří příběh přeskočili či se vrátili zpět do svého 

profilu). Instagram s insights tedy nebudou v této práci žádným způsobem analyzovány. 

Vyhodnocení proběhne formou tabulky, kde budou všechna čísla sepsána. Uvedena bude 

stručná charakteristika profilu, insights viditelné na první pohled a insights, které lze sledovat 

pouze jako správce účtu. Následně komentář a zhodnocení samotné autorky této práce.  

5.2 Hloubkový rozhovor 

Tato metoda poskytuje respondentovi možnost vyjádřit své názory bez omezení. Odpovědi na 

zkoumaný jev nejsou ohraničeny výběrem možností. Tato skutečnost přináší detailní výsledky 

a informace na danou problematiku. Hloubka informací, které respondent poskytuje, patří mezi 

hlavní výhody této kvalitativní metody. Rozhovor s respondenty bude veden pomocí 

schématu, který je potřeba si připravit předem. Nejedná se však o předem sestavené otázky, ty 

vznikají postupně, během rozhovoru. Metodu hloubkového rozhovoru lze popsat jako metodu 

nestandardizovaného dotazování s jedním účastníkem výzkumu, který tazateli odpovídá na 

několik otevřených otázek v rámci předem připraveného schématu (Švaříček a Šeďová, 2007). 

Kopecký (2013) uvádí, že efektivita této metody spočívá ve výběru osoby, se kterou bude 

hloubkový rozhovor proveden. Podle něj je vhodným respondentem člověk, který je pracovně 

velmi vytížený, a není ochotný se účastnit skupinových výzkumů. Flexibilita a individuální 

přístup jim tak velmi vyhovuje. Zároveň v rámci této diplomové práce není možné všechny 

respondenty potkat osobně a v jeden moment, zejména protože cestují po celém světe. 
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Hloubkový rozhovor je tak nejvhodnější metodou, jak získat potřebné informace. Podle 

Machkové (2015) je důležitým prvkem role tazatele. Ten musí vytvořit pozitivní a přátelskou 

atmosféru. Tazatel musí respondenta namotivovat k otevřené a podrobné diskuzi na dané téma. 

 

Příprava rozhovoru – operacionalizace 

V první fázi přípravy je třeba sestavit schéma, na základě kterého bude celý rozhovor probíhat. 

Schéma č. 2 je schéma vytvořené pro hloubkový rozhovor s prvním respondentem týkající se 

především adaptivnímu surfování. Další schéma, schéma č. 3, bylo sestaveno pro druhého 

respondenta, který dokáže poskytnout informace týkající se digitálního marketingu, sociálních 

sítí a pořádání událostí. Schémata byla vytvořena na základě konkrétních otázek, které vznikaly 

v průběhu celého výzkumu, a také sepisováním teoretických východisek. Dále na základě 

myšlenkové mapy, kterou si tazatelka předem připravila.  

 

Schéma 2 - Schéma hloubkového rozhovoru s respondentem 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

 

Respondent - adaptivní sport

PŘEDSTAVENÍ

Základní údaje

Příběh

Adaptive

SURF

Obecně

Soutěže

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Ty a sítě

Bali Adaptive Pro



 48 

Schéma 3 - Schéma hloubkového rozhovoru s respondentem 2 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Další fázi je výběr respondenta. V tomto případě je možné na problematiku nahlížet ze dvou 

stran. Výběr respondentů byl záměrný (nenáhodný). Při výběru bylo záměrem získat více uhlů 

pohledu na danou tematiku. Jeden z pohledů je od člověka, který má zkušenosti s pořádáním 

událostí a vyzná se ve světe digitálního marketingu. Druhým úhlem pohledu je člověk, který je 

sám adaptivním sportovcem, ideálně surfařem. Oba respondenty spojuje vášeň pro surfing 

a zároveň i svět sociálních sítí. A právě takové dvě osoby byly pro rozhovor vybrány. Výběr 

probíhal na základě dostupnosti možných respondentů a dále účelovým výběrem, na základě 

uvážení autorky práce. Záměrem je, aby respondenti odpovídali potřebám a zaměření výzkumu. 

Prvním respondentem je Jan Považan. Jan Považan je nejen spoluzakladatelem neziskové 

organizace Adaptive, ale také handicapovaným surfařem, který svůj handicap nepovažuje za 

jakýkoli druh postižení. Adaptive je organizace, která šíří myšlenku, motivuje a podporuje 

sportovce s handicapem v různých extrémních sportech. Jedním z těchto sportů je právě 
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surfing. Jan Považan mimo surfování také spravuje sociální sítě právě neziskové organizace 

Adapted. Má tedy praktické zkušenosti v tomto směru.  

Druhým respondentem je Hynek Zbořil. Ačkoli Hynek surfing už nejednou 

vyzkoušel, považuje se spíše za markeťáka než za surfaře. Je to člověk, který má bohaté 

zkušenosti v oblasti digitálního maketingu, což je pro tuto práci obrovským přínosem. Oba 

respondenti budou detailněji představeni v kapitole 6 Analýza a interpretace dat. 

S respondentem č.1 byl hloubkový rozhovor proveden on-line. Jelikož Jan hodně cestuje 

a pracuje, bylo velmi těžké zastihnout jej v České republice. Termín hloubkového rozhovoru 

byl stanoven na 15. října 2019. Pro realizaci hloubkového rozhovoru s druhým respondentem 

byla využita kavárna v Praze. Rozhovor s panem Zbořilem proběhl o necelý měsíc později, tedy 

11.listopadu 2019.  

Závěrečným bodem přípravy je technická stránka provedení. Zajištění diktafonu pro vytvoření 

zvukové stopy, dále pak kancelářských potřeb pro poznámky z rozhovorů. 

 

  



 50 

6 Analýza a interpretace dat 

Tato kapitola uvádí výsledky provedených analýz. První analýzou byl monitoring 

instagramového účtu Bali Adaptive Pro. Druhou pak hloubkové rozhovory, které proběhly se 

dvěma respondenty.  

6.1 Monitoring Instagramu 

Bali Adaptive Pro je názvem surfařských závodu pro handicapované osoby. První ročník těchto 

závodů proběhl ve dnech 1. - 3. září 2019. Uspořádat tyto závody bylo však myšlenkou již 

několik let. Pořadatelem závodu je Milo Brzák. Pan Brzák je spoluzakladatelem neziskové 

organizace Adapted. Pomocí této organizace a zmíněných závodu se snaží přepsat historii 

adaptivního surfingu a motivovat další adaptivní sportovce. Závod byl uspořádán na Bali. 

Zúčastnilo se 24 závodníků z 10 zemí celého světa. Bojovalo se o vítězství v 5 kategoriích. 

Jeden z důvodů uspořádání závodů zrovna na Bali bylo motivovat lokální jezdce. Dalším 

důvodem je nízkonákladovost akce. Uspořádat takový závod například v USA nebo v Austrálii 

by bylo pro neziskovou organizaci velmi náročné. Zároveň je Bali blízko všem těmto 

zemím, a navíc má výborné podmínky pro surfing. Adaptivní surfaři si tak mohli vyzkoušet 

podmínky, které jsou mnohdy náročné pro surfaře bez handicapu. Tímto závodem tak pan 

Brzák dostává adaptivní surfování na novou úroveň. Základní objem prostředků na akci byl 

zařízen prostřednictvím veřejné sbírky.  Na akci se také podílelo mnoho dobrovolníků.  

 

Obrázek 3 - Ukázka současného profilu @baliadaptivepro 

 

Zdroj: Instagram @baliadaptivepro, 2019  
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Jak je uvedeno v metodice práce. Existuje několik kritérií, která se dají na instagramovém účtu 

analyzovat. Pro účely této diplomové práce byla tato kritéria rozdělena na pět části. První dvě 

časti jsou kritéria, která může vidět každý uživatel při otevření instagramového profilu Bali 

Adaptive Pro. Tato kritéria lze vyčíst v tabulce č. 2 a 3 jedná se o celkový počet fanoušků 

a aktivitu uživatelského účtu. Třetí částí je tabulka č. 4, která zobrazuje čísla týkající se aktivity 

fanoušků. Tato aktivita byla sepsána k 3. - 10. prosinci 2019. V tomto případě se jedná 

o impresi, dosah, návštěvnost a proklik na webové stránky. Ve čtvrté části je zobrazena skladba 

publika. V poslední části je shrnutí toho, jakou má profil interakci se svými fanoušky. 

6.1.1 Celkový počet fanoušků 

 

Tabulka 2 - Celkový počet fanoušků 

KRITÉRIUM sledující 

POČET 1986 

  

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Celkový počet fanoušků se neustále mění. Tato aktivita byla sledována dlouhodobě, kdy každý 

týden bylo zaznamenáno několik nových sledujících, ale zároveň i jejich úbytek. V období mezi 

koncem prvního ročníku závodu až do prosince 2019 byl zaznamenán nárůst okolo 100 nových 

fanoušků. Na obrázku č. 4 lze vidět, že v období od 10. - 13. prosince 2019, kdy profil není 

aktivní, fanoušků spíše ubývá.  

 

Obrázek 4 - Růst sledujících ve sledovaném období 

 

Zdroj: Instagram @baliadaptivepro, 2019 
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6.1.2 Aktivita uživatelského účtu 

Instagramový profil @baliadaptive existuje již dva roky. První příspěvek byl na tento účet 

vložen 3. listopadu 2017 a poslední příspěvek 29. října 2019. Instagramový profil byl v roce 

2018 lze spíše neaktivní. Nejvíce příspěvků bylo sdíleno v roce 2019, tedy při přípravě prvního 

ročníku soutěže.  

Tabulka 3 - Aktivita uživatelského účtu 

KRITÉRIUM Příspěvky 

2017 

Příspěvky 

2018 

Příspěvky 

2019 

 Příspěvky 

celkem 

Sleduje 

POČET 12 2 25  39 1760 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Aktivita uživatelského profilu v roce 2019 je zobrazena v tabulce č. 4. Tabulka je rozdělena 

podle měsíců leden až prosinec a na počet příspěvků v jednotlivých měsících. V tabulce je 

dobře vidět nepravidelnost sdílení.  

 

Tabulka 4 - Aktivita uživatelského profilu v roce 2019 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

počet 

příspěvků 

0 0 2 2 0 1 1 9 7 3 0 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Pro vedení úspěšného instagramového profilu je ale potřeba příspěvky sdílet pravidelně 

a v určitém harmonogramu, což v tomto případě nebylo splněno.  

 

6.1.3 Aktivita fanoušků 

Aktivita fanoušků byla o něco vyšší v průběhu prvního ročníku soutěže. Momentálně je však 

profil spíše neaktivní, což lze vidět v tabulce č. 5. Návštěvnost profilu při pořádání závodů se 

pohybovala okolo 300 návštěv během týdne, nyní tato hodnota razantně klesla. 
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Tabulka 5 - Aktivita fanoušků 

KRITÉRIUM imprese dosah návštěvnost 

profilu 

Proklik na webovou stránku 

POČET 18 6 9 0 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Na následující soustavě obrázků č. 5 je zobrazeno devět nejlépe fungujících příspěvků za 

poslední rok, prosinec 2018 až prosinec 2019. Podle tohoto vyhodnocení lze vidět, který druh 

obsahu funguje na profilu nejlépe.  

 

Obrázek 5 - Nejlépe fungující obsah (imprese a dosah) 

Obrázek I.      Obrázek II. 

 

Zdroj: Instagram @baliadaptivepro, 2019 

 

Na obrázku I. je devět příspěvků vyhodnoceno na základě imprese (impressions). Obrázek II. 

je vyhodnocen na základě dosahu (reach) těchto příspěvků. Ačkoli reach i impressions dosahují 

poněkud dobrých čísel, je potřeba uvážit, jaká byla skutečná interakce s příspěvky. To, že byl 

příspěvek zobrazen 1818 uživatelům, ještě neznamená, že 1818 uživatelům se obsah líbil.  

V kapitole 6.1.5 je uveden podobný přehled vytvořený na základě interakce s fanoušky.  
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6.1.4 Publikum 

V této části je vyhodnocena skladba fanoušků uživatelského profilu Bali Adaptive Pro. Kritéria 

jsou lokace, odkud publikum pochází, jejich věk, pohlaví a také dny a hodiny, kdy jsou na 

profilu nejaktivnější. Hodiny, během kterých je publikum nejaktivnější, jsou každý den 

podobné. Nejčastěji jsou to večerní hodiny. Vzhledem k charakteru práce, kdy je publikum 

rozloženo po celém světě, není informace příliš vypovídající.  Informace nebude tak v práci 

více rozvedena. Celkový přehled je zobrazen na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6 - Skladba publika 

 

 

 

Zdroj: Instagram @baliadaptivepro, 2019 
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Z obrázku č. 6 lze vyčíst, že nejpočetnější skupinou jsou Australané a Američané ve věku 25 

až 44 let, převážně muži. Dny, ve kterých je profil nejvíce sledován, jsou zejména začátkem 

pracovního týdne.  

 

6.1.5 Interakce s fanoušky (engagement) 

V poslední části monitoringu se autorka zaměřila na interakci fanoušků s profilem. U každého 

příspěvku lze analyzovat počet like, komentářů a uložení. Pro účely této diplomové práce není 

potřeba vyhodnocovat všechny jednotlivé příspěvky.  

Všechny příspěvky z roku 2019 mají v průměru 120 likes, 3 komenáře a 1 uložení, což u profilu 

se skoro dvěma tisíci sledujících není příliš mnoho. Ideálním předpokladem je průměr 200 

likes, 6 komentářů a 3 uložení.  Na ukázku byly vybrány pouze dva příspěvky zobrazené na 

obrázku č. 7. Jedná se o úplně první příspěvek uživatelského profilu Bali Adaptive Pro 

a o poslední příspěvek roku k datu 1. 12. 2019. 

 

Obrázek 7 - Srovnání prvního a posledního příspěvku  

2017      2019 

  

Zdroj: Instagram @baliadaptivepro, 2019  
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Na obrázku č. 7 lze ale vidět, že první příspěvek z roku 2017 byl mnohem úspěšnější než 

poslední příspěvek z roku 2019. Je ale potřeba, aby profil vyvíjel aktivitu a donutil tak své 

sledující k větší interakci pravidelně.  

Pomocí instagramové analýzy lze vyhodnotit chronologicky seřazené nejúspěšnější příspěvky 

na základě interakce s fanoušky. Pro analýzu bylo vybráno devět nejúspěšnějších příspěvků za 

poslední rok, tedy v období prosinec 2018 až prosinec 2019.  

 

Obrázek 8 - Nejlépe fungující obsah (engagement) 

 

Zdroj: instagram @baliadaptivepro, 2019 

 

Na obrázku č. 8 lze vidět přehled nejlépe fungujícího obsahu na základě engagementu. Do této 

metriky se započítávají všechny interakce fanoušků, tedy likes, komentáře, uložení, proklik na 

webovou stránku a další. Jedná se o příspěvky pouze ve feedu. Ačkoli nejúspěšnější příspěvek 

má číslo poněkud vysoké, celkový průměr interakcí není nejvyšší. Profil má opravdu velký 

potenciál engagement zvýšit.  

Právě všechny tyto analýzy napomůžou při zpracování obsahového plánu v této závěrečné 

práci.  Jedná se o zpětnou vazbu, podle které se může autorka vyvarovat chyb v plánování 

propagace na příští rok.  
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6.2 Shrnutí závěrů z hloubkového rozhovoru 1 

První hloubkový rozhovor proběhl se spoluzakladatelem neziskové organizace Adapted, Janem 

Považanem. Jan velmi cestuje a je těžké zachytit jej osobně. Z tohoto důvodu rozhovor probíhal 

on-line a trval necelých 40 minut. U hloubkového rozhovoru s Janem Považanem šlo především 

o pochopení handicapovaného sportovce a o doporučení pro další ročníky soutěže. 

Na základě rozhovoru byl vytvořen návrh obsahu pro příspěvky s názvem „meet the riders“. 

Jedná se o typ příspěvku, ve kterém budou představeni jednotliví závodníci.  

6.2.1 Představení 

Jan Považan, 21 let, kameraman, spoluzakladatel neziskové organizace Adapted a sportovec, 

který se i přes svůj handicap věnuje několika extrémním adrenalinovým sportům. Jan se narodil 

s nedorostlou částí pravé ruky, která mu končí v oblasti zápěstí. Ačkoli většina považuje toto 

za handicap, on sám to tak necítí. Tuto myšlenku a odvahu chce šířit dál a ukázat lidem, že 

fyzický handicap jim nemusí v ničem bránit. Jan se také věnuje správě sociálních sítí. 

Konkrétně je správcem instagramového účtu Adapted.cz. K sociálním sítím má respondent 

zdravý přístup. Tvrdí, že pro komunikaci ze strany firmy jsou určitě důležité. Sám si ale rád od 

digitálního světa odpočine. Respondent uvedl, že právě marketingová komunikace 

uspořádaných závodů byla v minulosti zanedbána. Jan dále doporučuje zaměřit se na cílové 

skupiny. Mezi cílovou skupinu navrhuje zařadit surfařskou komunitu a potenciální sponzory.  

6.2.2 Adaptivní surfování 

Prvotní myšlenkou pro založení organizace bylo změnit uvažování handicapovaných osob. Oba 

zakladatele Jan Považan i Mílo Brzák mají určitý fyzický handicap, ale žijí s ním tak, jako by 

neexistoval. S organizací Adapted se tak snaží přivádět handicapované osoby k adrenalinovým 

sportům. Surfing ale Jan považuje za prapůvodce. Zároveň uvádí, že surfing je největší výzvou 

pro handicapované osoby. Společně s organizací vytvořili českou surfařskou adaptivní 

reprezentaci. S touto reprezentací vyrazili začátkem roku 2019 na adaptivní surfové závody 

v Kalifornii. Možná právě tam se zrodila myšlenka uspořádat podobné závody pod taktovkou 

spoluzakladatele pana Brzáka.  

Obsah, který by se měl podle Jana na sociálních sítích objevit, je představení jezdců. Tyto 

příspěvky by měly mít vždy stejný charakter a koncept. Respondent si dobře uvědomuje, že 

příběhy o handicapu můžou vzbudit soucit, a tím pádem i větší dosah na sociálních sítích. 

Zároveň ale uvádí, že příspěvky „meet the riders“ by měly být tvořeny jako u profesionálních 

závodů tak, aby se adaptivní surfování přiblížil co nejvíce tomu klasickému. 
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Návrh takového příspěvku vytvořený na základě rozhovoru s Janem je vidět na obrázku č. 9. 

Popisek u fotografie má za účel představit jezdce a jeho handicap, ovšem ne vzbudit soucit. 

I přes Janovo doporučení je však u příspěvku potřeba popsat, jaký druh handicapu závodník 

má, popřípadě ve zkrácené verzi, jak se mu to stalo. Příspěvky, které mohou popisovat příběhy 

jednotlivých jezdců více dopodrobna doporučuje Jan vytvořit pomocí video obsahu, například 

s využitím IGTV. 

 

Obrázek 9 - Návrh příspěvku „meet the riders“ 

 

Zdroj: vlastní zpracování a Instagram @baliadaptivepro, 2019 

 

V příspěvku je uvedeno jméno a stát ze kterého závodník pochází. Josh Bogle je z Maui a jeho 

handicapem je ztráta obou dolních končetin a pravé horní končetiny. Dále je příspěvek doplněn 

o vlastní slova závodníka. Celý text je popsán opět v anglickém jazyce.  

Závěrem Jan Považan doporučuje, aby se celá kampaň začala plánovat mnohem dříve, než tomu 

bylo u předchozího ročníku.   
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6.3 Shrnutí závěrů z hloubkového rozhovoru 2 

Druhý hloubkový rozhovor proběhl se specialistou na digitální marketing, zejména sociální 

sítě. Pan Hynek Zbořil se také věnuje pořádání událostí a na dovolených občas i surfuje.  

6.3.1 Představení  

Hynek Zbořil, 32 let, specialista na digitální marketing a člověk, který má praxi například jako 

vedoucí celého on-line marketingu pro ZOOT, a taky firmy Creative dock s.r.o. Je také 

spoluzakladatel Digicamp.cz. Jedná se o vzdělávací kurzy pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, 

jak funguje digitální prostředí od A-Z. Pan Zbořil zároveň přednáší na konferencích 

o novinkách v tomto odvětví a snaží se vzdělávat mladé lidi a předávat své zkušenosti dále. 

Zkušenosti má i v pořádání událostí (eventů) týkajících se právě on-line marketingu. Mimo 

pracovní zkušenosti má respondent několik koníčku. Jedním z nich je právě surfing. O surfingu 

mluví jako o cool, trendy sportu a myslí si, že komunikovat jej na sociálních sítích je skvělým 

obsahem, který má potenciál.  

Rozhovor s druhým respondentem probíhal v Praze a trval 1 hodinu a 20 minut. O tématu 

diplomové práce bylo panu Zbořilovi řečeno již při domlouvání rozhovoru. Věděl tedy, o co se 

jedná a jaké cíle jsou stanoveny. Už od začátku byla nastolena pozitivní atmosféra, nejdříve se 

pan Zbořil představil a rozpovídal se o svých pracovních zkušenostech. Ačkoli má na svém 

osobním instagramovém účtu jen okolo 500 sledujících, jeho týmy vždy dosáhly velkých 

výsledků. Při rozhovoru šlo poznat, že respondent dokáže informace sdělit tak, aby je pochopil 

opravdu každý. Po představení sám sebe, povídání o surfování na Srí Lance a Bali jsme se 

dostali ke stěžejnímu okruhu ze schématu – sociální sítě.  

V následujících odstavcích jsou uvedeny informace z rozhovoru, které napomohly při tvorbě 

obsahového plánu. 

6.3.2 Sociální sítě – trendy 

Autentičnost. První a jasná odpověď na otázku momentální trendy v digitálním marketingu. 

Čím dál více se značky snaží dodat svému obsahu autentičnost. Snaží se svým sledujícím ukázat 

reálné příběhy.  

Influencer marketing. Od velkých influencerů se přechází k microinfluencerům či dokonce 

k nano-influencerům, kteří mají do 10 tisíc sledujících. Je to z toho důvodu, že influenceři, kteří 

mají statisíce sledujících, mají obrovský překryv v cílových skupinách. Jestliže víme, že 

v České republice využívá Instagram 800 tisíc osob a instagramová základna tří největších 

influencerů v ČR je okolo 500 tisíc, překryv bude téměř 90 %.  
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Dalším důvodem je, že lidé přestávají těmto osobám věřit a uvědomují si, že jde pouze 

o reklamu. U micro či nano-influencerů je důvěra v daný produkt, událost mnohem větší.  

Ztotožnění s produktem či danou událostí je tedy podle pana Zbořila alfou a omegou. V souladu 

s tímto tématem mě zajímalo, jestli se firmě opravdu vyplatí raději 30 micro-influencerů než 

jedna osoba, která pokryje několik tisíc uživatelů.  

Z hlediska důvěry, je rozhodně lepší využít 30 věrohodných osob, jak je to ale z pohledu 

analýzy firmy, časové náročnosti a rozpočtu? Respondent uvedl několik zajímavých pohledů. 

Uznal, že z časového hlediska, náročnosti a někdy i financí je pro firmu jednodušší oslovit 

influencera s velkou základnou fanoušků. Tento pohled je ale podle něj krátkozraký. Je potřeba 

si uvědomit, že firma, produkt či událost chce na trhu fungovat několik let. Z dlouhodobého 

hlediska je tedy lepší si vytvořit plán, klidně i na 3-4 roky dopředu, tedy jaké osoby bude firma 

chtít oslovit. Využívat totiž jednoho a téhož člověka začne být pro fanoušky nudné 

a stereotypní. U velkých firem doporučuje na začátku oslovit i jednoho většího 

influencera, u menších ale rozhodně sazí na micro-influncery, kteří jsou podle něj pro budování 

povědomí mnohem lepší.  

Nové platformy. Osoby okolo 30 let již Facebook nepoužívají. Začalo to ve chvíli, kdy tuto 

platformu začali používat i rodiče těchto osob, popřípadě prarodiče. Moderní mámy a tátové už 

ale začali propadat i Instagramu. I z tohoto důvodu se generace dnešních školáku posouvá na 

další sociální sítě. Novou a velmi oblíbenou platformou je aplikace Tiktok. Jedná se o nahrávání 

krátkých hudebních videí. Na toto téma jsme s panem Zbořilem vedli dlouhou konverzaci. 

Jelikož cílovou skupinou v této práci nejsou děti školního věku, není potřeba téma dále 

rozepisovat. Je potřeba si spíše uvědomit, že při plánování strategie je velmi důležité si zvolit 

cílovou skupinu a následně vyhledat, na jaké platformě se tato cílová skupina pohybuje. Tímto 

jsem si potvrdila, že platforma Instagram byla pro událost zvolena správně. 

Mezi další trendy respondent uvedl tvorbu podcastů a video obsahu. Tvrdí, že popularita video 

obsahu bude stále více růst a doba, kterou stráví osoby sledováním videa, poroste. 

Posledním trendem je tzv. digitální detox neboli vypnutí celého on-line světa na několik dní, či 

týdnů. Ačkoli je on-line svět populární, lidé si začínají uvědomovat, že se stávají otroky tohoto 

světa. Mileniálové jsou na svých telefonech a sociálních sítích více než závislí. I z tohoto 

důvodu se lidé snaží být více off-line. Přehled trendů v digitalním marketingu podle pana 

Zbořila lze vidět ve schématu č. 4. 
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Schéma 4 - Trendy v digitálním marketingu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Hynka Zbořila, 2019 

 

Je potřeba si uvědomit, že sociální sítě jsou pro marketingovou komunikaci důležité, ale nic se 

nesmí přehánět. Jestliže zákazníka přeplníme příliš mnoha informacemi, celá propagace se 

stane kontraproduktivní. 

 

6.3.3 Sociální sítě – tvorba obsahu 

Při tvorbě obsahu doporučuje pan Zbořil především být v centru dění. Pokud tedy podmínky 

dovolí zúčastnit se přímo dané události. Dále uvádí několik tipů na obsah, které by se pro 

stanovený plán daly využít. Jedná se o následující: 

- Jak začít se surfováním? 

- Příprava mimo vodu (suchá příprava) 

- Cviky na protahování před samotným závodem 

- Bloopers (nepovedené záběry z natáčení), nepovedené fotografie  

Při psaní příspěvků pan Zbořil doporučuje využít hashtagy a uvádí, že jsou pro organický dosah 

velmi důležité.  

Je důležité zhodnotit, jestli obsah, který vytvářím, dělám správně. Dosahem zjistíme, kolik lidí 

dokáži oslovit svým sdělením, reklamou. Kolik osob pak s obsahem interaguje, je tzv. 

engagement. Engagement mi říká, jestli ten dosah (reach) dělám správně a jestli oslovuji 

správnou cílovou skupinu. Pokud bude dosah několik tisíc, ale engagement bude velmi malý, je 

jasné, že oslovená cílová skupina byla zvolena špatně. V případě, že si je firma jistá, že je cílová 
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skupina zvolena správně, je potřeba změnit obsah. Protože vytvořený obsah pak není dostatečně 

zajímavý a poutavý. Podle Hynka se jedná o klíčové metriky. Jejich přehled je uveden ve 

schématu č. 5. Dále to pak může být, kolik produktů se prodá. V našem případě, kolik diváků 

se na událost dostaví, kolik jezdců si zakoupí startovné apod. 

 

Schéma 5 - Klíčové metriky pro změření úspěchů na Instagramovém profilu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Hynka Zbořila, 2019 

 

6.3.4 Sociální sítě - propagace 

Respondent doporučuje placenou propagaci určitě využít. Dodává, že pokud firma nechce nebo 

nemůže investovat desítky tisíc do placené propagace, musí spoléhat na organický dosah. Ten 

se dá zvětšit díky využití již zmíněných influencerů. Konkrétně bylo v rozhovoru mluveno 

o Instagramu. Respondent uvádí jednoduchý příklad výpočtu nákladu na událost pořádanou 

v ČR. Princip lze vidět na schématu č. 6.  Pan Zbořil uvádí příklad události, která má 100 

soutěžících. Na každého jezdce je potřeba počítat 5 návštěvníků. Kolik osob z oslovených na 

událost skutečně dorazí, uvádí konverzi 1 %. Na událost je tedy potřeba kampaní oslovit 500 

tisíc uživatelů. Průměrná částka při tvorbě propagace na Instagramu na osobu je 2-3 koruny. 

Výsledný náklad může dosahovat až k miliónu českých korun.  

 

Schéma 6 - Příklad výpočtu nákladu placené propagace na Instagramu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Hynka Zbořila, 2019 
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Je možné si spočítat rozpočet kampaně předem. Většina placených kampaní se ale zkouší jako 

pokus omyl. Vytváří se více druhů příspěvků a zkouší se, který funguje nejlépe. Někdy 

příspěvek může být natolik dobrý, že funguje 6 měsíců v kuse, a není potřeba ho měnit. Náklady 

jsou pak velmi nízké. V mnoha případech je potřeba promovat více příspěvků a zkoušet, který 

má nejlepší dosah a interakci s uživateli. Jedná se o proces na 4 - 8 týdnů. Taková věc pak může 

být velmi nákladná, zejména při mezinárodním přesahu.  

Na konci našeho rozhovoru jsme s Hynkem řešili, jak dlouho dopředu by měla být celá událost 

promována. Doporučuje začít brzo a postupem času stupňovat počet příspěvků a také do 

placených příspěvku investovat v danou chvíli více. Na úplném závěru našeho setkání Hynek 

zmiňuje Fyre Festival, známý jako největší festival, který se nikdy nestal. Ve filmu, který byl 

natočen, lze vidět průběh přípravy a komunikace na sociální sítích a je vněm několik dobrých 

ponaučení. Tímto tématem jsme se dostali na konec tématu a celé setkání ukončili.  
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7 Návrh obsahového plánu  

Návrh obsahového plánu pro sportovní událost Bali Adaptive Pro 2020 se bude skládat 

z několika následujících kroků.  

7.1 Cíle návrhu obsahového plánu 

Správně nastavené cíle jsou alfou a omegou každé marketingové komunikace. Ať už se jedná 

o jakoukoli platformu a produkt, událost či službu, je velmi důležité nastavit si cíle. Vytvořené 

cíle poskytnou přehled a strukturu našim plánům, a především usnadní závěrečné měření. Na 

základě monitoringu a hloubkových rozhovorů bylo zjištěno, že trh, na kterém se událost 

pohybuje, není přesycen. Také lze vyčíst, že surfing je momentálně čím dál atraktivnějším 

sportem. A téma adaptivní surfing je na tom velmi podobně. I když je celkový pohled na 

propagaci události velmi optimistický, musíme stále brát v potaz, že se odehrává několik set 

kilometrů daleko. Je tedy potřeba lidem událost přiblížit co nejvíce, a zároveň událost 

propagovat více i mezi místními, kde se skrývá obrovský potenciál ve využití sociálních sítí. 

Cílem je tedy proniknout do povědomí nového okruhu lidí za pomoci sociální sítě Instagram. 

Vytvořit představu o tom, jak událost probíhá, a zároveň přinést nové poznatky o možnostech 

adaptivního surfingu, zvýšit tak povědomí mezi ostatními o tomto extrémním sportu pro 

handicapované osoby, motivovat nové potencionální soutěžící či jiné osoby 

s handicapem, popřípadě použít platformu jako náhled, formu prezentace pro budoucí 

sponzory. Vzhledem k tomu, že je se jedná o nastavení dlouhodobého cíle a je zformulován 

velmi nekonkrétně, musíme jej rozdělit. Aby byl cíl konkrétnější, jasnější a měřitelný, je 

potřeba rozdělit jej na dílčí cíle. Tyto dílčí cíle musí splňovat zásady metody „SMART“, tedy 

být měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené. 

- Cíl č. 1: Přispívat příspěvky na instagramový profil (feed) v pravidelném režimu. 

- Cíl č. 2: Vytvořit vizuálně originální profil 

- Cíl č. 3: Pravidelné příspěvky na Instagram stories  

Tyto první tři cíle by měly zajistit neustálou informovanost sledujících, a také bude zároveň 

docházet ke tvorbě kvalitního profilu na sociální síti. Instagramový profil bude sloužit 

pořadateli soutěže nejen před a během závodů, ale také po jeho skončení. Konkrétní plán 

obsahu bude popsán v následujících kapitolách. 

- Cíl č. 4: Vytvořit dvě placené reklamy na sociální sítí Instagram 

Placená reklama bude nastavena tak, aby podpořila sdílený obsah a rozšířila jej mezi další 

uživatele, zejména na vybranou cílovou skupinu. Tohoto lze dosáhnout pomocí nastavení 
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správného cílení kampaně. Osloví tak nový okruh uživatelů v kratším časovém rozmezí než 

obsahu bez reklamy. Takový obsah musí být co nejkreativnější a nezajímavější, aby zaujal nové 

potencionální uživatele. 

- Cíl č. 5: Získat 1000 nových followerů za 6 měsíců 

Získat velký počet followerů je na Instagramu obecně nejžádanějším efektem komunikace. 

Vysoký počet followerů znamená velký úspěch, to je myšlenka, která u mnohých stále 

přetrvává. Pravdou je, že toto vysoké číslo je relevantní pouze v případě, pokud jsou followeři 

získáni legálně. Dalším a hlavním klíčem úspěchu je, jaké publikum se pod vysokým číslem 

ukrývá. Cílem tedy není získat stovky nových sledujících, ale pouze menší počet, který ale bude 

tvořen cílovým publikem, a engagement na profilu bude vysoký. S rostoucím počtem nových 

uživatelů se násobí množství nově oslovených profilů a zvyšuje se tempo růstu celkových 

sledujících. Pokud tedy bereme v potaz, že vytváříme komunikaci pro víceméně nový 

profil, získávání nových followerů bude náročný a pomalý proces. 

Jak bylo při monitoringu zjištěno, momentální počet sledujících je necelé 2000. Cílem je tedy 

navýšit počet na 3000 sledujících a udržet si stejný či vyšší engagement jako doposud. 

Pro splnění tohoto cíle bylo mimo jiné doporučeno oslovení následujících influencerů a profilů 

na Instagramu. Jelikož se jedná o podporu dobré věci a spíše neziskového projektu, všichni 

oslovení nebudou službu provádět za finanční odměnu ani barter. Odměnou bude pozvání na 

samotné závody a možnost šířit tak myšlenku, motivaci a povědomí o handicapovaných 

osobách, které vykonávají extrémní sporty. Mohou to být blogeři a influenceři, kteří 

surfují, profesionální surfaři v ČR, samotní jezdci, surfové kluby, adaptive organizace ve světě. 

Dále může být sdílení profilu zahrnuto v návrhu sponzorského balíčku pro sponzory akce. 

Cílová skupina 

Cílová skupina byla rozdělena na čtyři skupiny:  

• Persona 1- surfařská komunita 

• Persona 2 - osoby s handicapem 

• Persona 3 - závodníci 

• Persona 4 - potencionální sponzoři 

Cílové skupiny byly zvoleny na základě hloubkových rozhovorů. Surfařská komunita je 

zvolena, poněvadž je žádoucí, aby adaptivní surfování bylo bráno jako rovnocenné tomu 

normálnímu, a tedy aby se o něj zajímali i lidé, kteří se v této komunitě pohybují. Další 

skupinou jsou osoby s handicapem, které mají strach nebo se z nějakého důvodu bojí vyzkoušet 

extrémní sport, popřípadě právě surfování. Je potřeba jim ukázat, že nic není nemožné a že i 
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oni mohou adaptivní surfování vyzkoušet. Logickou skupinou jsou samotní závodníci, ať už ti 

z minulého ročníku, tak i další, kteří se budou chtít závodů zúčastnit. Mohou tak najít potřebné 

informace k přihlášení nebo například fotografie a videa po skončení události. Poslední 

důležitou skupinou jsou potenciální sponzoři, kteří by mohli události pomoci.  

7.2 Nastavení profilu 

Správně nastavený profil musí na potencionální sledující působit důvěryhodně. Profil uvádí ty 

nejpodstatnější informace o události, a odlišuje naši událost od konkurence.   

Uživatelské jméno 

Uživatelské jméno bylo vytvořeno již minulý rok a určitě není žádoucí ho měnit. Instagram 

vyžaduje jednoduchost a při vytváření se musíme vyvarovat znakům, číslům a dlouhým 

slovním spojením. Zároveň by neměl existovat profil s podobným uživatelským jménem, aby 

ho sledující nezaměnili. Dále se doporučuje profil nazvat stejným jménem jako samotná 

událost.  Uživatelské jméno „@baliadaptivepro“ je tedy dobře zvoleným jménem a doporučuje 

se ponechat.  

Jméno 

Samotný název události je v tomto případě i názvem uživatelského profilu. Také napomáhá 

zcela novým uživatelům dohledat daný profil v nepřeberném množství ostatních profilů.  

Instagramový profil @baliadaptivepro momentálně na svém profilu neuvádí samotný název 

soutěže. A namísto toho, v tučně zvýrazněném prostoru, uvádí jiný text. Pro rok 2020 bych tedy 

doporučila, aby se v tzv. BIO, tedy popisku o profilu, uvedl celý název s aktuálním ročníkem 

soutěže. Pod tímto zvýrazněným názvem je pak správně uvedena kategorie business profilu 

„sports event (sportovní události).“ 

Popisek profilu (BIO) 

Jedná se o krátký text na profilu uživatele, který je omezen 150 znaky. Čím zajímavější 

a poutavější je, tím lépe pro značku, v našem případě pro událost. Popisek by měl být 

originální, ale zároveň musí sdělit základní informace o události. Momentální BIO profilu 

@baliadaptive je vidět na obrázku č. 10. V popisku je uveden název události, slogan, stručný 

popisek události a dále kontaktní údaje. V dalším ročníku bych tedy doporučila BIO upravit. 

Informace jsou nepřehledné v jednom souvislém odstavci. Na řádky bych odděleně doporučila 

sepsat jeden slogan. Momentálně profil nabízí slogany dva, a uživatel tak může být zmatený. 

Na dalším řádku by měl být uvedený stručný text o dané události a následně kontaktní údaje. 

Tyto údaje jsou na profilu uvedené v záložce „contact“. Po otevření této záložky je zde uveden 

jak email, tak telefonní číslo na pořadatele události. Na obrázku č. 10 lze vidět návrh profilu na 
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rok 2020. Obsahově je profil navržen podobně, je však doplněn malými prvky kreativity 

tak, aby byl pro oko přehlednější a poutavější. V návrhu není momentálně uveden jeden 

z důležitých prvků, a to datum události. Je to z toho důvodu, že druhý ročník soutěže zatím 

nemá stanovené pevné datum. Celý profil je možné kdykoliv pozměnit v návaznosti na to, jaký 

ročník soutěže probíhá, popřípadě zda se jedná o jakoukoli jinou změnu.  

Jedním z důležitých prvků je odkaz na webové stránky. Tento odkaz je momentálně směřován 

na webové stránky samotné sportovní události. Zde se může uživatel dozvědět více konkrétních 

informací. Celé BIO je popsáno v anglickém jazyce, a to z toho důvodu, že závody jsou 

pořádány v zahraničí.  

Obrázek 10 - Návrh nového vzhledu profilu 

 

Zdroj: vlastní tvorba, 2019 

Profilový obrázek 

Profilový obrázek lze vidět nejen na hlavním profilu uživatele (události). Mini ikona se 

zobrazuje u každého příspěvku, Instagram stories a také v okamžiku, kdy jiný uživatel chce 

událost označit. Kvůli přehlednosti je tedy doporučeno zahrnout logo události. Závody Bali 

Adaptive Pro mají vytvořené jednoduché logo s názvem události a logo je v profilu využito od 

založení profilu. Zde tedy není potřeba nic měnit. Ukázka profilového loga je na obrázku 10. 

Obrázek 11 - Logo Bali Adaptive Pro 

 

Zdroj: Instagram @baliadaptivepro, 2019 
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Nový návrh profilu vychází z doporučení kapitoly 7.3 nastavení profilu, kde jsou změny 

odůvodněny. Takto vizuálně upravený profil je mnohem přehlednější a lépe uspořádaný.  

7.3 Obsah 

Ačkoli je samotná událost velmi zajímavá, bez poutavého obsahu bude ztracena mezi několika 

mnoha sportovními událostmi po celém světe a na celém Instagramu. Při tvorbě obsahu budeme 

vycházet z doporučených typů obsahů od Losekoot a Vyhnánkové (2019), které jsou uvedeny 

v teoretické části práce.  

Příspěvky, které fungovaly v minulém ročníku. Při pořádání prvního ročníku nebylo využito 

všeho potenciálu, který Instagram nabízí. I přesto příspěvky, které představovaly jednotlivé 

jezdce, fungovaly u uživatelů velmi dobře. Obsah, kterého nebylo využito, byl obsah ostatních 

uživatelů. Již několikrát zmíněný UGC, při sportovních událostech funguje výborně. 

Proto bude doporučeno většího využití takového typu obsahu. Většina takového obsahu vzniká 

pod hashtagem #baliadaptivepro. Tento hashtag bude tedy co nejvíc promován, aby ho sledující 

využili a my ho následně mohli použít. Nově tvořený obsah bude rozdělen do pěti typů. Zábava, 

vzdělání a inspirace, zákulisí, pomoc. Autorky uvádějí také prodejní obsah. V našem případě 

není momentálně vytvořen žádný prodejní materiál či cokoli určeného k prodeji. Jedná se pouze 

o startovné závodníků a dobrovolné vstupné, to však nedoporučuji na sociálních sítích 

komunikovat. Veškerý obsah bude směřován k následujícím tématům: Surf, Adaptive 

surf, handicap, extrémní sporty, Indonesie, Bali.  

Obsah pro Instagram feed:  

1. Představení oblasti 

2. Představení jezdců 

3. Obsah vázaný k tématům surf a adaptivní surfování 

4. Vzdělávací příspěvky (Věděli jste že, … Jak na, …) 

o Rozhovory 

o Novinky 

o Základy surfingu 

o Suchozemská příprava   

5. Inspirace 

o Tipy a triky 

o Inspirativní osoby 

o Inspirativní technologie 

6. Pomáhání – reakce na zprávy a komentáře 
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Celý feed bude navržen v jednom stylu. Jelikož většina vizuálního obsahu bude obsahovat 

barvu oceánu, bude do těchto barev situován celý profil. Na profilu se budou objevovat barvy 

jako modrá, bílá, písečná. Celý obsah bude doplněn černobílými fotografiemi. Fotografie budou 

spíše jednoduché, nepřeplácané a potřeba je dbát také na jejich kvalitu. Setavením kvalitního 

profilu tak naplníme cíl č.2. Na obrázku č. 6 je zobrazen možný návrh, prvních 9 příspěvků. 

Pro návrh byla využita aplikace Preview, díky které bylo možno poskládat příspěvky tak, jak 

budou vypadat ve skutečnosti na Instagramu. Jednotlivé fotografie jsou upraveny v aplikaci 

VSCOcam. Byla použita jednotná úprava tak, aby barevnost příspěvku ladila v jednom tónu. 

Fotografie, která byla příliš barevná a kontrastní oproti ostatním, je převedena do černobílé.  

 

Obrázek 12 - Návrh obsahu pro feed 

 

Zdroj: vlastní zpracování (fotografie použity z Faceboook galerie Baliadaptivepro 2019) 

 

Na obrázku č. 13 lze vidět jeden konkrétní návrh, jak příspěvek bude vypadat. Cílem této práce 

není navrhnout jednotlivé konkrétní příspěvky pro celý druhý ročník soutěže, proto je zde 

uvedena pouze ukázka, jak by příspěvky mohly vypadat. Příspěvek se týká suché přípravy.  

Ať už se jedná o surfaře s handicapem nebo ne, příprava je důležitá u každého sportu. I takový 

obsah by měl být komunikován na profilu @baliadaptivepro.  

V popisku u fotografie je ve volném překladu uveden text: „Jak jsi na tom s přípravou? 

Rozcvičuješ se předtím, než jdeš do vody? Nepodceňuj to! Zahřátí je opravdu důležité a můžeš 

díky němu zlepšit své schopnosti při surfování.“  
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Text je doplněn o emoji, které mohou zachytit pozornost vícero uživatelů. Příspěvek dále 

zahrnuje využití důležitých funkcí, kterými jsou označení polohy a hashtagy. Fotografie použitá 

v příspěvku neobsahuje konkrétní známé osoby, pokud by tomu tak bylo, doporučuje se označit 

i danou osobu na fotografii, popřípadě výrobce surfového prkna, které na fotografii lze vidět. 

 

Obrázek 13- Návrh konkrétního příspěvku 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Obsah pro Instagram stories a highlights:  

1. Zábava  

o zábavné události ve světě surfingu 

o věci, které se nepovedly (přeřeky, nepovedené záběry apod.)  

2. Zákulisí 

o minulý ročník 

o současný ročník 
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3. Pomáhání – reakce na zprávy a komentáře 

4. Sdílení UGC  

5. Aktuální informace – stav vln, úspěchy závodníků a další  

Pravidelnost Instagram stories není navrhována tak, jako u obsahu ve feedu. Instagram stories 

by měly být využity alespoň 2x týdně po dobu 6 měsíců (4 měsíce před závodem, dva měsíce 

po závodu). Cílem je ho co nejvíce využít těsně před závodem, během závodu a těsně po. A to 

při přímém přenosu, nahlédnutí do zákulisí apod. Důležité je využití všech nástrojů, které 

Instagram stories nabízí. Instagram stories budou upravovány pomocí aplikace Canva a Unfold. 

Tyto aplikace dodají příběhům zajímavý vzhled.  

7.4 Četnost příspěvků 

V rámci splnění prvního cíle byl navržen následující harmonogram obsahu pro Instagram feed. 

Harmonogram je uveden ve schématu č. 7. 

Schéma 7 - Harmonogram obsahu pro Instagram feed 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Obsah těchto příspěvků bude naplánován vždy na následující měsíc dopředu tak, aby se 

v každém měsíci objevil obsah jak informativní, zábavný, vzdělávací a celkově pestrý. Je 

důležité myslet na den a čas, kdy mají být příspěvky sdíleny. Návrh nelze konkretizovat díky 

globálnímu charakteru akce, kdy musí být kalkulováno časovými posuny. 

7.5 Využití jednotlivých funkcí  

Z teoretických východisek a následné analýzy dat víme, že používání funkcí, které Instagram 

nabízí, je důležitým prvkem.  

6 měsícu před závodem 2-3 příspěvky týdně v různé dny

2 měsíce před závodem 3-4 příspěvky týdně v různé dny

1 měsíc před závodem 4-5 příspěvků týdně
max. 2 příspěvky ve stejný 

den

během závodů každý den
max. 2 příspěvky ve stejný 

den

první měsíc po závodech 4-5 příspěvků týdně
max. 2 příspěvky ve stejný 

den

po závodech 2-3 příspěvky týdně v různé dny
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Jedná se o nástroje zpestřující obsah, ale také o možnost, jak efektivně zvýšit dosah příspěvků. 

V následující kapitole je vytvořený návrh pro vhodné využití funkcí na Instagramovém profilu 

@baliadaptivepro. 

o Hashtag  

Příspěvky, které mají alespoň jeden hashtag probouzejí v průměru o 12,6 % větší zájem. 

Z tohoto důvodu je navrženo používat hashtagy v různé míře u každého sdíleného příspěvku 

(maximálně však 30). Doporučené hashtagy byly vygenerovány aplikací Hashtag a také pomocí 

Google vyhledávače. Pod vyhledáváním „trending hashtags XY“ (kdy pod XY dosadíme 

téma, ke kterému hledáme klíčové slovo), pak nalezneme několik hashtagu i s jejich celkovým 

dosahem. V této práci jsou doporučené hashtagy rozdělené podle jejich dosahu. Tedy podle 

počtu tagu (označení) na Instagramu. V návrhu je tedy používat různé okruhy hashtagů, ale 

vždy vybrat dva až tři z každé kategorie dosahu. V oblasti události samotné je navrženo 

používat vlastní hashtag, který bude sdílen s každým příspěvkem. Nejen samotná událost, ale 

také ostatní budou moci označovat příspěvky s událostí spojené. Nejvíce vhodným je tedy 

#baliadaptivepro a dále #baliadaptivepro2020, kde budou sjednoceny příspěvky pouze 

z jednoho daného ročníku.  

V oblasti samotného závodu je tedy nejvhodnějším okruhem téma surf a adaptive surf. Aby 

příspěvky byly konkrétnější a fotografie se zobrazovaly i v dané lokalitě, je potřeba využít 

hashtagy z místa události. Zde jsou tedy navrženy hashtagy v okruhu Bali. Posledním okruhem 

budou pak obecné populární hashtagy others. Tato označení budou přidělena vždy v závislosti 

na tom, co na konkrétní fotografii či videoobsahu bude zobrazeno. Všechny hashtagy budou 

uvedené v anglickém jazyce.  

V následující tabulce č. 6 jsou navrženy některé z možných hashtagů, které lze použít. Vždy 

však závisí na typu obsahu a konkrétní situaci. Označení, které mají vysoký dosah, jsou 

výborným nástrojem pro oslovení nových potencionálních uživatelů, a získají tak velkou 

odezvu. Na druhou stranu, tyto hashtagy jsou využívány několika uživateli po celém světě 

a jejich životnost bude mnohem kratší. Na explore page budou rychle vystřídány jinými 

příspěvky. Z tohoto důvodu je potřeba hashtagy rozdělit, aby byl jejich zásah co největší.  

 

 

Tabulka 6 - Přehled vhodných hashtagů 

OKRUHY Nad 100k okolo 100k Okolo 25k Pod 10k 

SURF Surfing Surftraining Surfingisfun Warmupsurf 
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Surf 

Surfphotography 

Surfphotos 

surfpics 

Surfinglife 

Surfer 

Surfrider 

Surfboard 

Shaka 

 

Surflove 

Surflessons 

Surftravel 

Surfingworld 

 

Surfingdog 

Instasurfing 

Surfcontest 

surfinghero 

 

Warmupsurfing 

Surfingcontest 

Surfcompetions 

Echobeachsurf 

 

 

ADAPTIVE 

SURF 

Adaptiveathlete Adaptivesports 

Adaptive 

 

Adaptivesurfing 

Paraathlete 

Adaptivesurfer 

Adaptivedog 

Inspiredsurfers 

Wheelchairsurfer 

Adaptiveequipment 

BALI Bali 

Baliindonesia 

Balilife 

Baliphotography 

Balivibes 

indonesia 

Surfbali 

Surfingbali 

Balidog 

Echobeach 

 

Balidoglovers 

Balidogs 

Echobeachbali 

 

Balidogstory 

Echobeachcanggu 

Cangusurfcommunity 
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others Waves 

Bigwaves 

Ocean 

Oceanview 

Oceanlover 

Sea 

Beach 

Beachlife 

Watersports 

Boardsport 

Swell 

Photooftheday 

Instagood 

Travel 

Travelgram 

Beachday 

Boardsports 

 

Boardsports 

Wavesound 

Smallwaves 

Warmupexercise 

 

Seeyousoon 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Hashtagy budou u sdíleného příspěvku vždy odděleny několika řádky pod popiskem fotografie 

či videa. Jedná se pouze o fakt, že celý příspěvek je pak vizuálně přehlednější. Zvolení hashtagu 

pro Instagram stories je možné přidat pomocí klasického textu nebo použitím funkce “hashtag“ 

v nabídce nástrojů. Příběh se pak zobrazí automaticky na explore page v Instastories pod 

zvoleným hashtagem.  

o Označení polohy 

Nastává-li možnost označit polohu přímo dané lokality nebo místo, na kterém byly fotografie 

nebo video obsah pořízeny, je tato volba jednou z nejvhodnějších pro znásobení dosahu obsahu. 

Jestliže nelze danou lokalitu dohledat, pak je navrženo využít obecnější označení lokality, tou 

může být celá oblast, nebo dokonce celý stát, potažmo ostrov.  

V případě Bali Adaptive Pro a obsahu přímo ze soutěže se navrhuje označovat pláž, na které 

jsou závody pořádány. V minulém ročníku se závody pořádaly na Echo Beach, pokud tomu tak 

bude i příští rok, označení této polohy považuji za nejvhodnější. Dále lze označit polohu oblasti 

města Canggu, nebo název celého ostrova tedy Bali, Indonesie. Největším publikem Instagramu 

@baliadaptivepro je momentálně Austrálie a tvoří 23 % z celého počtu sledujících.   
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Publikum z Indonesie tvoří pouhých 6 %. Doporučuje se tedy využívat označení polohy 

Bali, Indonesie častěji tak, aby měly příspěvky o něco větší přesah než v roce minulém.  

Zejména kvůli rostoucí popularitě Instagram stories je velmi účinné označení polohy i přímo 

v příběhu. Zde je návrh nastaven podobně jako v rámci běžných příspěvků do profilu. Jestliže 

není určení polohy hlavním záměrem sdíleného obsahu na Instagram stories, je potřeba velikost 

označení přizpůsobit tak, aby nebyla narušena hlavní myšlenka sdíleného obsahu.  

o Označení uživatelů 

Tato funkce je velmi výhodná, ale zároveň je žádoucí. A to zejména v případě, kdy je na 

sdíleném obsahu vidět osoba, umělec či značka společnosti. Jak již bylo popsáno v teoretických 

východiscích této práce, jedná se o právní nařízení GDPR, a je tedy lepší předejít jakýmkoli 

nepříjemnostem jako nahlášení fotografie či jiné. V souvislosti se spoluprací s influencery či 

sponzory události je označování skvělým nástrojem Instagramu a je dobré ho využívat. Pokud 

je uživatelský účet označen v našem příspěvku, automaticky se zobrazuje i na jeho profilu 

v záložce „příspěvky s vámi“ (pokud má tuto funkci uživatel povolenou). Tento příspěvek se 

pak zobrazuje více uživatelům, popřípadě ho může označený účet jednoduše sdílet na svém 

profilu. Tento nástroj je navrhováno používat nejvíce u stories. Obsah může být jednoduše 

přesdílen a profil @baliadaptivepro může získat vyšší dosah. Tato aktivita je pro událost velmi 

výhodná a na její podporu by měl být kladen důraz.  

o Funkce pro Instagram stories 

Kromě výše uvedených nabízí Instagram stories několik dalších funkcí, které se neustále 

vyvíjejí a proměňují. Pro událost Bali Adaptive Pro bych doporučila nástroje využívat, ale 

určitě ne na denní bázi. Je potřeba, aby příspěvky působily seriózně a časté využití nástrojů by 

mohlo vytvořit opak. Doporučení je určitě využít nástroj hudba, anketa, otázka či odpočet. 

Zejména nástroje anketa a otázka nabádají uživatele k určité reakci a bližšímu kontaktu 

s událostí.  

Vhodná kombinace výše uvedených funkcí vede k úspěchu marketingové komunikace dané 

události. Funkce hashtag, označení polohy a označení uživatele mohou být využity u každého 

příspěvku. U funkcí stories je potřeba si dát pozor s četným využíváním a volit funkce 

s ohledem na daný obsah v příběhu. Návrh možných stories je na obrázku č. 14. 
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Obrázek 14 - Návrh Instagram stories 

  

   

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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7.6 Instagram ads  

Za pomoci správce reklam na Facebooku byl navržen vizuál propagovaných příspěvků pro Bali 

Adaptive Pro na Instagramu. 

Návrh propagované fotografie „photo ads“ zobrazen na obrázku č. 15 byl sestaven koláží 

fotografii. Jsou to fotografie vybrané z galerie fotografií minulého ročníku. Uprostřed koláže je 

pak logo události tak, aby si uživatelé logo zapamatovali a spojili si ho s tématikou této události. 

Titulek neboli popisek u fotografie je sepsán jednoduše, stručně a v anglickém jazyce. Stejná 

koláž může být využitá i pro „story ads“ neboli placenou propagaci zobrazenou mezi Instagram 

stories. Do této koláže byly použity stejné fotografie, ale byl upraven formát obrázku. Druhou 

reklamou je vytvořený video obsah pro „story ad“, tedy pro reklamu do Instagram stories. 

Video má 15 sekund. Jedná se o sestříhané záblesky z minulého ročníku i ze světa adaptive 

surfingu. Video je doprovázeno hudbou a má za úkol působit pozitivně, motivačně 

a profesionálně. Videoobsah by neměl působit příliš přemotivovaně, spíše by se v něm měla 

odrážet pohodová nálada, která obecně v celé surf komunitě panuje. Na každé z reklam je pak 

možnost prokliknutí přímo na webové stránky či instagramový profil události. 

Obrázek 15 - Návrh propagované reklamy 

photo ads       story ads 

  

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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Obě z těchto propagací budou sdíleny nejdříve tři měsíce před závody. Každá z vytvořených 

reklam se spustí na 20-30 dní odděleně od sebe. Tato forma komunikace je cílená především 

na persony č.1 a 2, jakožto na potencionální fanoušky události. Na zbylé dvě persony bude 

využita bezplatná forma komunikace na Instagramu, tedy organický dosah a sdílení pomocí 

influencerů.   

7.7 Rozpočet  

Navržená marketingová komunikace je vedena jako nízkonákladová kampaň. Fotografie 

i video obsah bude použít zejména z vlastní tvorby. Chceme-li však vyniknout v konkurenčním 

prostředí Instagramu, je potřeba, aby se do propagace na sociálních sítí investovalo. Budování 

povědomí o události a šíření dané myšlenky není bez placené reklamy možný proces. Navíc by 

se jednalo z časového hlediska o proces zdlouhavý. Instagramová reklama se neřadí mezi drahé 

položky v rozpočtu, ale i přesto dokáže efektivitu marketingové komunikace zněkolikanásobit.  

Na základě hloubkového rozhovoru a analýzy je navrženo investovat do placené reklamy okolo 

20 000 korun. Maximálně 1500 korun na jeden příspěvek, který bude trvat v průměru 20 - 30 

dní. Jedním z dílčích cílů je vytvořit dvě placené reklamy, tedy celkový rozpočet 3 000 korun. 

Přehled plánu propagovaných příspěvku je vypsán v tabulce č. 7 a ve schématu č. 8. Kolik 

dalších placených reklam pořadatel vytvoří, bude záležet na jeho celkové marketingové 

strategii.  Navržená částka 20 000 je výsledkem jednoduchého výpočtu. Jestliže vycházíme ze 

zkušenosti respondenta Hynka Zbořila, náklady na jednu osobu při placené reklamě na 

Instagramu vycházejí na 2 - 3 koruny. Počet závodníků se odhaduje na 25 osob, kdy na jednoho 

surfaře spadá počet 5 diváků. Jestliže chceme docílit počtu 125 diváků, je potřeba oslovit 

alespoň 12 500 osob. I v tomto případě vycházíme ze zkušenosti zmíněného respondenta, že 

počet účastníku na události se rovná 1 % z oslovených osob na sociálních sítích. Spočítáme-li 

si pak náklady na jednu osobu a budeme počítat s náklady nižšími, dojdeme k výsledku okolo 

20 000 korun.  

Tabulka 7 - Plán propagovaných příspěvků 

PŘÍSPĚVKY HARMONOGRAM DÉLKA PROPAGACE 

(POČET DNŮ) 

CENA ZA PŘÍSPĚVEK 

(ČESKÁ KORUNA) 

photo / story ads Červen 2020 25 1500,- 

video ads Červenec 2020 25 1500,- 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 
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Schéma 8 - Plán propagovaných příspěvků 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2019 

 

Celkový výpočet je sestaven pouze na praxi jedné osoby, avšak velmi zkušené. Tyto výpočty 

se dají považovat za orientační, ale lze na nich postavit další strategie v rámci rozpočtu na celou 

událost. Finanční stránka události není hlavním záměrem této diplomové práce, a proto nebude 

dále podrobněji rozepsána. 

 

  

photo / story ads

video ads
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8 Diskuze 

Obecně je téma sociálních sítích velmi populární. Je to také jeden z hlavních důvodů, proč se 

této problematice věnuje mnoho autorů. Jelikož je to tématika spadající do digitálního světa 

a prochází neustálými změnami, většina těchto autorů publikuje právě on-line. Jedná se 

většinou o portály samotných marketingových agentur a platforem jako 

Mediaguru, SocialBakers, Kontentino, Socailtables a jiné. Pro některé osoby se nespočetné 

množství informací on-line může zdát nepřehledným. Pro přehled o jednom 

z nejdiskutovanějších témat 21. století, ale i z několika dalších důvodů vyšlo v roce 2019 

několik publikací zaměřených právě na sociální sítě. Důvodem také může být rostoucí poptávka 

po práci v tomto odvětví a nedostatek studijních materiálů. Autorky Losekoot a Vyhnánková 

vydaly letos na podzim publikaci Jak na sítě. Dalším příkladem je autorka Přikrylová, která se 

ve svém přepracovaném vydání Moderní marketingová komunikace více věnuje právě 

marketingu on-line. 

Je třeba zmínit, že tvorba diplomové práce byla ovlivněna několika faktory. Pozitivem je 

zejména zaujetí pro tvorbu této práce. Autorka by se v budoucnu ráda věnovala právě tvorbě 

obsahu pro sociální sítě, a zároveň přípravě a organizaci eventů.  Druhou pozitivní okolností je 

zkušenost autorky se správou sociální sítích. Především se jedná o kreativní tvorbu obsahu, 

komunikaci s uživateli v on-line prostředí a zejména správou Instagramu a jeho nejnovějších 

funkcí a nástrojů. 

Nutno je zmínit i limity závěrečné práce. Mezi hlavní lze zařadit již zmíněné neustálé změny 

a novinky na trhu on-line marketingu. Vzniká stále více možností pro firmy, například změny 

v samotných algoritmech na sociálních sítích (Semerádová, Weinlich, 2019) a zmíněný 

přechod z osobních profilu na firemní profil na Instagramu (Hu, Manikonda, Kambhampati, 

2014). Při tvorbě obsahu pro příští ročník může být využito několika nových nástrojů, které 

jsou doposud neznámé, a naopak některé z uvedených již budou v příštím roce zastaralé. 

Zejména na Instagramu lze využit několik nových nástrojů, jako jsou ankety, odpočty a kvízy 

(Sochůrková, 2019). Je ale možné, že během roku 2020 budou tyto funkce už pro sledující 

nezábavné. Za další limit se dá považovat místo události. Vzhledem k tomu, že událost je 

pořádána v Indonésii, je komunikace složitější jak pro přípravu obsahu z místa události, tak pro 

komunikaci s hlavním organizátorem akce. Posledním limitem je princip objektivity, který 

mohl být narušen v případě hloubkového rozhovoru s panem Hynkem Zbořilem. S Hynkem se 

autorka práce zná už necelý rok a poprvé se setkali právě při surfování na Bali. 
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Při porovnání teoretických poznatků a reálného zpracování návrhu obsahového plánu se vyskytl 

rozdíl v několika málo případech. V teorii bylo uvedeno několik nástrojů třetích stran pro 

tvorbu obsahu jako Snapseed, Vsco cam, Afterlight a Adobe Lightroom (Zadáková, 2017) nebo 

Tag Board, BuzzSumo (King, 2015) či Hotsuit, Buffer a Later (Špatná, 2017). V samotné 

praktické části byly však vybrány jen některé, zejména ty neplacené. Autorkou byla doplněna 

neplacená aplikace Preview pro plánování obsahu. V rámci zachování nízkého budgetu není 

potřeba využívat velkých placených aplikací, ale postačí i méně známé a dostupnější. Dalším 

případem bylo využití a rozložení hashtagu při tvorbě příspěvku. Teorie uvádí, že jsou hashtagy 

důležité a měly by se používat, ovšem ne to, jakým způsobem (Zappavigna, 2018). V návrhové 

části bylo rozložení hashtagů zvoleno na základě vlastních pracovních zkušeností autorky. 

Z teorie bylo využito doporučení týkající se tvorby hashtagu se jménem události (Simply 

machines.cz, 2018). 

Menší rozdílný prvek byl i při návrhu rozpočtu na placenou propagaci. Z hloubkového 

rozhovoru vycházelo doporučení na investici mnohem vyšší finanční částky. Vzhledem ke 

konceptu a hlavní myšlence události se předpokládá, že organický dosah má velký potenciál. 

V poslední době se mezi instagramovými profily čím dál více zobrazují příspěvky s ochotou 

někomu pomoci. Ať už se jedná o charitativní příspěvek, nebo o mladého podnikatele, který si 

tvoří svůj sen, lidé se snaží čím dál více pomáhat. Bali Adaptive Pro je událost, které nemá za 

primární cíl vydělat, ale pomoci lidem a ukázat jim, že i věci, které se zdají nemožné, se můžou 

splnit. Na základě této myšlenky není tedy potřeba investovat několik desítek tisíc do placené 

propagace, protože se dá spolehnout na to, že lidé budou tuto myšlenku šířit mezi sebou 

navzájem.  Ve většině ostatních případů byl návrh obsahu vytvořen zejména na základě studia 

literatury a doporučení z hloubkových rozhovorů. 
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9 Závěr 

Komunikace je jednou z nejdůležitějších částí marketingové strategie při pořádání každé 

události. V současnosti je na trhu mnoho produktů, služeb i událostí a je opravdu těžké se od 

konkurence odlišit. Vysoká úroveň marketingové komunikace dokáže nejen dostat na vrchol 

a odlišit se mezi ostatními, ale také budovat dlouhodobý vztah se zákazníkem.  

Za největší výhodu závěrečné práce lze považovat praktické využití při pořádání druhého 

ročníku závodů Bali Adaptive Pro a komunikace této události na sociálních síti Instagram. 

Hlavním cílem práce bylo vytvoření návrhu obsahového plánu právě pro Instagram. Tvorba 

návrhu vycházela z teoretických a praktických poznatků, které byly načerpány jak při studiu 

literatury a účasti na několika vzdělávacích seminářích a kurzech, tak vlastní zkušeností se 

správou vícero firemních profilů na platformě Instagram. Praktické zkušenosti z oboru ulehčily 

celý proces tvorby obsahového plánu. Poznatky z vlastní zkušenosti doplněné o teoretická 

východiska a prokonzultované s odborníky umožnily vytvořit návrh sestavený z několika úhlů 

pohledu. Ačkoli v práci bylo vycházeno i z nejaktuálnějších publikací, sociální sítě se mění 

každým dnem. I z tohoto důvodu je přínosem každodenní uživatelská zkušenost, která dodává 

závěrečné práci nejaktuálnější nástroje a možnosti, které lze na Instagramu využít.  

Cíl práce byl realizován prostřednictvím několika dílčích úkolu. Jedním z nich byl monitoring 

instagramového účtu Bali Adaptive Pro. Díky monitorování byl získán přehled, jak si profil na 

sociálních sítích vede. Tento cíl byl splněn, a poskytnul tak přehled o současném stavu 

instagramového účtu Bali Adaptive Pro. Ačkoli má profil základnu fanoušků okolo 1900 

sledujících, je potřeba udržovat interakci každý den, což se momentálně neděje. U profilu nebyl 

zaznamenán vysoký engagement, a právě navržený obsahový plán je základem pro rostoucí 

interakci se zákazníky.  

Dalšími z dílčích cílů bylo vytvoření tematických okruhů pro vedení dvou hloubkových 

rozhovorů. Vytvořeny byly dvě schémata. První schéma se soustředí zejména na adaptivní 

surfování, druhé schéma pak na svět digitálního marketingu. Při tvorbě těchto okruhů bylo 

účelem získat informace od respondentů jak o surfování a adaptivním surfování, tak 

o sociálních sítích a celkově současném digitálním marketingu. Nicméně u hloubkových 

rozhovorů byly vytvořeny pouze okruhy témat. Při samotné realizaci rozhovorů jsou pak tato 

témata doplněna konkrétními otázkami, které vznikají vždy v průběhu. 

Následně proběhla realizace obou těchto rozhovorů. Jedná se o další dílčí cíl. Díky této 

kvalitativní metodě byla teoretická východiska doplněna o cenné rady z praxe.  
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První respondent, Jan Považan, pomohl nahlédnout do problematiky adaptivního surfingu 

a pochopení hlavní myšlenky, která by se měla na sociálních sítích komunikovat. Hynek Zbořil 

se podělil o zkušené rady, jak správně fungovat na Instagramu a vytáhnout z něj to nejlepší. 

Uvedl také několik trendů, které budou v příštím roce fungovat čím dál více. Jako například 

rostoucí význam video obsahu, nové sociální platformy, autenticita, microinfluencer marketing 

a jiné.  

Obecně lze říci, že v průběhu tvorby práce a hloubkových rozhovorů nedošlo k žádným 

problémům, které by vedly k neúspěšné tvorbě obsahového plánu, a naopak se potvrdilo že 

právě metoda hloubkových rozhovorů a zvolení respondenti byli vhodnými a nápomocnými 

osobami pro splnění cílů diplomové práce. 

Výše uvedené a další dílčí úkoly napomohly k tvorbě návrhu obsahového plánu pro Instagram. 

V kapitole návrhu bylo nejdříve popsáno, jak by měl Instagramový profil Bali Adaptive Pro 

vypadat při otevření tohoto profilu. Dále bylo doporučeno využití funkcí hashtag, označení 

polohy, označení uživatelů a několik funkcí pro Instagram stories. Tyto funkce je potřeba při 

tvorbě jednotlivých příspěvku využít. V této kapitole se dále uvádí, jak by mohly vypadat 

jednotlivé příspěvky, celkový feed a také možné Instagram stories. Současně je navržen časový 

harmonogram sdílení příspěvků a jejich četnost. Uveden je i návrh na vizuál dvou příspěvků 

určených na placenou propagaci. V neposlední řádě je uveden i možný rozpočet pro 

marketingovou komunikaci této události.  

Událost Bali Adaptive Pro má před sebou dlouho cestu. Určitě by marketingovou komunikaci 

a sociální sítě neměli v dalším ročníku podcenit. Ačkoli se jedná o nelehký úkol, tento 

instagramový účet má velký potenciál a je na dobré cestě za splněním svých cílů.  

Výsledek diplomové práce je v souladu se stanoveným cílem, kterým bylo vytvořit návrh 

obsahového plánu na zlepšení propagace surfových závodů Bali Adaptive Pro s využitím 

sociálních sítí, konkrétně Instagramu. Obsahový plán byl dle plánu zaslán organizátorovi 

události Bali Adaptive Pro, který jej může uvést do praxe pro příští rok závodů.  
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