
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 výzkumné 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.  
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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 exploratory 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. 
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1. 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.  

2. 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. 

1.1 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 v České republice momentálně 2 275 000 uživatelů 

- 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 



2 Metodika práce 

V metodice této diplomové práce budou popsány dvě výzkumné 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.  

2.1 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.  

 

 

 


