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Abstrakt 
 
V práci rozebírám užívání zelených témat a témat odpovědnosti v personal brandingu 

influencerů. V teoretické části práce vycházím ze současných teoretických konceptů 

týkajících se greenwashingu, virtue signallingu a z klasických teorií Thorsteina Veblena. 

Cílem práce je pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy zmapovat používání odpovědných 

témat v personal brandingu influencerů v kontextu virtue signallingu a ostentativních forem 

chování. Vzhledem k aktuálnímu dění práce navíc mapuje témata týkající se koronavirové 

krize v obsahu sdíleném influencery na sociálních sítích. Práce naznačuje další možné trendy 

při zkoumání ostentativních forem chování, výsledky kvantitativní analýzy lze využít jako 

podklad pro další výzkum. Kvalitativní analýza na konkrétních případech demonstruje jevy 

rozebírané v této práci. 

 
Abstract 
 
In this work I discuss the use of green topics and topicsof responsibility in personal branding 

of influencers. The theoretical part ofthe work is based on current theoretical concepts related 

to greenwashing,virtue signalling and the classic theories of Thorstein Veblen. The aim of 

thework is to map the use of topics of responsibility in personal branding ofinfluencers in the 

context of virtue signaling and ostentative forms ofbehaviour using quantitative and 

qualitative analysis. Due tocurrent events, the work partially maps topics related to the 

coronavirus crisis. The work suggests future possible trends in the studying ostentative forms 

of behaviour, the results ofquantitative analysis can be used as a basis for further research. 

Qualitativeanalysis demonstrates the phenomena discussed in this work on specific cases. 
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1 Úvod 

 V médiích se globálnímu oteplování a zeleným tématům obecně dostává stále 

více prostoru. Po celém světě vznikají zelená hnutí, která vyvíjejí tlak nejen na politiky, 

ale i na celou veřejnost. Apelují na zodpovědnost občanů a vyzývají společnost, aby žila 

ekologičtěji, méně plýtvala a podobně. Jedním z nejznámějších hnutí je Fridays for 

future v čele s Gretou Thunbergovou, která dokázala zmobilizovat studenty z generace 

Z po celém světě ve společném boji za lepší klima. Symbolem odporu se staly páteční 

stávky, kdy studenti vynechávali školní výuku.  

 Z velké části se mobilizace studentů a organizace studentských stávek 

odehrávala v prostředí sociálních médií, na Facebooku a především na Instagramu, a to 

zcela logicky proto, že se jedná o generaci Z a tzv. digital natives1, generaci, která 

vyrostla na internetu společně s rozvojem moderních technologií a část svého dětství 

mohla trávit online. Sociální média jsou přirozeným nástrojem jejich odporu proti 

systému i proto, že digital natives velkou část offline komunikace nahrazují právě 

komunikací v online prostředí.2 

 Do boje za ochranu klimatu se zapojují také influenceři – lidé, které na 

sociálních médiích sleduje mnoho uživatelů. Influenceři společně s ostatními členy 

generace Z, ať už vědomě či nevědomě, přispívají k vytváření nových trendů na 

sociálních médiích a ovlivňují tak stovky tisíc mladých lidí po celém světě. Ze zelených 

témat se tak postupně stává vyjádření životního stylu a hodnotových preferencí 

generace Z. Ekologie proto může pro některé být symbolem sounáležitosti, vyjádřením 

sama sebe – podobně, jako móda, a vzniká tak určitá forma kolektivní identity a 

komunity založené na společném názoru. 3 

 Do jaké míry je však toto vyjádření sebe sama upřímné a do jaké míry jsou 

upřímní sami influenceři? Již několik let známe korporátní greenwashing, neupřímné 

chování komerčních subjektů s cílem vylepšit si vlastní reputaci v očích zákazníků.4 

V běžné společnosti je zase velmi dobře známý jev nazývaný conspicuous donation 

                                                
1 PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon [online]. 2001, 9(5), 1-6 
[cit. 2020-04-26]. DOI: 10.1108/10748120110424816. ISSN 10748121. 
2 TURNER, Anthony. Generation Z: Technology and Social Interest. Journal of Individual Psychology 
[online]. 2015, 71(2), 103-113 [cit. 2020-04-26]. ISSN 15222527. 
3 BRÜNKER, Felix, Fabian DEITELHOFF a Milad MIRBABAIE. Collective Identity Formation on 
Instagram -- Investigating the Social Movement Fridays for Future [online]. 2019 [cit. 2020-04-26]. 
4 LYON, Thomas P. a John W. MAXWELL. Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under 
Threat of Audit. Journal of Economics [online]. 2011,  20(1), 3-41 [cit. 2020-04-19]. s3. ISSN 10586407. 
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behavior5 – lidé přispějí nějaké dobročinné organizaci především proto, aby mohli svůj 

čin dát najevo ostatním a zlepšili si tak svoji image.6 V poslední době je stále častěji 

používaný pojem virtue signalling – jde o snahu ostatním dokázat, že jste dobrý člověk, 

a to především v online prostředí.7 

 Právě influenceři často využívají zelená témata ve svém obsahu, a tedy i 

v personal brandingu. V dnešní době, kdy víme, jakým způsobem plánují svůj obsah 

nejen firmy, ale i jedinci, není pochyb o tom, že právě influenceři nad tím, co na 

sociálních médiích komunikují, velmi přemýšlejí.  

 Už Abraham Maslow ve své pyramidě potřeb naznačil, že před ostatními 

chceme vypadat co nejlépe a působit na skupinu ostatních lidí příjemně, chceme být 

ostatními přijati, popřípadě následováni a uznáváni.8 Je proto přirozené, že influenceři, 

pro které je klíčový právě vliv na ostatní uživatele sociálních médií, chtějí být vnímáni 

co nejlépe.  

 Hypotézou mé práce je, že právě v případě influencerů se v prezentaci nejen 

zelených témat, ale i témat týkajících se sociální odpovědnosti, můžeme setkat s virtue 

signallingem a určitou mírou přetvářky. 

 Cílem této práce je kvantitativně analyzovat, kolik ze sta předních českých 

influencerů se zabývá zelenými tématy, tématy udržitelnosti, sociální odpovědností a 

dále kvalitativně analyzovat způsob prezentace zmíněných témat. 

 Kvantitativní analýza bude provedena pomocí kódovací knihy, hlavní 

sledovanou proměnnou bude přítomnost obsahu se zelenými tématy, se sociální 

odpovědností nebo odpovědnosti navazující na koronavirovou krizi. Kvalitativní 

analýzu provedu v textu této práce, cílem bude zkoumat konzistentnost jednotlivých 

influencerů při prezentaci jejich obsahu, a právě danou konzistentnost využít jako 

indikátor pro virtue signalling. V případě nekonzistentnosti by tato práce implikovala, 

                                                
5 Ostentativní příspěvek na dobrou věc (volný překlad autora) 
6 GRACE, D. a D. GRIFFIN. Conspicuous donation behaviour: Scale development and validation. 
Journal of Consumer Behaviour [online]. 2009, 8(1), 14 - 25 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1002/cb.270. 
ISSN 14720817. 
7 Virtue Signalling. Cambridge Dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019 [cit. 
2020-04-19]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtue-signalling (volně 
přeložil autor) 
8 AANSTOOS, Christopher M. Maslow's hierarchy of needs. Salem Press Encyclopedia of Health 
[online]. 2019 [cit. 2020-04-26]. 
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že influenceři záměrně využívají zelená témata v jejich personal brandingu, popřípadě 

že se dopouštějí určité přetvářky a mohlo by jít o virtue signalling. 

2 Základní pojmy 

 Definice základních jevů jsou dále rozpracované v teoretické části práce. Pro 

snazší orientaci v textu jsem však nejjednodušší definice základních, často používaných 

pojmů, které jsou v této práci použité shrnul do následující tabulky. Pro úplnost jsem 

zařadil i základní popis platforem sociálních médií Instagramu a Facebooku. 

 
Influencer Člověk, který ovlivňuje ostatní, zejména člověk, který dokáže 

ovlivnit kupní chování ostatních, nejčastěji na sociálních médiích 

Virtue signalling Snaha ukázat, že jste dobrý člověk například prezentací názorů, 

které se ostatním zalíbí, a to především na sociálních médiích9 

Other oriented Orientované na ostatní (použto ve spojení s virtue signallingem) 

Self oriented Orientvané na sebe (použito ve spojení s virtue signallingem) 

Instagram Sociální médium, na kterém uživatelé prostřednictvím profilů 

sdílejí fotografie a videa s ostatními uživateli, podporuje zasílání 

soukromých zpráv a další funkcionality. Oproti Facebooku je 

více trendy a influenceři operují především na Instagramu, a to i 

přesto, že je na něm méně registrovaných uživatelů. 

Facebook Sociální médium, kde uživatelé prostřednictvím svých profilů s 

ostatními sdílí různé typy obsahu (videa, obrázky, statusy), 

podporuje chatování, komentáře, sdílení a další funkcionality 

Conspicuous Okázalé, ostentativní (ve spojení s virtue signallingem) 

Conspicuous 

donation 

behavior 

Ostentativní dárcovství, člověk daruje na základě vlastní touhy 

cítit se lépe, popřípadě udělat dobrý dojem na okolí 

                                                
9 Virtue Signalling. Cambridge Dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019 [cit. 
2020-04-19]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtue-signalling  
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Need for 

uniqueness 

Touha jedince se odlišit od ostatních členů skupiny 

Self esteem Vnímání sebe sama ve smyslu sebeúcty, sebevědomí, postoj k 

sobě samotnému 

Sociální image Dojmy, pocity, které jedince vzbuzuje ve skupině 

Greenwashing Dezinformace šířená společností s cílem budovat veřejnou image 

environmentálně zodpovědné společnosti.10 

 

3 Greenwashing 

 Greenwashing je dnes již etablovaným pojmem, často skloňovaným ve vztahu 

ke korporátní komunikaci. Žijeme ale v době, kdy jsou nejen značky, ale i jednotlivci 

exponováni na veřejnosti – a to právě skrze sociální média. V dnešní době se influenceři 

i další celebrity se zabývají personal brandingem a uživatelé se na sociálních médiích 

začínají chovat jako značky. Právě kvůli tomu je důležité znát základní principy 

korporátního greenwashingu, jehož základní principy mohou uživatelé na sociálních 

sítích přebírat. 

3.1 Vznik pojmu greenwashing 

 Pojem greenwashing vznikl spojením termínu green (v přeneseném smyslu 

„ekologický“) a whitewash (ve smyslu cenzurovat) nebo také úpravou pojmu 

brainwashing (vymývání mozků). Pojem jako první použil, Jay Westerveld ve své eseji 

z roku 1986, kde rozebíral praktiky provozovatelů hotelů týkající se praní ručníků. Při 

pobytu v hotelu v Jižním Pacifiku údajně objevil nápis „Chraňte planetu: Každý den se 

plýtvají miliony litrů vody při praní ručníků, které byly použity pouze jednou. 

Rozhodněte se: Ručník na věšáku znamená 'Použiji ho znovu.' Ručník na podlaze 

znamená 'Prosím vyměnit.' Děkujeme vám, že nám pomáháte zachovat životně důležité 

zdroje naší planety.” Westerveldovi celá výzva připadala paradoxní – hotely plýtvají 

přírodními zdroji už z vlastní podstaty a redukce množství praného prádla šetří 

                                                
10 Greenwash. English Oxford Living Dictionaries [online]. Oxford University Press [cit. 2020-04-27]. 
Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash 
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především jejich peníze za čistírnu. Právě to ho inspirovalo ke vzniku jeho slavné 

eseje.11 

3.2 Definice pojmu greenwashing 

 Greenwashing jako takový je v marketingové a firemní komunikaci přítomný 

poměrně dlouhou dobu, první greenwashingové kampaně můžeme sledovat už 

v osmdesátých letech dvacátého století. I přes to jsou vědecké definice pojmu relativně 

nové.  

 V České republice pojem greenwashing obecně definujeme jako využívání 

ekologických témat a témat udržitelnosti k podpoře své image, nebo také jako zelený 

marketing (popřípadě ekologické zaměření), které může klamat zákazníka, respektive 

vytvářet dojem, že daná firma se jeví enviromentálnější, než ve skutečnosti je.12 Ve 

zkratce se tak může jednat o ekologickou manipulaci nebo také o zneužívání zeleného 

marketingu jako takového.13 

 Zahraniční definice nejčastěji vycházejí z původního vysvětlení pojmu v 

Oxfordském slovníku. Ten pojem vysvětluje jako „dezinformaci šířenou společností 

s cílem budovat veřejnou image environmentálně zodpovědné společnosti”14  

 V následující tabulce uvádím nejčastější definice, které byly shrnuté v knize 

profesorky Frances Bowenové After Greenwashing Symbolic Corporate 

Environmentalism and Society. 

Tabulka 1–  Definice greenwashingu (Zdroj: Bowen, 2015, s. 21-22)15 

Zdroj Definice 

 Oxford English Dictionary (2012, 

poprvé zařazeno 1999) 
 

 Organizacemi rozšiřovaná dezinformace 

použitá za účelem vytvořit si image 

                                                
11 MOTAVALLI, J. A History of Greenwashing: How Dirty Towels Impacted the Green Movement. 
AOL [online]. 2011 [cit. 2020-04-27]. Dostupné z: https://www.aol.com/2011/02/12/the-history-of-
greenwashinghow-dirty-towels-impacted-the-green/ 
12 HALADA, J. Marketingová komunikace a public relations: Výklad pojmů a teorie oboru. 1. Praha: 
Karolinum, 2015, s. 38. ISBN 978-80-246-3124-0. 
13 HEJLOVÁ, D. Public relations. 1. Praha: Grada, 2015, s. 224. ISBN 978-80-247-9876-9. 
14 Greenwash. English Oxford Living Dictionaries [online]. Oxford University Press [cit. 2020-04-27]. 
Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash 
15 After Greenwashing: Symbolic Corporate Environmentalism and Society. 1. Cambridge: Cambridge : 
Cambridge University Press. 2014, 2014. ISBN 9781107034822. 
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zodpovědnosti k životnímu prostředí. 

Vznik: green + whitewashing 

 Merriam-Webster's Collegiate 

Dictionary (2013, online) 
 

 Projev starosti o životní prostředí, 

zejména jako krytí produktů, aktivit a 

firemní politiky. Vznik: green + 

brainwashing 

 Laufer (2003) 
 

 Dezinformace vytvořené organizacemi 

ve snaze napravit svou reputaci a dále 

upravovat v očích veřejnosti svou image. 

 Polonsky a kol. (1997) 
 

 Marketingový humbuk s cílem dát firmě 

zelený odstín bez redukce škodlivého 

dopadu jejího působení na životní 

prostředí. Vyskytuje se v případech, kdy 

firmy produkují méně substantivních a 

více předstíraných tvrzení v rámci 

environmentálního marketingu. 

 Gillespie (2008) 
 

 Marketingová činnost nebo reklama, 

která klame veřejnost tím, že zdůrazňuje 

údajnou kladnou environmentální 

reputaci člověka, společnosti, produktu 

nebo služby, která je ve skutečnosti 

neopodstatněná nebo irelevantní. 

 TerraChoice (2007) 
 

 Klamání spotřebitelů ohledně 

environmentálních praktik společnosti 

(firemní úroveň greenwashingu) nebo 

environmentálních benefitů produktu či 

služby (produktová úroveň 

greenwashingu). 

 Delmas a Burbano (2011)   Průsečík dvou druhů chování firmy: 

špatného environmentálního působení a 
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pozitivní komunikace ohledně jejího 

environmentálního působení. 

 Walker a Wan (2012)  
 

 Strategie, kterou společnosti aplikují, 

aby mohly komunikovat environmentální 

témata, aniž by se jim věnovaly i ve 

skutečnosti. Rozdíl mezi symbolickým a 

substantivním jednáním. 

 Forbes a Jermier (2012) 
 

 Povrchní korporátní 

environmentalismus, který je formou bez 

podstaty; zelená formální fasáda, která se 

zaměřuje na jedno nebo pár viditelných 

zelených kritérií a opomíná všechny 

ostatní. 

 Lyon a Maxwell (2011) 
 

 Selektivní zveřejňování pozitivních 

informací ohledně environmentálního 

nebo sociálního jednání společnosti bez 

kompletního zveřejnění souvisejících  

 Marquis a Toffel (2012)  Forma selektivního zveřejňování 

informací, jejichž prostřednictvím firmy 

upozorňují na své environmentálně 

pozitivní činnosti s cílem odpoutat 

pozornost od svých environmentálně 

negativních nebo méně etických činností. 

 

 Definice jsou si v jádru velmi podobné. Shodují se, že greenwashing je určitý 

jev, při kterém společnosti manipulují informacemi s cílem vylepšit svoji image a 

působit jako ekologicky zodpovědná firma. Definice však mohou znít nepřesně a 

otevírají prostor pro spekulace – pojmy jako ekologie, zodpovědnost nebo udržitelnost 

vnímá každý jinak. Nejen kvůli tomu společnost Terra Choice definovala Šest hříchů 
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greenwashingu (následně přibyl sedmý hřích). Jde o konkrétní seznam prohřešků, které 

napomáhají při rozpoznání greenwashingových aktivit. (viz příloha č. 1)16 

3.3 Základní principy greenwashingu 

 Základní principy greenwashingu můžeme dobře ilustrovat na příkladu chování 

některých módních značek. Greenwashing je v případě módního průmyslu často 

přítomný především kvůli vysoce neekologickému konceptu rychlé módy (fast fashion), 

kdy si oblečení  zákazník vezme na sebe jenom párkrát, potom jej vyhodí.17 Módní 

značky v daném případě cíleně vyvolávají v zákaznících pocit, že jejich oblečení již 

vyšlo z módy a nutí je tak nakupovat stále nové modely. Tomuto procesu se říká 

plánované zastarávání (planned obsolescence)18, firmy chtějí, aby zákazníci oblečení 

brzy vyhazovali a nakupovali rychle nové – a to ne proto, že by ho potřebovali, ale 

proto, že tím vyjadřují svůj sociální status19.  

 Celý koncept může fungovat především díky nízké ceně oblečení, které módní 

značky docílí přesunutím výroby do zemí třetího světa.20 Pracovníci mohou být často 

vykořisťování, výjimkou není ani dětská práce.21 Módní společnosti proto využívají 

greenwashing, aby zlepšili povědomí o vlastní ekologičnosti v cílové skupině. Jedním 

z největších ekologických problémů módních firem také je, že oblečení je tak levné, že 

je snazší si koupit nové než jej nechat opravit.22 

4 Virtue signalling 

 Zrcadlí sdílení bohulibých aktivit na Instagramu a Facebooku skutečné dobré 

úmysly daných jednotlivců i v opravdovém světě? Není možné, že někteří sdílejí své 

                                                
16 Příloha č. 1 dostupné z 7 Sins of Greenwashing (And 5 Ways to Keep It Out of Your Life). EcoWatch 
[online]. EcoWatch, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://www.ecowatch.com/7-sins-of-
greenwashing-and-5-ways-to-keep-it-out-of-your-life-1881898598.html 
17 CHOI, T.-M. a T. C. E. CHENG. Sustainable Fashion Supply Chain Management. 1. Springer 
International Publishing, 2015, s. 33. [cit. 2020-04-19]. ISBN 978-3-319-12702-6. 
18 Planned obsolescence. Cambridge Dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 
1 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/planned-
obsolescence 
19 THAM, M. Slow and Fast Fashion. BLACK, S. The Sustainable Fashion Handbook. 1. London: 
Thames & Hudson, 2012, s. 216-218. [cit. 2020-04-19]. .  ISBN 978-0-500-29056-9. 
20 ANGUELOV, N. The Dirty Side of the Fashion Industry. 1. Miami: CRC Press, 2016, [cit. 2020-04-
19].  ISBN 978-1- 4987-1222-4. 
21 HOBSON, J. To die for? The health and safety of fast fashion. Occupational Medicine. 2013, 63(5), 
317-319. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://academic.oup.com/occmed/article/63/5/317/1451439 
22 FLETCHER, K. Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys. 2. Routledge, 2014. [cit. 2020-04-
19]. . ISBN 978-1-315-85793-0. 
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sociálně odpovědné aktivity především proto, aby si zlepšili svoji image před ostatními? 

Lidé na Facebooku chtějí vypadat co nejlépe, ukázat jen to nejlepší ze svých životů. 

Vytvářejí si nové, internetové „já“ – vlastní brand na platformách sociálních médií, a to 

často skrze vlastní majetek a věci, kterými se mohou pochlubit.23,24 Nemohou se však 

pochlubit i něčím navíc? Nejen svým majetkem, ale i svými činy nebo názory? Právě 

proto se v poslední době stále častěji setkáváme s pojmem virtue signalling. 

4.1 Definice pojmu 

 Definice pojmu virtue signalling není složitá. Podle Cambridge Dictionary jde o 

„snahu ukázat, že jste dobrý člověk, například prezentací názorů, které se ostatním 

zalíbí, a to především na sociálních médiích“.25 

 Pojem jako takový se do češtiny zpravidla nepřekládá. Kdybychom však chtěli, 

můžeme se pokusit o překlad jednotlivých slov, ze kterých je pojem složený. Anglické 

„virtue“ můžeme přeložit jako ctnost a „signalling“ jako signalizaci ve smyslu dát 

najevo, něco ostatním sdělit, popřípadě demonstrovat. Virtue signalling bychom tedy 

mohli volně přeložit jako „demonstrace ctnosti“. Často se také objevuje pojem 

conspicuous virtue signalling, ten můžeme do češtiny převést jako ostentativní virtue 

signalling. 

4.2 Ostentativní virtue signalling – orientované na sebe a na ostatní 

 Elaine Wallace, Isabel Buil a Leslie de Chernatony ve své práci „‘Consuming 

Good’ on Social Media: What Can Conspicuous Virtue Signalling on Facebook Tell Us 

About Prosocial and Unethical Intentions?“26 používají pojem conspicuous virtue 

signalling (dále jen CVS), který dále rozdělují na self a other oriented conspicuous 

virtue signalling (self – orientované na sebe, other – orientované na ostatní).  

                                                
23 HOLLENBECK, Candice R. a Andrew M. KAIKATI. Consumers' use of brands to reflect their actual 
and ideal selves on Facebook. International Journal of Research in Marketing [online]. 2012, 29(4), 395-
405 [cit. 2020-05-07]. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2012.06.002. ISSN 01678116. 
24 RUSSELL W. BELK. Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer Research [online]. 
1988, 15(2), 139-168 [cit. 2020-05-07]. ISSN 00935301. 
25 Virtue Signalling. Cambridge Dictionary [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019 [cit. 
2020-04-19]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtue-signalling (volně 
přeložil autor) 
26 Český překlad názvu ‘Consuming Good’ on Social Media: What Can Conspicuous Virtue Signalling on 
Facebook Tell Us About Prosocial and Unethical Intentions? je „Konzumace dobra“ na sociálních 
médiích: co nám může ostentativní virtue signalling na Facebooku prozradit o prosociálním chování a 
neetických záměrech?  
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 Self oriented conspicuous virtue signalling definují jako chování, díky kterému 

lze dosáhnout určitých výhod. Pomocí self oriented conspicuous virtue signalling může 

jedinec vylepšit svoji veřejnou image na Facebooku, ale především mu napomáhá cítit 

se dobře, vylepšuje vlastní self esteem (vnímání sebe sama).  

 Other oriented conspicuous virtue signalling je chování, při kterém se jedinec 

snaží co nejvíce zvýraznit a dát najevo své chvályhodné chování ostatním.  

 Jak self oriented, tak other oriented conspicuous virtue signalling je už 

z podstaty chováním záměrně veřejným, apriorně má signalizovat ctnost a kladné 

charakterové vlastnosti jedince. K virtue signallingu jsou nejčastěji využívány sociální 

média jako je Facebook nebo Instagram.27 Mnoho influencerů patří mezi instagramové 

trendsettery, zkoumat jejich chování na těchto sítích je tak logickým krokem. 

 Ostentativní virtue signalling je jevem příbuzným ke conspicuous donation 

behaviour (ostentativní dárcovství, zkratka CDB), které v roce 2009 Grace a Griffin 

v práci Conspicuous donation behaviour: Scale development and validation spojili 

s touhou jedinců hledat v offline světě prostředky, jak dát ostentativně najevo své dobré 

úmysly ostatním.28  

 Hlavním rozdílem mezi ostentativním dárcovským chování a ostentativním 

virtue signallingem je to, že virtue signalling je přímo svázaný s online prostředím a 

žádný příspěvek (donation) není potřeba. O ostentativní virtue signalling může jít 

například při sdílení dobročinných nebo ekologických aktivit jednotlivých uživatelů – 

volba papírového brčka místo plastového, návštěva bezobalového obchodu, sdílení 

facebookového příspěvku o tom, jak je důležité šetřit vodu nebo podpora charitativních 

projektů bez předchozí návaznosti na influencerem běžně sdílený obsah. O virtue 

signalling však nemusí jít vždy – to, že je někdo ekologicky zaměřený a žije v souladu 

s planetou nebo se angažuje v charitativních projektech, nutně neznamená, že to dělá jen 

kvůli lepšímu personal brandingu na sociálních médiích. Hypotézou však zůstává, že 

v mnoha případech může podobné chování splňovat parametry ostentativního virtue 

                                                
27 WALLACE, E., I. BUIL a L. DE CHERNATONY. 18 Consuming Good 19 on Social Media: What 
Can Conspicuous Virtue Signalling on Facebook Tell Us About Prosocial and Unethical 
Intentions? Journal of Business Ethics [online]. 2020, 162(3), 577 - 592 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1007/s10551-018-3999-7. ISSN 15730697. 
28 GRACE, D. a D. GRIFFIN. Conspicuous donation behaviour: Scale development and validation. 
Journal of Consumer Behaviour [online]. 2009, 8(1), 14 - 25 [cit. 2020-04-19]. DOI: 10.1002/cb.270. 
ISSN 14720817. 
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signallingu, a to především v případech, kdy je daný uživatel v prezentaci ekologických 

témat nekonzistentní. 

 Ostentativní dárcovské chování je navázané především na offline prostředí. 

Pokud jedinec chce dát najevo to, že přispěl na charitu a tím si vylepšit vlastní image, 

může nosit třeba odznáček dané charitativní organizace na klopě – v České republice 

např. každoroční sbírka Český den proti rakovině a jejich proslule známá připínací žlutá 

květina29. Ani v tomto případě ale nemusí vždy jít o ostentativní dárcovské chování. 

Květinu si může donátor na klopu připnout z mnoha důvodů, například proto, aby 

motivoval ostatní nebo propagoval danou charitativní organizaci. 

5 Vztah mezi virtue signallingem a ostatními formami 
ostentativního chování 

 Nejnovější poznatky naznačují, že virtue signalling je úzce propojen s ostatními 

formami ostentativního chování i s již výše zmíněným jevem conspicuous donation 

behavior. V následujících odstavcích shrnu výsledky studie Consuming Good’ on Social 

Media: What Can Conspicuous Virtue Signalling on Facebook Tell Us About Prosocial 

and Unethical Intentions?30 Předmětem studie bylo zkoumání dárcovského chování 

jedinců v kontextu definice virtue signallingu. Výzkumníci monitorovali orientaci virtue 

signallingu na sebe nebo na ostatní skrze volbu charity, na kterou subjekty přispívaly. 

Při virtue signallingu orientovaném na ostatní byly vybírány charity, které byly 

populární mezi ostatními. Při virtue signallingu orientovaném na sebe jedinci vybírali 

charity, které měly větší hodnotu pro ně samotné. 

5.1 Touha se odlišit 

 Jako první výzkumníci analyzovali vztah mezi potřebou jedinečnosti – touhou 

odlišit se (need for uniqueness) a virtue signallingem. Již dříve publikované články a 

studie uvádějí, že takzvaná potřeba jedinečnosti úzce souvisí s potřebou sebevyjádření, s 

                                                
29 Den proti rakovině [online]. Praha: Liga proti rakovině Praha, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.denprotirakovine.cz/ 
30 WALLACE, E., I. BUIL a L. DE CHERNATONY. 18 Consuming Good 19 on Social Media: What 
Can Conspicuous Virtue Signalling on Facebook Tell Us About Prosocial and Unethical 
Intentions? Journal of Business Ethics [online]. 2020, 162(3), 577 - 592 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1007/s10551-018-3999-7. ISSN 15730697. 
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obecným vnímáním sebe sama a s vytvářením pozitivní sociální image.31 Lidé, kteří se 

snaží za každou cenu odlišit, mají také sklony k účasti na dobročinných aktivitách, které 

nemají tak velký přínos pro společnost, ale zato jsou veřejně viditelné.32 Touha odlišit 

se od ostatních je dualismem paradoxů – jedinec se na jednu stranu snaží odlišit od 

ostatních, zároveň ale ne tolik, aby se nevyčlenil ze skupiny.33 Jedinec touží po tom, aby 

jeho jedinečnost vyvolala u ostatních pozitivní ohlas, to má vliv na jeho self-esteem. O 

základních principech touhy se odlišit pojednával ve svých esejích o módě už Georg 

Simmel, který je vztahoval až ke kořenům naší existence: „Každá základní životní 

forma v dějinách našeho rodu představuje ve své oblasti určitý druh spojení zájmu na 

trvání, na jednotě a stejnosti se zájmem na změně, na zvláštním a jedinečném.“34 

Jedinečnost je žádoucí pouze do bodu, dokud ji skupina akceptuje35 – tento paradox 

Simmel rozebíral taktéž: „Móda jim v nejšťastnější podobě nabízí právě tuto 

kombinaci: na jedné straně oblast všeobecné napodobení, možnost plout v nejširším 

sociálním proudu, zbavení individua odpovědnosti za jeho vkus a jednání – na druhé 

straně ale vyniknutí, zdůraznění, individuální okrášlení osobnosti.“36 Základní principy 

ze Simmelových esejí jsou platné dodnes. 

 Bylo dokázáno, že touha jedince odlišit se od ostatních predikuje oba druhy 

virtue signallingu. U virtue signallingu orientovaného na ostatní může být zmiňovaný 

vztah vysvětlen právě touhou posílit svoji pozici ve skupině danou odlišností, naopak u 

virtue signallingu orientovaného sama na sebe jde naopak o určitý typ sebevyjádření, 

který může posílit sebevědomí daného jedince. 37 

                                                
31 TIAN, Kelly Tepper, William O. BEARDEN a Gary L. HUNTER. Consumers' Need for Uniqueness: 
Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research [online]. 2001, 28(1), 50-66 [cit. 
2020-05-11]. DOI: 10.1086/321947. ISSN 00935301. 
32 BENABOU, Roland a Jean TIROLE. Incentives and Prosocial Behavior. IZA Discussion 
Papers [online]. 2005 [cit. 2020-05-11]. ISSN edsrep. 
33 RUVIO, Ayalla. Unique like everybody else? The dual role of consumers' need for 
uniqueness. Psychology [online]. 2008, 25(5), 444-464 [cit. 2020-05-11]. DOI: 10.1002/mar.20219. ISSN 
07426046. 
34 SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje / Georg Simmel ; přeložil Otakar Vochoč ; 
doslov a životopis autora napsal a bibliografii sestavil Miloslav Petrusek. 2012. ISBN 9788074190872. 
35 RITZER, George. Modern sociological theory / George Ritzer, Jeffrey Stepnisky. 2018. ISBN 
9781506325620. 
36 SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje / Georg Simmel ; přeložil Otakar Vochoč ; 
doslov a životopis autora napsal a bibliografii sestavil Miloslav Petrusek. 2012. ISBN 9788074190872. 
37 WALLACE, E., I. BUIL a L. DE CHERNATONY. 18 Consuming Good 19 on Social Media: What 
Can Conspicuous Virtue Signalling on Facebook Tell Us About Prosocial and Unethical 
Intentions? Journal of Business Ethics [online]. 2020, 162(3), 577 - 592 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1007/s10551-018-3999-7. ISSN 15730697. 
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 Lidé, kteří se virtue signallingu dopouštějí, mohou mít silnější touhu odlišit se 

od ostatních členů skupiny – z marketingového hlediska to mohou být právě tito 

spotřebitelé, kteří svým nákupním chováním podporují úspěšnost nových produktů, 

díky kterým se mohou diferenciovat, a přitom dochází k dalšímu paradoxu – čím více 

zákazníků si koupí nový produkt ve snaze se odlišit, tím méně se ve skutečnosti odlišují. 

S rostoucím zájmem o nový produkt roste marketingová aktivita prodejce a z výrobku 

se stává mainstream.38 

5.2 Teorie sociálního srovnání a míra, do jaké ho jedinci vnímají 

 Teorii sociálního srovnání představil v roce 1954 Leon Festinger. Teorií se 

snažil vysvětlit to, jakým způsobem jedinci upravují své chování na základě porovnání 

s ostatními. Dle dané teorie se člověk vlastní chování snaží s ostatními srovnávat 

prakticky neustále a na základě srovnání si vytváří měřítka, která ovlivňují jeho vnímání 

sebe samého.39 

 V roce 1984 Lennox a Wolfe vytvořili koncept „attention to social comparison 

information: ATSCI“ – jde o třináctibodovou stupnici, kde je na škále od jedné do pěti 

hodnocena pravdivost položek, výsledkem je ATSCI index, který prozrazuje, jak moc je 

daný jedinec vnímavý k sociálnímu porovnávaní, jak moc vnímá reakce ostatních na 

jeho osobu a jak moc mu záleží na tom, co si o něm ostatní myslí.40 

 Výzkumníci odhalili, že vysoký index ATSCI je u studentů pozitivně propojen 

s virtue signallingem orientovaným na ostatní. Ti jsou totiž více propojení s komunitou, 

přátel ve které žijí, a mají vysokou touhu zapadnout a zároveň udělat na ostatní dobrý 

dojem. Mladí lidé si v dané studii proto při virtue signallingu vybírali charity podle 

toho, jak dobrý dojem udělají na ostatní, ne podle osobních preferencí. U dospělých 

jedinců vysoký index ATSCI pozitivně ovlivňoval virtue signalling orientovaný na sebe 

i na ostatní. 41 

                                                
38 TIAN, Kelly Tepper, William O. BEARDEN a Gary L. HUNTER. Consumers' Need for Uniqueness: 
Scale Development and Validation. Journal of Consumer Research [online]. 2001, 28(1), 50-66 [cit. 
2020-05-11]. DOI: 10.1086/321947. ISSN 00935301. 
39 BUTTS, Renee. Social comparison theory. Salem Press Encyclopedia [online]. 2019 [cit. 2020-05-11]. 
40 LENNOX, R.D. a R.N. WOLFE. Revision of the Self-Monitoring Scale. Journal of Personality and 
Social Psychology [online]. 1984, 46(6), 1349 - 1364 [cit. 2020-05-11]. DOI: 10.1037/0022-
3514.46.6.1349. ISSN 00223514. 
41 WALLACE, E., I. BUIL a L. DE CHERNATONY. 18 Consuming Good 19 on Social Media: What 
Can Conspicuous Virtue Signalling on Facebook Tell Us About Prosocial and Unethical 
Intentions? Journal of Business Ethics [online]. 2020, 162(3), 577 - 592 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1007/s10551-018-3999-7. ISSN 15730697. 
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 Teorie sociálního srovnání a touha odlišit se (need for uniqueness) společně 

s conspicuous donation behaviour jsou třemi předchůdci moderního virtue signallingu.  

5.3 Dárcovské chování online versus offline 

 Uživatelé sociálních médií mají tendenci se prezentovat před ostatními v tom 

nejlepším světle, a proto své profily rádi spojují se značkami, které jsou mimo jejich 

materiální realitu.4243 Podobný vztah může být i mezi dárcovským chováním online a 

dárcovským chováním v opravdovém světě.  

 Výsledky studie Consuming Good’ on Social Media: What Can Conspicuous 

Virtue Signalling on Facebook Tell Us About Prosocial and Unethical Intentions? 

naznačují, že lidé, kteří se dopouštějí virtue signallingu orientovaného na ostatní, tedy 

za účelem udělat dojem na své facebookové přátele, nejsou tak ochotní přispívat na 

charitu v offline světě. Z toho vyplývá, že v případě virtue signallingu orientovaného na 

ostatní se přímo jedná o ostentativní formu chování s cílem zaujmout ostatní a jde o 

podobný konstrukt jako v případě luxusních značek online versus offline. Na druhou 

stranu u uživatelů, kteří se dopouštěli virtue signallingu orientovaného na sebe, je šance, 

že na charitu darují peníze vyšší i ve skutečnosti. To se dá vysvětlit tím, že virtue 

signalling orientovaný na sebe zlepšuje self esteem daného jedince – k tomu dochází při 

charitativních aktivitách v offline světě také.44 

5.4 Virtue signalling a neetické chování – padělky luxusních značek 

 Mezi studenty a dospělými prokázala studie odlišný vztah virtue signallingu a 

neetického chování. U mladších respondentů je neetické chování pozitivně spojeno 

s virtue signallingem orientovaným na ostatní, zatímco u dospělých je neetické chování 

spojené s virtue signallingem orientovaným na sebe.45 

                                                
42 HOLLENBECK, Candice R. a Andrew M. KAIKATI. Consumers' use of brands to reflect their actual 
and ideal selves on Facebook. International Journal of Research in Marketing [online]. 2012, 29(4), 395-
405 [cit. 2020-05-07]. DOI: 10.1016/j.ijresmar.2012.06.002. ISSN 01678116. 
43 SCHAU, Hope Jensen a Mary C. GILLY. We Are What We Post? Self-Presentation in Personal Web 
Space. Journal of Consumer Research [online]. 2003, 30(3), 385-404 [cit. 2020-05-12]. DOI: 
10.1086/378616. ISSN 00935301. 
44 WALLACE, E., I. BUIL a L. DE CHERNATONY. 18 Consuming Good 19 on Social Media: What 
Can Conspicuous Virtue Signalling on Facebook Tell Us About Prosocial and Unethical 
Intentions? Journal of Business Ethics [online]. 2020, 162(3), 577 - 592 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1007/s10551-018-3999-7. ISSN 15730697. 
45 Tamtéž 
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 Studenti, kteří se dopouštěli virtue signallingu orientovanému na ostatní, mají 

větší sklony k nákupu padělaných produktů luxusních módních značek. Tyto výsledky 

indikují, že virtue signalling je jen další formou ostentativního chování, šancí udělat na 

ostatní dojem a vylepšit si sociální status.46 Vlastnictví padělaného oblečení a dalších 

produktů luxusních značek je prostředkem mladých lidí dostat se k takzvané „cool 

spotřebě“ (cool consumption).47  

 V případě dospělých jedinců byl výrazný vztah mezi virtue signallingem a 

ochotou nosit padělky luxusních značek především u těch, kteří se dopouštěli virtue 

signallingu orientovaného na sebe. U dospělých nehraje roli tzv. cool consumption, 

proto nebyli tolik ovlivněni ostatními. Tendence nosit například padělané hodinky tak 

spíše vychází z touhy ostentativně vyjádřit sebe sama, upevnit si vlastní hodnoty a tím 

si vylepšit vlastní self esteem. 

6 Teorie zahálčivé třídy Thorsteina Veblena 

 Thorstein Veblen patří mezi nejvýznamnější klasické ekonomy a sociology. 

Narodil se v roce 1857 a zemřel 3. srpna 1929. Inspiroval ho Herbert Spencer, oponoval 

Karlu Marxovi a ovlivnil nejen mnoho současníků, ale i těch, kteří následovali po něm. 

Mnoho základních principů a konstrukcí, které rozebírá ve svých dílech, platí dodnes. 

Jeho nejdůležitějším dílem je Teorie zahálčivé třídy: ekonomická studie institucí z roku 

1899 (The Theory of the Leisure Class: an economic study of institutions). Jako první 

uvádí pojmy okázalá zahálka a okázalá spotřeba – pokládá základy pro zkoumání 

sociálních nerovností, ostentativního chování a budování sociálního statusu. Veblenův 

pohled na ekonomický i sociální svět se dá rozdělit do dvou kategorií: svět produktivní 

a svět okázalý. Svět produktivní je podle něj užitečný, svět okázalý je naopak zbytečný. 

 Thorstein Veblen zasazuje svoji teorii zahálčivé třídy do kontextu vývoje celého 

lidstva od nejstarších datovaných dob. První vývojové etapy pojmenovává jako 

divošství a barbarství, počátky zahálčivé třídy vztahuje k době vzniku dělby práce, kdy 

se ti nejsilnější členové společenství věnovali lovu, zatímco slabší muži a ženy sbírali 

                                                
46 WALLACE, E., I. BUIL a L. DE CHERNATONY. 18 Consuming Good 19 on Social Media: What 
Can Conspicuous Virtue Signalling on Facebook Tell Us About Prosocial and Unethical 
Intentions? Journal of Business Ethics [online]. 2020, 162(3), 577 - 592 [cit. 2020-04-19]. DOI: 
10.1007/s10551-018-3999-7. ISSN 15730697. 
47 FRANCIS, J.E., L. BURGESS a M. LU. Hip to be cool: A Gen y view of counterfeit luxury 
products. Journal of Brand Management [online]. 2015, 22(7), 588 - 602 [cit. 2020-05-12]. DOI: 
10.1057/bm.2015.31. ISSN 14791803. 
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byliny, zajišťovali chod domácnosti a vychovávali děti. V této době se začala 

ustanovovat třídní pravidla, jakési rostoucí mantinely, které s postupem času stále více 

oddělovaly pracující třídu a privilegované vrstvy obyvatelstva. Zvyky v uvažování a 

pravidla, která ovlivňují vnitrospolečenské vztahy, Veblen definuje jako instituce, které 

společně formují způsob života. Tyto instituce dle Veblena zajišťují zahálčivé třídě 

privilegovaný způsob života, její příslušníci se mohou věnovat vládnutí, sportu nebo 

válčení. Tyto činnosti patří mezi ryze mužské, často jsou s nimi spjaté různé trofeje a 

prvky hrdinství nebo cti. Členové privilegovaných vrstev se z podstaty svého statusu 

nemohou věnovat produktivním činnostem, jako jsou výroba a jiné „obyčejné“ práce. 

Veblenovy instituce jsou všudypřítomným kontextem, který definuje chod společnosti. 

 Veblen ve vztahu k zahálčivé třídě mluví nejčastěji o těch nejvyšších 

společenských vrstvách, jejich zvyky a způsoby se však šíří níže společenským 

žebříčkem a chování elit přejímají nižší společenské vrstvy. Zde můžeme vycítit 

podobnost s virtue signallingem, popřípadě s tzv. cool consumption generací Y a Z a 

tendencí nakupovat padělané produkty luxusních značek. 

 Potřeba dát najevo vlastní jedinečnost, vylepšit si sociální status a působit na 

sociálních sítích co nejlépe se dá vztáhnout k obecnému předpokladu, ze kterého Veblen 

vychází: „K tomu, aby člověk získal a udržel si vážnost a úctu, nestačí bohatství a moc 

pouze mít. Bohatství a moc je třeba vystavit na odiv, neboť vážnost se přisuzuje jen na 

základě jejich viditelných odznaků.“48 

 Paralelu mezi ctnostnou aktivitou, tedy propagací zelených témat a sdílením 

charitativních příspěvků na Facebooku, můžeme najít v přístupu privilegovaných vrstev 

k etiketě, na které příslušníci zahálčivé třídy velmi lpěli. To bylo dle Veblena důkazem 

času stráveného zahálkou (studování etikety a řízení se jejími složitými pravidly bylo 

často komplikované a zdlouhavé). Nižší vrstvy obyvatelstva zpravidla neměly čas ani 

potřebu na komplikovaný pravidlech tolik trvat. Právě proto se nabízí hledat spojení 

mezi současnými ekologickými tématy, Veblenovou teorií a společenskými třídami. 

Tvrdě pracující lidé, kteří nemají tolik času a prostředků se pravděpodobně tolik 

nebudou věnovat ekologii už z podstaty svého žití, neměli by na to mít tolik času a 

prostředků.  

                                                
48 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy / Thorstein Veblen ; přeložila Jana Ogrocká ; [doslov a 
životopis autora napsal a bibliografie sestavil Miloslav Petrusek]. 1999. ISBN 8085850710. 
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7 Kvantitativní analýza 

 Výzkumnou část práce reprezentují kvantitativní a kvalitativní analýza. Při 

kvantitativní analýze jsem pomocí kódovací knihy analyzoval sto předních českých a 

slovenských influencerů působících na Instagramu (žebříček influencerů byl sestaven 

pouze orientačně a nereprezentuje top 100 českých a slovenských instagramových 

profilů, pro sestavení přesného žebříčku top 100 českých a slovenských instagramových 

influencerů není běžně dostupný nástroj, který by dokázal garantovat úplnost a přesnost 

žebříčku). 

7.1 Metodika 

 Pro kvantitativní analýzu jsem využil kódovací knihu, do které jsem dle 

sestaveného žebříčku zanesl výsledky analýzy sto profilů předních českých a 

slovenských influencerů.  

 Příspěvky jsem sledoval ode dne analýzy až k 1. 1. 2020. Sledované otázky jsou 

včetně jednotlivých proměnných shrnuté v následující tabulce. 

Tabulka 2 – sledované proměnné 

Q1 Status influencera na sociálních médiích 1 A 

    2 B 

    3 C 

    4 D 

    5 nelze určit 

Q2 Pohlaví influencera 1 žena 

    2 muž 

Q3 Kategorie influencera 1 influencer/ka na sociálních médiích 

    2 herec/čka 

    3 zpěvák/čka 

    4 model/ka, socialite 

    5 moderátor/ka 

    6 výtvarný umělec/kyně 

    7 sportovec/kyně 

    8 lifestyle bloger (i na YouTube) 
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    9 profesionální hráč PC her 

    10 nelze určit 

Q4 Druh odpovědnosti v obsahu 1 ekologie, udržitelnost 

    2 sociální odpovědnost (charita apod.) 

    3 COVID 

4 Screenshot daného obsahu screenshotXXX 

Q5 Konzistentní v prezentaci odpovědného 

obsahu? 

1 ano 

    2 ne 

    3 nelze určit 

 

7.2 Volba výzkumných otázek a jednotlivých proměnných 

 Výzkumné otázky a jednotlivé proměnné byly zvolené tak, aby při interpretaci 

umožnily rozložení dat do jednotlivých sekcí dle kategorie influencera, počtu 

sledujících nebo pohlaví. V sekci druh odpovědnosti byla zohledněna koronavirová 

krize, která započala v únoru 2020. Tato proměnná byla sledována především kvůli 

aktuálnosti celé krize, nevztahuje se k ní problematika virtue signallingu a 

konzistentnosti, a to proto, že jde o životní zkušenost doteď nevídanou a pro mnohé tak 

intenzivní, že je prakticky nemožné se o koronaviru na svém profilu, kde influenceři 

sdílejí střípky ze svých každodenních životů nezmínit a nepodpořit lékaře, nošení 

roušek nebo nově vznikající občanské iniciativy. Celé téma je však natolik důležité a 

aktuální, že se mu budu podrobněji věnovat v kvalitativní analýze. 

7.2.1 Kategorie influencera 

 Základní kategorizace influencerů byla vytvořena tak, aby co nejpřesněji 

kopírovala rozložení jednotlivých profesí a zaměření mezi influencery.  

 Nejpočetnější je zároveň nejobecnější kategorie „influencer na sociálních 

médiích“ – do této kategorie patří lidé, kteří se buď vypracovali zcela na sociálních 

médiích (včetně většiny Youtuberů), nebo ze své profese přerostly v influencery a 

aktuálně se živí aktivitami s tím spojenými. 

 Influenceři z kategorie lifestyle bloger (=influencer, který se živí sdílením 

především módních a jiných trendů na svých kanálech) mohou teoreticky spadat i do 
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kategorie „influencer na sociálních médiích“, rozdíl je ale ve sdíleném obsahu. 

Standardní influencer prezentuje nejen módní trendy, ale i další různorodý obsah 

s přidanou hodnotou, který kombinuje s odpovídajícími aktivitami. 

 Kategorie herec, zpěvák, moderátor, výtvarný umělec a sportovec není třeba 

vysvětlovat. V případě kategorie „model/socialite“ (socialite je člověk, který má 

prominentní roli ve společnosti, například modelka navštěvující prestižní společenské 

události) je třeba podotknout, že se v analyzovaném vzorku „model/socialite“ 

nenacházel ani jeden muž.  

 Profesionální hráč PC her je člověk, který se živí především hraním videoher, 

nebo sdílením herního obsahu (na Youtube i na livestreamech). 

7.2.2 Druh odpovědnosti v obsahu 

 Odpovědnost v obsahu byla rozdělena do tří kategorií, dvě kategorie se týkají 

virtue signallingu a je u nich dále sledována konzistentnost v prezentaci – ekologie a 

sociální odpovědnost. Třetí kategorie je nazvána COVID a zohledňuje koronavirovou 

krizi, sledovaná proměnná je přítomnost obsahu týkajícího se odpovědnosti během 

krize, zde není sledována konzistentnost a spojení s virtue signallingem, téma je však 

dále ropzracované v kvalitativní analýze. 

7.2.3 Konzistentnost při prezentaci obsahu 

 Při hodnocení konzistentnosti jsem při kvantitativní analýze vycházel pouze 

z příspěvků od 1. 1. 2020 do dne analýzy. Jako nekonzistentní byly vyhodnoceny 

profily influencerů, kteří si v obsahu protiřečili, popřípadě viditelně žili v souladu s 

jinými hodnotami, než které prezentovali v sociálně/ekologicky odpovědných 

příspěvcích.  

 Určit konzistentnost v obsahu při kvantitativní analýze je velmi náročné a velmi 

často tak může dojít k tomu, že nelze spolehlivě konstatovat, zda je influencer 

konzistentní, či nikoli. I proto se budu konzistentností zabývat především v kvalitativní 

analýze.  

7.3 Výsledky analýzy a interpretace dat 

 V analyzovaném výběru předních sto českých a slovenských bylo 57 žen a 43 

mužů. Ze sta influencerů bylo 35 z nich statusu A (více než 500 001 sledujících), 50 
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z nich statusu B (250 001 – 500 000) a 15 statusu C (100 001 – 250 000). Vzorek byl 

příliš úzký na to, aby zahrnul influencery kategorie D. 

 Ze sta influencerů se ekologickými tématy zabývalo 14 z nich, 21 influencerů se 

zabývalo sociální odpovědností a 76 influencerů sdílelo obsah týkající se nové nemoci 

COVID-19. Celkem 21 influencerů nesdílelo žádný obsah týkající se odpovědnosti. 

Ekologii a zároveň sociální odpovědnost ve svých příspěvcích prezentovaly 4 

influencerky. Ženy se ekologií zabývaly v 11 případech, muži pouze ve 3. Sociální 

odpovědností se ženy zabývaly v 15 případech, muži v 6 případech. Téma odpovědnosti 

při koronavirové krizi zmínilo 48 žen a 28 mužů. 7 žen a 14 mužů nesdílelo žádný 

obsah týkající se odpovědnosti. 

 Sledovat kolik influencerů se zabývalo ekologií nebo sociální odpovědností 

v závislosti na jejich kategorizaci dle povolání či tematického zaměření není možné 

vzhledem k úzkému vzorku analyzovaných profilů – u více kategorií je počet 

influencerů nižší než 10. Vzorek 100 influencerů a nikoli širší byl ovšem zvolen tak, 

aby odpovídal rozsahu bakalářské práce a zároveň měl takovou vypovídající hodnotu, 

aby kvantitativní analýza mohla sloužit jako pilotní výzkum, který naznačí směry 

v následném dalším zkoumání fenoménu zelených témat a témat sociální odpovědnosti 

v personal brandingu influencerů. Ideální šíře vzorku by byla od tisícovky influencerů 

výše. 

 Vzhledem k šířce vzorku lze konstatovat, že ženy se zelenými tématy, tématy 

sociální odpovědnosti a tématem koronavirové krize zabývaly častěji než muži – 

v případě ekologie 3,66x, v případě sociální odpovědnosti 2,5x a v případě koronaviru 

1,7x. Ekologii můžeme označit za nejméně časté odpovědné téma, COVID naopak 

nejčastější. Z výsledků lze tedy vyčíst, že čím běžněji je odpovědné téma zastoupené 

v obsahu celého vzorku influencerů, tím se zmenšuje koeficient rozdílu mezi ženami a 

muži. Dále by se dalo tvrdit, že v České republice má větší morální váhu podpora 

nějaké charity než podpora ekologie a žití dle pravidel udržitelnosti. Budeme-li 

předpokládat, že část influencerů je motivována ke sdílení dobročinného obsahu na 

základě principů virtue signallingu, dal by se rozdíl v četnosti mezi odpovědnými 

tématy ekologie a charity (charita je častěji zastoupena než ekologie) vysvětlit právě 

tím. 
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 Dle analýzy bylo při prezentaci odpovědných témat konzistentních 5 

influencerů, 12 influencerů bylo při prezentaci nekonzistentních a ve 14 případech 

nebylo možné konzistentnost s jistotou určit. 

 Mnohem více influencerů bylo při prezentaci obsahu nekonzistentních než 

konzistentních – tento fakt naznačuje, že by se v některých případech mohlo jednat o 

virtue signalling a podporuje moji původní hypotézu. 

8 Kvalitativní analýza 

 Pro kvalitativní analýzu jsem vybral osmnáct influencerů. Některé z jejich 

profilů byly součástí kvantitativní analýzy, ale jelikož jsem při kvantitativní analýze 

vycházel z úspěšnosti na sociálních médiích jako z hlavního parametru pro zařazení do 

analýzy, rozhodl jsem se v kvalitativní analýze využít i některé profily, které ve vzorku 

pro kvantitativní analýzu nebyly, a to především proto, aby vzorek pro kvalitativní 

analýzu co nejlépe demonstroval jevy rozebírané v této práci. 

8.1 Ostentativní chování u influencerů 

 Tereza Čencová, influencerka s přezdívkou terez_brunettie vyzdvihuje výhody 

cruelty free produktů49, ale zároveň spolupracuje se značkou Nivea50, která cruelty free 

status nemá, i když to sama tvrdí. Důkazem je, že v Číně pro vstup na trh musí být 

produkty otestované na zvířatech a Nivea se v Číně prodává. Testy v Číně provádí 

příslušné instituce a i přesto, že se Čína posouvá směrem k ukončení těchto metod51, 

fakt, že se v Číně produkty značky Nivea několik let prodávají, nikdo nezmění.52 

 V tomto případě je patrný rozpor mezi tím, co influencerka prezentuje a co je 

skutěcností – nemusí se ale hned jednat o virtue signalling, popřípadě jiný typ 

přetvářky. Sama influencerka totiž pravděpodobně neví o tom, že Nivea není cruelty 

free – greenwashing značky Nivea je totiž poměrně sofistikovaný. Věřím, že jev, kdy 

influencer propaguje produkt a nezjistí si o něm dostatek informací, nebude na českém 

                                                
49 Viz příloha č. 2 dostupné z Instagram terez_brunettie [online]. 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/p/BpRuYVSBd_a/ 
50 Viz příloha č. 3 dostupné tamtéž (příspěvek dostupný z https://www.instagram.com/p/BoUXRbml1F6/) 
51 Here’s How China Is Moving Away From Animal Testing. Bloomberg [online]. New York, USA: 
Bloomberg L.P., 2018 [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-
01-16/ending-china-animal-tests-is-salve-for-big-beauty-quicktake-q-a 
52 Beiersdorf China. Beiersdorf.cn [online]. Shanghai: NIVEA (Shanghai) Co., 2010 [cit. 2020-05-17]. 
Dostupné z: https://www.en.beiersdorf.cn/about-us/local/cn/beiersdorf-china 
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Instagramu jevem ojedinělým a je potřeba ho při hodnocení jednotlivých typů obsahu 

zohledňovat. 

 Profil Terezy Čencové je ovšem zajímavý nejen kvůli rozporu mezi propagací 

cruelty free produktů a spoluprací se značkou Nivea. Celkově sama sebe prezentuje jako 

milovnici přírody, mluví o čistém vzduchu a lesech, které si užívá. Mezi tím se na tom 

samém profilu prezentuje na fotkách s luxusními značkami (Louis Vuitton, Yves Saint 

Laurent) a jezdí luxusním SUV od BMW. Výslovně o ekologii sice nemluví, Tereza 

Čencová není zrovna typickou radikální stoupenkyní ekologických hnutí, nicméně její 

„náklonnost“ k přírodě je z obsahu jasně patrná.53 

 Ve svých příspěvcích často mluví o vděčnosti, o zdraví, o osobních problémech, 

skromnosti, rozdává tipy, jak produktivněji pracovat – tento typ obsahu se nedá 

vyloženě označit jako obsah propagující „sociální odpovědnost“, ale i přesto je 

protknutý určitým tónem odpovědnosti a lze v něm spatřit jistou snahou o přiblížení se 

ke svým sledujícím, běžným uživatelům. Člověk, který se obklopuje luxusními 

produkty a staví si nový dům, mluví o tom, jak je život náročný, jak mu pomáhá 

manuální práce od chmurných nálad. Influencerka, která má hned několik aktivních 

spoluprací s bohatými firmami naráz, radí lidem, jak být produktivní a lépe pracovat. 

V jednom příspěvku navíc píše o tom, jak jsou materiální statky nepodstatné. Její profil 

je plný protikladů, paradoxů a dualit.54 

 Mnoho příspěvků Terezy Čencové splňují parametry ostentativního chování, 

konkrétně okázalé spotřeby. Dovolené v Americe nebo na Bali lze definovat jako 

okázalou zahálku. V rozporu mezi tímto typem obsahu a příspěvky, kde Tereza radí 

lidem, jak žít, píše o odpovědnosti, mluví o vlastních problémech (to je samo o sobě 

úsměvné, socialite se svěřuje se svým trápením průměrným lidem, kteří jí píšou a 

podporují ji, ať není smutná), lze hledat určitou podobnost mezi rozpory a dualismy, 

které popisuje ve své eseji o módě Georg Simmel. Luxusní značky a okázalé dovolené, 

kterými se ráda pochlubí a zároveň „odpovědný“ obsah odkazují na spojení mezi virtue 

signallingem (vždyť i to, že někdo poradí ostatním, promluví o odpovědnosti, o zdraví 

nebo zapropaguje cruelty free produkty, je určitým typem ctnostného chování) a 

vztahem k luxusním značkám i ostatním typům ostentativního chování. 

                                                
53 Profil terez_brunettie [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/terez_brunettie/ 
54 Tamtéž 
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8.2  Rozpor mezi prezentovanými hodnotami a placenou spoluprací 

 Na příkladu poměrně radikální vegan, cruelty free a ekologické influencerky 

s profilem Tojsemjamia lze demonstrovat to, že za peníze se dá koupit cokoli (kdokoli). 

Na svém relativně konzistentním profilu se dlouhodobě zabývá tématy ekologie, 

propaguje veganství, přírodu, zodpovědný přístup k produkci.55 Na druhou stranu se 

nebránila spolupráci se společností Coca Cola,56 která je všechno, jen ne ekologická – o 

jejím ekologickém zaměření se vedou přinejmenším debaty57, je rozebírána v mnoha 

statích o greenwashingu a traduje se, že nakupovala cukr od producentů třtiny, kteří na 

svých plantážích využívali děti jako levnou pracovní sílu.  

 
 Trendy ekologický obsahu na svém instagramovém profilu často sdílí Chef 

Kamu, influencerka a kuchařka. V jejím případě se ekologie a udržitelnost postupně 

stávají součástí její agendy. Uvádí, že zastává zero-waste58 a často mluví o ekologii, 

nafotila kalendář podporující udržitelnost,59 Má ale placenou spolupráci 

s neekologickým velkoobchodním řetězcem Makro,6061 který prodává drtivou část 

neekologického sortimentu, maso z velkochovů a podobně. Chef Kamu je příklad 

kuchařské celebrity, která si na alternativním přístupu k jídlu velmi zakládá. O to spíše 

by se dalo předpokládat, že si dá pozor na skutečné zaměření firem, se kterými 

spolupracuje. 

 Podobný případ můžeme pozorovat u Terezie Hodanové, která se proslavila jako 

česká youtuberka, poslední dobou se však orientuje spíše na lifestylový obsah – 

můžeme ji tedy označit za lifestyle influencerku. Zabývá se módou, udržitelností, 

feminismem.62 Při kvantitativní analýze jsem shledal, že je v prezentaci svého obsahu 

                                                
55 Instagram tojsemjamia [online]. 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/tojsemjamia/ 
56 Viz příloha č. 4 dostupné tamtéž (příspěvek dostupný z https://www.instagram.com/p/Bk5oofqn31M/) 
57 Greenwash: Are Coke's green claims the real thing?. The Guardian [online]. London: Guardian News 
and Media Limited, 2018 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/environment/2008/dec/04/coca-cola-coke-water-neutral 
58 Instagram [online]. 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://www.instagram.com/chefkamu/ 
59 Saudek nafotil Kluse, Babčákovou i Šafářovou pro klimatickou kampaň. Novinky.cz [online]. Praha: 
Seznam, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/saudek-nafotil-
kluse-babcakovou-i-safarovou-pro-klimatickou-kampan-40323839 
60 Makro má na Stodůlkách nový koncept, zalistovalo 3.500 novinek. Mediář [online]. Praha: News 
Media, 2018 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/makro-ma-na-stodulkach-novy-
koncept-zalistovalo-3-500-novinek/ 
61 Instagram [online]. 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://www.instagram.com/chefkamu/ 
62 Profil terihodanova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/terihodanova/ 
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nekonzistentní, a to opět kvůli spolupráci s neekologickou firmou Zalando.63 Ke 

zmíněné nekonzistentnosti také přispívají časté dovolené, které rozhodně nejsou 

ekologické a přítomnost luxusních produktů na jejím profilu (např. Dior).64 

 Domnívám se, že právě nekonzistentnost ve vlastním přesvědčení a přístupem 

k placeným spolupracím nebude na Instagramu neobvyklá – jen velmi málo firem je 

totiž skutečně ekologických a odpovědných, ale i veganští a ekologičtí influenceři se 

musí něčím živit. 

8.3 Socialite propagující ekologii 

 Simona Krainová je česká modelka a socialite. Na svém instagramovém profilu 

sdílí střípky ze svého každodenního života a zásobuje sledující pořádnou dávkou 

sponzorovaného obsahu, který se neobtěžuje řádně označit jako placenou spolupráci.65 

 Simona Krainová jezdí na četné dovolené, které okázale sdílí s ostatními. Na 

Vánoce si udělala radost novým SUV od Porsche, samozřejmě se jím pochlubila. 

Okázalá spotřeba i ostentativní zahálka jsou na jejím profilu protknuté v mnoha 

příspěvcích.66 Zároveň sdílela video, kde jsou záběry poškozené země a hlas 

v tříminutovém videu vyzývá k ekologii, mluví o tom, že planeta B neexistuje.67  

 V případě influencera jako je Simona Krainová nelze pochybovat o tom, že 

podobný přístup k ekologii je nekonzistentní a s vysokou pravděpodobností se bude 

jednat o virtue signalling. Zároveň můžeme sledovat propojení s luxusními produkty a 

ostatním okázalým chováním, které influencerka sdílí se svými sledujícími.  

8.4 Odpovědnost zabalená v luxusu 

 Dalším typem nekonzistentnosti při prezentaci ekologických témat je situace, 

kdy influencer na jedné straně propaguje ekologická řešení a sociálně odpovědné 

aktivity, na straně druhé si však neodpustí luxusní produkty a životní styl s tím spojený. 

                                                
63 Viz příloha č. 5 dostupné z Profil terihodanova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné 
z: https://www.instagram.com/p/B_0MFJhHEqJ/ 
64 Profil terihodanova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/terihodanova/ 
65 Profil simonakrainova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/simonakrainova/ 
66 Viz příloha č. 6 dostupné z profilu simonakrainova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. 
Dostupné z: https://www.instagram.com/simonakrainova/ 
67 Viz příloha č. 7 dostupné z profilu simonakrainova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. 
Dostupné z: https://www.instagram.com/p/B-C8wIfgtUJ/ 
 



 26 

Typickým příkladem může být Ben Cristovao s instagramovým profilem bennycristo. 

Ben Cristovao propaguje zdravý životní styl, veganství, ekologii a sociální 

odpovědnost.68 Zároveň však lítá na luxusní dovolené nebo nosí designové oblečení 

luxusních značek.69 Na Instagramu nejde o neobvyklý jev, podobné chování můžeme 

sledovat například u rappera Majka Spirita70 nebo modelky Taťány Gregor 

Brzobohaté71. 

 Vysvětlením na první pohled zdánlivého pokrytectví při propagaci ekologie, 

sociální odpovědnosti a příbuzných témat by mohlo být to, že influenceři ve skutečnosti 

věří tomu, že dělají správnou věc, skutečně věří v principy udržitelnosti a v hodnoty, 

které propagují, na druhou stranu si ale neuvědomují kontrast a rozpor mezi 

prezentovaným odpovědným tématem a vlastním životním stylem. To je možné 

vysvětlit tím, že jsou zvyklí na určitý životní standard, který jim přijde zcela normální a 

nevnímají například to, že častými dovolenými znečišťují ovzduší. Takzvaná 

odpovědnost zabalená v luxusu není tedy jevem nutně nemorálním, jde o jev 

vycházející z nastavení životního stylu jednotlivých influencerů, kteří si neuvědomují 

jednotlivé detaily, které si protiřečí. 

8.5 Sociální odpovědnost v obsahu influencerů 

 V teoretické části této práce jsem rozebral různé typy virtue signallingu 

v návaznosti na dárcovské chování. To, že se lidé chtějí pochlubit svým příspěvkem 

charitě nebo jiné dobročinné organizaci, je častým jevem, který se objevoval i mezi 

influencery. U influencerů jako takových je velmi těžké definovat jejich konzistentnost 

v dárcovském chování a s jistotou nelze konzistentnost ve většině případů určit. Přístup 

influencerů k sociální odpovědnosti lze rozdělit do dvou způsobů, jak influenceři na 

svých profilech charity a podobné organizace zmiňují – v prvním případě jde o 

příspěvek bez dlouhodobé návaznosti, v případě druhém jde o situaci, kdy má 

influencer vlastní nadaci, popřípadě s nějakou charitou dlouhodobě spolupracuje. 

                                                
68 Profil bennycristo [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/bennycristo 
69 Viz příloha č. 8 dostupné z Profil bennycristo [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/bennycristo 
70 Profil majkspirit [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/majkspirit/ 
71 Profil tatianagbrzobohata [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/tatianagbrzobohata/ 
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 Zajímavým příkladem k rozebrání je instagramový profil slovenské tenistky 

Dominiky Cibulkové, která sdílela příspěvek na podporu sbírky na koupi léku pro 

nemocného chlapce se spinální svalovou atrofií. Sdílení a podpora podobné sbírky je 

ctnostný čin, na druhou stranu by se dalo polemizovat nad tím, do jaké míry je založený 

na emocích nebo současných trendech a do jaké míry je založený na racionálním 

rozhodnutí. Pomoc pro každé dítě je neoddiskutovatelná a velmi důležitá, na druhou 

stranu lze penězi pomoct většímu množství dětí a efektivněji než příspěvkem na jeden 

lék za desítky milionů pro jedno dítě. V případě Dominiky Cibulkové se s vysokou 

pravděpodobností může jednat o jistou formu virtue signallingu,72 v návaznosti na 

teoretickou část této práce můžeme na jejím profilu najít určité jevy, které často 

predikují virtue signalling, konkrétně sdílení okázalé spotřeby v podobě vlastnictví 

luxusních produktů od vozidel (například příspěvek s nákupem nového Bentley za více 

než pět milionů korun)73 až po prémiové oblečení nebo šperky.74 V případě Dominiky 

Cibulkové se jedná právě o sdílení odpovědného tématu bez předchozí návaznosti. 

 K případům, kdy influencer sdílí dobročinný obsah bez větší dlouhodobé 

souvislosti lze zařadit dále například Leoše Mareše75, Moniku Marešovou76, slovenskou 

moderátorku Tinu77 nebo slovenského rappera Michala Straku alias Ega78. Všichni tito 

influenceři žijí obklopeni luxusem. I přesto že obsah jejich profilů není natolik okázalý 

jako v případě Dominiky Cibulkové, mohlo by se v některých případech jednat o virtue 

signalling. 

 Mezi influencery, kteří mají vlastní nadaci patří například Andrea Verešová.79 

Charitě a dobročinným aktivitám se dlouhodobě věnuje také český moderátor a komik 

                                                
72 Viz příloha č. 9 dostupné z Profil domicibulkova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné 
z: https://www.instagram.com/domicibulkova/ 
73 Viz příloha č. 10 dostupné z Profil domicibulkova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. 
Dostupné z: https://www.instagram.com/p/B9UwJ2pHxv-/ 
74 Profil domicibulkova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/domicibulkova/ 
75 Viz příloha č. 11 dostupné z Profil leosmares [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/leosmares/ 
76 Profil monikamaresova [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/monikamaresova/ 
77 Profil tinaslovakia [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/tinaslovakia/ 
78 Profil egoemo [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/egoemo 
79 Profil nadacni_fond_andrey_veresove [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/nadacni_fond_andrey_veresove 



 28 

Kamil Bartošek alias Kazma80. U influencerů s vlastními nadacemi lze jen těžko 

hodnotit jejich konzistentnost. Vzhledem k množství času věnovanému dobročinnosti 

by se však dalo předpokládat, že celou problematiku budou daní influenceři vnímat 

upřímněji než ti, kteří dobročinný obsah sdílí pouze příležitostně. 

8.6 Odpovědnost ve vztahu ke koronavirové krizi 

 V březnu 2020 se v České republice začalo šířit nové onemocnění covid-19 

způsobené novým typem koronaviru SARS-COV2, první případy byly registrovány  

1. 3. 2020 a první opatření proti šíření nového onemocnění začala vláda přijímat o den 

později. Nouzový stav a omezení volného pohybu bylo vyhlášeno 12. 3.81 a reakce 

influencerů na sebe nenechala dlouho čekat. Dle provedené kvantitativní analýzy v této 

práci sdílelo obsah týkající se koronavirové krize 76 influencerů ze 100, šlo tak o 

nejčastěji zastoupený typ odpovědnosti v analyzovaném vzorku. 

 Influenceři v období vyhlášení nouzového stavu začali propagovat nošení 

roušek, stal se z toho jakýsi trend a vyjádření společného boje, kterému se podřizovaly 

nejen internetové celebrity, ale i herci, moderátoři nebo modelky. V České republice se 

začaly hromadně šít roušky82, zpěváci skládali písně o zodpovědnosti v duchu hesla 

„moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“.83 Nošení roušek se, věřím, i díky 

reakci influencerů dostalo do veřejné debaty a týden od vyhlášení nouzového stavu, 

tedy 19. 3. bylo zakrývání úst a nosu na veřejnosti vyhláškou vlády nařízeno. Vysoký 

počet sdílení mělo video Petra Ludwiga o kritickém myšlení a nošení roušek.84 

 Influenceři dále upozorňovali na odpovědnost nebo občanské iniciativy, 

například herec Jiří Mádl organizoval pomoc osamělým seniorům ve spolupráci se 

serverem pomocsousedum.cz.85 Hlavním cílem iniciativy bylo zajistit seniorům 

                                                
80 One Man Show Foundation [online]. Nadační fond ONEMANSHOW, 2020 [cit. 2020-05-21]. 
Dostupné z: https://omsfoundation.cz/ 
81 Vlada.cz [online]. Úřad vlády České republiky, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.vlada.cz/ 
82 Češi si v době karantény pomáhají. Nosí si nákupy, hlídají děti a šijí 
roušky. Ct24.ceskatelevize [online]. Praha: Česká televize, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/3063374-cesi-si-v-dobe-karanteny-pomahaji-nosi-si-nakupy-hlidaji-deti-a-
siji-rousky 
83 Rouška song nasbíral přes milion kliknutí. Novinky.cz [online]. Praha: Seznam, 2020 [cit. 2020-05-21]. 
Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/rouska-song-nasbiral-pres-milion-kliknuti-40318031 
84 Roušky a kritické myšlení #RouškyVšem (Petr Ludwig). Youtube [online]. Google, 2020 [cit. 2020-05-
21]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=K5xy2n941jM&t=4s 
85 Pomoc sousedům [online]. Pomoc sousedům, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
http://pomocsousedum.cz/ 
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nejdůležitější záležitosti s cílem minimalizovat riziko jejich nákazy tím, že nebudou 

muset chodit na veřejnost. Zapojit se do projektu mohl každý, stačilo vytisknout leták, 

vyplnit v něm kontaktní informace a dále jak může daný jedinec pomoci, vyvěsit ho 

v domě, na náměstí nebo na jiném místě. 86 

 Vysoká míra zastoupení odpovědnosti týkající se koronavirové krize v obsahu 

influencerů je pravděpodobně způsobena kombinací několika faktorů. V první řadě se 

všem lidem v Česku rapidně změnil život a vzhledem k tomu, že obsah sdílený na 

sociálních sítích je zpravidla velmi aktuální a často reflektuje aktuální dění, se 

z koronaviru stalo téma číslo jedna. Druhým faktorem je to, že se influenceři nemohli 

věnovat běžným aktivitám, na které byli do té doby zvyklí – zkrátka museli zůstat 

doma. Mnoho influencerů tak začalo mluvit o psychickém zdraví, nahrávat videa o 

domácím cvičení, sdílet recepty nebo šít roušky. Třetím faktorem, který sehrál velkou 

roli bylo přizpůsobení se trendu. S tím, jak postupně narůstala propagace odpovědnosti 

ve vztahu k novému typu koronaviru se ostatní začali přidávat. Tento jev je obecně 

známý a popsaný jako bandwagon effect. 

 Komunikace influencerů v návaznosti na koronavirovou krizi by se dala dále 

rozdělit do několika kategorií: obsah sdílený z domova (tipy na seriály, recepty, 

cvičební plány a podobně), obsah vyzývající k odpovědnosti (nošení roušek), obsah 

podporující jednotlivá občanská sdružení, charity a iniciativy, obsah apelující na 

psychické zdraví a obsah komentující aktuální situaci (rozhodnutí vlády – kritické nebo 

naopak podpůrné reakce). Mnoho influencerů využilo koronavirus jako reflexi nad 

vážnými tématy, v příspěvcích vyzývali k zamyšlení, někteří ve vztahu ke koronaviru 

zmínili i ekologii (například slovenský youtuber Gogo, který se do té doby ekologickou 

agendou více nezabýval).87 

9 Závěr 

 Základní hypotézou pro vznik této práce bylo to, že uživatelé na sociálních sítích 

se při prezentaci sociálně odpovědných nebo ekologických témat mohou dopouštět 

virtue signallingu. Pro zkoumání daného jevu jsem zvolil právě influencery, kteří 

                                                
86 Tamtéž 
87 Viz příloha č. 12 dostupné z Profil gogomantv [online]. Instagram, 2020 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/gogomantv/ 
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reprezentují instagramové trendy, na jejichž tvorbě se společně s ostatními uživateli 

podílejí. 

 V práci jsem nastínil základní teoretický koncept týkající se greenwashingu 

firem. Právě v neetickém chování při prezentaci ekologických témat v korporátním 

prostředí můžeme nalézt některé společné jevy s chováním uživatelů na sociálních 

sítích, a to především proto, že lidé se na internetu začínají stále více podobat chování 

komerčních značek a uvažovat nad vlastní prezentací jako nad brandingem – 

budováním vlastní značky.  

 Následně jsem v teoretické části rozvedl současné teorie týkající se virtue 

signallingu jako takového a jeho vývoje v návaznosti na jevy virtue signallingu 

příbuzné. Virtue signalling je formou ostentativního chování, které dále můžeme dle 

orientace rozdělovat na virtue signalling orientovaný sama na sebe a na virtue signalling 

orientovaný na ostatní. 

 Důležitou součástí teoretické části je kapitola upozorňující na platnost 

teoretických principů z prací Thorsteina Veblena, o němž můžeme prohlásit, že položil 

základní kámen pro zkoumání ostentativního chování ve společnosti jako takového. 

 Ve výzkumné části jsem se odchýlil od původní teze, která sloužila jako podklad 

k této práci. Původním záměrem bylo využít sekundární data marketingových agentur. 

Data, která mají marketingové agentury k dispozici, se však projevila jako nedostatečná, 

a právě proto jsem se rozhodl provést vlastní kvantitativní analýzu pomocí kódovací 

knihy. Sledovanými proměnnými byl především druh odpovědnosti v obsahu 

v závislosti na kategorii a statusu influencera. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce 

jsem stanovil základní vzorek 100 influencerů, který je dostatečně velký pro to, aby 

nastínil základní trendy ve zkoumání daných jevů a sloužil jako pilotní výzkum – 

podklad pro další studie.  

 Z celkového vzorku se 14 influencerů zabývalo ekologií, 21 sociální 

odpovědností a 76 novou nemocí COVID-19. Celkem 21 influencerů nesdílelo žádný 

obsah týkající se odpovědnosti. Výzkum naznačil, že ženy se odpovědnými tématy 

budou zabývat častěji než muži. V případě daného výzkumu byla u žen ekologická 

témata 3,66x častější, témata sociální odpovědnosti 2,5x častější a téma koronaviru 1,7x 

častější. Z výsledků lze dále vyčíst, že čím běžněji je odpovědné téma zastoupené 
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v obsahu celého vzorku influencerů, tím se zmenšuje koeficient rozdílu mezi ženami a 

muži. 

 V kvalitativní analýze jsem vybral influencery tak, aby na jejich chování bylo 

možné demonstrovat a blíže popsat některé principy a teorie uváděné v teoretické části 

práce. Obecně lze prohlásit, že virtue signalling je jevem aktuálním, který je zapotřebí 

podrobněji zkoumat. Na aktuálnost virtue signallingu také odkazuje kvantitativní 

analýza, ve které bylo naznačeno, že nekonzistentnost v prezentaci odpovědných témat 

je častější než konzistentnost. Právě nekonzistentnost predikuje přítomnost virtue 

signallingu. V oblasti ekologie lze očekávat narůst případů nekonzistentního chování 

influencerů a uživatelů Instagramu v závislosti na rostoucí popularitě ekologie v České 

republice. Aktuálně jsou ekologická témata zastoupena méně než témata sociální 

odpovědnosti. 

 Budeme-li předpokládat, že někteří influenceři jsou ke sdílení odpovědných 

témat motivováni na základě principů virtue signallingu, lze tvrdit, že sociálně 

odpovědná témata jsou častěji zastoupena právě proto, že ekologie není v České 

republice zatím tak populární, a nemá proto pro uživatele takovou míru ctnosti jako 

právě sociální odpovědnost ve formě podpory různých fondů, nadací a charit. Toto 

vysvětlení by bylo možné dále prokázat adekvátním porovnání přítomnosti 

ekologických témat prezentovaných influencery v zemi, která je ekologičtěji založená 

než Česká republika, ale stále spadá do podobného kulturního rámce (například 

Německo). 

 Virtue signalling a ostentativní chování v kontextu celkového vývoje společnosti 

nemusí být jevy nutně negativními. Samotné sdílení dobročinných a ekologických témat 

může mít pozitivní vliv na životní styl běžných instagramových uživatelů a zvýšit tak 

šanci, že se budou chovat ekologičtěji, popřípadě také přispějí na nějakou charitu. 

Ostentativní chování, které je v některých případech nemorální, by tak mohlo mít ve 

výsledku pozitivní dopady na celou společnost. 

9.1 Limitace a příležitost pro další výzkum 

 V této práci jsem zároveň poukázal na některé problémy a výzkumné otázky, 

které by mohly sloužit jako výchozí body pro další výzkum. Rozšířením vzorku ze 100 

influencerů například na 1000 influencerů by bylo možné vysledovat spojení mezi 

kategorií influencera a sdílenými tématy a dále rozdělovat konzistentnost na více typů 
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(například nekonzistentnost v hodnotách, nekonzistentnost hodnot a placených 

spoluprací). Přínosné by také bylo sledovat socioekonomický status v závislosti na 

vnímavosti k ekologickým a dobročinným tématům, a to jak obecně v offline světě, tak 

selektivně v online prostředí. Právě přístup k ekologii a sociální odpovědnosti 

zmapovaný v závislosti na statusu daného jedince by mohl prokázat, že ekologie, 

popřípadě sociální odpovědnost jsou určitým druhem privilegovaného chování, které 

zmiňoval ve svých esejích Thorstein Veblen.  
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Příloha 

Příloha č. 1 Seven sins of greenwashing dostupné z 7 Sins of Greenwashing (And 5 

Ways to Keep It Out of Your Life). EcoWatch [online]. EcoWatch, 2020 [cit. 2020-05-
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The Seven Sins of Greenwashing 

1. Hidden Trade-Off: Labeling a product as environmentally friendly based on a 

small set of attributes (i.e., made of recycled content) when other attributes not 

addressed (i.e., energy use of manufacturing, gas emissions, etc.) might make a bigger 

impact on the eco-friendliness of a product as a whole. 

2. No Proof: Making an environmental claim without providing easily accessible 

evidence on either the label or the product website (i.e., a light bulb is touted as energy 

efficient with no supporting data). 

3. Vagueness: Using terms that are too broad or poorly defined to be properly 

understood (i.e., an “all-natural” cleaner may still contain harmful ingredients that are 

naturally occurring). 

4. Irrelevance: Stating something that is technically true but not a distinguishing 

factor when looking for eco-friendly products (i.e., advertised as “CFC-Free”—but 

since CFCs are banned by law this is unremarkable). 

5. Lesser of Two Evils: Claiming to be greener than other products in its category 

when the category as a whole may be environmentally unfriendly (i.e., an organic 

cigarette may be greener, but, you know, it’s still a cigarette). 

6. Fibbing: Advertising something that just isn’t true (i.e., claims to be Energy Star 

Certified, but isn’t). 

7. Worshiping False Labels: Implying that a product has a third-party 

endorsement or certification that doesn’t actually exist, often through the use of fake 

certification labels. 
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