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Anotace 

Sociální média se vedle popularity běžných uživatelů těší také rostoucímu zájmu ze strany 

komerční sféry. Využívání sociálních médií se liší mezi různými odvětvími i v závislosti na 

geografickém umístění, důležité pro všechny sektory je však pochopení, které platformy 

sociálních médií implementovat a jak je efektivně využívat. Vinařský obor má v tomto 

specifické postavení, neboť je často prezentován s důrazem na tradici. Rostoucí množství 

lidí vyhledává a sdílí informace o víně právě skrze sociální média, což má za následek 

proměnu i z podstaty konzervativního vinařského oboru. Jednotlivá vinařství si tak za 

účelem komunikace s potenciálním zákazníkem zakládají profily na platformách sociálních 

médií. Ačkoliv existují zahraniční výzkumy zabývající se mírou a způsobem využívání 

sociálních médií ve vinařském sektoru, v České republice se jedná o raritu. Cílem této 

diplomové práce je proto zmapovat současnou situaci a zjistit, jestli a jak česká vinařství 

využívají sociální média, a poté tyto výsledky zasadit do mezinárodní perspektivy za pomoci 

dostupné literatury. Pro tento účel bylo osloveno více než 650 vinařství ze všech vinařských 

regionů České republiky. Z 96 odpovědí vyplývá, že česká vinařství velkou měrou spoléhají 

na tradiční komunikační kanály, tedy na osobní komunikaci, e-mail a telefon, avšak adopce 

sociálních médií je v poměru s vinařstvími z Německa, Nového Zélandu či Austrálie vysoká. 

Česká vinařství hodnotí přítomnost na sociálních médiích jako důležitou, avšak vědomosti 

o možnostech, které jednotlivé platformy nabízí, se výrazně liší. 

 

 

Abstract 

Social media has been getting more and more attention from common users as well as 

businesses. Although the level of social media adoption varies by sector and geographical 

location, all companies strive to understand which social media platforms adopt and how to 

effectively use them. There is a specific position for the winery sector, which is widely 

recognised as traditional. However, more and more people search for information, share 

information and purchase goods or services online, which made presence on social media 

inevitable even for wineries. There is a body of literature concerning wineries’ social media 

adoption and usage, however there is none of such kind to be found in the Czech Republic. 

Thus, this paper’s aim is to fill this gap and to find out to what extent do Czech wineries use 

social media and why. This paper investigates 96 responses from wineries from all regions 



 

 

of the Czech Republic. The evidence is that the common communication channels of Czech 

wineries are rather traditional, being it personal communication, email or phone. However, 

the level of social media adoption in comparison with Australia, Germany or New Zealand 

is rather high. Although Czech wineries value social media, there is a significant lack of 

knowledge in how to use them efficiently. 
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Úvod 

Sociální média pronikají čím dál více do všech aspektů společenského života. 

Prostřednictvím Facebooku, Instagramu či Twitteru sdílí rostoucí množství uživatelů 

informace o svém soukromém životě. Vedle běžných uživatelů jsou však sociální sítě stále 

hojněji využívány ke komerčním účelům nejrůznějšími subjekty z podnikatelské sféry. 

Impulsem pro používání je jejich popularita a rozšířenost, vizuální přitažlivost, efektivita 

sdílení informací a jednoduchost získávání zpětné vazby od potenciálních zákazníků. 

Poměrně novým fenoménem v českém prostředí je nárůst profilů českých vinařství, které se 

snaží následovat současné digitální trendy a propagovat tak své produkty nejčastěji na 

Facebooku a stále více i na Instagramu. 

 

Sociální média značně ovlivnila způsob, jakým firmy, resp. vinařství využívají internet pro 

marketing a propagaci. Vzhledem ke své rostoucí popularitě a vlivu se sociální média stala 

oblíbeným tématem také pro odborníky. Přestože existuje množství výzkumů zabývajících 

se sociálními médii obecně, mnoho akademiků konstatuje, že využívání sociálních médií ve 

vinařském oboru bylo doposud věnováno jen velmi málo prostoru (Kolb, 2016; Szolnoki, 

2014; Costopoulou, 2019). Ještě větší měrou to platí pro výzkumy, které se dívají na sociální 

média z pohledu samotných producentů vína, neboť většina studií nazírá danou 

problematiku z konzumentovy perspektivy (Canovi, 2019, s. 653-654; Szolnoki, 2018, s. 8). 

 

Cílem práce je proto představení komunikace českých vinařství prostřednictvím sociálních 

médií a zasazení nových poznatků do globální perspektivy za pomoci dostupných 

zahraničních studií. Hlavní motivací je přispět k prohloubení znalostí na téma sociální média 

ve vinařské komunikaci v České republice, neboť tomuto tématu zatím nebyla věnována 

dostatečná odborná pozornost. Pro tyto účely bude popsáno současné české vinařství a 

vinařská marketingová komunikace, přičemž výraznou roli bude mít analýza využívání 

sociálních médií českými vinařstvími skrze kvantitativní online dotazník. 

 

 

V průběhu psaní této práce došlo k odchýlení od tezí, a to v rozšíření zkoumaného vzorku 

ze dvou spolků VOC čítajících 29 vinařství ke zkoumání celé vinařské populace v České 

republice, která v současnosti čítá několik set vinařství. Důvodem byl fakt, že výzkumy 
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z pohledu samotných vinařství nejsou tolik zastoupeny ani v zahraniční literatuře a mnozí 

akademici je považují za vítané doplnění znalostí na toto téma. Pro tyto účely je metodologie 

založena na online dotazníku zaslaném všem registrovaným vinařstvím v ČR. Tato práce 

navíc přispívá k mezinárodnímu porovnání adopce sociálních médií ve vinařském sektoru. 

Při zkoumání menšího vzorku pocházejícího pouze ze  dvou vinařských podoblastí by 

reprezentativnost takového výzkumu při mezinárodním porovnání byla dosažitelná pouze 

obtížně. 

 

Namísto stanovování hypotéz se práce soustředí na hlavní výzkumnou otázku, kterou je: Jak 

využívají vinařství v České republice sociální média? Vedlejší otázky se poté ptají na 

konkrétní komunikační kanály používané vinařstvími, nejvyužívanější platformy sociálních 

médií, pojmenování hlavní motivace a překážek pro implementaci sociálních médií a vztah 

mezi velikostí vinařství a mírou adopce sociálních médií. V neposlední řadě jsou výsledky 

online dotazníku z českého prostředí porovnány se zahraničními studiemi. K této komparaci 

byly využity zahraniční výzkumy mapující adopci sociálních médií v prostředí Německa, 

USA, Nového Zélandu a Austrálie (Szolnoki, 2018). 

 

V teoretické části práce bude vysvětlen termín sociální média, za pomocí klasifikace 

Kaplana a Haenleina budou sociální média rozdělena do několika kategorií pro větší přesnost 

a zamezení nesprávných interpretací. Ze stejného důvodu bude stručně představen také 

marketing, zejména marketingová komunikace skrze sociální média, která je stěžejním 

konceptem pro tuto práci. Za pomoci rešerše dostupné literatury bude velká část práce 

věnována sociálním médiím ve vinařském oboru. Zmíněna bude i historie českého vinařství 

a současná situace vinařství a pěstování révy vinné na našem území a ve světě. 

 

Výzkum této práce je založen na kvantitativním dotazníku namísto obsahové analýzy 

sociálních médií vybraných vinařství, a to z toho důvodu, že, jak již bylo zmíněno, výzkumy 

zkoumající perspektivu producentů vína nejsou tak časté, dále vzorek, který může být 

obsáhnut výzkumem, je o mnoho větší než v případě obsahové analýzy médií, a konečně 

metoda dotazníku je často využívána u podobných zahraničních výzkumů. Jako základ pro 

metodologickou část sloužila studie Szolnokiho a kolektivu (Szolnoki, 2018), která vychází 

ze staršího výzkumu mapujícího adopci sociálních médií v Německu (Szolnoki, 2014), 

přičemž tato forma online kvantitativního dotazníku byla použita i při porovnávání 
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australských a novozélandských vinařství (Forbes, 2015). Pro české prostředí byly některé 

otázky v dotazníku pozměněny, jak je vysvětleno v metodologické části, tato změna však 

nemá vliv na možnost komparace výsledků. V práci nebude obsažena analýza SWOT, neboť 

by při výzkumu obsáhlého vzorku vinařství neměla význam. Na druhou stranu, v rámci práce 

budou na základě rešerše literatury představeny benefity, příležitosti i rizika spojovaná 

s používáním sociálních médií ve vinařském oboru. Čtenář bude seznámen také 

s analytickými nástroji, které nabízí množství dat pro zpětnou vazbu a optimalizaci práce se 

sociálními médii. 

 

Dále praktická část nabídne představení výsledků výzkumu, dojde například ke zjištění, že 

v prostředí českých vinařství je nejpoužívanější platformou Facebook, dále Instagram a 

s velkým odstupem ostatní aplikace, jako např. YouTube nebo Twitter.  Shrnutí celého textu, 

přínos práce a prostor pro další výzkum bude obsažen v závěru práce. 

 

Nakonec je třeba zmínit, že vína vyráběného na Moravě je oproti Čechám naprostá většina, 

každopádně výrazem česká vinařství jsou souhrnně označována všechna vinařství na území 

České republiky. Tento krok nemá v žádném případě za cíl vyjadřovat neúctu vůči 

moravským producentům vína, jedná se pouze o snahu o zachování co největší koherence a 

plynulosti textu. Odlišování by pro tuto práci bylo spíše zdlouhavou praktikou než 

konstruktivním krokem. 
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1. Teoretická východiska 

Sociální média jakožto koncept jsou velmi atraktivním tématem pro uživatele, výzkumníky 

i pro odvětví obchodu, potažmo marketingu, které se snaží najít nové způsoby, jak využít 

aplikace jako např. Facebook, YouTube, Twitter a mnoho dalších. Přes jejich velkou 

popularitu není vždy jasné, co termín sociální média znamená a tak dochází k jeho 

nesprávnému používání. V další části proto bude pojem sociální média definován a odlišen 

od ostatních pojmů, se kterými bývá často zaměňován, jako jsou např. sociální sítě, digitální 

média a nová média, vysvětleny budou i pojmy se sociálními médii spojené, tedy Web 2.0 a 

User Generated Content. 

 

 

1.1. Představení konceptu sociálních médií 

Pojem média patří k nejpoužívanějším konceptům v současnosti. Většinou se jimi označuje 

tisk, rozhlas, televize, případně s rozvojem digitální technologie také tzv. nová média. 

V porovnání s „tradičními“ masovými médii jsou „nová“ média radikálně odlišná ve 

způsobu distribuce, reprodukce a archivace sdělení. Povaha binárního kódu a existence 

elektronických sítí umožňuje šířit a množit sdělení dříve nemyslitelnou rychlostí za využití 

pouze minimálních nákladů, přičemž digitální data lze ukládat na libovolný druh nosiče 

(Reifová, 2004, s. 134). 

 

„Současný trend směrem k sociálním médiím může být viděn jako evoluce zpět ke kořenům 

internetu, neboť sociální média znovu přeměňují World Wide Web na to, k čemu byl 

iniciálně vytvořen, tedy jako platforma pro snadnější výměnu informací mezi uživateli“ 

(Kaplan, 2010, 60). Termín sociální média začíná být používán v souvislosti se spuštěním 

MySpace v roce 2003 a Facebooku v roce 2004, zároveň se ale tyto platformy označují jako 

nová nebo digitální média. Z tohoto důvodu bude jednotlivým názvům věnována větší 

pozornost. 
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1.1.1. Nová média, digitální média, počítačová média 

Pojem nová média je velmi široký termín, který se v současnosti používá pro označování 

nejnovějších technologií na poli digitální komunikace. Někdy bývá zaměňován se sociálními 

médii, jedná se však o označení ze zásady zavádějící, protože o nových médiích se mluvilo 

již před čtyřiceti lety, nicméně tehdy byly pod tímto pojmem chápány technologie rozšiřující 

vlastnosti televize, např. videorekordéry nebo videokamery, teletext, videotelefon a v menší 

míře také počítačové hry. Tento význam se ale na počátku 90. let proměnil, když se 

v rychlém sledu s rozvojem technologií začaly objevovat další a další formy nových médií, 

jako např. Bulletin Board System, počítačové hry, CD-ROMy, …, přičemž pojmy 

počítačová nebo digitální a nová média začínají pomalu splývat (Reifová, 2004, s. 134).  

 

Digitální média jsou pojmem, který rovněž nelze zaměňovat za sociální média. Slovo 

digitální totiž referuje k obsahu, jehož existence je zakódovaná do řetězce binárního 

schématu. Digitální tedy může být velká spousta obsahů – hudba, slova, obrázky, aplikace, 

webové prohlížeče, webové stránky či databáze, v neposlední řadě také sociální média. 

Digitální mohou být tedy i obsahy, které s interaktivitou sociálních médií nemají nic 

společného. Z podobné příčiny nelze sociální média označovat jako počítačová média. 

K využívání internetu totiž v dnešní době není zapotřebí počítačů, „překladatelem“ 

binárního kódu mohou být všechna zařízení schopná manipulovat s daty zapsanými pomocí 

jedniček a nul, tedy např. klasické stolní počítače, laptopy, mobilní telefony, tablety, chytré 

hodinky a další. 

 

Z výše zmíněných důvodů vyplývá, že pojmy počítačová, nová, nebo digitální média nejsou 

shodná s významem termínu sociální média. V této práci proto za účelem vyvarování se 

nepřesnostem termíny nová média, digitální média nebo počítačová média používány 

nebudou. Co na druhou stranu do určité míry vystihuje sociální média, jsou pojmy Web 2.0 

a User Generated Content. Těm se bude věnovat následující podkapitola. 
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1.1.2.  Web 2.0, User Generated Content 

World Wide Web je služba Internetu, která propoje dokumenty pomocí hypertextových 

linků, tzv. http/HTML (hypertext markup language) transportních protokolů.  World Wide 

Web prošel posunem od modelu statických webových stránek k sociálnímu modelu Webu 

2.0, díky němuž se možnosti interakce uživatelů znásobily. Web 2.0 je termín, který byl 

poprvé použit v roce 2004 O’Reilym pro popis nové možnosti, jakou vývojáři software a 

koneční uživatelé začali používat World Wide Web, platformu, kterou netvořili pouze 

jedinci a nesdíleli ji, ale platformu, kde byl obsah kontinuálně pozměňován všemi uživateli 

na základě principu kolektivní participace a spolupráce. Tato změna umožňovala znatelně 

jednodušší publikování a sdílení obsahů neodbornou veřejností. Vznikla tak nová topologie 

distribuce informací  založená na opravdových sociálních sítích, zároveň však rozšířená o 

neformální a algoritmické vazby (Terranova, 2013, s. 297). Z toho vyplývá, že např. osobní 

webové stránky, online encyklopedie nebo celá myšlenka sdílení obsahu skrze internet patří 

do éry Webu 1.0, zatímco kolaborativní projekty, jako je např. dnešní Wikipedie, blogy a 

sociální sítě patří pod označení Web 2.0, a to i přesto, že nereferují k žádnému konkrétnímu 

technickému nástroji či vylepšení. 

 

User Generated Content (dále UGC) označuje různé formy mediálního obsahu, které jsou 

veřejné a vytvořené konečnými uživateli. Definice UGC je rozdělena do třech kategorií. Za 

prvé, obsah musí být publikován na veřejně přístupném webu nebo na síti dostupné určité 

skupině lidí, dále musí vykazovat známky kreativity či snahy o kreativitu a za třetí se nesmí 

vztahovat k profesionálním rutinám a praktikám (Wunsch-Vincent, 2007, s. 8). Z výše 

uvedeného je patrné, že emaily, soukromé zprávy, pouhé kopie již existujícího obsahu nebo 

obsahy vytvořené pro komerční účely nejsou příklady UGC. UGC existoval již před Webem 

2.0, ale technologické, ekonomické a sociální proudy z něj vytvořily něco naprosto 

odlišného od počátku 80. let. 

 

Pro shrnutí, Web 2.0 je platforma, pomyslná technologická základna, která umožnila rozvoj 

sociálních médií, UGC je suma všech způsobů, jakými lidé mohou sociální média využívat 

(Kaplan, 2010, s. 61). 
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1.1.3. Definice sociálních médií 

Nair (2011, s. 45) popisuje sociální média jako online nástroje, díky nimž lze sdílet obsah, 

názory, perspektivy, vhled a média. Costopoulou (2019, s. 381) definuje sociální média 

jakožto online platformy pro participaci, diskuzi a sdílení, jejichž používání podporuje 

výměnu a šíření názorů a informací mezi uživateli. Dani Kolb a Liz Thach definují sociální 

média jako internetové aplikace, které jsou tvořené uživatelem a v duchu spolupráce 

zpřístupňují sdílení idejí a na ně navázanou zpětnou vazbu (Kolb, 2016, s. 226). Kaplan a 

Haenlein definují sociální média jako skupinu internetových aplikací postavených na 

ideologických a technologických základech Webu 2.0, které umožňují tvorbu a výměnu 

UGC (Kaplan, 2010, s. 61). 

 

I přes množství jednotlivých definic se všechny shodují na tom, že se jedná o internetové 

aplikace umožňující vztahy a spojení mezi lidmi a organizacemi, přičemž určujícím rysem 

je jejich rychlost, dosah, univerzální přístup a interaktivita, tedy možnost zpětné vazby. 

V průběhu několika let se vyvinuly tisíce platforem sociálních médií. Ty zahrnují sociální 

sítě, aplikace pro sdílení zpráv a fotografií, podcasty, blogy, wiki, platformy pro 

„streamování“ videí a diskuzní skupiny. Mezi nejznámější platformy patří sociální a profesní 

sítě jako Facebook a LinkedIn, nástroje pro sdílení videí jako YouTube, nebo blogy a 

mikroblogy, jako např. Twitter (Forbes, 2015, s. 2). Jednotlivé platformy či aplikace 

sociálních médií se od sebe liší svým zaměřením a tím, co uživateli zprostředkovávají či 

nabízí, proto je vhodné sociální média dále kategorizovat. 

 

 

1.1.4. Klasifikace sociálních médií 

Kaplan a Haenlein systematicky roztřiďují sociální média za pomocí čtyř konceptů 

z mediálních a sociálních věd. Jsou jimi teorie sociální přítomnosti, teorie mediální bohatosti 

a sociální procesy sebeprezentace a sebeodhalení. 

 

1.1.4.1.  Teorie sociální přítomnosti a teorie mediální bohatosti 

Teorie sociální přítomnosti pochází od Shorta, Williamse a Christieho z roku 1976. Podle 

této teorie se média liší v míře sociální přítomnosti, kterou budují mezi dvěma 
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komunikujícími stranami. Sociální přítomnost je definovaná jako dosažitelný zvukový, 

vizuální a fyzický kontakt (Short, 1976). Sociální přítomnost je ovlivněna intimitou média 

– interpersonální vs. mediovaná komunikace – a bezprostředností – asynchronní vs. 

synchronní – média. Sociální přítomnost je nižší pro mediovanou – např. telefonní 

konverzaci – a asynchronní komunikaci – např. email – a vyšší pro interpersonální – tváří v 

tvář – a synchronní – např. chat – komunikaci. Z této teorie vyplývá, že čím vyšší sociální 

přítomnost médium umožňuje, tím větší vliv na sebe mají obě komunikující strany. 

 

Teorie mediální bohatosti od Dafta a Lengela z roku 1986 předpokládá, že cílem jakékoliv 

komunikace je řešení dvojznačnosti a redukce nejistoty (Daft, 1986). Z toho vyplývá, že 

jednotlivá média se liší v míře bohatosti, tedy množství a kvalitě informací, kterým je 

umožněn přenos v určitém čase. Některá média tak řeší dvojznačnost a redukují nejistotu 

efektivněji než jiná. 

 

1.1.4.2. Sebeprezentace a sebeodhalení  

Koncept sebeprezentace tvrdí, že na jakoukoliv lidskou interakci působí touha ovlivňovat 

obraz, jaký si o nich ostatní utvoří, a vidina odměny za splnění požadavků. Na druhou stranu 

tento obraz musí být konzistentní s osobností člověka. Proto je např. pro jedince při tvorbě 

vlastních webových stránek motivací sebeprezentace v kyberprostoru (Schau, 2003, s. 387). 

 

Této sebeprezentace je dosaženo skrze sebeodhalení, tedy vědomé či nevědomé odkrytí 

informací osobního charakteru, jako např. myšlenek, pocitů a preferencí, které jsou 

konzistentní s obrazem, jež by o sobě jedinec rád vyvolal (Kaplan, 2010, 62). Sebeodhalení 

je jedním z klíčových konceptů v lidské komunikaci, neboť umožňuje vznik blízkých 

vztahů. Zároveň sebeodhalení skrze komunikaci zprostředkovanou na internetu může být 

pro určité jedince přijatelnější než s někým, kdo se nachází ve fyzické blízkosti (Schau, 

2003, s. 388). 

 

 

 



13 

 

1.1.4.3. Tabulka Kaplana a Haenleina 

Na bázi výše zmíněných 4 konceptů kategorizovali Kaplan a Haenlein 6 typů sociálních 

médií, kterými jsou kolaborativní projekty, blogy a mikroblogy, obsahové komunity, 

sociální sítě, virtuální svět her a virtuální sociální světy. Kategorizace sociálních médií 

s příklady jednotlivých platforem je shrnutá v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1 

 Sociální přítomnost / mediální bohatost média 

 nízká střední vysoká 

Sebeprezentace/ 

sebeodhalení 

vysoká 
Blogy, mikroblogy/ 

Twitter 

Sociální sítě/ 

Facebook 

Virtuální sociální 

světy/ Second Life 

nízká 
Kolaborativní 

projekty/ Wikipedia 

Obsahové 

komunity/ 

YouTube 

Virtuální svět her/ 

World of Warcraft 

Zdroj: Kaplan, 2010, s. 62 

 

Pro účely této práce jsou stěžejní tři typy sociálních médií, které jsou primárně využívány 

vinařstvími ke komunikaci se zákazníky. Těmito kategoriemi sociálními médii jsou blogy a 

mikroblogy, sociální sítě a obsahové komunity. 

 

1.1.4.4.  Blogy a mikroblogy 

Blogy jsou nejstarší formou sociálních médií. Jedná se o speciální typ webových stránek, 

které zobrazují jednotlivé vstupy v chronologickém pořadí. Častými příklady jsou osobní 

deníky či stránky s velmi specifickým zaměřením, jako např. odborné blogy, kuchařské 

blogy, blogy pro sportovce aj. Ani blogy s více autory nejsou výjimkou. Čtenáři mohou 

příspěvky sdílet na jiné platformy sociálních médií, mohou také vložit komentář přímo 

v rámci blogu. 

Aplikace Twitter je platformou sociálních médií, která v oblasti blogování stojí na špičce 

uživatelské oblíbenosti. V současnosti má přes 330 milionů aktivních uživatelů (Ying, 

2019). Tato aplikace, spuštěná roku 2006 vývojářem Jackem Dorseym, umožňuje 

uživatelům vytvářet profily, sledovat ostatní uživatele a s nimi sdílet obrázky, videa nebo 
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krátké zprávy – původně ohraničené délkou 140, v současnosti 280 znaků – proto se o 

Twitteru často mluví jako o tzv. mikroblogu. 

 

1.1.4.5. Obsahové komunity 

Další kategorií sociálních médií jsou obsahové komunity. Jejich cílem je sdílení mediálního 

obsahu mezi uživateli, přičemž tímto obsahem může být text, video, zvuk, fotky, obrazy 

nebo např. powerpointové prezentace. Mezi nepoužívanější platformy patří YouTube a 

Instagram, dále např. Flickr nebo Slideshare. Firmy mohou využívat tyto platformy nejen 

pro sdílení vlastního obsahu, mohou také motivovat ostatní, aby sami tvořili a nahrávali 

obsah. Na druhou stranu tyto komunity mohou s dosud nevídanou lehkostí sdílet obsah 

chráněný autorskou známkou. 

 

YouTube je platforma určená ke sledování a sdílení videí nahraných nebo šířených 

samotnými uživateli. Od spuštění v roce 2005 se YouTube stal velmi populárním a zároveň 

budil kontroverze vzhledem k umožňování nahrávání obsahu chráněného autorskými právy 

nebo videí s násilným či jinak nevhodným obsahem. Platformu založili bez většího zájmu 

médií tři bývalí zaměstnanci firmy PayPal Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim v roce 

2005 (Burgess, 2009, s. 1). V červenci dalšího roku mělo YouTube 20 milionů návštěvníků 

měsíčně, o několik měsíců později byla platforma odkoupena společností Google za 

1,65 miliard amerických dolarů. K popularitě přispívala bezplatnost služby, jednoduchost 

používání i politika stránky, na kterou se mohl nahrávat i otevřeně explicitní obsah či obsah 

bez dostatečných práv k šíření (Belanger, 2018). 

 

Dalším příkladem populární obsahové komunity je Instagram. Tato mobilní aplikace 

původně určená k upravování a sdílení fotografií ve čtvercovém formátu byla spuštěná na 

trh v roce 2010. Název vznikl spojením slov „instant“ a „telegram“ a za myšlenkou aplikace 

stojí Kevin Systrom, tehdy student Stanfordské univerzity. Během hodin od spuštění si 

aplikaci stáhlo více než 10 000 uživatelů, o tři měsíce později, na konci roku 2010 používal 

Instagram více než milion lidí (Cooper, 2020), k roku 2018 měl Instagram miliardu aktivních 

uživatelů (Clement, 2020a). V dubnu 2012 byl Instagram odkoupen Facebookem za 

1 miliardu amerických dolarů.  
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Během svého fungování prošla platforma množstvím dílčích aktualizací a modifikací. 

V současnosti lze skrze Instagram sdílet fotky i videa v libovolném formátu, vytvářet tzv. 

Stories, tedy kolekce fotografií nebo videí, která po 24 hodinách vyprší, posílat zprávy nebo 

nakupovat. Instagram je populární platformou využívanou pro marketingové účely. Mezi 

úspěšné metody aplikované skrze Instagram patří sdílení fotografií „ze zákulisí“ nebo 

pořádání soutěží, v nichž mají soutěžící sdílet specifický obsah opatřený specifickým 

hashtagem1. Od roku 2016 mohou firmy do sdíleného obsahu přidat tzv. tag – nálepku 

s nákupní taškou, která slouží k přesměrování do e-shopu a uskutečnění nákupu 

inzerovaného produktu. 

 

1.1.4.6.  Sociální sítě 

Sociální sítě nabízí spojení mezi uživateli na bázi osobních profilů a jejich sdílení mezi 

přáteli a kolegy. V roce 2019 počet uživatelů sociálních sítí stoupl na 3,48 miliard 

s devítiprocentním nárůstem oproti předchozímu roku (Kemp, 2020). Největší sociální sítí 

je již přes 10 let Facebook programátora a tehdejšího studenta Harvardu Marka Zuckerberga. 

Tato aplikace byla spuštěna 4. února 2004 s původním záměrem propojovat pouze studenty 

univerzity. Postupně se rozšiřovala do dalších univerzit v regionu, dva a půl roku po spuštění 

byla zpřístupněna celému světu. Facebook svým uživatelům umožňuje zakládat osobní 

profily, skrze něž lze sdílet audiovizuální obsah, vyměňovat si zprávy nebo myšlenky. 

Platforma je určena pro uživatele od 13. roku věku. Původně byl Facebook srovnáván 

s platformou MySpace, spuštěnou pro veřejnost v roce 2003, postupně ji ale Facebook 

předčil a od té doby vede mezi sociálními sítěmi. Na konci prvního čtvrtletí roku 2020 

Facebook evidoval 2,6 miliard aktivních uživatelů, tedy uživatelů, kteří se na platformu 

přihlásí alespoň jednou měsíčně (Clement, 2020b). Mezi aplikace společnosti Facebook patří 

také chatovací platformy WhatsApp a Facebook Messenger a aplikace k úpravě a sdílení 

fotografií Instagram. 

 

                                                        

1 Hashtag je označení slova nebo více slov předponou #, díky které mohou uživatelé vyhledávat obsahy 

opatřené tímto označením. Používáním hashtagů se notně zkracuje doba vyhledávání, i proto jsou hashtagy 

populárním nástrojem napříč platformami sociálních médií. 
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Firmy začaly postupně využívat sociální sítě pro sebeprezentaci a za účelem prodeje 

produktů a služeb. Někdy jsou v rámci marketingové kampaně vytvářeny profily vedle 

podniků také jejich jednotlivým produktům. V současnosti jsou sociální sítě nejvyužívanější 

kategorií sociálních médií firmami. V české republice používá sociální média 45 % firem 

s 10 a více zaměstnanci, což značí 30% nárůst od roku 2013 (Social media, 2020). 

 

 

1.1.5. Webové stránky 

Webové stránky nejsou z podstaty věci sociálními médii, ačkoliv některé firmy včetně 

vinařství mohou mít součástí svých webových stránek také blog, dále možnost pro přidání 

komentáře nebo jiného nástroje umožňujícího participaci. Na druhou stranu jiné firmy mají 

pouze webové stránky bez možnosti přímé zpětné vazby. Na webových stránkách také 

v naprosté většině případů nelze kýmkoliv sdílet libovolný obsah.  

 

Na rozdíl od většiny interakcí skrze sociální média může firma na vlastním webu 

publikovaný obsah plně ovlivnit a kontrolovat. Skrze web se přitom dá uskutečnit nejen 

nákup produktu, ale také aktivní zapojení do online komunity, přihlášení k odběru novinek 

apod. „Je proto až s podivem, jak málo firem věnuje vlastnímu webu intenzivní pozornost, 

zpravidla jej používají jen jako rozšíření firemních propagačních materiálů do online světa“ 

(Přikrylová, 2019, 698). 

 

Tato práce se webovým stránkám primárně věnovat nebude, avšak existuje množství 

vědeckých prací, které se zabývají jejich využíváním v rámci vinařského oboru, ať už z 

perspektivy používání analytických nástrojů pro zhodnocení práce s webovými stránkami 

(Costopoulou, 2019), vytváření rodinné identity vinařství (Canziani, 2019) nebo využívání 

webových stránek k podpoře vinařského turismu v mezinárodní perspektivě (Neilson, 2014). 
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1.2. Komunikace firem prostřednictvím sociálních médií 

Web 2.0 a sociální média fundamentálně mění způsob, jakým firmy interagují se svými 

zákazníky (Kolb, 2016, s. 226). Sociální média, jako např. Facebook, Twitter nebo 

Instagram, v posledních letech zažila obrovský růst (Han, 2018, s. 247). Facebook má dnes 

přes 2,6 miliard aktivních uživatelů měsíčně (Clement, 2020b), Instagram používá 1 miliarda 

lidí po celém světě, Twitter měsíčně dosahuje 330 milionů aktivních uživatelů (Ying, 2019). 

V souvislosti s růstem uživatelů sociálních médií se zvyšuje také počet lidí, kteří vyhledávají 

na internetu informace spojené s firmami a jejich produkty (Forbes, 2015, s. 2). Digitální 

marketing umožňuje jednodušší implementaci rozličných marketingových strategií, které 

mohou zlepšit hodnotu zážitku spojeného s nabízeným prouktem (Denić, 2018, s. 1071). I 

když se zprvu jevilo nejasné, jestli a jak budou nové platformy užitečné pro business ve 

smyslu zvětšení povědomí o značce a zvýšení prodeje, dnes existuje množství výzkumů 

z rozličných odvětví, které ukazují, že sociální média mají pozitivní vliv na firemní 

výsledky, tedy za předpokladu, že jsou implementována správným způsobem (Kolb, 2016, 

s. 226). 

 

K lednu 2020 je počítáno přes 4,5 miliard aktivních internetových uživatelů. Žádné jiné 

médium nezaznamenalo tak rychlou a masivní expanzi jako internet. Přestože internet coby 

médium funguje v českém prostředí ve větším od 90. let a dosáhl vysokého počtu uživatelů, 

v posledních letech dramatickou změnu přinesl strmý růst připojení k internetu skrze 

mobilní telefony. S rozvojem internetu došlo k pokroku i v online marketingu, přičemž 

internet se stal nedílnou součástí mediálních mixů zadavatelů reklamy (Přikrylová, 2019, 

299). Internetové nástroje umožňují zdaleka nejpřesnější a nejdetailnější zacílení, flexibilitu, 

rychlost, interaktivnost a sledování a vyhodnocování mediálního cíle. 

 

Firmy využívají sociální média jako zdroj informací pro výzkum produktového designu, 

marketingový nástroj pro zvýšení prodeje anebo způsob managementu vztahů s investory 

(Zang, 2010). Zákazníci očekávají přítomnost firem na sociálních médiích (Nair, 2011, s. 

46), stejně jako firmy začínají vnímat tuto přítomnost jako nutnou součást své marketingové 

strategie (Hanna, 2011, s. 273). Firmy, které adoptovaly sociální média, mají přímý zdroj 

informací ohledně potřeb a očekávání zákazníků. Zapojování zákazníků má zpětně pozitivní 

vliv na firmu, neboť s nimi udržují přímý kontakt, znají jeho názor a sdílí myšlenky (Fiore, 

2016, s. 276). Jedna změna oproti masovým médiím je však při používání sociálních médií 
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zcela zásadní  -  firmy už nemají kontrolu nad tím, jaké informace o nich, případně jejich 

produktu budou v médiích kolovat. Marketingová komunikace se tak přesunula 

z jednosměrné cesty na obousměrný způsob komunikace, ve kterém je role zákazníka coby 

uživatele a přispěvatele na sociálních médiích neopominutelná. Snaha o zapojení zákazníka 

do tvorby značky a hodnoty firmy je tak u firem stále více patrná (Forbes, 2015, 3). Pojmům 

marketing, marketingová komunikace a marketingová komunikace v sociálních médiích 

bude věnována následující kapitola. 
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2. Marketing 

Podle Americké marketingové asociace (dále AMA) je marketing aktivitou, souborem 

institucí a procesů pro tvorbu, komunikaci, doručování a směnu nabídek, které mají hodnotu 

pro zákazníky, klienty, partnery i celou společnost (Jaworski, 2020). Kotler přidává také 

důraz na identifikaci a uspokojování lidských potřeb: „Jednou z nejstručnějších trefných 

definic marketingu je uspokojování potřeb ziskově“ (Kotler, 2013, s. 35). Důležité tedy je, 

že prostřednictvím marketingu dochází k vytváření, nabízení a volné směně výrobků a 

služeb, které jsou žádané ať už jednotlivcem či společností. 

 

2.1. Definice marketingu 

Marketing tedy není pouhým prodejem, ale snahou pochopit zákazníka tak dobře, že mu 

navržený výrobek nebo služba budou vyhovovat více než jakékoliv jiné nabídky. Marketing 

podporuje množství objektů směny, mezi něž patří např. zboží, služby, události, vlastnická 

práva nebo informace. Zboží představuje většinu fyzické produkce, zahrnuje i spotřební 

potravinu jakou je víno. Vinařství ale mimo samotný produkt mohou nabízet také služby, 

jako např. pohostinství nebo řízené degustace, události, zážitky či místa. Přestože v 

definicích marketingu od různých autorů panují dílčí rozdílnosti, v současnosti lze marketing 

definovat jako proces plánování a realizace cenové politiky, podpory a distribuce idejí, 

služeb a zboží s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle jednotlivců a organizací 

(Halada, 2016, s. 60). 

 

Mezi základní funkce marketingu patří průzkum trhu, výzkum, vývoj a výroba produktu, 

logistika, tvorba cen, komunikace, distribuce, prodej a poprodejní služby. Tyto funkce na 

sebe navazují a prolínají se jako jednotlivé prvky marketingové strategie uskutečňované 

prostřednictvím marketingových nástrojů, mezi něž patří tzv. marketingové mixy. Více o 

marketingu, marketingových strategiích, mixech a nástrojích např. Kotler, 2013; Karlíček, 

2018 nebo Přikrylová, 2019. 

 

 

 



20 

 

2.2. Online marketing 

 

Online marketing je komunikací za účelem propagace určitého produktu nebo firmy 

realizovanou prostřednictvím internetu. Online komunikace umožňuje díky internetu nový 

způsob komunikace, který je interaktivní, zahrnuje množství různých subjektů a společně 

s elektronickým obchodem propojuje komunikaci s prodejem. Největším přínosem 

komunikování online je přenos velkého množství informací, rychlost a vysoká flexibilita 

(Halada, 2016, s. 69). Marketingová komunikace sestává z reklamy, podpory prodeje, public 

relations, osobního prodeje, sponzoringu a přímého marketingu (Hálek, 2017, s. 196-208), 

marketingová komunikace na internetu v mnoha věcech navazuje na tradiční formu 

marketingové komunikace, v internetovém světě se však stává přímou, neboť umožňuje 

okamžitou odezvu uživatele (Přikrylová, 2019, s. 427). Rozmach moderních 

marketingových nástrojů není nutně paradigmatickou změnou, spíše se jedná o rozšíření 

dřívějších nástrojů a technik o možnosti moderních komunikačních a informačních 

technologií (Přikrylová, 2019, s. 652). 

 

 

2.3. Výzvy a nástroje pro současnou marketingovou komunikaci 

 

Novými výzvami pro současnou marketingovou komunikaci podle Přikrylové jsou:  

 

1. stále se zvyšující míra personalizace a individualizace marketingové komunikace, 

která je šitá na míru konkrétním jednotlivcům; 

2. rostoucí automatizace, digitalizace a průnik nových technologií do marketingu, 

marketingové komunikace či marketingového výzkumu; 

3. snaha o vydělení komunikačních kampaní ze záplavy ostatních inzerentů zejména 

pomocí tzv. eventizace.  

 

(Přikrylová, 2019, 1104). 
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Kotler tvrdí, že trh se významně odlišuje od podoby, kterou měl na počátku tisíciletí, přičemž 

definuje dvanáct hlavních, někdy vzájemně provázaných společenských sil, které podněcují 

nová marketingová chování, příležitosti i výzvy. Těmito silami jsou: 

 

1. technologie informačních sítí, 

2. globalizace, 

3. deregulace, 

4. privatizace, 

5. zvýšená konkurence, 

6. konvergence odvětví, 

7. přeměna maloobchodu, 

8. eliminace prostředníků, 

9. kupní síla spotřebitelů, 

10. informovanost spotřebitelů, 

11. účast spotřebitelů a 

12. vzdor spotřebitelů. 

(Kotler, 2013, s. 42-44) 

 

Vedle těchto sil nabízí současné podmínky také sadu schopností, díky nimž mohou firmy na 

globálním trhu obstát. Internet se stal mocným informačním a prodejním kanálem, který 

umožňuje firmám propagovat výrobek nebo sdílet jakékoliv jiné informace a tak být 

v kontaktu se spotřebitelem instantně a všude. Zároveň umožňuje marketérům 

shromažďovat více informací o zákazníkovi, konkurenci i trhu, zprostředkovávat 

komunikaci mezi spotřebiteli, prodávat individuálně diferencované zboží a v neposlední 

řadě také zlepšit vlastní komunikaci a organizaci uvnitř firmy. Ke všem těmto aktivitám 

velkou měrou přispívají sociální média. V porovnání s rokem 2009 je nejzřetelnější změnou 

v marketingové komunikaci masové působení sociálních médií, které změnilo nejen 

komunikační model, alokaci prostředků v komunikačním rozpočtu a pracovní postupy, ale 

zejména použití kombinací médií (Přikrylová, 2019, 20).2 Zákazník se stal sumou potřeb a 

přání, díky čemuž mu může být marketingová komunikace „ušita na míru“. Marketing je 

                                                        

2 Tyto změny samozřejmě postihly také komunikaci mezi firmami (B2B, tedy business to business model), té 

se ale tato práce věnovat nebude. 
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s těmito změnami v neustálé interakci, ačkoliv se nejedná o absolutně nové nebo přelomové 

odlišnosti, ale spíše o vývoj a zdokonalování jednotlivých nástrojů a technik.3 

 

2.4. Využití placené reklamy v prostředí sociálních médií 

Reklamní aktivity zažívají v sociálních médiích obrovský rozvoj, a to díky netradičním 

formátům a zejména pokročilým možnostem cílení (Štědroň, 2018, s. 136). Reklamy mohou 

mít podobu textu, obrázku i videa. Například Facebook vedle běžné display reklamy 

umožňuje také propagaci příspěvků, stránek firem, webu či výzev k akci. Reklamy se mohou 

zobrazovat v kanálu příspěvků jako tzv. rychlé články nebo jako navrhovaný obsah, 

případně v rámci prodejů na Facebook Marketplace, zobrazovat je lze i v partnerské síti 

webů Audience network nebo v doručených zprávách v Messengeru (Přikrylová, 2019, 

687). Facebook je dále propojen s Instagramem, přičemž uvedené formy reklamy lze 

inzerovat na obou platformách. Služby placené inzerce poskytuje také Twitter, Pinterest a 

LinkedIn. 

 

Význam online reklamy za posledních několik let prudce stoupl. V roce 2017 globální 

výdaje na online reklamu přesáhly reklamní výdaje v televizním odvětví, přičemž tři čtvrtiny 

z těchto výdajů šly do mobilní reklamy (Přikrylová, 2019, 655). Sociální média mají kromě 

nových formátů reklamy i řadu dalších výhod. Reklama je více personalizovaná, neboť 

uživatelé v prostředí sociálních sítí o sobě sdílí řadu informací, na jejichž základě lze 

zobrazování reklamy cílit. Platformy sociálních médií sledují aktivity uživatelů, od tvorby a 

sdílení vlastních příspěvků, přes označování, propojení s ostatními uživateli, po aktivity na 

dalších stránkách a v dalších aplikacích. Na základě těchto sociodemografických údajů a 

informací o zájmech uživatele vytváří algoritmus nabídku a zobrazuje reklamu. Postupně se 

tyto techniky zdokonalovaly, aby mohly zacílit uživatele a jeho potřeby vyjádřené 

zadáváním ve hledání co nejpřesněji. Toto zacílení cílové skupiny probíhá ve formě 

                                                        

3 Přestože se v marketingové terminologii objevuje řada nových pojmů, jako např. proximity marketing, 

content marketing či participatory marketing, jedná se fenomény, které existovaly a byly v určité formě 

uskutečňovány i před přenesením marketingových aktivit do online světa. 
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tzv. person, tedy semi-fiktivní osoby se socioekonomickými, demografickými, 

psychologickými a behaviorálními atributy dané cílové skupiny. 

 

S tím, že inzerenti požadují vyšší flexibilitu a lepší měřitelnost i v online prostředí, souvisí 

zavedení úzce a precizně zaměřené reklamy, tzv. programatické reklamy. Real-time bidding 

je stupněm vývoje v programatické reklamě. Funguje jako mikro-aukce pro každé jednotlivé 

zobrazení – ve chvíli, kdy se má návštěvníkovi stránky zobrazit reklama, vyhodnotí 

algoritmus jeho charakteristiky a vybere z inzerentů ty, kteří by měli zájem o zákazníka 

s právě takovými vlastnostmi. V posledním stupni se zobrazí reklama toho inzerenta, který 

za reklamu nabídne nejvíc peněz. Dále lze využívat také tzv. location-based marketingu, 

propojení s dalšími funkcemi a aplikacemi chytrých telefonů a tak podobně. Zobrazená 

reklama je díky těmto informacím relevantnější, pročež inzerent snáze osloví 

potencionálního zákazníka, který by mohl mít o produkt zájem. Rozdíl mezi reklamou a 

původním obsahem se stírá. Nativní reklama působí na první dojem jako přirozený obsah 

sdělení, v online prostředí se jedná např. o tzv. in-feed reklamu, která přirozeně splývá se 

seznamem článků a příspěvků, případně výsledků vyhledávání v závislosti na poskytovateli 

služby (sociální síť, internetový vyhledávač, jednotlivá stránka atd.). V mnoha případech se 

placená reklama od nativního obsahu odlišuje jen velmi nevýrazným označením, díky čemuž 

je méně rušivá, na druhou stranu se uživatel může po zjištění, že se jedná o placenou 

reklamu, cítit podveden. 

 

V souvislosti s online reklamou vstupuje na trh řada subjektů, ať se jedná o zadavatele 

reklamy nebo její zprostředkovatele. Tyto subjekty jsou propojené prostřednictvím 

otevřeného protokolu. To znamená, že se do tohoto systému vynikajícího svou komplexitou 

může zapojit kdokoliv a odkudkoliv. Inzerenti mohou zadávat reklamu sami nebo se nechají 

zastoupit reklamními agenturami. Reklamní prostor se nakupuje u tzv. Demand Site 

Platform (dále DSP). Tyto platformy nabízí vedle nákupu reklamního prostoru také správu 

a optimalizaci kampaní. Na druhé straně procesu stojí vlastníci reklamního prostoru, kteří 

nabízí reklamní prostor u tzv. Suply Side Platform (dále SSP), jež poskytuje správu 

reklamního prostoru a případně také analýzu výtěžnosti reklamního prostoru (tzv. yield 

management). Nabídka (SSP) a poptávka (DSP) po reklamním prostoru se setkává na 

aukcích, tzv. Ad Exchange, které umožňují v reálném čase vyhodnocovat jednotlivá 

zobrazení reklamy, a nabízet tak inzerentům jen ta zobrazení, o něž mají na základě nastavení 
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kampaní zájem (Přikrylová, 2019, 670). Kromě toho velcí inzerenti či mediální agentury 

používají tzv. trading desky, tedy aplikace, které umožňují nakupovat reklamu napříč více 

DSP. Pro lepší profilování uživatelů se používají Data Management Platform (dále DMP), 

jež umožňují sbírat a vyhodnocovat data o návštěvnících z různých zdrojů a napomáhají tak 

lepšímu zacílení kampaní (Přikrylová, 2019, 670). 

 

 

2.4.1. Problematika přesycenosti online reklamou 

Online reklama se díky algoritmům vyznačuje přesným zacílením, vysokou mírou 

personalizace, důrazem na uživatelský kontext a možnosti interakce, na druhou stranu však 

dochází také k rozvoji negativních konotací spojovaných s reklamou v online prostředí. 

Přesycenost reklamou vede k reklamní slepotě nebo k masovému využívání nástrojů na 

blokování reklamy. Do určité míry za to může neustálý vývoj a relativní novota online 

reklamy, přičemž normy a zákony reagují až s odstupem času.  

 

V roce 1996 byla založena organizace Interactive Advertising Bureau s cílem standardizace 

reklamních formátů a výzkumu reklamního trhu (Our Story, b.r.). Ta svou činností vytváří 

referenční rámec, ve kterém se pohybují všechny zúčastněné strany za účelem optimalizace 

a standardizace reklamních sdělení. V českém prostředí se tato doporučení vydávají skrze 

Sdružení pro internetový rozvoj (dále SPIR). SPIR např. v závislosti na nutnosti 

standardizovat specifické online formáty reklamy specifikuje rozměry a velikosti 

jednotlivých reklam, které slouží jako výchozí bod pro tvůrce reklamy. 

 

V rámci EU je od 28. května 2018 účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR), díky němuž musí být souhlas s rozesíláním přímé marketingové komunikace 

výslovný a musí být přesně vymezeno, čeho se týká (Škorničková, 2018). 
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2.5. Word-of-mouth 

Word-of-mouth, v češtině šeptanda nebo ústní šíření, ve světě marketingu označuje 

doporučování určité služby nebo produktu důvěryhodnou osobou na základě vlastní 

zkušenosti. Touto osobou může být příbuzný, známý, ale i osobnost příslušného 

zákaznického segmentu – zejména mladá generace je ovlivňována tzv. bloggery nebo 

youtubery, kteří na jednotlivých platformách sociálních médií testují vybrané produkty a 

jejich doporučení má na příslušný segment mladých zákazníků velký vliv (Vojtíšek, 2017, 

s. 16). Word-of-mouth vychází z teorie Elihua Katze a Paula Felixe Lazarsfelda, kteří v roce 

1955 uvedli, že k ovlivnění dochází nikoliv přímým vysláním a přijetím sdělení, ale tzv. 

dvoustupňovým tokem komunikace, v němž hlavní roli hrají názoroví vůdci, kteří přijetí či 

odmítnutí obsahu sdělení dále šíří mezi své sociální kontakty a ovlivňují tak své okolí 

(Halada, 2016, s. 109). 

 

Role těchto názorových vůdců, v současnosti označovaných jako tzv. influencerů, je při 

komunikaci prostřednictvím sociálních médií nezanedbatelná. Komunikace na sociálních 

sítích se zpravidla neděje přímo, ale přes prostředníka, jímž se může stát kdokoliv, kdo se 

angažuje v prostředí sociálních sítí (Přikrylová, 2019, 705). Zatímco v off-line světě je 

komunikace výhradně jednosměrná, na sociálních sítích komunikují členové komunit běžně 

nejen s influencery, ale také přímo s firmami, které s influencery spolupracují. U menších 

firem se míra komunikace přímo se zákazníkem zvyšuje. 

 

Dle Kotlera je word-of-mouth jedna z nejdůvěryhodnějších forem marketingu. Zákazník 

zkušenosti důvěryhodné osoby věří spíš než sdělením placené propagace. K pozitivnímu 

ústnímu šíření někdy dochází organicky s minimem reklamy, lze je však i aktivně řídit a 

podněcovat (Kotler, 2013, s. 586). S tím souhlasí velké množství dalších výzkumů, ze 

kterých vyplývá, že online word-of-mouth snižuje risk spojený s nákupem nehmotného nebo 

dražšího zboží (Armelini, 2011, s. 34). S tím se pojí i prodej vína, zboží, o kterém se lze 

přesvědčit jedině vlastní konzumací. Pro vinařské prostředí hraje word-of-mouth určující 

roli, neboť nákup na základě doporučení je efektivnější než jakýkoliv jiný způsob prodeje 

vína (Leigon, 2011). 

 

Na word-of-mouth navazuje také slovní hříčka „word-of-mouse“. Zatímco termín word-of-

mouth odkazuje ke klasickému komunikačnímu toku v interpersonální komunikaci, word-
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of-mouse zaměňuje orální komunikaci za virtuální prostřednictvím počítačové myši, 

přiičemž tento termín je připisován Marku Zuckenbergovi (Halada, 2016, s. 110). 

 

 

2.6. Marketingová komunikace skrze sociální média 

Sociální média pro většinu uživatelů fungují jako prostředí pro rozvoj sociálních kontaktů 

spíš než pro přímý nákup. V případě firem je tak třeba zvolit jinou komunikaci než v případě 

jednosměrné komunikace masových médií. Marketing v sociálních médiích zpravidla 

primárně neslouží k přímému prodeji či k šíření reklamního sdělení. Někteří odborníci jej 

řadí mezi nástroje online PR (Přikrylová, 2019, 705), někteří blíže k reklamě (Štědroň, 2018, 

s. 135). Jisté je, že sociální média jsou založena na interakci mezi uživateli a vzájemném 

sdílení obsahu. Pro marketingovou komunikaci firem se sociální média dají využít dvěma 

způsoby, tedy zaprvé jako budování komunit kolem produktů a značek, které má zpravidla 

neplacenou podobu, a zadruhé využívání placených nástrojů reklamy, které jednotlivé 

platformy nabízí. Hranice mezi těmito dvěma zónami však není ostrá, neboť i budování 

komunit je mnohdy nutné podpořit placenými kanály, např. příspěvky na Facebooku 

(Štědroň, 2018, s. 135). Za pomocí public relations firmy budují svou image v rámci 

dlouhodobého horizontu.  Problematikou online prostředí je to, že veškerý obsah je zpětně 

publikovatelný. V tomto kontextu nabývá na významu krizové PR. 

 

Sociální média jsou využívány firmami stále větší měrou. K tomuto fenoménu přispívá 

několik faktorů, jimiž jsou: 

- postupná přesycenost konvenčními nástroji online marketingu, jako např. placených 

bannerů na internetu nebo emailové reklamy; 

- technologické výdobytky a rostoucí online populace; 

- proměna zákaznických preferencí blíže k transparentnosti, blízkým vztahům, důvěře, 

a to i v nákupním rozhodování; 

- nízké náklady potřebné pro tvorbu kampaně na sociálních médiích oproti tradičním 

komunikačním kanálům. 

(Tsimonis, 2014, s. 331) 
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2.7. Využívání analytických nástrojů sociálních médií 

 

V souvislosti s vývojem sociálních médií se rozvíjí také nástroje na jejich analýzu. 

Využívání analytických nástrojů sociálních médií vinařstvími je potenciální příležitostí pro 

kontrolu správného zaměření a využívání sociálních médií, jejich výkonu, případně ukázání 

cesty pro zlepšení. Tyto analytické nástroje jsou zdrojem cenných informací, neboť sbírají, 

analyzují, sumarizují a vizualizují rozsáhlé množství dat, proto pochopení, jak správně 

používat sociální média v kontextu digitálního marketingu, je klíčové pro akademickou obec 

i pro firmy (Costopoulou, 2019, s. 380). Některé firmy tak namísto přímého prodeje zapojují 

potenciální zákazníky do svých aktivit, tvorbou participativního obsahu počínaje a 

zahrnutím do výběru designových rozhodnutí konče. I pro zapojení zákazníka do vytváření 

produktu jsou důležité analytické nástroje, které poskytují signifikantní data o preferencích 

uživatelů. Tabulka nejpoužívanějších analytických nástrojů podle zaměření na určitou oblast 

a podle zaměření na jednotlivé platformy či aplikace je k zobrazení v přílohách. 

 

Výzkum Constantiny Costopoulou zkoumá užitečnost analytických nástrojů sociálních 

médií, jmenovitě nástrojů LikeAlyzer pro Facebook a Website Grader pro vlastní webové 

stránky vinařství.4 Aplikace LikeAlyzer pomáhá zhodnotit facebookové stránky určitého 

subjektu, v případě této studie vinařství. LikeAlyzer monitoruje jakoukoliv facebookovou 

stránku, nabízí návrhy na zlepšení nebo porovnání s úspěšnějšími stránkami. Konkrétněji se 

tento nástroj zabývá úvodní stránkou, tzv. frontpage, která zrcadlí první dojem návštěvníka 

stránky; dále zkoumá množství a kvalitu dostupných informací, jako například otevírací 

hodiny, kontaktní informace nebo adresu, aktivitu na stránkách, jak často se objevují 

příspěvky, množství „like“ na jiných stránkách, množství vlastních videí, množství 

příspěvků za den, průměrnou délku příspěvku, komunikaci a odpovídání na dotazy 

návštěvníků stránky – ať již skrze komentáře u příspěvků nebo soukromou zprávou. 

Hodnoceno je také, jestli návštěvníci stránky mohou přispívat na stránku veřejně, 

v neposlední řadě je to množství lidí, kteří interagují se stránkou a celkový počet „like“. 

Všechna tato data jsou rozdělena do sekcí, přičemž každá sekce (úvodní stránka, informace, 

aktivita, odpověď, zapojení) je aplikací LikeAlyzer hodnocena bodovou škálou 0–100 %. 

                                                        

4 Firemní webové stránky nejsou z podstaty věci sociálními médii. Definice sociálních médií je k nalezení 

v kapitole 1.1.3. 
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Z výzkumu Costopoulou např. vyšlo najevo, že řecká vinařství jsou aktivnější v tvorbě 

příspěvků na Facebook než německá a mají o také trošku lepší úvodní stránku na Facebooku, 

na druhou stranu ale pomaleji reagují na dotazy návštěvníků stránky (Costopoulou, 2019, s. 

385). 

 

Analytické nástroje jsou lehké na používání, přičemž velkou měrou přispívají k efektivnímu 

využívání sociálních médií pro komunikaci se zákazníkem. Podle Costopoulou (2019, s. 

386) se doposud stále málo studií zabývá implementací analytických nástrojů sociálních 

médií v průmyslu jídla a pití. Costopoulou naznačuje, že využívání jednoduché a standardní 

analytiky, kterou nástroje pro analýzu sociálních sítí nabízí, pomáhá vinařům, vinařským 

manažerům nebo jakékoliv pověřené osobě efektivně naplánovat aktivity na vybraných 

platformách. Aplikace dále umožňují tyto aktivity pravidelně revidovat, to vše za použití 

finančně nenáročných „open source“ nástrojů (Costopoulou, 2019, s. 386).  
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3. Specifika vinařského marketingu 

Víno je zážitkový produkt, často spojovaný s příjemnými prožitky – osobním potěšením, 

odpočinkem, socializací či pohostinností. Víno je nedílnou součástí životního stylu mnohých 

lidí. Jeho konzumenti projevují rostoucí zájem o místo jeho produkce, což je zřetelné na 

růstu popularity vinařské turistiky a vinařských regionů po celém světě (Molina, 2015). Od 

poloviny 90. let se zvyšuje zájem turistů o poznávání vinařských regionů, přičemž tento 

způsob turismu se snoubí s vyhledáváním lokální gastronomie a kultury vína v dané oblasti 

(López‐Guzmán, 2011). V důsledku toho vinařství přizpůsobují a rozšiřují nabídku svých 

produktů a služeb s cílem propagovat a pozdvihnout danou oblast. Jednotlivá vinařství po 

celém světě začaly přijímat příležitosti, které se k vinařskému turismu vážou, a tak se v jejich 

nabídce začaly objevovat různorodé aktivity, jako např. návštěvy vinařství, řízené degustace, 

ubytování, restaurace nebo možnosti propojení vína se sportem či kulturou. Úspěch vinařství 

v rámci podpory vinařského turismu závisí na vhodném a efektivním marketingu a 

marketingových strategiích a způsobu jejich implementace a využívání (Canovi, 2019, s. 

653).  

 

 

3.1.  Segmentace vinařského zákazníka 

Víno je vcelku speciální artikl. Storchman o něm referuje jako o „zážitkovém zboží,“ jiní 

jako o informačně „bohatém“ nebo „intenzivním“ produktu (Kolb, 2016, s. 227; Denić, 

2018, s. 1071), o kterém platí, že většina konzumentů neví, co od něj očekávat, dokud jej 

neochutnají. Tento fakt vede spotřebitele k vyhledávání rad od expertů, známých nebo přátel 

před nákupem. Víno nabízí sociální zážitek, ať už je sdíleno s ostatními osobně nebo skrze 

technologické médium. V tomto ohledu se sociální média ukázala být oblíbeným 

pomocníkem, neboť Web 2.0 a sociální média postupně hrají stále důležitější roli jako 

způsob hledání a sdílení informací a poskytování zpětné vazby o víně  (Kolb, 2016, s. 226). 

Podle statistik Google za posledních pět let je víno, resp. anglický výraz wine jedním 

z klíčových slov, které se ve vyhledávání objevují častěji než jiné konzumní produkty, jako 

například pivo nebo alkohol, přičemž nejvyšší hodnoty vyhledávání je každoročně 

dosahováno mezi 20. a 28. prosincem (Google Trends, 2020). 
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Víno je vhodné pro sociální média z mnoha důvodů. Jedím z nich je, že může být hodnoceno 

jako sociální produkt, neboť patří mezi osm nejvyhledávanějších produktových kategorií, o 

kterých se na internetu diskutuje (Costopoulou, 2019, s. 380). V minulosti konzumenti vína 

hledali odborné informace nebo rady ve specializovaných časopisech a jiných formách 

tiskovin, v poslední době se tito konzumenti při hledání rady stále častěji obrací na sociální 

média a na nich operující znalce, sommeliéry i širší veřejnost. Z tohoto důvodu je internet 

také příhodným prostředníkem pro inzerci a prodej vína. 

 

Costopoulou tvrdí, že digitální marketing vína je stále komplexní, přičemž vinařství sice 

v rostoucí míře využívají sociální média, ale pomalým tempem, v důsledku toho, že většině 

chybí znalost, jak efektivně zahrnout a využít sociální média (Costopoulou, 2019, s. 381). 

 

Kotler a Keller spojují nákupní rozhodování s pěti aktivitami, které zákazník uskutečňuje 

před, během a po nákupu. Zákazník nejdříve rozpozná potřebu a produkt, který by ji mohl 

uspokojit, poté si vyhledá informace o vhodném produktu, buď od přátel, známých, 

z internetu, nebo se díky paměti vzpomene na určitý produkt, v další etapě zhodnotí všechny 

alternativy na základě nákladů (časových, finančních, atd.), poté si vybraný produkt koupí, 

přičemž jej porovná se svým očekáváním v návaznosti na předchozí tři etapy, a v páté, 

závěrečné fázi své hodnocení rozšíří různými komunikačními kanály, např. recenzí na 

webové stránce, skrze sociální sítě nebo ústním šířením (Kotler, 2013, s. 204). 

 

Milovníci vína tedy používají sociální média taky. Na platformách, nejčastěji ve formě blogů 

o víně, vyhledávají a sdílí základní informace o víně, recenze, informace o vinných oblastech 

atd. Hodnocení a doporučování vína skrze sociální média je pro konzumenta důležitou 

informací z toho důvodu, že pomáhá snížit risk spojený s nákupem produktu, o kterém 

kupující nemá a z podstaty věci ani nemůže mít dostatečné informace. V případě vína, kde 

se každá šarže liší oblastí původu, odrůdou, způsobem zpracování, rokem výroby a velkou 

spoustou dalších charakteristik, je proto každé doporučení velmi ceněné. Tímto 

doporučením může být prosté slovo od kolegy, přítele nebo recenze v rámci odborných 

blogů či aplikací na výměnu a sdílení názorů. Leigon (2011) tvrdí, že sociální média hrají 

rozhodující roli v prodeji vína, neboť online word-of-mouth je efektivnější než jakýkoliv 

jiný způsob prodeje vína. Samotná přítomnost v online světě ještě ale nevede k vytvoření 
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zákaznické loajální základny, k její edukaci a k monetizování nabízeného servisu a produktů 

– firmy by měly usilovat o kontinuální komunikaci se zákazníky (Chiran, 2015, s. 130-131). 

 

 

Nákup vína ovlivňuje mnoho faktorů. Vedle ceny sem dále patří také odrůda, tvar a barva 

lahve, typ uzávěru, ročník, design viněty či informace o víně stejně jako věhlas vinařství 

nebo sklepmistra samotného. Marketing je důležitá technika pro zviditelnění vína stejně jako 

značky. Loajální zákazník je pro firmu, potažmo vinařství cílovou metou (Denić, 2018, s. 

1075; Hussain, 2007). 

 

Na základě odpovědí téměř 1000 konzumentů vína vyšlo najevo, že víno si kupují přes internet 

zpravidla starší ženatí muži s vyšším příjmem, kteří mají v oboru vyšší znalosti (Higgins, 2016, 

s. 32). Mileniálové tedy spíše nepatří mezi ty, kdo nakupují víno online, a to i přes to, že jsou 

nejvíce navyklí na používání internetu, potažmo sociálních médií, přičemž velkou roli hraje 

finanční nákladnost ať už je to cena obecně kvalitnějších vín nebo cena poštovného. 

 

 

3.2. Víno jako značka 

 

Plocha světových vinic pokrývá asi 7,4 mil. hektarů, přičemž produkce dosahuje 292,3 mil. 

hektolitrů. Přesný počet producentů vína nelze odhadovat, neboť vedle profesionálních 

registrovaných vinařů existují také malovinaři a soukromníci. Největšími vývozci vína jsou 

historicky tradiční vinařské velmoci – v roce 2018 mezi největší exportéry patřily Itálie, 

Francie a Španělsko – dohromady jejich produkce tvoří 50 % celého světového objemu 

(Bublíková, 2019, s. 31). Největší objem exportu patří Španělsku, přičemž Francie si udržuje 

pozici producenta vysoce kvalitních vín. Globalizace a kompetitivnost na trhu s vínem nutí 

vinaře ke hledání výjimky, která je odliší od konkurence. Brand neboli značka je jméno, 

termín, design, symbol nebo jakýkoliv jiný znak, který identifikuje určité zboží nebo službu 

jednoho prodávajícího a toto zboží nebo službu odlišuje od ostatních prodejců (Jaworski, 

2020). 
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3.2.1. Důležitost původu, regionalita                                                  

Bruwer a House považují za strategickou a kvalitativní výhodu produktu označení chráněnou 

známkou původu (Bruwer, 2003). Původ tak hraje velkou roli, mnohdy dokonce větší než 

jiné faktory, jak např. název značky, viněta, apelace, ročník nebo obsah alkoholu (Denić, 

2018, s. 1075). Regionalita pomáhá odlišit produkt a také jej spojuje s určitou značkou, 

respektive jednotlivá vinařství spojuje právě s tím jedním regionem. Podle Americké 

marketingové asociace je brand, značka, jméno, termín, design, symbol, nebo jakýkoliv jiný 

znak, který označuje jedno nabízené zboží nebo službu jako odlišné od ostatních (Jaworski, 

2020). Jinými slovy, značka odlišuje od konkurence. Výkon značky je silně ovlivněn 

v kontextem polohy a trhu. Předpokladem pro úspěšný marketing vína je jeho unikátní chuť 

spojená s určítým regionem, ze kterého pochází, za účelem zákazníkova jednoduššího 

rozeznání (Denić, 2018, s. 1079). 

 

 

3.2.2. Terroir 

Marketing podporuje množství objektů směny, mezi něž patří např. zboží, služby, události, 

vlastnická práva nebo informace. Zboží představuje většinu fyzické produkce, zahrnuje i 

spotřební potravinu jakou je víno. Vinařství ale mimo samotný produkt mohou nabízet také 

služby, jako např. pohostinství nebo řízené degustace, události, zážitky či místa. 

 

Charakter vína je určován mnoha faktory. Finální produkt je výsledkem nejen práce 

vinohradníka a sklepmistra, velkou roli hrají také přírodní podmínky působící na révu během 

celého roku. Těmito přírodními podmínkami nejsou chápány pouze jednorázové vlivy 

počasí, jako např. dešťové či sněhové srážky, mráz, horko nebo kroupy. Jedinečnost vín 

určuje soubor stanovištních podmínek vinice, jimiž je mikroklima (teplota, délka a intenzita 

světla, vodní srážky, vzdušné proudy, nadmořská výška, reliéf krajiny) a půda (druh, barva, 

přítomnost vyvřelin či usazených hornin). Všechny tyto zmíněné aspekty působí na růst, 

plodnost, jakost hroznů a kvalitu moštu. V České republice, tedy na pomyslné severní 

hranici rozložení révy vinné v Evropě, jsou hrozny pěstovány při průměrné roční teplotě 
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okolo 9,5 °C (Územní teploty, 2020).5 Právě z těchto důvodů se produkce v České republice 

soustřeďuje spíše na bílé odrůdy, neboť studenější mikroklima prospívá jejich svěží přírodní 

kyselině. Z celkových 18 068 ha obhospodařované plochy vinic v České republice tvoří více 

než dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jednu třetinu odrůdy moštové modré a necelé 0,5 % 

připadá na stolní a podnožové odrůdy (Situační a výhledová zpráva, 2019, 9). Pro shrnutí, 

pestrost a mnohotvárnost vín je založená na klimatických a půdních podmínkách prostředí, 

způsobu pěstování révy, jejích odrůdových vlastnostech i na osobní filozofii sklepmistra, 

který svými zásahy utváří finální produkt. Všechny tyto prvky tvoří základ originality a 

jedinečnosti vína (Kraus, 2008, 154). 

 

3.2.2.1. Románský způsob zatřiďování vín 

Důležitost místa vzniku jako jedni z prvních pochopili a prosadili vinaři z jižní a západní 

Evropy. Vznikly tak oblasti s chráněným a kontrolovaným původem vína. Ve Francii se 

jedná o spolky AOC či AOP (Appellation d’origine contrôlée či Appellation d’origine 

protégée), v Itálii se setkáme s víny označenými DOC či DOCG (Denominazione di origine 

controllata), v Rakousku DAC (Districtus Austriae Controllatus).6 Vína, která mohou nosit 

označení apelačního systému, jsou chápána jako vína dosahující určitého stupně kvality, 

která podléhají kontrolním mechanismům zaručujícím určité postupy práce s vinicí i 

postupem samotné výroby vína. Tento způsob klasifikace vín se nazývá románský. Přestože 

postupy jsou pro jednotlivé apelační systémy odlišné, vždy kontrolují kvalitu, jakost a 

vhodnost odrůdy pro danou geografickou oblast. Pro vinařskou velmoc, jakou je Francie, 

mají vypovídající hodnotu. Na českém území byla tradice charakterizování vína dle místa 

původu znatelná ještě během 19. století. Předtím, než pravokořenné evropské odrůdy révy 

zničil révokaz, bylo běžné označovat víno podle místa původu spíše než podle odrůdy, jak 

                                                        

5 V jižních oblastech, např. na jihu Francie, dosahují průměrné roční teploty o 9 °C více (Météo France, 2020), 

přičemž celkové klima je obecně o mnoho sušší. To má za následek tvorbu vín s výraznější barvou, tříslovinami 

a vyšší cukernatostí, tedy podmínky vhodné pro pěstování plných červených vín s vyšším obsahem alkoholu. 

6 Podobné apelační systémy existují i v jiných státech EU, kde již mají dlouholetou tradici, např. ve Španělsku 

– DO (Denominazión de Origen), ve Francii – AOC (Appellation d‘Origine Contrôlée), AOP (Appellation 

d’Origine Protégée), v Itálii – DOC (Denominazione di Origine Controllata) a DOCG (Denominazione di Origine 

Controlata e Garantita – špičková vína nejvyšší kvality) či v Rakousku – DAC (Districtus Austriae Controllatus) 

(Bublíková, 2019, s. 41). 
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to známe dnes. K dostání tak bylo např. víno bořetické, mikulovské či znojemské, každé 

jedinečně spojené s místem vzniku. Při obnovování vinic na počátku 20. století se však větší 

důraz začal klást na odrůdově čisté výsadby, označení vína podle místa původu bylo 

upozaděno. Tento fenomén byl ještě umocněn ve druhé pol. 20. stol. zpracováváním hroznů 

v centralizovaných velkokapacitních vinařských podnicích, což mělo za následek 

nepřehlednost, snížení hodnověrnosti jednotlivých způsobů značení vín a konečně i celkový 

úpadek kvality vinařství jako takového. Po pádu komunismu se vinařství v České republice 

vydalo cestou germánského způsobu zatřiďování vín. Tento druh klasifikace nestaví na 

místě původu a z něho vyplývajících charakteristikách, ale na množství cukru v hroznech 

při sběru a množství cukru v hotovém produktu. Jak již bylo řečeno, románský způsob 

zatřiďování vín zohledňuje především charakteristické znaky dané oblasti. Často je mezi 

vinaři použito slovo francouzské terroir. Je to právě terroir, které dává vínům jedinečný, 

nezaměnitelný charakter (Appellation d'origine protégée/contrôlée, 2018). Vína však musí 

splňovat striktně daná a kontrolovaná kritéria. 

 

 

3.3. Výzvy pro současné vinařství 

Vinařství je chápáno jako odvětví, které klade velký důraz na tradici. V uplynulých dvou 

dekádách se produkce vína stala kompetitivnější a globalizovanější (Denić, 2018, s. 1071). 

Během těchto let došlo k zmenšení obchodních bariér, zatímco komunikace se stala téměř 

instantní a zákaznické chování přešlo od tradičního k experimentálnímu (Denić, 2018, s. 

1071). Příchod sociálních médií změnil způsob marketingové komunikace, a to i ve 

vinařském sektoru, jednom z nejstarších průmyslových odvětví na světě (Tomazic, 2017, s. 

828). Globalizace je spojená s nárůstem kompetitivního prostředí na trhu s vínem. Abegao 

rozlišuje tři hlavní faktory, které vedou k vyšší úrovni soupeření na trhu s vínem. Těmito 

faktory jsou: 

- celosvětová nadprodukce hroznů a tlak na co nejnižší cenu; 

- zvýšená konsolidace producentů, distributorů a přeprodejců vína, kteří se spojují za 

účelem získání co nejsilnější pozice na trhu; a 

- proměnlivé vzorce chování zákazníků, kterým je potřeba přizpůsobit marketingovou 

strategii. 

(Abegão, 2015, s. 3) 
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3.4. Důvody pro adopci sociálních médií v obchodě vínem 

Na téma adopce sociálních médií ve vinařském odvětví vzniklo několik akademických 

výzkumů, jejichž autoři se shodují na tom, že zatímco značné množství odborné literatury 

se věnuje sociálním médiím obecně, méně se toho ví o využívání sociálních médií ve 

vinařském oboru (Costopoulou, 2019; Forbes, 2015; Szolnoki, 2018). Laverie (2011) 

přirovnává používání sociálních médií jako nový, nízkonákladový způsob tvorby loajálních, 

dlouhotrvajících vztahů se zákazníky a firemní komunity. Bouquet (2012) ve svém výzkumu 

došel k závěru, že více než polovina amerických vinařství využívá Facebook za účelem 

generování prodeje. 

 

Mezi důvody spojované s používáním sociálních médií patří: 

 

- historicky nejvyšší soutěž na trhu s vínem (Costopoulou, 2019, s. 381); 

- používání internetu pro nákupní rozhodování – „víno“ jako jedno z klíčových slov, 

které se ve vyhledávání objevují častěji než jiné konzumní produkty (Rosenberg, 

2011); 

- (online) word-of-mouth jakožto nejúčinnější nástroj marketingu; 

- rychlost interpersonální komunikace, sdílení informací mezi lidmi daleko od sebe; 

- nízké finanční náklady, oproti kampani v televizi nebo v rádiu; 

- přímé spojení se zákazníkem – možnost pružně reagovat na jeho přání či potřeby; 

- možnost vytvořit povědomí o značce a to i bez vysokých finančních nákladů; 

- tvorba loajální komunity, vztah zákazníka s firmou nebo produktem; 

- zvýšení prodeje skrze propojení profilu na platformě sociálních médií s e-shopem 

(Tsimonis, 2014, s. 332). 

 

Vzhledem k rychlému vývoji e-komerčních technologií a jejich spojení s globální spotřebou 

vína existuje nyní velké množství příležitostí pro vinařství spojené s internetem, jehož 

nástroje a aplikace pomáhají menším a středním vinařstvím obstát na vysoce kompetitivním 

globálním trhu (Denić, 2018, s. 1072). I přes tyto výhody online marketingových nástrojů se 

velkému množství vinařství nepodařilo správně využívat těchto výhod. V podstatě 

neexistuje akademický text týkající se adopce sociálních médií ve vinařském prostředí napříč 

státy a regiony, který by tvrdil, že vinařství v dané oblasti plně využívají možností, jež jim 
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online prostředí nabízí. Vedle benefitů spojených s adopcí sociálních médií je jejich 

používání na druhou stranu spjato také s určitými obavami nebo risky, které ovlivňují 

marketingové rozhodování jednotlivých vinařství. Různé zahraniční výzkumy poukazují na 

překážky, se kterými se vinařství při implementaci sociálních médií setkávají. 

 

Oproti tradičním médiím, které vystihuje omezený dosah a přístup, jednosměrná 

komunikace a obtížnost cílení a měření výsledků při značné finanční zátěži, je digitální 

marketing rychlejší, oboustranou formou komunikace s globálním dosahem a nevídanými 

možnostmi cílení a měření úspěšnosti kampaně (Denić, 2018, s. 1077). Klíčem k úspěchu 

pro firmu na sociálních médiích je být informativní, zábavný a překvapivý (Denić, 2018, 

s. 1080). Dolan, Goodman a Habel tvrdí, že blízký kontakt je důležitý pro úspěch na 

sociálních médiích. Konverzace a vztahy se mohou přeměnit v zákaznickou loajalitu značce 

a podpořit tak opakovaný prodej (Dolan, 2014, s. 13). Autoři vyzdvihují platformu 

Facebook, díky které mohou firmy navazovat velmi osobní komunikaci se zákazníky, na 

druhou stranu ale varují před příliš intimní komunikací, která evokuje neupřímnost. Úspěch 

komunikace skrze sociální média tkví v atraktivním a relevantním obsahu pro uživatele 

(Štědroň, 2018, s. 135).  

 

Kaplan a Haenlein nabízí 10 rad pro firmy začínající se sociálními médii. Jimi jsou: 

1. vybrat si obezřetně platformy, na kterých se budou pohybovat, ze stovek aplikací, 

které se objevují každý den, neboť aktivita je klíčová pro úspěch firmy na sociálních 

médiích; 

2. stát se součástí či vytvořit aplikaci sociálních médií; 

3. mít provázané aktivity na všech platformách; 

4. provázat také sociální média a tradiční média; 

5. garantovat přístup pro všechny – v tomto případě i pro zaměstnance; 

6. být aktivní, začínat s oslovením, diskuzí; 

7. být zajímavý – zjistit, o čem zákazníci chtějí slyšet, o čem se chtějí bavit, co jim 

přijde zajímavé, příjemné, hodnotné; 

8. být pokorný – nejdřív se s platformou seznámit, vyhledat informace, a až potom začít 

tvořit, neboť každá platforma má svůj přístup a to, co by někde bylo ceněno jako 

odvážná taktika k oslovení, může být jinde odmítnuto jako přehnané nebo falešné; 

9. být neprofesionální; 
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10. být upřímný – nečekat, že lež nebude odhalena a zveřejněna. 

(Kaplan, 2010, s. 65-67) 

 

3.5. Překážky pro adopci sociálních médií 

 

Strickland (2013) při kvalitativním výzkumu 18 australských vinařství zjistil, že největší 

překážkou je nízká úroveň pochopení technologických aspektů jednotlivých platforem – 

vinařství jednoduše nevěděla, jak zvolená sociální média používat, přičemž motivaci 

neposilovala ani nejistota z pohledu návratnosti investice. Další překážkou je časová 

náročnost. Výzkum téměř tisícovky australských a novozélandských vinařství ukázal, že 

vinařství komunikují nejčastěji pomocí emailu, následuje osobní komunikace a až poté 

sociální média, telefon a newsletter. Mnoho vinařství po celém světě také zastává názor, že 

využívání sociálních médií nemá vliv na prodej (Denić, 2018, s. 1072; Chiran, 2015, s. 131; 

Strickland, 2013).  

 

Dotazníkový výzkum australských a novozélandských médií v roce 2015 ukázal, že u obou 

zemí je 65% adopce sociálních médií, nejpoužívanějšími jsou Facebook a Twitter (Forbes, 

2015). Hlavními překážkami pro používání je poté čas, efektivita a nedostatek znalostí 

(Kolb, 2016). 

 

 

3.6. ROI při využívání marketingové komunikace v sociálních 

médiích 

Velké množství výzkumů tvrdí, že vinařství jakékoliv velikosti, která využívají sociální 

média správným způsobem (tzn. vybírají si správnou platformu pro své aktivity, na ní jsou 

aktivní, transparentní, upřímná, atd.), zvyšují svůj ROI (return of investment – návratnost 

investice) v návaznosti na implementaci sociálních médií (Emerson, 2012; Moore, 2012; 

nebo Breslin, 2013). Studie Thach a Lease z roku 2014 dokonce došla k závěru, že čím více 

sociálních platforem vinařství používá, tím větší je návratnost investice, bez ohledu na 

velikost vinařství (Thach, 2016). Studie Goh, Heng a Lin z roku 2013 ukazuje, že firmy, 
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které založí komunitu pro svou značku na sociálních médiích, dosáhnou zvýšení prodeje, 

což v návaznosti podporuje další použití technologií (Goh, 2013). Pokud okolo roku 2010 

vinařský sektor zaostával za jinými sektory v implementaci sociálních médií, Pelet (2017, 

92) tvrdí, že v roce 2017 již tato propast není znatelná. Studie Higginse dokládá, že generace 

mladších lidí mezi 21 až 29 lety, tedy lidí navyknutých na digitální média, nakupuje ze všech 

studovaných kategorií nejméně víno online – ačkoliv v tomto případě hraje roli cena 

poštovného (Higgins, 2015). 

 

Studie Eurostatu ohledně informačních a komunikačních technologií ukazuje, že průměr 

domácností s internetem v EU dosáhl v roce 2018 89 %, oproti roku 2008 tak vykazuje 29% 

nárůst (Digital economy and society statistics, 2019). Jedna z nejčastějších online aktivit 

v EU je účast na sociálních médiích, v EU se v průměru na sociálních sítích aktivně účastní 

více než 56 % lidí od 16 do 74 let (Digital economy and society statistics, 2019). Počet osob 

ve věku od 16 do 74 let, kteří uskutečnili objednávku či nákup produktů a služeb přes internet 

byl v roce 2018 na 60 % oproti 47 % v roce 2013, přičemž zemí, která zaznamenala největší 

růst byla Česká republika (Digital economy and society statistics, 2019). 

 

Podle statistiky Eurostatu využívá sociální média v současnosti více než 53 % podniků v EU, 

přičemž více než 80 % tak činí za účelem tvorby image značky a prodeje produktů (Social 

media, 2020). Nejpoužívanější kategorií sociálních médií jsou sociální sítě. 

 

3.7. Vliv velikosti vinařství na adopci internetových platforem 

Studie Kolb a Thach se soustředila na adopci sociálních médií v Německu, přičemž hlavní 

kladenou otázkou bylo, jaký vliv má velikost vinařství na využívání sociálních médií. Kolb 

a Thach zjistily, že německá vinařství mají nízkoou adopci komponentů Webu 2.0. 

Konkrétněji pouze 27 % německých vinařství (ze vzorku 208  vinařství) využívá sociální 

média. Studie také zjistila, že velikost vinařství souvisí s adopcí sociálních médií, tedy čím 

větší vinařství, tím větší je pravděpodobnost, že bude využívat sociální média, a to z toho 

důvodu, že větší vinařství mají více materiálních, lidských i technologických zdrojů pro 

implementaci, monitoring a aktualizaci komponentů Webu 2.0 (Kolb, 2016, s. 236). Na 

druhou stranu Kolb a Thach zjistily, že menší vinařství odpovídají rychleji na fiktivní 

zákaznický email než větší vinařství. 
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Bengtsson, Boter a Vanyushyn došli ve svém výzkumu k názoru, že velikost firmy je 

pozitivně spojována s častější implementací sociálních médií, resp. rozvinutých 

internetových marketingových operací (Bengtsson, 2016). Došli k závěru, že větší firmy 

budou stát spíše u zrodu využívání nových technologií než malé firmy. Buckley (1989) to 

vysvětluje tím, že menší firmy mají obecně limitované zdroje finančního, lidského, 

manažerského a informačního charakteru. Rogers (2004) konstatuje, že menší lidské zdroje 

a tím pádem také odborná znalost (know-how) v rámci firmy brání inovacím. Jiné výzkumy 

však toto tvrzení spíše vyvrací. Např. výsledky studií zabývající se konkrétně vinařstvími 

(Aral, 2013; Goh, 2013; a Thach 2014) ukazují, že velikost vinařství neovlivňuje využívání 

sociálních médií, neboť i za předpokladu, že větší firma využívá více platforem sociálních 

médií, menší firmy mohou být v jejich využívání aktivnější a rychleji a osobněji odpovídat 

požadavkům a přáním zákazníků. 

 

 

3.8. Prodej vína skrz mobilní telefony 

V roce 2013 používalo mobilní internet 43 % lidí, v roce 2018 toto číslo zaznamenalo nárůst 

na 69 % (Digital economy and society statistics, 2019). Ostrý nárůst času stráveného online 

je vystvětlitelný rozšířeností mobilních zařízení, v prvé řadě chytrých telefonů a tabletů. 

Kaplan a Haenlein předpovídali nástup sociálních médií v mobilních zařízeních a odklon od 

počítačových sociálních médií již v roce 2010: „Zdá se neoddiskutovatelné, že mobilní 

sociální média budou lokomotivou táhnoucí vývoj World Wide Webu“ (Kaplan, 2010, 68). 

Tato předpověď se do velké míry vyplnila. Na druhou stranu využití mobilních telefonů a 

aplikací sociálních médií k nákupu vína má ambivalentní výsledky. 

 

Rozsáhlý výzkum zahrnující 2853 respondentů z šesti zemí – Francie, Jižní Afriky, Kanady, 

Německa, Řecka a USA – ukázal, že i přes to, že mezi respondenty panovala vysoká míra 

využívání mobilních telefonů, konzumace vína a online nakupování, reálný nákup vína skrze 

mobilní telefony byl spíše na nízké úrovni (Pelet, 2017, s. 91). Tento výsledek svědčí proti 

tendenci přeceňovat technologický rozruch, víře, že přítomnost na internetu je esenciální pro 

zvyšování zisku a výkonu značky, že konzumenti stále častěji využívají mobilní telefony a 

jejich přístup k internetu k nákupu produktů a zboží. 
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4. Současná situace na českém trhu s vínem 

4.1. Stručná historie 

 

Nejstarší zařaditelné doklady o výrobě vína pochází z doby před 7 až 10 tisíci lety z oblastí, 

jako jsou turecký Batal Hüyük, syrský Damašek, libanonský Byblos a v neposlední řadě také 

Arménie a Gruzie, které mnozí považují za skutečnou pravlast vína (Kraus, 2008, 14). 

Z gruzínského gvino (víno) pochází samotný název pro tento nápoj. O vysoký rozmach a 

úroveň vinařského umění se zasloužili Egypťané, kteří o něm také psali a zahrnovali do 

mnohých svých uměleckých děl. Jedná se o dobu kolem roku 3500 před n. l. Postupně se 

umění výroby vína šířilo z území dnešního Řecka, dále přes Bulharsko do Itálie a Španělska. 

Vinice byly zhusta vysazovány také v severní Africe. 

 

Z území jižní Francie se víno dostalo k místním Galům, u nás známým jako Keltům, jejichž 

území zahrnovalo severní Itálii, východní Francii a taktéž dnešní Českou republiku. Mohli 

to být právě Keltové, kdo se na našem území vedle pití začal věnovat také vinohradnictví, 

ačkoliv pěstování révy vinné je na našem území spojováno s Říší římskou (Kraus, 2008, 15). 

Zřejmě díky jejím vojákům se do našich končin dostali obchodníci s vínem. Dokladem nejen 

aktivního obchodního styku na našem území jsou archeologické nálezy mincí i srpovité 

nože, které svým tvarem nápadně připomínají nože vinohradnické (Kraus, 2008, 15). Ke 

značnému rozšíření vinic na našem území došlo však až v době Velkomoravské říše, tedy 

okolo 10. stol. n. l. S počátky pěstování révy vinné na českém území se pojí mnoho pověstí, 

podle kterých se také patronem českého vinařství stal svatý Václav7. Nakolik jsou pověsti 

pravdivé, není možné určit, jisté ale je, že v raném středověku dochází na našem území ke 

značnému rozšiřování vinic. Významně k tomu v této době přispěly také kláštery, např. 

v pražském Břevnově, Litoměřicích či moravském Třebíči. Díky nim se v Čechách i na 

Moravě začaly zakládat souvislé celky vinic, které se tak daly lépe chránit před zloději i 

zvěří, přičemž tyto praktiky se dochovaly dodnes. Falkenštejnské horenské právo a viniční 

řád se staly vzorem pro úpravu právních vztahů ve vinařství pro mnohé obce na jižní Moravě 

(Historie a fakta, n.d.). 

                                                        

7 V Čechách během 2. pol. 10. století vzniká svatováclavská vinařská tradice, v pozdějších stoletích byl sv. 

Václav dokonce uctíván jako Supremus magister vinearum, tedy nejvyšší purkmistr vinic (Kraus, 2008, 16). 
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Pěstování révy ovlivnila Francie a Německo, a to jak odrůdovou skladbou vinic, tak 

způsobem pěstování. Od 14. století vznikají první spisy ošetřující právní vztahy pro pěstitele 

(zpravidla obce a města) i právní spisy vzniklé za účelem ochrany domácího trhu před 

zahraniční konkurencí. Ve stejném období, tedy za vlády císaře Karla IV., se hovoří o 

rozkvětu českého (i moravského) vinařství. Karel IV. dal přivézt burgundské a porýnské 

odrůdy, nařídil pěstování révy na vhodných místech a ulehčil začínajícím pěstitelům na 

daních. Města jako Praha a Brno byla v té době vysokou kvalitou pěstování i výsledného 

produktu rovna západnějším evropským aglomeracím. Období rozkvětu pro vinařské 

řemeslo skončilo s husitskými válkami. Došlo ke zničení mnoha vinic, k obléhání i zničení 

některých vinařských měst a k utlumení obchodu s vínem (Kraus, 2008, 17). K postupné 

obnově došlo na konci 15. století za vlády Vladislava Jagellonského, který nechal zapsat 

všechny vinice do gruntových knih perkmistrových, přičemž zavedl také první kontrolu 

jakosti vína degustací. S nárůstem výroby vína souvisí i případy podvádění na kvalitě, což 

v důsledku znamenalo zlepšování vinařských pravidel. Ve druhé polovině 16. století již 

rozloha moravských vinic s cca 20 000 hektary několikanásobně převyšuje pěstitelskou 

plochu v Česku, která mohla být okolo 3 500 hektarů. V této době, tedy za vlády Rudolfa II. 

Habsburského dochází ke stagnaci či mírnému poklesu situace pro vinaře. Rozvoj vína na 

Moravě podpořili tzv. habáni8, přistěhovalci ze západní Evropy a členové radikální církve 

anabaptistů. Ti se mimo jiné zasloužili o výsadbu nových odrůd či lepší ošetřování révy. 

Přestože situace za Rudolfa II. nebyla nijak útěšná, o úpadku se dá hovořit až v souvislostí 

s třicetiletou válkou, kdy bylo stejně jako v případě husitských válek mnoho obcí a měst 

zničeno či opuštěno, došlo k masivnímu poklesu obyvatel, místo vína se na mnoha místech 

začaly pěstovat jiné zemědělské plodiny, zájem o obnovu vinic všeobecně poklesl ve 

prospěch rozvoje obchodu a řemesel. Stav se však opět pomalu zlepšoval a v polovině 18. 

století bylo na Moravě okolo 16 000 hektarů vinic, došlo dokonce ke stížnosti rakouských 

vinařů k Marii Terezii ohledně ohrožení moravskými víny. Císař Josef II. zavedl nový 

vinařský řád pro Moravu. Benediktýn Řehoř Volný roku 1784 rozdělil moravská vína do 

jakostních tříd podle umístění obcí (Historie a fakta, n.d.),čímž započal rozlišování různých 

úrovní kvality vína. Pěstitelství révy a vinařství se v této době nejvíce ujímá chudší 

venkovské obyvatelstvo, pro něž je vinice vítaným zdrojem příjmů (Kraus, 2008, 20).  

                                                        

8 Zváni také toufaři či novokřtěnci. 
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Během 19. století přichází zrušení nevolnictví, víno však nalézá nového konkurenta – 

pivovarnictví. V souvislosti s průmyslovou revolucí také začíná stoupat pěstování 

průmyslových plodin, jako například řepy cukrovky. I přes tyto obtíže dochází k zakládání 

odborných škol pro pěstování révy a výrobu vína. Jedná se jmenovitě o vinařské školy 

ve Znojmě, Valticích, Mělníku, Bzenci a Mikulově. Největší výzva pro celé evropské 

vinařství měla ale teprve přijít. Od roku 1860 byly vinice pleněny škůdcem révokazem – 

Viteus vitifolii – přivezeným na americké okrasné révě. Révokaz, odborně zvaný taktéž 

phyloxéra, napadal kořeny révy a postupně zničil veškeré vinice osázené evropskou 

pravokořennou révou. Na českém území se révokaz objevil poprvé v roce 1890 v Šatově na 

Znojemsku, do deseti let byl poté rozšířen ve všech hlavních moravských vinařských 

podoblastech. Proti révokazu nebyl nalezen žádný účinný prostředek, jediné řešení skýtalo 

obnovit vinice štěpováním evropských odrůd na odolnou americkou révu. Zde je nutné 

podotknout, že réva začíná od výsadby plodit po cca třech letech, přičemž nejlepší vinice ve 

Francii mohou být staré klidně 30 a více let. 

 

Od výskytu révokazu jsou všechny evropské odrůdy štěpovány na americké podnože, 

původní evropská pravokořenná réva je pro přímou výsadbu zakázána. Po první světové 

válce klesla rozloha českých a moravských vinic na svou vůbec nejnižší hodnotu – na 

Moravě se jedná o 3 790 hektarů vinic. Postupně dochází k jejich obnově, v polovině 80. let 

se rozloha moravských vinic blíží 15 000 ha. Od roku 1948 se pěstování a výroba vína 

dostávají pod správu Jednotných zemědělských družstev. Podle Krause (2008, 21) 

dosahovala úroveň českého vinohradnictví v dobách socialistického hospodaření srovnání 

s ostatními evropskými vinařskými oblastmi, avšak s jednou podstatnou výjimkou. 

V tehdejším Československu byl důraz kladen na co nejvyšší sklizeň i na úkor nedozrálosti 

hroznů, což souviselo s následovným doslazováním řepným cukrem. Hlavně ale docházelo 

k unifikaci vín, hrozny byly totiž zpracovávány společně, často bez ohledu na odrůdu. 

Takové praktiky jsou dnes ve vyšším vinohradnictví a vinařství naprosto nepředstavitelné. 

 

V roce 1990 přirozeně vznikla potřeba zakotvit vinařský průmysl v zákoně, který by 

nastavoval vhodné podmínky pro výrobu vína a přispěl k růstu kvality českého 

vinohradnictví a vinařství na světovou úroveň. První vinařský zákon navazující na tradici 

před světovými válkami začal platit v roce 1995. Ačkoliv znamenal řadu změn a nově určil 
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práva a povinnosti pěstitelů révy i vinařů, současně řadu záležitostí neupravil, což není 

s podivem, neboť se obsahově vtěsnal do zhruba devíti stran (Kraus, 2008, 40). 

K problémům v praxi docházelo největší měrou kvůli nepružně nastaveným poměrům pro 

české výrobce, kteří se cítili zákonem poškozeni. Již koncem roku 1995 tak byla požadována 

novela. Té se pěstitelé a výrobci vína dočkali roku 2000. Novela znamenala jasný posun ke 

zlepšení situace v zákonem dosud neřešených situacích a navíc prosazovala výrobu 

přívlastkových vín na úkor levných a ve velké míře nekvalitních tetrapakových vín, čímž 

přispěla ke zvýšení kultury tuzemské vinařské produkce. S možností vstoupit do Evropské 

unie vznikla potřeba sjednotit českou vinařskou legislativu s unijní. V roce 2002 tak byla 

vypracována novela, která se přibližovala evropským stanovám. Nově byl např. zřízen český 

Vinařský fond, organizaci dodnes zastřešující podporu a propagaci národního vinohradnictví 

a vinařství. Brzy se však ukázalo, že ani novely nejsou schopny pojmout nutné změny pro 

sloučení s evropskými normami. 29. dubna 2004 byl proto přijat zákon č. 321/2004 

Sb. o vinohradnictví a vinařství, poslední krok ke standardizaci českého a evropského 

vinohradnictví a vinařství. V České republice došlo ke zredukování na dvě vinařské oblasti 

– Čechy a Morava, v Česku z původních 6 na 2 podoblasti – mělnickou a litoměřickou, na 

Moravě z 10 na 4 podoblasti – mikulovskou, slováckou, velkopavlovickou a znojemskou. 

Zákon mimo jiné zakazuje přislazování vín přírodními nebo náhradními sladidly (s výjimkou 

hroznového moštu), zakazuje víno konzervovat jinými chemickými látkami než oxidem 

siřičitým, zakazuje používání syntetických a aromatických látek a barviv, zavádí nové třídění 

do dvou základních kategorií na vína stolní a vína jakostní, přičemž tyto skupiny rozšiřuje o 

nové podkategorie, stanovuje povinnosti Vinařskému fondu i kontrolním orgánům (ÚKZÚZ 

a SZPI) a v neposlední řadě nově umožňuje vznik sdružení vinařů pod označením V. O. C., 

tedy víno originální certifikace. 

 

 

4.2. Situace na českém trhu s vínem k roku 2019 

 

V roce 2018 tvořila osázená plocha vinic v ČR přibližně 18,1 tis. ha, k 31. 12. 2018 bylo 

v ČR registrováno necelých 17,6 tis. pěstitelů (Bublíková, 2019, s. 4). Na našem území se 

vypěstuje průměrně 650 000 hl. vína za rok. Nejčastěji pěstovanými odrůdami révy vinné 

jsou Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský z bílých odrůd; 

Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a Rulandské modré z modrých odrůd, z celkové 
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produkce vína v ČR tedy připadají cca 2/3 na bílá vína a 1/3 připadá na vína červená 

(Bublíková, 2019, s. 5). Celková spotřeba vína vykazuje posledních pět let stabilní hodnotu 

2 mil. hl, na což výroba tuzemských producentů nestačí. V roce 2018 tak bylo do ČR 

dovezeno 1,3 mil. hl, vyvezeno z ČR 69 tis. hl vinařských produktů, přičemž záporné saldo 

je od roku 2008 nejvyšší (Bublíková, 2019, s. 36). Nejvíce dovezeného vína pochází z Itálie, 

Slovenska, Maďarska, Španělska a Francie, největšími importéry českého vína jsou 

Slovensko, Polsko, Rumunsko, Německo a Švýcarsko. 

 

 

4.3. Produkce vína ve světě 

 

V roce 2018 dosáhla produkce vína ve světě 292 mil. hl, v Evropě se jednalo o 182 mil. hl 

(Bublíková, 2019, s. 4). Austrálie, Německo a USA patří mezi desítku největších producentů 

vína na světě.  Roční produkce v těchto státech dosahuje v posledních pěti letech průměru 

23 mil. hl vína v USA, 12,5 mil. hl v Austrálii a 9 mil. hl v Německu (Bublíková, 2019, s. 

31), zároveň jsou tyto země také mezi desítkou největších světových exportérů vína. Na 

Novém Zélandu činí průměrná roční produkce vína za posledních 5 let 3 mil. hl (Annual 

Report 2019, 2019, s. 46), produkce vína v ČR se v posledních třech letech pohybuje okolo 

650 tis. hl/rok (Bublíková, 2019, s. 4). 
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5. Metodologie 

5.1. Formulace hypotéz, výzkumné otázky 

 

Dostupná literatura nabízí pohled na využívání sociálních médií u zahraničních vinařství, 

v České republice zatím žádný podobný výzkum nevznikl, k čemuž směřuje cíl této práce, 

tedy zmapovat využívání sociálních médií vinařstvími v ČR. Na tento cíl navazují následné 

výzkumné otázky. 

 

Hlavní VO: Jak využívají vinařství v České republice sociální média? 

 

Na hlavní výzkumnou otázku navazují následující vedlejší otázky: 

 

VO1: Které komunikační kanály jsou využívány vinařstvími v České republice? 

VO2: Která sociální média jsou využívána vinařstvími v České republice? 

VO3: Jaká je hlavní motivace a jaké jsou překážky českých vinařství pro implementaci 

sociálních médií? 

VO4: Jak důležitá jsou sociální média podle českých vinařství? 

VO5: Ovlivňuje velikost zkoumaných vinařství využívání sociálních médií? 

VO6: Jak využívají česká vinařství sociální média v porovnání se zahraničím? 

 

 

5.2. Popis způsobu sběru dat 

 

Pro zodpovězení výzkumných otázek byla zvolena metoda online dotazníku. Jedním z 

důvodů pro výběr online dotazníku byl fakt, že email je jeden z nejčastějších kontaktů, která 

vinařství využívají pro kontakt, že pro oslovení a zpracování vzorku čítajícího několik set 

adresátů je nejvhodnější a nejlépe zpracovatelný díky analytickým a statistickým nástrojům 

a konečně protože i pro využívání sociálních médií je třeba internet. Základem pro tento 

online dotazník byl výzkum provedený Szolnokim a kolektivem při zkoumání německých 

vinařství z roku 2013 (Szolnoki, 2014). Stejná metodologie byla opakována i při 

mezinárodním porovnání implementace sociálních médií ve vinařstvích v USA, v Austrálii 

a na Novém Zélandu mezi lety 2014-2017 (Szolnoki, 2018). Data byla zanalyzována 
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v aplikaci Google Docs a Microsoft Excel, grafy byly vytvořeny v programu Microsoft 

Excel. 

 

Některé otázky se oproti výzkumu Szolnokiho a kolektivu lišily. Hlavní změna je patrná 

v indikátoru velikosti vinařství v dotazníkové otázce č. 3. V případě mezinárodního 

porovnání byla jako indikátor použita velikost vinic v hektarech, pro výzkum českých 

vinařství byla vybrána produkce v l/rok, a to z toho důvodu, že nemalé množství vinařství 

hrozny nakupuje nebo naopak prodává, plocha vinic tedy často není relevantní. Velikost 

vinařství podle produkce byla dále rozdělena do 6 kategorií, a to podle předešlé konzultace 

zástupců některých českých vinařství. 

Za druhé, v otázce v dotazníku č. 2 byla odstraněna možnost fax a přidána možnost vlastní 

webové stránky pro srovnání, kolik procent vinařství využívá webových stránek oproti 

sociálním médiím. 

Za třetí, v dotazníkové otázce č. 4 věnuje výzkum Szolnokiho a kolektivu velkou pozornost 

blogům a v jednotlivých odpovědích dává na výběr ze čtení blogů, vytváření blogů a 

komentování cizích blogů. Vzhledem k tomu, že v ČR není kultura vinařského blogování 

tolik rozšířená, budou v této práci tyto tři možnosti odpovědi sjednoceny do jediné. Tedy, 

pokud vinařství zaškrtne možnost používání blogů, bude to znamenat, že blog pro své 

vinařství vytváří a dále je určitou měrou aktivní v komentování či čtení cizích blogů. Dále 

byla možnost „sdílení videí“ nahrazena možností YouTube, jelikož v ČR jiné platformy na 

sdílení videí využívány vinařstvími spíše nejsou. Také byla ze seznamu odebrána možnost 

Google+, neboť tato sociální platforma již není funkční. Konečně, platformy Instagram a 

Pinterest byly od sebe odděleny jako dvě samostatné položky, neboť v ČR jsou využívány 

velmi odlišnou měrou. 

Za čtvrté, otázka na počet hodin strávených tvorbou obsahu na sociální média byla 

ponechána jako otevřená, neboť panoval předpoklad, že se odpovědi budou značně lišit a 

tudíž by možnosti od 1 do 5 h/týdně mohly ovlivnit respondentův výběr. 

 

Konečně, do dotazníku byly přidány otázky 12 a 13 ptající se na využívání nástrojů pro 

měření efektivity práce se sociálními médii a na využívané placené propagace na. 

Ačkoliv se některé otázky pozměnily, dotazník byl určen pro podobné cíle jako v případě 

Szolnokiho (Szolnoki, 2018, s. 5). Těmito cíli jsou: 
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1. Zanalyzovat přístupy, motivaci a preference jednotlivých vinařství ve vztahu 

k sociálním médiím. 

2. Zanalyzovat využívání a problémy spojené s používáním sociálních médií. 

3. Porozumět tomu, proč vinařství v ČR využívají sociální média a co od nich 

očekávají. 

4. Zhodnotit pozici sociálních médií mezi dalšími formami komunikace. 

 

Sběr dat probíhal od 10. dubna do 10. května 2020. Online dotazník byl vytvořen na 

platformě Google formulář, který vedle sběru dat umožňuje také jeho analytické zhodnocení. 

Osloveno bylo 672 vinařství v České republice, tedy všech, která byla k nalezení na 

stránkách Vína z Moravy, vína z Čech zastřešovaných Vinařským fondem ČR. Adresátům 

bylo v emailu sděleno, že dotazník obsahuje 14 otázek, jeho vyplnění zabere do 5 minut 

času, přístup k datům bude mít pouze autorka práce a všechny výstupy budou 

anonymizované. V souvislosti s tím bylo příjemcům emailu slíbeno, že pokud vyplní 

dotazník, budou jim poslány výsledky práce. 

 

Email s odkazem na dotazník došel celkem na 643 adres. 29 vinařství se nepodařilo emailem 

oslovit z důvodu neplatné adresy, přeplněné schránky, zablokování doručení serverem či 

jiného neznámého důvodu. V rámci odezvy na email bylo na začátku května nasbíráno 

celkem 96 odpovědí. Vzhledem k tomu, že pro odeslání dotazníku respondentem nebylo 

nutno vyplnit všechny odpovědi, některé dílčí otázky dotazníku zůstaly nevyplněné. Některé 

reakce tak neobsahovaly odpověď na všech 14 dílčích otázek, všechny byly ale 

klasifikovány jako použitelné. Míra odpovědí se v souvislosti s otázkou pohybovala od 86 

do 96 odpovědí, jež tvoří od 12,79 % do 14,28 % z celkového vzorku, tedy z 672 vinařství. 

Tento poměr byl vyhodnocen jako dostačující, neboť poměr respondentů v podobných 

výzkumech se z dotazovaného vzorku pohybuje okolo 15 %, přičemž dotazovaný vzorek 

neznamená celkový počet vinařství v dané zemi. Např. Szolnoki (2018, 5) a jeho výzkum 

obsáhl 5 % vinařství z celkového počtu v Německu, 3 % v USA, 5 % na Novém Zélandu a 

13 % v Austrálii. Vzhledem k tomu, že portál Vína z Moravy, vína z Čech obsahuje 

nejrozsáhlejší veřejně přístupnou databázi vinařství v ČR, je 96 respondentů pro tuto práci 

bráno jako dostatečně reprezentativní vzorek. 
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5.3. Popis výzkumného vzorku 

K 31. 12. 2018 bylo v Registru vinic vedeno celkem 17 586 pěstitelů s osázenými vinicemi 

na celkové ploše 18 067,9311 ha (Bublíková, 2019, s. 6). Vinice rozdělené do kategorií podle 

velikosti jsou znázorněné v grafu 1. 

 

 

Graf 1 

 

Zdroj: Bublíková, 2019, 7 

 

 

Nejvíce vinic v ČR o výměře do 0,1 ha je v držení 7406 pěstitelů, tedy 42 % z celkového 

počtu. Na druhou stranu, 86 % z celkové výměry osázené plochy vinic je soustředěno 

v ucelených vinicích nad 1 ha, avšak ze souboru pěstitelů je to jen u 7 % z registrovaných 

pěstitelů (Bublíková, 2019, s. 6). Registrovaný pěstitel ale nemusí sám produkovat a 

prodávat víno, nebo alespoň ne v takovém množství, aby podléhal legislativě registrovaných 

producentů vína. To je patrné i z toho, že je evidovaných 17 586 pěstitelů vína, ale počet 

registrovaných vinařství se pohybuje v řádu několika set. 
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Graf 2 

 

 

 

 

Graf 2 zahrnuje rozdělení dotazovaných vinařství podle roční produkce vína. Pro účel 

vyplnění dotazníku byla oslovena vinařství ze všech vinařských oblastí a podoblastí ČR. 

Z celkového počtu 643 oslovených jich odpovědělo 96. Míra respondentů se tedy blíží 15 % 

celkového počtu vinařství, což je výrazně větší pokrytí než u podobných zahraničních 

studiích, kde se v případě Německa 5 %, v případě USA 3 %, v případě Nového Zélandu 

5 % a v případě Austrálie 13 % z celkového počtu vinařství v zemi zúčastnilo výzkumu 

(Szolnoki, 2018; Forbes, 2015). Podíl respondentů z řad českých vinařství by tedy byl 

dostačující i za předpokladu, že se celkový počet registrovaných vinařství pohybuje okolo 

hranice jednoho tisíce. 

 

 

5.4. Limity práce 

 

Na stránkách Ministerstva zemědělství (Bublíková, 2019) je zveřejněný počet pěstitelů vína, 

počet registrovaných vinařů nikoliv. Přestože neexistuje veřejnosti dostupný seznam 

českých vinařství, který by mohl sloužit jako základ pro seznam kontaktů, na webových 

stránkách Vína z Moravy, vína z Čech lze dohledat okolo 700 vinařství se základními 
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informacemi a s odkazy na webové stránky, telefon či email (Vinaři, c2005-2018). Na 

základě této databáze byl vytvořen soupis kontaktů s celkem 672 emailovými adresami.9 

Podíl respondentů z 672 oslovených vinařství je 14,3 %. 

 

Tento výzkum porovnává výsledky s výzkumem vinařství z Německa, USA, Nového 

Zélandu a Austrálie (Szolnoki, 2018), který byl uveřejněn v roce 2018, ale pracuje s daty 

sesbíranými během roku 2014. Jiný podobný výzkum se srovnatelnou metodologií a hlavně 

porovnatelnými výsledky však neexistuje, proto byl tento článek vybrán jako základ pro 

komparaci českých a zahraničních vinařství. 

 

Jak již bylo zmíněno, pro porovnání využívání sociálních médií v mezinárodním měřítku 

byla vybrána studie Szolnokiho a kolektivu (Szolnoki, 2018), která porovnává vinařství 

z Německa, USA, Nového Zélandu a Austrálie. Metodologii Szolnoki využívá ze svého 

dřívějšího výzkumu v prostředí německých vinařství (Szolnoki, 2014). Přesnou kopii 

dotazníku se nepodařilo získat, avšak velkou část relevantních otázek bylo možno odvodit 

z popisu metodologie a samotných výsledků výzkumu. Nadto byly některé otázky 

pozměněny, z části proto, aby odpovídaly situaci posledních pěti let, z části proto, aby lépe 

přispěly k pochopení situace v českém kontextu. Dotazník samotný je k nahlédnutí 

v Příloze č. 1. 

  

                                                        

9 Řádově jednotky kontaktů z webu byly ze seznamu vyřazeny, neboť se jednalo o přesné duplikáty, nebo se 

nejednalo se o vinařství, ale pouze vinný sklep, u některých nebyl k nalezení žádný kontakt. 
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6. Praktická část 

6.1. Interpretace výsledků výzkumu, diskuze 

Výzkumná otázka č. 1 se snaží zjistit, které komunikační kanály jsou využívány vinařstvími 

v České republice pro komunikaci se zákazníky. Odpovědi v grafu 2 ukazují, že email, 

osobní komunikace, vlastní webové stránky a telefon jsou nejpoužívanějšími způsoby 

komunikace. 

 

Graf 3 

 

 

Dá se předpokládat, že velké procento osobní komunikace pochází z přímého kontaktu se 

zákazníky, kteří vinařství navštíví osobně. U vinařství, která nemají možnost přijmout 

návštěvníky v prostoru vlastního vinařství, může forma osobní komunikace probíhat 

např. na výstavách, veletrzích či v rámci řízených degustací, festivalů vína a jim podobným 

akcím, míra osobní komunikace však bude podstatně nižší. Česká vinařství spoléhají z velké 

části tradiční média, ačkoliv 80% adopce sociálních médií není v porovnání se zahraničím 

malá. 
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Graf 4 

 

 

Co se týče používání konkrétních platforem sociálních médií, Facebook je nejpoužívanější 

platformou sociálních médií, jak naznačuje tabulka 3. Jak bylo zmíněno v podkapitole 

1.1.4.6., Facebook je nejpoužívanější aplikací celosvětově s 2,6 miliardami aktivních 

uživatelů. Toto číslo představuje obrovskou masu a potenciál k nalezení zákazníků, je proto 

pravděpodobnou příčinou oblíbenosti platformy mezi vinařstvími. Dalším důvodem může 

být fakt, že třetina mileniálů-konzumentů vína hledá informace o tomto produktu právě na 

Facebooku (Higgins, 2016). Szolnoki dokonce uvádí, že 90 % konzumentů vína aktivně 

používají Facebook více než 6 h týdně (Szolnoki, 2018, s. 7), ačkoliv zmiňovaný výzkum se 

týká USA. Každopádně lze předpokládat, že i v České republice je Facebook hojně 

využívaný i mezi konzumenty vína, proto je přítomnost vinařství na této platformě 

pochopitelná. Mezi druhou českými vinařstvími nejpoužívanější platformu se řadí 

Instagram, poté s velkým odstupem následují YouTube, blogy, Twitter a Pinterest. 

 

 

Tabulka 2 

Množství platforem, které jsou využívány českými vinařstvími (n = 78) 

počet platforem SM 1 2 3 4 5 6 

podíl vinařství 29,55% 43,18% 14,77% 10,23% 1,14% 1,14% 
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Jak je znázorněno v tabulce 4, česká vinařství využívají nejčastěji dvě platformy sociálních 

médií. Jednu platformu, zpravidla Facebook, má třetina vinařství. Tři nebo čtyři platformy 

používá 15 %, resp. 10 % vinařství, přičemž pět nebo šest různých platforem používá pouze 

procento respondentů. Podle zjištění Thach a Lease souvisí používání většího množství 

platforem s vyšší návratností investice (Thach, 2016). Větší míra komunikace skrze sociální 

média sbližuje vinařství s větším množstvím potenciálních zákazníků, na druhou stranu je 

tato praktika časově náročnější než aktivita na jedné platformě. Počet platforem a množství 

hodin a finančních prostředků, které jsou věnovány tvorbě obsahu na tyto platformy, silně 

korelují (Szolnoki, 2018, s. 7). Tento fakt může působit překážky hlavně menším vinařstvím, 

ve kterých osoba majitele zastává více pozic zároveň, neboť v některých případech je majitel 

zároveň vinohradníkem, sklepmistrem i marketérem. 

 

 

Graf 5 

 

 

Graf 5 znázorňuje průměrný počet hodin, které vinařství v průměru stráví každý týden 

tvorbou obsahu na sociální média. Jak je patrné, téměř tři čtvrtiny vinařství týdně věnují 

tvorbě obsahu do 5 hodin, pětina 5 – 10 h a necelých 6,5 % více než 10 hodin týdně. 
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Graf 6 

 

 

Otázka č. 6 v dotazníku se ptala na to, jak důležitá z pohledu dotazovaného vinařství jsou 

sociální média. Otázka č. 11 zkoumala, jestli je přítomnost vinařství obecně na sociálních 

sítích důležitá. Otázka č. 9 se ptala na užitečnost sociálních médií z pohledu návratnosti 

investice. Odpovědi na tyto otázky zobrazují grafy 6, 7 a 8. Z těchto grafů je patrné, že 

vlastní pohled vinařství na sociální média a vnímaná důležitost přítomnosti vinařství na 

sociálních médiích dosahuje velmi podobných hodnot, a to i mezi vinařstvími, která sociální 

média nepoužívají. 

 

Graf 7 
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Z grafů 6 a 7 je patrné, že pro 85,4 % vinařství jsou sociální média důležitá, 89 % 

respondentů označilo všeobecnou přítomnost vinařství na sociálních médiích jako důležitou. 

V otázce na užitečnost sociálních médií z pohledu návratnosti investice ale tak silná korelace 

nepanuje. Největší počet procentních bodů – 38,3 – získala možnost spíše užitečná. Jako 

velmi užitečné z pohledu návratu investice vidí sociální média 27,7 % dotazovaných. 

Jistých, že se sociální média vyplatí z finančního pohledu, si je 13,8 % vinařství. Podle 

pětiny respondentů jsou sociální média z pohledu návratnosti investice spíše neužitečná až 

úplně zbytečná. 

 

 

Graf 7 

 

 

Výzkumná otázka č. 3 má za cíl prozkoumat hlavní faktory motivace nebo naopak hlavní 

překážky pro adopci sociálních médií. Graf 9 znázorňuje důvody pro používání sociálních 

médií, přičemž jako použitelných bylo vybráno 92 odpovědí. Nejčastěji jmenovanými 

důvody byla komunikace směrem k zákazníkovi, zisk nových zákazníků a poskytnutí 

informace o události. Tyto výsledky se potvrdily i v mezinárodním porovnání, které ukazuje, 

že poskytnutí informace o události a propagace vinařství nebo PR jsou nejčastější důvody, 

pro které vinařství zahrnují sociální média do své marketingové komunikace (Szolnoki, 

2018, s. 8). 
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Graf 8 

 

 

Práce Szolnokiho a kolektivu poukazuje také na množství vinařství, která nedefinovala 

důvod pro používání sociálních médií. Jedná se o téměř 13 % německých, 5 % amerických, 

9 % novozélandských a 6 % australských vinařství. V případě českých vinařství jde o 4,1 % 

respondentů, kteří na otázku neodpověděli. Toto zjištění podporuje závěry některých dalších 

studií, které naznačují, že vinařstvím po celém světě chybí znalost toho, jak strategicky 

využívat sociální média (k porovnání např. Dolan, 2017; Costopoulou, 2019; Strickland, 

2013; Szolnoki, 2018). 
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Graf 9 

 

 

 

Mezi nejčastěji jmenované problémy pro používání sociálních médií se podle poloviny 

zástupců českých vinařství řadí časová náročnost, dále malá zpětná vazba a pětina 

respondentů problém vidí v náročnosti získání nových fanoušků, obtížnosti vytváření 

a sdílení obsahu. Pětina vinařství také indikuje, že sociální média nemají vliv na prodej, což 

koreluje také s údaji v Graf 7.  

 

S přesným určením návratnosti investice skrze sociální média, stejně jako s jejich 

používáním obecně, mohou pomoci analytické nástroje, které jsou zdrojem statistických dat 

o využívání a výkonu práce na jednotlivých platformách. Tyto nástroje jsou navíc často 

finančně nenáročné a umožňují o mnoho přesnější zacílení kampaně nebo zhodnocení 

stávajícího výkonu. V neposlední řadě mohou sloužit jako pomocník při zhodnocení 

návratnosti investice. 
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Graf 10 

 

 

Jak však vychází najevo z Grafu 10, vinařství ve více než 40 % případů nezná nástroje pro 

měření efektivity práce se sociálními médii, téměř třetina je poté zná, ale nevyužívá. 

Z celkového vzorku 94 odpovědí tedy pouze 25,5 % českých vinařství využívá analytické 

nástroje pro plánování a práci se sociálními médii. 
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Téměř polovina dotázaných vinařství využívá placenou reklamu na sociálních sítích. Z nich 

takřka 30 % na jedné platformě a 20 % využívá reklamu na více platformách. 52 % 

dotázaných placenou propagaci nevyužívá. 

 

 

6.1.1. Adopce sociálních médií a velikost vinařství 

Na spojitost mezi velikostí vinařství a mírou využívání sociálních médií se ptá výzkumná 

otázka č. 5. Indikátorem velikosti vinařství byla jeho průměrná roční produkce v litrech. 

Tento indikátor byl vybrán jako nejspolehlivější a nejuniverzálnější způsob zjištění velikosti 

vinařství, protože rozloha vinic vinařství nemusí nutně korespondovat s jeho produkcí, 

neboť mnohá vinařství hrozny nakupují nebo prodávají. Tato problematika je blíže 

diskutována v představení výzkumného vzorku v podkapitole 5.3. Vinařství byla rozdělena 

do 6 kategorií podle roční produkce. 

 

1. Graf 12 

Graf 12 

 

 

Výsledky zobrazené v grafu 12 ukazují, že nejnižší adopci sociálních médií vykazuje 

kategorie s produkcí od 1000 do 15 000 l. Naopak nejvyšší, stoprocentní míra implementace 

sociálních médií je bez výjimky k vidění u vinařství, která produkují od 100 000 l a více vína 

ročně. Tři ze čtyř vinařství s produkcí do 50 000 l vína ročně používají sociální média. 
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Obě nejkrajnější skupiny, tedy kategorie do 1000 l a kategorie nad 250 000 l jsou zastoupeny 

nejmenším počtem vinařství, konkrétně 5, resp. 7, což není reprezentativní vzorek. Za 

účelem zjištění trendu byla proto použita spojnice trendu, která potvrzuje korelaci adopce 

sociálních médií a velikosti vinařství. K obdobným výsledkům, ačkoliv za využití indikátoru 

rozlohy pro rozdělení velikosti vinařství, došel i výzkum Szolnokiho. Souvisí to 

s předpokladem, že největší vinařství disponují větším množstvím lidského, vědomostního i 

finančního kapitálu. S tím souvisí i starší studie potvrzující závěry, že větší firmy spíše a 

rychleji adoptují technologické změny (Bengtsson, 2016). 

 

Na druhou stranu, pro využívání sociálních médií menšími vinařstvími mluví fakt, že se 

jedná o komunikaci přímou a finančně velmi nenáročnou, díky které se producent může 

komunikovat se zákazníkem bez prostředníků či bariér. Zákazníci vyhledávají osobní 

interakci i při hledání produktu, při nákupním rozhodování. Transparentnost a upřímnost 

komunikace je velmi ceněným přínosem. Menší vinařství proto mohou využívat sociálních 

médií za účelem přímého kontaktu spíše než skrze retailové prostředníky. 

 

Tabulka 3 

Využívání sociálních médií podle velikosti vinařství, zahraničí 

Velikost vinařství Do 5 ha 5-12 ha 12-24 ha 24-44 ha nad 44 ha 

adopce SM 68,7% 59,3% 64,2% 70,4% 91,4% 

Zdroj: Szolnoki, 2018, s. 8 
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6.1.2. Mezinárodní porovnání 

 

 

Výzkumná otázka č. 6 zkoumá adopci sociálních médií v mezinárodní perspektivě. Graf 13 

naznačuje existenci významných rozdílů při porovnávání komunikačních kanálů 

využívaných vinařstvími z ČR, Německa, USA, Nového Zélandu a Austrálie. Tradiční 

komunikační kanály hrají pro vinařství významnou roli. Osobní komunikace, e-mail 

a telefon patří sestupně mezi nejvyužívanější prostředky komunikace, sociální média 

využívá v průměru 68 % vinařství ze všech zmíněných zemí.  

 

Německá vinařství vykazují relativně nízkou míru implementace sociálních médií, 

konkrétně 46,2 % oproti 80 % v ČR nebo 87 % v případě amerických vinařství. Tyto 

výsledky souhlasí s výsledky studie Kolb (2016), které naznačují nízkou míru zapojení 

komponentů Webu 2.0 německými vinařstvími.  Na druhou stranu německá vinařství 

uváděly o poznání častěji poštu jako prostředek komunikace se zákazníky, pro porovnání je 

to 85 % oproti 30 % v Austrálii, česká vinařství ji ze zmiňovaných vinařství využívají 

nejméně ze všech nabídnutých možností. Americká vinařství nejčastěji využívá e-mail, 

sociální média a newsletter z 6 porovnávaných států. 
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V adopci sociálních médií jsou mezi zeměmi značné rozdíly. Ve Spojených státech 87 %, 

v ČR 80 %, na Novém Zélandu 64 %, v Austrálii 62 % a v Německu 46,2 % vinařství 

používá sociální média. Tyto výsledky značí, že i přes existující změnu v možnostech 

interakce se zákazníkem, kterou nabízí sociální média, se značné množství vinařství 

nerozhodlo pro jejich implementaci. Vzhledem k tomu, že předpokládaný počet 

potenciálních konzumentů vína, kteří jsou zároveň aktivní na sociálních médiích, se 

pohybuje okolo 2,6 miliardy, je zde příležitost pro vinařství. 

 

 

Graf 14 

 

Zdroj zahraničních dat: Szolnoki, 2018 

 

 

Graf 14 zobrazuje využívané platformy sociálních médií. Je patrné, že se skupina 

evropských vinařství zastoupená Českou republikou a Německem významně liší od 

mimoevropských vinařství, tedy vinařství amerických, australských a novozélandských.  

Shodná je pouze velmi vysoká adopce platformy Facebook, která se pohybuje od 85 % výše. 

Evropská vinařství se na druhou vyznačují nižším používáním Twitteru, YouTube či blogů. 

Nejmarkantnější je tento rozdíl při sledování adopce Twitteru. V ČR a v Německu používá 

Twitter průměrně 10 % vinařství, v mimoevropských vinařstvích je to více než šestinásobek. 

O polovinu vyšší je poté mezi americkými a oceánskými vinařstvími stupeň implementace 

YouTube a blogů.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Blog Facebook Instagram Pinterest Twitter YouTube

Sociální média využívaná vinařstvími: mezinárodní srovnání

* pro zahraniční vinařství jsou data pro Instagram a Pinterest shodná

ČR

Německo

USA

Nový Zéland

Austrálie



63 

 

Ve výsledcích výzkumu Szolnokiho a kolektivu jsou data pro Instagram a Pinterest sloučena 

do jedné kategorie, proto lze obtížněji porovnat jednotlivé země a vyvozovat záměry. Dalším 

aspektem, který je třeba vzít v potaz, je proměna využívání některých platforem od roku 

2014, kdy probíhal sběr dat pro výzkum zahraničních vinařství, do současnosti. Dá se např. 

předpokládat, že se počet zahraničních vinařství využívajících Instagram zvýšil, neboť 

Instagram se od prosince 2014 se 300 miliony uživatelů dostal na 1 miliardu v roce 2018 

(Iqbal, 2020). Změny budou s velkou pravděpodobností patrné i u Pinterestu. 

 

Pinterest měl na konci roku 2019 335 milionů aktivních uživatelů (Press release, 2020). 

Největší část, stabilně téměř 90 mil., jich pochází z USA, které zaznamenaly osmiprocentní 

nárůst oproti předchozímu roku, skokový nárůst ze 184 mil. na 247 mil. zaznamenal růst 

uživatelů mimo USA (Press release, 2020). V České republice je k roku 2019 počítáno přes 

milion aktivních uživatelů Pinterestu (Blahout, 2019), což značí více než pětinásobný nárůst 

oproti roku 2016 (Lorenz, 2020). Ačkoliv většina uživatelů může vnímat Pinterest jako zdroj 

inspirace, skrze tuto platformu stále více lidí také uskutečňuje nákupy. Vzhledem k tomu, že 

tuto platformu v ČR využívají pouze 2 % vinařství, a ani ta na aktivní a pravidelné bázi, je 

zde příležitost k využití. 

 

 

Tabulka 4 

Vnímaná důležitost sociálních médií, průměr: 

6 bodová škála, 1 = absolutně nedůležitá, 6 = velmi důležitá. 

  Německo USA Nový Zéland Austrálie ČR 

Průměrná důležitost 3,49 3,8 3,89 4,42 4,7 

 

Zdroj zahraničních dat: Szolnoki, 2018 

 

Kromě využívaných platforem sociálních médií se výzkum zabýval také rozdíly mezi 

vnímáním role sociálních médií pro vinařství. Tyto rozdíly jsou nejvíce viditelné 

v porovnání Tabulky 3 s Grafy 13 a 14. Ačkoliv americká vinařství využívají nejvíce 

sociálních médií, v průměru je nepovažují za tak důležitá jako česká, australská nebo 
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novozélandská vinařství. Německá vinařství označovala důležitost sociálních médií jako 

nejnižší, v průměru dosahovala hodnoty 3,49, což odpovídá odpovědi spíše důležitá.  

 

 

6.2. Shrnutí 

Výzkum se snažil odpovědět na otázku, jak česká vinařství využívají sociální média, které 

komunikační kanály a které platformy sociálních médií využívají, jaká je hlavní motivace a 

jaké jsou překážky, jestli koreluje vnímání důležitosti s reálnou implementací sociálních 

médií, zda velikost vinařství ovlivňuje míru používání sociálních médií a všechna tato 

zjištění zasadit do zahraničního kontextu. 

 

Výzkumná otázka 1 se ptala na to, které komunikační kanály využívají česká vinařství pro 

svou komunikaci se zákazníkem. Z odpovědí vyšlo najevo, že nejpoužívanějšími 

komunikačními kanály mezi českými vinařstvími jsou s 90% adopcí e-mail, osobní 

komunikace, vlastní webové stránky a telefon. Tradiční komunikace převažuje také u 

vinařství z Německa, USA, Nového Zélandu a Austrálie. Pošta je ze všech zemí využívaná 

nejvíce německými vinařstvími, kde konkrétně činí 84,4 %, v porovnání s 37 % v USA, 30 

% v Oceánii a 11 % v ČR. Německo na druhou stranu nejméně ze všech zkoumaných zemí 

využívá sociální média, adopce zde činí 46,2 %, s čímž souhlasí také výzkumy z předchozích 

let (Kolb, 2016; Szolnoki, 2014). Využívání newsletteru jakožto formy komunikace je 

nejviditelnější u mimoevropských zemí, tedy u Spojených států, Nového Zélandu a 

Austrálie, Německo a Česká republika tuto formu komunikace využívají z 34, resp. 20 %. 

V České republice, Německu a USA používají vinařství telefonní komunikaci více než na 

Novém Zélandu a v Austrálii, kde telefon využívá přibližně polovina vinařství. 

V implementaci osobní komunikace a emailu mezi vinařstvími z porovnávaných zemí 

výrazné rozdíly nepanují. 

 

Míra využívání sociálních médií v ČR se pohybuje okolo 80 %, což je o 12 % více než 

průměr z pěti sledovaných zemí. Výzkumná otázka č. 2 měla za cíl definovat jednotlivé 

platformy sociálních médií. Z výsledků vyplývá, že nejvíce používanou platformou je 

sociální síť Facebook, kterou využívá 85 % vinařství, dále Instagram s 60% adopcí a 
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YouTube, na kterém sdílí obsah 24,2 % vinařství. Blog využívá téměř desetina vinařství, 

Twitter 5,3 % a Pinterest 2,1 % vinařství. 

 

V USA využívá sociální média 87 % vinařství, na Novém Zélandu a v Austrálii je to 63 %, 

Německo vykazuje adopci o něco nižší než 50 %. U všech zemích je shodná vysoká míra 

implementace Facebooku, který je globálně nejoblíbenější platformou sociálních médií na 

mezi uživateli. Ve využívání ostatních platforem se země liší. Markantní je rozdíl mezi 

Evropou na jedné straně a Amerikou a Oceánií na straně druhé. Evropská vinařství používají 

méně YouTube, Twitter a blogy. Vinařské blogování je v USA a Oceánii o 50 % častější než 

u českých a německých vinařství. V ČR a Německu využívá Twitter jedno z deseti vinařství, 

u USA, Austrálie a Nového Zélandu je to v průměru více než šestinásobek. Využívání 

Pinterestu není mezi evropskými vinařstvími zvykem, využívají ho méně než 2 % 

respondentů. Na druhou stranu Instagram je českými vinařstvími druhou nejpoužívanější 

platformou s 60% mírou adopce. 

 

Výzkumná otázka 3 se hledala důvody a překážky, se kterými se vinařství setkávají při 

implementaci sociálních médií. Motivací pro používání sociálních médií je v ČR nejčastěji 

komunikace směrem k zákazníkovi, zisk nových zákazníků a poskytnutí informace o 

události. Polovina českých vinařství používá sociální média pro PR, 28 % poskytuje skrze 

sociální média zákaznický servis. Více než desetina českých vinařství poté komunikuje skrze 

sociální média mezi sebou. Mezi nejfrekventovaněji překážky využívání sociálních médií 

česká vinařství jmenovala časovou náročnost (52,7 %), malou zpětnou vazbu (38,7 %), 

obtížnost vytváření a sdílení obsahu a náročnost získání nových fanoušků (obě shodně 

22,6 %). Technickou obtížnost zmiňuje pouze 5,4 % vinařství, což dokládá, že vinařství 

z velké většiny chápou technické aspekty sociálních médií. Pětina vinařství nevidí pozitivní 

vliv sociálních médií na prodej, 7,5 % deklaruje, že se celkově nevyplácí. 

 

Více než 70 % českých vinařství komunikuje se zákazníkem skrze jednu nebo dvě platformy 

sociálních médií. 15 % využívá 3 platformy, více než čtyři má řádově každé desáté vinařství. 

S počtem platforem souvisí také čas, který vinařství stráví tvorbou obsahu. Třetina českých 

vinařství věnuje tvorbě obsahu méně než 2 hodiny týdně, 45 % 2-5 hodin, 20 % 5-10 hodin 

a více než 6 % českých vinařství věnuje tvorbě obsahu více než 10 hodin týdně. 
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Výzkumná otázka 4 se ptala na to, jak česká vinařství vnímají sociální média. Tři čtvrtiny 

českých vinařství vnímá sociální média jako důležitá, jen 15 % označuje sociální média spíše 

jako spíše nedůležitá až zbytečná. V průměru chápou vinařství v ČR sociální média jako 

důležitější než v Austrálii, na novém Zélandu, v USA nebo v Německu. Největší rozdíl 

v míře adopce a vnímání důležitosti je viditelný u amerických vinařství. 

 

Více než 50 % českých vinařství placenou reklamu na platformách sociálních médií 

nevyužívá. Téměř polovina respondentů využívá placenou reklamu, 30 % na jedné 

platformě, 20 % na více platformách. Co se týče ROI, pětina českých vinařství vidí ve 

využívání sociálních médií návratnou investici, 38 % je v tomto ohledu vnímá jako spíše 

užitečné. Podle více než pětiny českých vinařství se investice do sociálních médií nevyplatí. 

Tento závěr byl potvrzen i při jmenování problematických aspektů sociálních médií, kdy 

20,4 % vinařství prohlásilo, že sociální média nemají vliv na prodej. Z pohledu návratnosti 

investice jsou tak česká vinařství váhavější než při obecném hodnocení důležitosti sociálních 

médií. Na druhou stranu, více než 42 % vinařství v ČR nezná analytické nástroje pro 

zhodnocování a optimalizaci komunikace, téměř třetina je zná, ale nevyužívá. 

 

Pátá otázka se ptala na to, jestli existuje vztah mezi velikostí vinařství a používáním 

sociálních médií. Při porovnávání korelace mezi velikostí vinařství a mírou adopce 

sociálních médií se potvrdil trend vyšší implementace sociálních médií mezi vinařstvími 

s největší roční produkcí, které byly patrné i v zahraničním výzkumu. U českých vinařství 

vyrábějících mezi 100 a 250 tis. l vína a nad 250 tis. l byla míra adopce sociálních médií 

100 %. Tento výsledek se dá odůvodnit předpokladem, že největší firmy disponují 

dostatkem lidského i finančního kapitálu a mohou investovat čas na pochopení komunikace 

skrze sociální média. U dvou kategorií s nejmenší produkcí, tedy kategorií do 15 tis. l vína 

ročně se míra adopce vyskytovala okolo 75 %. Tři ze čtyř vinařství využívajících sociální 

média ale není nízké číslo v poměru k výsledkům ze zahraničí. Mezi zahraničními 

vinařstvími od 5 do 12 ha byla implementace sociálních médií nejnižší, pohybovala se na 

hranici 60 %.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat současnou komunikaci českých vinařství skrze 

sociální média. Za pomoci dělení Kaplana a Haenleina byla oblast zájmu stanovena na tři 

kategorie sociálních médií nejčastěji využívaných ve vinařském sektoru, kterými jsou 

sociální sítě, obsahové komunity a blogy. Dále byl představen marketing a marketingová 

komunikace se zaměřením na specifika vinařského marketingu. Rešerše literatury ukázala, 

že v současnosti největšími výzvami pro vinařský sektor jsou globalizace na trhu vína a s ní 

spojený tlak na co nejnižší cenu, zvýšená konsolidace producentů za účelem získání co 

nejsilnější pozice na trhu, a proměnlivé vzorce chování zákazníků. 

 

Konzumenti vína čím dál častěji spoléhají na online zdroje informací při nákupním 

rozhodování. Velkou roli zde hraje online word-of-mouth, tedy doporučení od důvěryhodné 

osoby, které je ceněné zejména pro tak specifický a informačně bohatý produkt, jakým je 

víno. Motivací vinařství k adopci sociálních médií je možnost komunikace s potenciálním 

zákazníkem, možnost vytvoření povědomí o značce a zvýšení prodeje za použití pouze 

omezených finančních nákladů. Vedle nesporných výhod sociálních médií, kterými je jejich 

univerzální přístup, rychlost, dosah a nízké finanční náklady ale existují také překážky 

spojené s jejich používáním. Těmi jsou pro vinařství časová náročnost, obtížnost vytváření 

obsahu a vidina malé zpětné vazby. Mnohá vinařství si nejsou jistá ani návratností investice 

do sociálních médií vložené, některá se obávají negativních komentářů. 

 

Pro samotné zmapování situace v České republice byl vytvořen online dotazník na bázi 

podobných zahraničních výzkumů. Za účelem vyplnění dotazníku byla oslovena všechna 

vinařství v České republice, resp. všechna vinařství v databázi stránek Vína z Moravy, vína 

z Čech. Z odpovědí bylo použitelných 96, míra respondentů se tak blíží 15 % z celkového 

počtu vinařství na území ČR. Toto číslo bylo vyhodnoceno jako dostatečné, neboť 

v obdobných zahraničních studiích se počet respondentů pohybuje průměrně okolo 6,5 % 

z celkového počtu vinařství v dané zemi. 

 

Z 96 odpovědí vyplývá, že česká vinařství velkou měrou spoléhají na tradiční komunikační 

kanály, tedy na osobní komunikaci, e-mail a telefon, avšak adopce sociálních médií je 

v poměru s vinařstvími z Německa, Nového Zélandu či Austrálie poměrně vysoká. Vyšší 
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adopce sociálních médií panuje mezi největšími vinařstvími, zatímco u vinařství s nižší 

produkcí se pohybuje okolo 75 %. Česká vinařství hodnotí přítomnost na sociálních médiích 

jako důležitou, avšak vědomosti o všech možnostech, které jednotlivé platformy nabízí, se 

různí. Pětina vinařství např. uvádí, že nevidí vliv sociálních médií na návratnost investice, 

naprostá většina vinařství však nezná nebo nevyužívá analytické nástroje pro revizi a 

optimalizaci práce se sociálními médii. 

 

Nejrozšířenější sociální sítí mezi českými vinařstvími je Facebook, což je pochopitelné, 

vzhledem k tomu, že tuto sociální síť využívá nejvíce lidí i businessů po celém světě. Česká 

vinařství dále využívají Instagram, v současnosti velmi populární obsahovou komunitu, 

skrze kterou lze velmi jednoduše přesměrovat zákazníka na e-shop. Čtvrtina vinařství 

v České republice využívá YouTube, desetina publikuje obsah skrze blogy. V malé míře je 

zastoupen také Twitter, oproti vinařstvím v USA, Austrálii či na Novém Zélandu, kde 

Twitter využívají dvě třetiny vinařství, se však jedná o marginální číslo. Výsledky výzkumu 

dále ukazují, že velká vinařství s produkcí od 100 000 l vína ročně a výš, využívají sociální 

média bez výjimky, na druhou stranu pouze tři ze čtyř vinařství, která produkují do 15 000 l 

vína za rok, využívá sociální média pro svou marketingovou komunikaci. 

 

Zajímavý je počet vinařství na Pinterestu, který se v českém prostředí blíží nule, přičemž ani 

ta vinařství, která Pinterest mají, jej nepoužívají aktivně. Vzhledem k možnostem, které 

Pinterest nabízí pro podporu nákupu, i vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů v České 

republice, který není zanedbatelný, se tak pro vinařství objevuje příležitost k zaplnění této 

mezery. Podobný potenciál se nabízí i v možnosti využívání analytických nástrojů pro 

zhodnocení a optimalizaci komunikace skrze sociální média, které v kontextu českých 

vinařství spíše chybí. 

 

Přínosná je tato studie v několika směrech. Neexistuje předchozí výzkum, který by v sobě 

kloubil výzkum využívání jednotlivých platforem sociálních médií mezi firmami různé 

velikosti v rámci jednoho průmyslového sektoru a v mezinárodním měřítku (Szolnoki, 2018, 

s. 8). Výzkum mezi českými vinařstvími přispívá k prohloubení znalostí, která mohou 

přispět nejen akademikům, ale také vinařskému oboru v ČR, výsledky této studie totiž byly 

zaslány všem vinařstvím, která o ně v souvislosti s dotazníkem projevila zájem. 
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Summary 

The main goal of this thesis was to investigate the communication of Czech wineries via 

social media. Firstly, social media as a concept were introduced and separated into categories 

based on Kaplan and Haenlein’s division. Then, the three main categories relevant for winery 

communication, i.e. social networking sites, content communities and blogs were described. 

Similarly, the terms marketing and marketing communication were presented with specific 

attention to wine marketing. The literature review shows that the main challenges for 

contemporary wine makers worldwide are the globalisation of wine market, rising 

consolidation of wine producers and changing patterns of consumer behaviour. 

 

Nowadays, wine consumers rely more and more on online resources when deciding what 

wine to buy. Word-of-mouth plays a crucial role especially in wine purchase decision, 

because wine is such an information rich article. The main motivation for wineries to adopt 

social media is to communicate without intermediates straight to consumer, to raise brand 

awareness and to support sales while using only a limited amount of financial resources. 

Besides unquestionable benefits of social media such as their universal access, speed, reach 

and low-cost, there are some risks and difficulties connected to their adoption. Working with 

social media may be time consuming, it may be difficult to stay active and to create content 

on a daily basis, and the return of investment may be not foreseeable – many wineries 

struggle when evaluating the potential return of investment into social media, some are also 

worried about potential negative comments. 

 

In order to investigate the level of social media adoption amongst Czech wineries, an online 

survey based on literature review was created. All wineries from the Czech wineries, all 

wineries from the database of Wine of Czech Republic respectively, were contacted and 

asked to fill the questionnaire. In total 643 emails containing the questionnaire were sent, 96 

usable responses were collected. Thus, the response rate is close to 15 %, which was 

evaluated as sufficient, because the cover rate of comparable studies is 6.5 % on average. 

 

Results from 96 responses suggest that Czech wineries rely on traditional communication 

channels, i.e. personal communication, emails and phone, to a great extent. However the 

Czech wineries’ social media adoption is higher than the usage of social media in Germany, 
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New Zealand or Australia. Also, the highest social media adoption (100 %) is to be found 

among big producers of wine, i.e. wineries with production higher than 100 000 l of 

wine/year, while the level is around 75 % among wineries that produce up to 15 000 l/year. 

However the overall social media adoption among Czech wineries is 80 % which proves that 

wineries of all sizes use social media to a great extent. Although the presence on social media 

is important for Czech wineries, some of them lack clear understanding of how to effectively 

use them. Every fifth winery in the Czech Republic states there is no return of investment in 

using social media, nevertheless the vast majority of wineries does not know or does not use 

analytical tools in order to revise and optimise their social media use. 

 

The most popular social media among Czech wineries is Facebook, which correlates to other 

countries and is understandable due to Facebook’s popularity among users and businesses 

all around the world. Then, 60 % of Czech wineries use Instagram, the currently very popular 

content community which also facilitates sales. One quarter of wineries in the Czech 

Republic use YouTube, one in ten wineries shares content on blogs. There is a small number 

of Czech wineries using Twitter, however this number is rather marginal compared to the 

wineries in the US, Australia or New Zealand. The results also suggest that the number of 

Czech wineries which use Pinterest is close to zero, or that even those wineries who have 

implemented Pinterest are not very active when working with this platform. Due to the 

possibilities of Pinterest in regard of product sales, and due to the growing amount of users, 

which is close to one million in the Czech Republic, there is a clear opportunity for Czech 

wineries to fill this gap. 

 

Finally, this study is beneficial in several regards. Szolnoki et al. (2018, 9) implicate that 

there is need for further research concerning social media adoption in various countries and 

markets. This study answers the call when describing the social media adoption amongst 

Czech wineries and also comparing the results with wineries from the US, Germany, 

Australia and New Zealand. Also, this paper might be beneficial not only for researchers, 

but similarly it may serve Czech wineries to develop or evaluate and optimise their social 

media use. To do so, the results of the survey has been sent to all the wineries who asked for 

them. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník 

Na základě výzkumu Szolnokiho byl dotazník sestaven v březnu 2020, přičemž v některých 

otázkách byly upraveny pro české poměry. Před oficiálním odesláním dotazníku byly otázky 

poslány třem vinařstvím v rámci testování. V návaznosti na následné připomínky byly 

učiněny změny dílčích otázek. Vlastní dotazník vypadal následovně: 

 

Česká vinařství na sociálních sítích 

Tento dotazník vznikl pro potřeby diplomové práce v rámci oboru Mediální studia na 

Univerzitě Karlově. Obsahuje 14 otázek a má za cíl zjistit, jestli a jakým způsobem využívají 

česká vinařství sociální média pro komunikaci s koncovým zákazníkem. Dotazník zabere 

cca 5 minut. Přístup k datům má pouze autorka diplomové práce a vedoucí práce, všechny 

výstupy budou anonymizované. Výsledky pomohou zmapovat rozšíření sociálních médií 

v prostředí českých vinařství a zasadit jejich komunikaci do zahraničního kontextu 

- např. v Německu či v Austrálii jsou podobné výzkumy rozšířené, v Česku se zatím jedná 

o raritu. Pojďme to spolu změnit! 

 

 

1. Jméno vinařství (otevřená otázka): 

2. Velikost vinařství v hektarech k roku 2019: 

- do 3 ha 

- 3 - 15 ha 

- 15 - 25 ha 

- 25 - 50 ha 

- více než 50 ha 

3. Roční produkce vína (včetně vína z nakoupených hroznů): 

- do 1000 l 

- 1000 - 15 000 l 

- 15 000 - 50 000 l 

- 50 000 - 100 000 l 

- 100 000 - 250 000 l 

- nad 250 000 l 
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4. Jaké komunikační kanály využíváte ke komunikaci se zákazníkem? (Možnost 

vybrat více odpovědí zároveň.) 

- osobní komunikace 

- pošta 

- newsletter 

- sociální média 

- vlastní webové stránky 

- e-mail 

- telefon 

- Jiné 

5. Jaká sociální média používáte ke komunikaci se zákazníkem? (Možnost vybrat více 

odpovědí zároveň.) 

- Instagram 

- YouTube 

- Pinterest 

- žádná 

- Twitter 

- Facebook 

- Blog 

- Jiné 

6. Jak důležitá z pohledu Vašeho vinařství jsou sociální média? 

- 1 - velmi důležitá 

- 2 - důležitá 

- 3 - spíše důležitá 

- 4 - spíše nedůležitá 

- 5 - nedůležitá 

- 6 - absolutně nedůležitá 

7. Jaké jsou důvody, pro které využíváte sociální média? 

- komunikace směrem k zákazníkovi 

- poskytnutí informace o události 

- PR 

- komunikace s ostatními vinařstvími 

- zisk nových zákazníků 
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- poskytnutí zákaznického servisu 

- poskytnutí informace o degustaci 

- Jiné 

 

8. Kolik hodin týdně strávíte tvorbou obsahu na sociálních sítích? (Otevřená otázka.)  

9. Jak hodnotíte užitečnost (z pohledu návratnosti investice) sociálních médií pro 

propagaci Vašeho vinařství? 

- absolutně užitečná 

- velmi užitečná 

- spíše užitečná 

- spíše neužitečná 

- neužitečná 

- úplně zbytečná 

10. Jaké problematické aspekty si spojujete s používáním sociálních médií ke 

komunikaci vinařství? 

- časová náročnost 

- nemají vliv na prodej 

- obtížnost vytváření a sdílení obsahu 

- náročnost získání nových fanoušků 

- malá zpětná vazba 

- technická obtížnost (těžké pro používání)  

- celkově se nevyplácí 

- Jiné 

11. Jak důležitá je podle Vás přítomnost vinařství na sociálních sítích? 

- velmi důležitá 

- důležitá 

- spíše důležitá 

- spíše nedůležitá 

- nedůležitá 

- absolutně nedůležitá 

12. Znáte nástroje pro měření efektivity práce se sociálními médii (např. LikeAlyzer, 

Hootsuite, Google Analytics)? 

- Ano, ale v rámci vinařství je nevyužíváme. 
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- Ano, v rámci vinařství je využíváme. 

- Ne 

- Jiné 

13. Využíváte placenou propagaci na sociálních sítích? 

- Ne 

- Ano, na jedné platformě. 

- Ano, na více platformách. 

- Jiné 

 

14. Jméno kontaktní osoby vinařství a emailová adresa pro zaslání anonymizovaných 

výsledků výzkumu (otevřená otázka) 

 

Díky za Váš čas a úsilí! 

Výsledky výzkumu Vám budou zaslány na vyplněnou emailovou adresu během června 

2020. 

 

 

Příloha 2: Analytické nástroje na měření efektivity a uživatelských 

preferencí v sociálních médiích (seznam) 

 

Přehled nejpoužívanějších analytických nástrojů 

 

Buffer, Hootsuite, Google Analytics, Talkwalker, TapInfluence, Brand24, Klear, Keyhol, 

Quintly, IBM Watson Personality analytics, BuzzSumo, Funnel.io, nTuitive.social, Sprinklr, 

Website Grader, MeetEdgar, MavSocial, ZohoSocial, Lithium, Social report, SumAll, Social 

Mention, Cyfe, Sendible, Eclincher, SproutSocial, AgoraPulse, Bit.ly, Everypost, Socedo, 

Socialoomph, and Fanpage Karma. Existují také analytické nástroje, které se soustředí pouze 

na jednu platformu, např. Twitonomy a Postchuo pro Twitter, Komfo, Sociograph.io, 

LikeAlyzer a AdEspresso pro Facebook, a Owlmetrics, Storyjeap a SocialDrift pro 

Instagram (Costopoulou, 2019, s. 381). 
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Tabulka analytických nástrojů pro sociální média 

Tabulka 5 

Platforma 

sociálních médií 

Název analytického 

nástroje 
Sektor 

Facebook 
Sociograph.io Obchod, radiologie 

LikeAlyzer Turismus 

Pinterest ViralWoot Data management & big data 

Twitter 
Followerwonk Zdravotnictví 

Twitonomy Social Media (SM) marketing 

Všechna sociální 

média 

Hootsuite SM marketing 

Google Analytics E-komerce, turismus, knihovny 

Talkwalker Business a marketingový výzkum 

Brand 24 Strart-upy 

Quintly Turismus 

BuzzSumo Zdraví, webové stránky 

Website Grader Webové stránky 

MavSocial Turismus 

SumAll Knihovnictví 

Social Mention Móda, SM networking 

Sendible 
SM marketing, SM manažerské 

nástroje 

AgoraPulse Fitness 

Fanpage Karma 
Komunikace značky, SM marketing, 

vinařský turismus 

Tabulka vytvořená podle Costopoulou, 2019, s. 382 


