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Anotace 

Tato diplomová práce se věnuje blogům a jejich komercionalizaci, jevu, který je fenoménem 

on-line světa posledních let. Cílem práce je prozkoumat několik českých lifestyle blogů 

a zjistit, jaká je zde míra komerčního obsahu a jak na tento obsah reaguje publikum, zároveň 

také, jak se ke komerčnímu obsahu staví samy autorky blogů. V úvodu práce je popsán vznik 

a vývoj blogů, a to v českém i celosvětovém měřítku. Zmíněny jsou také charakteristické 

rysy blogů z různých úhlů pohledu na danou problematiku. Vznik a rozvoj blogů je zasazen 

do kontextu událostí, které tento vznik vůbec umožnily. Dále je pozornost věnována procesu 

komercionalizace obsahu na blozích a možnostem, jak blog a jeho obsah monetizovat. Důraz 

je kladen především na detailní popis influencer marketingu a jeho aktuálního fungování, 

ovšem rozebrán je také affiliate marketing a využívání nástrojů public relations na blozích. 

Výzkumná část pak poskytuje vhled do aktuálního světa českých lifestyle blogů a jejich 

komercionalizace. Nejprve detailně popisuje vybrané blogy a zasazuje je do kontextu české 

blogosféry, poté na základě detailní obsahové analýzy popisuje, jaká je míra komerčního 

obsahu na vybraných blozích a jak na něj reaguje publikum. Závěrečná část výzkumu 

vychází z analýzy rozhovorů se dvěma autorkami, které sdílely své názory 

na komercionalizaci a strategii publikování komerčního obsahu. Výsledky výzkumu 

poskytují aktuální sondu do prostředí českých blogů a jejich komercionalizace, z pohledu 

autorek a okrajově i čtenářů.  

Annotation 

This thesis is devoted to blogs and their commercialization, a phenomenon of the on-line 

world for last few years. The aim of this work is to explore several Czech lifestyle blogs 

and to find out how much commercial content there is, also how the audience reacts to this 

content as well as how the bloggers themselves approach commercial content. In the 

beginning the development of blogs is described, both in the Czech and global environment. 

The characteristic features of blogs from different perspectives on the issues are also 

described. The development of blogs is then set in the context of events that made it possible 

at all. Furthermore, attention is paid also to the process of commercialization of content on 

the blogs and the possibilities monetizing the blogs’ content. Emphasis is placed primarily 

on a detailed description of influencer marketing and its current situation, but it also 

discusses affiliate marketing and the use of public relations tools on blogs. The research part 

provides an insight into the issue of Czech blogs and the current blogosphere. First the 



 

 

chosen blogs are described and set in the context of the Czech blogosphere, then, based on 

a detailed content analysis, the level of commercial content on the selected blogs is described 

as well as how the audience reacts to it. The final part of the research is based on an analysis 

of interviews with two authors who shared their view on commercialization and the strategy 

of publishing commercial content. The results of the research provide a deep insight into the 

environment of Czech lifestyle blogs and their commercialization, from the point of view of 

authors and, marginally, readers. 
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Blog, blogosféra, Web 2.0, komercionalizace, influencer marketing, affiliate marketing 
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Úvod 

 

 Několikaletá téměř dennodenní konzumace obsahu českých i zahraničních blogů  

a zároveň bakalářské studium marketingu přivedlo autorku k tématu této diplomové práce. 

Blog je podle těch nejjednodušších definic on-line deník1 nebo platforma k pravidelnému 

zveřejňování vlastních názorů na internetu 2 , která je v současné době na vysoké 

technologické i profesionální úrovni. Profesionalizace blogů, proces, kterého jsme jako 

konzumenti blogového obsahu svědky v posledních letech, přinesl také jev, který je dnes 

označován jako komercionalizace, neboli „rozvíjení obchodu“ či „řízení směrem k zisku .3“

V průběhu času tak vznikly jak rozličné možnosti pro umístění tradiční on-line reklamy 

na blogu, tak pro spolupráci se samotnými autory blogu. Dynamický rozmach blogové scény 

zažila Česká republika po vzoru celého světa, uživatelé internetu blogy využívají 

k zábavě, ale také si tam chodí pro rady, názory nebo recenze z rozmanitých oblastí. Před 

pár lety se ovšem rozšířily sociální sítě a pozornost a tím i komerční obsah se přesunuly 

částečně na ně, což přineslo určitou změnu do světa blogů. Mnoho blogerů se totiž přesunulo 

na sociální sítě, především Instagram, kde je tvorba obsahu rychlejší a jednodušší.  

 Autorku zájem o blogy a jejich využití v marketingu přivedl k výzkumu, který si 

kladl za cíl prozkoumat několik českých lifestyle blogů a zjistit, jaká je zde míra 

sponzorovaného a komerčního obsahu a jak na tento obsah reaguje publikum a zároveň také, 

jak se ke komerčnímu obsahu staví samy autorky blogů. Úzká kategorie lifestyle blogů byla 

vybrána záměrně s úmyslem poskytnout komplexní a detailní pohled na tuto problematiku 

s případným možným dalším rozšířením na další kategorie, neboť stabilně populární jsou 

také například blogy módní nebo food blogy. Cílem této diplomové práce je především 

poskytnout detailní vhled do aktuálního fungování českých lifestyle blogů a jejich nástrojů 

k monetizaci se zaměřením na influencer marketing.  

 Tato diplomová práce svým tématem rozšiřuje či mírně navazuje na několik již 

starších akademických prací, které se v určité míře věnovaly podobnému tématu 

 
1 ŠEMBEROVÁ, Kristýna. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky, s. 79. Praha: Karolinum, 2009 
2 ŠEMBEROVÁ, Kristýna. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky, s. 79. Praha: Karolinum, 2009 
3 LAURELL, Christofer. Commercialising Social Media - A Study Of Fashion (Bblogo)spheres. Stockholm, 

2014. Disertace. Stockholm University School Of Business, s. 19. ISBN 978-91-7447-769-7  
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souvisejícímu s komercionalizací blogů. Jednou z nich je diplomová práce Vladimíry 

Cikánkové České blogy jako součást reklamy? Analýza vybraných blogů a rozhovorů 

 s jejich autorkami, která se věnovala především tomu, jak ke komerčnímu obsahu přistupují 

autorky blogů napříč blogosférou, tedy blogy s různými tématy. Ivona Souralová se věnovala 

především tématu módy a ve své práci Fenomén a výzkum módních blogů zjistila, že rozvoj 

spolupráce mezi blogery a módními značkami existuje, a to už v roce 2011. 

V neposlední řadě je na místě zmínit ještě Terezu Pokornou, která se věnovala video blogům 

ve své práci Analýza faktorů ovlivňujících komunikaci v prostředí nových médií 

na příkladu YouTube Beauty komunity. 
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I. Teoretická část 

1. Vymezení pojmu blog  

 

 Co se týče jednotné definice blogu, jedná se o vcelku složitou oblast, neboť každý 

chápe blog jinak, váže ho k němu jiný vztah a jiný pohled. Předtím, než bude pozornost 

věnována definicím blogů od několika autorů, kteří se této oblasti věnují, bude popsáno, 

díky čemu vůbec blogy jako takové vznikly. 

Blogosféra a zároveň sociální sítě jsou založeny zjednodušeně na skutečnosti, že se 

každý uživatel internetu může účastnit procesu publikace, a to pomocí speciálních médií, 

kterým se někdy říká Web 2.0, ač je toto pojmenování poněkud nepřesné.4 Web 2.0 je 

především druhým stupněm vývoje webu nebo jinými slovy další generací webových služeb, 

kdy je rozmazána hranice mezi tvůrci a konzumenty obsahu. Obsah tedy může být vytvářen  

a sdílen samotnými uživateli. Termín web 2.0 byl rozšířen po roce 2004, kdy byl použit na 

stejnojmenné konferenci v San Franciscu. Ač se tento pojem vyskytoval již dříve, zmíněná 

konference pomohla k jeho popularizaci a rozšíření.5 6 Web 2.0 tvoří v podstatě kostru, která 

čeká na naplnění obsahem, který vytváří sami uživatelé, přičemž každý uživatel sám zvolí, 

zda se na tvorbě bude podílet či bude obsah pouze konzumovat.7 Nástup Webu 2.0 tedy dal 

vzniknout tzv. blogosféře a weblogům, zkráceně blogům, ale také například Wikipedii či 

sociálním sítím, kam řadíme například Facebook a Twitter.8  

 Pojem blog sám o sobě má, jak již bylo zmíněno, mnoho definicí od nejrůznějších 

autorů, kteří na blog nahlíží z různých úhlů pohledu. Několik vybraných bude zmíněno 

v následujícím textu. Antonín Pavlíček (2010) ve své publikaci Nová media a sociální sítě 

tvrdí, že jednotná a stručná definice blogu je velmi složitá, poněvadž blogy tvoří velmi 

„široké a diferenciované pole“, a tak se jejich podoba velmi liší. Spektrum blogů sahá 

od osobních deníčků po oficiální zpravodajské weby politických kampaní či firem. Také, 

 
4 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 191. ISBN 

978-80-247-3452-1. 
5 KASÍK, Pavel. Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky, s. 147. Praha: Karolinum, 2009  
6 FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 

69. ISBN 978-80-7261-237-6. 
7 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 192. ISBN 

978-80-247-3452-1. 
8 Tamtéž, s. 191. 
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blog může mít jednoho i více autorů, může se zde vyskytovat prostor pro komentáře, ale 

nemusí, různí se také formát blogů – od stručného seznamu odkazů po dlouhé texty autorů.9 

Erik Möller blog definuje, jak uvádí Šemberová (2009), jako veřejné on-line deníky psané 

jednou nebo více osobami. 10  Nahlíží na něj také jako na „nejoblíbenější platformu 

k pravidelnému zveřejňování vlastních názorů na internetu“.11  

 Velmi podrobně se definici blogu věnuje Jill Walker Rettberg ve své publikaci 

Blogging (2008), a tak bude zmíněno ještě několik postřehů tohoto autora. Jako základní 

definici Rettberg uvádí, že původní označení blogu, tedy weblog, je spojením slov web 

a log12 Podle Antonína Pavlíčka (2010) se weblog dá přeložit jako webový záznam nebo 

záznamník.13 Rettberg (2008) tvrdí, že pokud chceme vědět, co je to blog, je potřeba se 

podívat na několik konkrétních, a to ideálně během delšího časového úseku. Také zmiňuje, 

že je rozdíl ve vnímání blogu pro čtenáře, který si přečte jeden článek, a pro čtenáře, který 

daný blog či blogy čte kontinuálně po delší dobu. Jako podstatné vidí Rettberg také to, že 

blog není čten pouze pro to, co je v něm psáno, ale je vnímán jako celek psaného, designu, 

odkazů a spojení s blogerem.14  

Dle spojení s blogerem, typu příspěvků a účelu blogu mohou být blogy podle 

Šemberové (2009) rozděleny na veřejné a privátní. Privátní blogy informují o osobním 

životě autora a mají primárně zábavní a informační funkci, oproti tomu veřejné blogy nejsou 

pevně spjaty s autorema řadíme mezi ně například tzv. klogy neboli knowledge blogy, které 

zakládají akademici o různých tématech. 15 

 

 

 
9 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, str. 102. ISBN 978-80-245-

1742- 
10 ŠEMBEROVÁ, Kristýna. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky, s. 79. Praha: Karolinum, 2009 
11 Tamtéž, s. 113. 
12 RETTBERG, Jill Walker. Blogging: Digital media and society series. Cambridge, 2008, s. 17. ISBN 978-

0-7456-4134-8. 
13 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 102. ISBN 978-80-245-

1742- 
14 RETTBERG, Jill Walker. Blogging: Digital media and society series. Cambridge, 2008, s. 4. ISBN 978-0-

7456-4134-8. 
15 ŠEMBEROVÁ, Kristýna. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky, s. 79. Praha: Karolinum, 2009 
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2. Historie blogu  

 

Rettberg (2008) uvádí, že prvně byl pojem blog jakožto druh webové stránky použit 

v roce 1997. 16  Předtím, na počátku 90. let, byl tento termín používán pro jiné účely. 

Referoval osobám, které webovou stránku spravovaly, o jejích uživatelích.17  

První blogy se na internetu začaly objevovat v polovině 90. let 20. století, a to pod 

označením on-line deníky. Kristina Šemberová ve svém článku Není blog jako blog (2009) 

uvádí jako jedny z prvních blogů ten Simona Gislera nebo Justina Halla, oba vznikly v roce 

1994.18 Blog Justina Halla byl v počátcích velmi odlišný od toho, co očekáváme od blogu 

dnes. Blog tehdy obsahoval autobiografii Hallova života, která sestávala pouze z prokliků 

a velmi dobře strukturovaných odkazů, jež na sebe navzájem navazovaly.19  

Původně se blogy rozdělovaly na linkblogy a deníky. První zmíněné sestávaly 

především ze seznamů linků a odkazů na další webové stránky, oproti tomu deníkové blogy 

kombinovaly deníčkové zápisky, komentáře a odkazy a jejich hlavní funkcí bylo pobavit 

čtenáře.20 Rettberg doplňuje informace o tom, že v počátcích blogů na ně bylo nahlíženo 

jako na statické stránky, což je velký rozdíl oproti přítomnosti, kdy uživatelé očekávají, že 

se obsah blogu neustále mění a objevuje se na něm něco nového.21  

Stěžejní událostí pro rozvoj blogosféry a blogů celkově bylo zveřejnění nástroje Blogger 

v srpnu roku 1999. Blogger dal blogům nové rozhraní a vzhled, který již připomínal blog 

takový, jaký ho známe dnes, a také ovlivnil vývoj blogů v dalším období. Platforma Blogger 

nabídla autorům rozhraní sestávající z prostorů pro nadpis a samotný text příspěvku podle 

rozhodnutí autora. Jiné systémy pro blogery, například Metafilter, měly více rigidní systém 

s přesně danými pokyny pro autora. 22  Vznik těchto blogovacích systémů byl součástí 

 
16 RETTBERG, Jill Walker. Blogging: Digital media and society series. Cambridge, 2008, s. 17. ISBN 978-

0-7456-4134-8. 
17 Tamtéž, s. 24. 
18 ŠEMBEROVÁ, Kristýna. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky, s. 164. Praha: Karolinum, 2009 
19 RETTBERG, Jill Walker. Blogging: Digital media and society series. Cambridge, 2008, s. 23-24. ISBN 

978-0-7456-4134-8. 
20 ŠEMBEROVÁ, Kristýna. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky, s. 164-165. Praha: Karolinum, 

2009 
21 RETTBERG, Jill Walker. Blogging: Digital media and society series. Cambridge, 2008, s. 23. ISBN 978-

0-7456-4134-8. 
22 Tamtéž, s. 27. 
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procesu posunu blogů od seznamu odkazů k více esejistické formě. Zároveň tyto platformy 

nechaly odstartovat prudký rozvoj blogů. To vedlo až k tomu, že slovo blog bylo zvoleno 

slovem roku 2004 na základě prvního místa mezi nejvyhledávanějšími slovy ve slovníku 

Merriam-Webster.23  

Rok 2004, jak je výše zmíněno, byl pro rozvoj blogů také podstatným, protože se 

o pojem blog velmi zajímala veřejnost – dá se tedy předpokládat, že se jednalo jak 

o čtenáře, tak potencionální budoucí autory blogů. Počet blogů totiž od tohoto roku včetně 

prudce stoupal, jak zaznamenal vyhledávač Technorati.com.24  

3. Charakteristika blogů  

 

Osobnost jako hlavní charakteristiku blogu zdůrazňuje Miloš Čermák (2009), který 

blogy přirovnává k osobním a literárním deníkům, jež vznikaly již v 18. století.25 Blog jako 

internetový zápisník či deníček popisují také autorky Přikrylová a Jahodová (2010), jedná 

se podle nich o jednoduché webové stránky, jež jsou často bez grafiky a představují osobní 

názory jednoho či více autorů a současně vytváří platformu pro další komunikaci.26 Na rozdíl 

od běžných webových stránek blogy mají své společné charakteristické znaky, jimiž se 

odlišují, patří mezi ně vlastní informační obsah, oddíl s komentáři od čtenářů, možnost 

registrace pro odběr novinek a tematické archivy sloužící k roztřídění jednotlivých 

příspěvků.27 Evan Williams, spoluzakladatel platformy Blogger.com, charakterizuje blog, 

jak uvádí Rettberg (2008), třemi slovy, kterými jsou frekvence, stručnost a osobnost.28  

Marketingový slovník marketingterms.org blog definuje jako častou 

a chronologickou publikaci osobních myšlenek a webových odkazů, přičemž se neustále 

zvyšuje jeho potenciál pro marketingové aktivity.29 Huang (2007) ve své práci zmiňuje, že 

 
23 Tamtéž, s. 29. 
24 Tamtéž, s.29. 
25 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009, str. 36. 
26  PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada), s. 242. ISBN 978-80-247-3622-8. 
27 BYRON, D. L. a Steve BROBACK. Blogy: publikuj a prosperuj: blogování pro váš business. Praha: Grada, 

2008. ISBN 978-80-247-2064-7. 
28 RETTBERG, Jill Walker. Blogging: Digital media and society series. Cambridge, 2008, s. 21. ISBN 978-0-

7456-4134-8. 
29  MarketingTerms.com: Blog. Marketingterms.com [online]. [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: 

https://www.marketingterms.com/dictionary/blog/ 
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z marketingového hlediska je blog novou a velmi zajímavou platformou pro marketingové 

aktivity, avšak také velmi nekontrolovatelnou, přičemž se dá využít mnoha způsoby.30    

4. Komercionalizace blogů 

 

 Jak již bylo zmíněno v textu výše, na blog se dá nahlížet také jako na potenciální 

marketingový nástroj či reklamní prostor. Způsobů, jak využít blog pro marketingové účely, 

je mnoho. Od doby, kdy vznikaly první blogy, se počet těchto způsobů postupně navyšoval. 

V dnešní době, kdy jsou blogy na vysoké technologické i profesionální úrovni, vznikají jak 

rozličné možnosti pro umístění tradiční on-line reklamy, tak pro spolupráci 

se samotnými autory blogu. Dalo by se říci, že blogy po dobu své existence neustále 

procházejí profesionalizací, ale také komercionalizací, jež souvisí s umisťováním různých 

druhů reklamy do jejich prostoru, a komodifikací, neboť se z celého blogu či jeho 

jednotlivých příspěvků stává, či může stát, zboží. Počátky komercionalizace blogů popisuje 

Pavel Kasík (2009) jako fakt, že živit se psaním najednou mohl každý, a tak je pochopitelné, 

že případnou rentabilitu blogu přijali autoři s nadšením, zároveň je možné, že tato skutečnost 

přilákala další nové autory. 31  Více blogu jako marketingovému nástroji bude věnován 

prostor v nadcházejících odstavcích, kde budou rozebrány možnosti, jak je možné blog jako 

marketingový nástroj využívat. Mezi marketingové nástroje spojované s blogy se řadí 

influencer marketing, affiliate marketing a bannerovou reklamu. Blog se dá dobře využívat 

i při aktivitách spojených s public relations.   

Komercionalizace je ve svém původním významu „rozvíjení obchodu“ nebo také 

„řízení směrem k zisku“, jak zmiňuje Laurell (2014) ve své práci Commercialising Social 

Media.32 V rámci blogů je komercionalizace často spojována s navazováním spolupráce 

mezi blogerem a značkou, tedy influencer marketingem. Tomu bude v této práci věnován 

prostor především, ovšem jako podstatné autorka považuje zmínit také další možnosti, jak 

blog zapojit do marketingových kampaní či jak z blogu vytvořit byznys, který vydělává. 

I proto je do kapitoly, jež se věnuje reklamě na internetu, zařazena bannerová reklama 

 
30 HUANG, Ch. – Schen, Y. – Lin H. – Chang, S.: Bloggers' Motivations and Behaviors: A Model. Journal of 

Advertising Research [online]. 2007, vol. 47, issue 4, str. 472 [cit. 2019-10-27].  
31 KASÍK, Pavel. Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. 

Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. S. 159 – 160. Praha: 

Karolinum, 2009. 
32 LAURELL, Christofer. Commercialising Social Media - A Study Of Fashion (Bblogo)spheres. Stockholm, 

2014. Disertace. Stockholm University School Of Business, s. 19. ISBN 978-91-7447-769-7  



 

 10 

a affiliate marketing, což jsou formy reklamy, se kterými se na českých blozích můžeme 

v současnosti běžně setkávat. Mimo to jsou blogy využívány také jako kanál pro komunikaci 

s komunitou zákazníků určité značky, tedy pro aktivity spojené se vztahy s veřejností. 

Komercionalizace blogů je ovšem spojena také s komerčním obsahem, jehož vznik nebyl 

podmíněn finanční či nefinanční odměnou. 

Jak zmiňuje Laurell (2014), pro sociální sítě a blogy je typické a stěžejní to, že jejich 

hodnotu tvoří nejen autor, ale také publikum.33 Dá se předpokládat, že schopnost publika 

ovlivnit chod dané značky či firmy může být obrovská. Konzumenti, kteří pomáhají tvořit 

blogy jejich čtením a zapojováním se do diskuzí, mohou svými preferencemi například 

nasměrovat nadcházející trendy v určité oblasti. 34  Komercionalizace a marketingové 

nástroje používané na blozích jsou tak samozřejmě úzce spjaty s publikem, které je cílovou 

skupinou těchto aktivit a které určuje úspěšnost jednotlivých aktivit. To je třeba si uvědomit 

vždy při analýze či jen mapování marketingových aktivit na blozích, neboť svou roli zde 

hraje nejen autor, tedy bloger, ale také publikum a jeho velikost a rysy. 

4.1. Influencer marketing 

 

Jednou z možností, proč využívat internet k marketingovým aktivitám, je budování 

vztahu a komunikace se zákazníky, potenciálními i těmi stávajícími. K tomu jsou v současné 

době využíváni mimo jiné právě také autoři blogů, se kterými značka může navázat různé 

druhy spolupráce. Tento přístup se nazývá influencer marketing, který je spojován 

především s blogy a sociálními sítěmi.  

Influencer je veřejně známá osoba, která má určitý vliv a svými názory, postoji 

a myšlenkami může ovlivňovat ostatní lidi, zpravidla určité skupiny.35 Ovšem vyskytuje 

se i jiný pohled na influencery. Například Pophal (2016) ve svém článku míní, že 

influencerem není pouze bloger nebo celebrita s vysokým počtem sledujících, ale v podstatě 

kdokoliv, kdo na své platformě umí vyprávět příběh, kterým ovlivňuje jiné lidi, i když jich 

může být jen hrstka.36  

 
33 LAURELL, Christofer. Commercialising Social Media - A Study Of Fashion (Bblogo)spheres. Stockholm, 

2014. Disertace. Stockholm University School Of Business, s.16. ISBN 978-91-7447-769-7 
34 Tamtéž, s.16. 
35 SVOBODA, Petr. Influencer. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Influencer 
36 POPHAL, Lin. INFLUENCER MARKETING: TURNING TASTE MAKERS INTO YOUR BEST 

SALESPEOPLE. EContent [online]. 2016, 39(7), 18-22 [cit. 2019-11-05]. ISSN 15252531.  
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Na základě počtu sledujících, respektive velikosti publika, existuje klasifikace 

influencerů do několika skupin. Nachum (2018) ve svém článku rozděluje influencery 

do čtyř hlavních skupin. Jako celebrity označuje ty s více než 1 milionem sledujících. Makro 

influenceři jsou pak podle něj ti, kdo mají mezi půl milionem a 1 milionem sledujících, 

skupiny middle influencerů pak tvoří ti, kdo mají okolo 100 tisíc sledujících. Jako mikro 

influencery označuje ty, kdo mají méně než 10 tisíc sledujících. Nachum (2018) ovšem 

vzápětí dodává, že právě mikro influenceři tvoří nejpočetnější skupinu názorových vůdců 

s různorodou skupinou sledujících. 37 Také další autoři se mikro influencery zabývají s tím, 

že jejich potenciál pro využití v marketingových kampaních může být velký. Například 

Maheshwari (2018) zmiňuje jako další skupinu tzv. nanoinfluencery, tedy ty, jejichž počet 

sledujících čítá zhruba okolo 1 tisíce sledujících. Jejich síla tkví právě v menší skupině 

sledujících uživatelů, kteří na svého nano influencera nahlíží jako na přítele, od kterého si 

rádi nechají poradit.38 

Influencer marketing neboli „identifikování a ovlivňování názorových vůdců (např. 

uznávané osobnosti ve svých oborech, celebrity), u nichž je pravděpodobnost, že budou 

hovořit o produktu a mají schopnost ovlivnit názory ostatních spotřebitelů“ 39  je 

v současnosti velmi oblíbená forma reklamy na blozích, potažmo sociálních sítích, poněvadž 

bloger, pro toto téma influencer, může být zdrojem řetězové word-of-mouth komunikace 

a často zvyšuje povědomí o značce či následný prodej.40 Přikrylová a Jahodová (2010) uvádí 

influencer marketing právě jako jednu z technik word-of-mouth marketingu vedle například 

buzz marketingu, virálního marketingu nebo product seeding, neboli distribuce vzorků 

produktu za účelem jeho otestování.41 Podle Wallera (2016) může být influencer marketing 

velmi rentabilním způsobem marketingu, jež umožňuje oslovit úzce zacílené skupiny 

uživatelů. 42  Samozřejmě je třeba zvolit vhodného influencera, platformu a podobu 

 
37 NACHUM, Eti. Why Micro-Influencers Increase Sales and How To Find Them. Jeff Bullas's 

Blog [online]. 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: https://www.jeffbullas.com/micro-influencers-increase-

sales-find/ 
38 MAHESHWARI, Sapna. Are You Ready for the Nanoinfluencers? New York Times [online]. 2018, 

11.11.2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2018/11/11/business/media/nanoinfluencers-instagram-influencers.html 
39 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada), s. 270. ISBN 978-80-247-3622-8. 
40 PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing: jak komunikovat na našem trhu. Brno: 

Computer Press, 2014, s. 140-142. ISBN 978-80-251-4152-6.  
41 Tamtéž, s. 270. 
42 WALLER, Neil. Beginner's Guide to .. Influencer Marketing. Creative Review [online]. 2016, , 12-13 [cit. 

2019-11-05]. ISSN 02621037. 
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spolupráce pro daný produkt či značku. Také je třeba zmínit, že ne pro všechny segmenty 

značek a firem je využití influencer marketingu vhodné. Jak konkrétně zmiňuje článek 

na mediaguru.cz z roku 2019, typicky se pro influencer marketing příliš nehodí k propagaci 

alkoholu nebo elektronických cigaret. 43  Velmi záleží také na konkrétní podobě 

sponzorovaného příspěvku, která hraje podstatnou roli v tom, zda se pro značku influencer 

marketing stane rentabilním. Jak již bylo zmíněno výše, stěžejní roli v tomto směru hraje 

také vhodný výběr influencera. 

Spolupráce s blogery navazují značky buď nárazově v rámci určité kampaně, nebo 

kontinuálně dlouhodobě na základě předem smluvených výstupů. Během kampaně 

s influencery se často stává, že spolupráce probíhá na několika platformách zároveň, 

například na blogu a sociálních sítích influencera.44  

Velkou výhodou využití influencerů v marketingové kampani je bezesporu možnost 

přesného cílení a autenticita obsahu. Podle Pophal (2016) je klíčem k opravdu úspěšné 

spolupráci nalezení vhodného influencera, který ideálně značku již zná, produkty od ní 

používá a v minulosti se o ní už zmiňoval.45  Autenticitu obsahu zmiňují Tereza Salte, 

blogerka a zakladatelka české agentury pro blogery Elite Bloggers, a Jakub Mařík, zástupce 

agentury BSNAP zaměřující se na influencer marketing, v rozhovoru pro bakalářskou práci 

Nicole Ehrenbergerové jako podstatnou při rozhodování firem, jaké marketingové techniky 

pro svou kampaň zvolí.46 

Na základě sjednané dohody je influencer za svou práci pro značku odměněn. První 

možností je tzv. barterová spolupráce, kdy je influencer za svou práci odměněn produkty, 

jimiž se kampaň zabývala.47 Druhou cestou je ohodnocení influencera finančně. Waller 

(2016) uvádí, že téměř každý influencer bude požadovat finanční kompenzaci za to, že 

propůjčuje své publikum a vybudovanou reputaci pro komerční sdělení.48 Výše finančního 

 
43 Spolupráce s influencery má pro značky svá úskalí [online]. 20.8.2019 [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/08/spoluprace-s-influencery-ma-pro-znacky-sva-uskali/ 
44 QUESENBERRY, Keith A. Social media strategy: marketing and advertising in the consumer revolution. 

Lanham, 2016, s. 93. ISBN 978-1-4422-5153-3.  
45 POPHAL, Lin. INFLUENCER MARKETING: TURNING TASTE MAKERS INTO YOUR BEST 

SALESPEOPLE. EContent [online]. 2016, 39(7), 18-22 [cit. 2019-11-05]. ISSN 15252531.  
46 EHRENBERGEROVÁ, Nicole. Využití internetových influencerů jako nástroj marketingu. Praha, 2018, s. 

20. Bakalářská práce (Bc.)  
47 POPHAL, Lin. INFLUENCER MARKETING: TURNING TASTE MAKERS INTO YOUR BEST 

SALESPEOPLE. EContent [online]. 2016, 39(7), 18-22 [cit. 2019-11-05]. ISSN 15252531.  
48 WALLER, Neil. Beginner's Guide to .. Influencer Marketing. Creative Review [online]. 2016, , 12-13 [cit. 

2019-11-05]. ISSN 02621037.  
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ohodnocení se zpravidla odvíjí od povahy kampaně, množství tvořeného obsahu, jeho 

složitosti, počtu sledujících či čtenářů a čtenosti. 

4.2. Affiliate marketing 

 

Přikrylová a Jahodová (2010) ve své publikaci uvádí, že affiliate marketing je 

specifický druh podpory prodeje uskutečňovaný prostřednictvím internetu. 49  „Jedná se 

o partnerství mezi internetovými stránkami prodejce výrobků nebo služeb (provozovatel 

affiliate programu) a stránkami, které tyto produkty doporučují a odkazují na ně (affiliate 

partner) 50“ 

 

Affiliate partneři pak dostávají zaplacenou provizi za úspěšná doporučení, 

povětšinou na základě předem domluveného procenta z prodeje. Affiliate marketing je 

specifický tím, že je vázaný na skutečné zrealizování prodeje, nikoliv na prokliky 

či zobrazení, jak to bývá u jiných forem marketingu na internetu. Pro provozovatele affiliate 

programu se jedná z mnoha důvodů o velmi efektivní marketingový nástroj.51 Marketingový 

portál mediaguru.cz nahlíží na affiliate marketing takto: „Affiliate marketing je pojem 

z internetového výkonnostního marketingu. Affiliate marketingem se označují veškeré 

marketingové aktivity odměňované procenty (nebo pevnou částkou) z prodeje výrobků 

či služeb (obvykle z objednávky či registrace). Poskytovatel reklamního prostoru 

(médium) je tak hodnocen provizí za skutečně proběhlé obchody.”52 Petr Frey (2011) uvádí, 

že se jedná o systém spolupráce mezi inzerenty a servery, které realizují kampaně inzerentů. 

Affiliate programy jsou podle něj založeny na principu výkonu, tedy platbách za předem 

jasně specifikované výkony.53  

 

Přikrylová a Jahodová (2010) ve své publikaci Moderní marketingová komunikace 

uvádí, že v zahraničí nabývá affiliate marketing jakožto forma podpory prodeje stále více 

 
49 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada), s. 239. ISBN 978-80-247-3622-8. 
50 Tamtéž, s. 239-240. 
51 Tamtéž, s. 240. 
52 Mediální slovník: Affiliate marketing. Media Guru [online]. [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/affiliate-marketing/ 
53 FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2011, 

s.197. ISBN 978-80-7261-237-6. 
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na významu, ovšem v České republice stojí spíše na okraji zájmu.54 Tato informace pochází 

z roku 2010 a je třeba si uvědomit, že od té doby jsme se i na našem trhu posunuli o kus dál, 

a tak je v současnosti tato forma marketingu vcelku běžnou praxí mezi českými blogery.  

 

Nespornou výhodou spolupráce mezi prodejcem a blogerem ve smyslu affiliate 

marketingu je to, že obě strany budou odměněny úměrně k tomu, jak je spolupráce úspěšná. 

Provozovatel affiliate programu zvýší své prodeje a bloger je odměněn díky velikosti svého 

publika a jeho důvěry v něj. Tato skutečnost může zvyšovat motivaci blogera nebo 

jakéhokoliv affiliate partnera. 

 

Každý e-shop si může vytvořit svůj vlastní affiliate program, či se přidat do sítě 

stránek, které jsou zaštitovány jednou agenturou. Příkladem takové sítě pod jedinou 

agenturou může být například britská agentura Awin či americký gigant mezi affiliate 

agenturami rewardStyle, pod který spadá přes 5000 značek z mnoha oblastí, příkladem 

mohou být módní značky River Island a Topshop, e-shop s oblečením Asos nebo e-bay.55 

 

Podstatné pro tuto diplomovou práci je zmínit vztah mezi influencer marketingem 

a affiliate marketingem. Autorka shledává problematiku v této oblasti v tom, že tyto dva typy 

marketingových nástrojů mohou být považovány za dvě odlišné podskupiny, 

či za jednu kategorii – influencer marketing – kam spadá mimo jiné i affiliate marketing. 

Co je v této oblasti ale jisté je fakt, že obě aktivity mohou být považovány  

za komercionalizaci obsahů blogů či sociálních sítí, neboť generují zisk a propojují 

influencera se značkami a jejich e-shopy. Hlavní rozdíly mezi podskupinami, pokud je  

za ně budeme považovat, jsou podle autorky shledávány v tom, že affiliate marketing je 

většinou aktivitou samotného influencera, který se rozhodne, že se chce zapojit do určitého 

affiliate programu a pomocí speciálních odkazů generuje zisk z aktivit ze své vlastní vůle. 

I v rámci affiliate marketingu je však možné navázat spolupráci s určitou značkou. 

Ta funguje většinou tak, že značka influencerovi navýší procentní zisk z proklikovosti 

odkazu výměnou za obsah na jeho platformách. Samotný influencer marketing 

se od affiliate marketingu liší v mnoha směrech. Například je zde vždy nutná komunikace 

 
54 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada), s. 240. ISBN 978-80-247-3622-8. 
55 RewardStyle [online]. [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: https://about.rewardstyle.com/about/brands/ 
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mezi značkou a influencerem, která předchází samotné spolupráci. Komunikace mezi oběma 

stranami zaručuje jasnou podobu, pravidla a výsledky sjednané spolupráce. Výsledky 

spolupráce v rámci influencer marketingu se nedají změřit jako celek, a to v tom smyslu, že, 

jak již bylo zmíněno výše, je mimo jiné formou word-of-mouth marketingu. Celkový dosah 

spolupráce s influencerem tak nikdy nebude mít přesný obrys, ač se některá čísla zachytit 

dají. Pro tuto diplomovou práci bude na affiliate marketing nahlíženo z perspektivy 

samostatného marketingového nástroje, který bude zařazen do analýzy obsahu blogů 

v praktické části práce. 

4.3. Public relations  

 

Public relations (PR) je nástroj, který v komunikačním mixu spadá do kategorie 

propagace společně s podporou prodeje či reklamou. Jedná se o pojem, pod který spadá 

mnoho aktivit PR specialistů. Philip Kotler (2004) definuje public relations jako „snahy 

o budování pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření dobrého image a snaha  

o minimalizaci nálsedků nepříznivých událostí“.56  

Jak již bylo zmíněno, aktivit spadajících pod public relations je mnoho. To souvisí 

také s tím, že s rozvojem internetu se působnost public relations ještě rozšířila 

a v současnosti se nástroje PR rozlišují na on-line a off-line. Mezi on-line PR spadá práce 

s veškerými on-line médii, interní on-line komunikace nebo práce se sociálními sítěmi 

a právě i s blogy. 

Tradiční doménou PR jsou media relations neboli vztahy s médii a novináři, přičemž 

mezi základní nástroje media relations patří mimo jiné tiskové konference, eventy či 

společenské události pro média či press tripy.57 PR profesionálové se tímto snaží ovlivnit to, 

co se v médiích o jejich klientech objeví či naopak neobjeví. 58  V uplynulých letech 

je však v České republice pozorovatelná změna v této oblasti, nově se zde objevuje snaha 

o vybudování vztahů nejen s médii a novináři, ale právě také influencery. Ti vytvořili nový 

komunikační kanál mezi značkou a potenciálním zákazníkem. Tiskové konference, eventy, 

 
56 KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, s. 179. ISBN 978-80-247-0513-

2. 
57 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada), s.135. ISBN 978-80-

247-5022-4. 
58 Tamtéž, s. 135. 
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společenské události pro média či presstripy v současnosti navštěvují kromě členů redakcí 

právě také influenceři. 

Denisa Hejlová (2015) ve své publikaci Public relations uvádí jednotlivé nástroje 

PR, kam řadí mimo jiné doporučení celebrit či názorových vůdců.59 Vyjmenovává zde, že 

celebritami nemusí být jen herečky či zpěvačky, ale i další názoroví vůdci, tedy také 

influenceři. Ti pak “propůjčením své osobnosti mohou značce dodávat auru výjimečnost 

a přiřazují vlastnosti, které by značka chtěla ztělesňovat”. 60  Influencer pak v on-line 

prostoru může být využit nejen jako názorový vůdce, ale také jako kanál pro šíření 

informací.61  

V této diplomové práci bude sledován komerční obsah na vybraných českých 

lifestyle blozích, z čehož vyplývá, že výzkum se bude zabývat influencer marketingem, 

affiliate marketingem a public relations na blozích, tedy přímo obsahem vytvořeným 

blogerem, a to i tím, který nebyl předmětem spolupráce, nebo monetizace. Pozornost bude 

věnována nejen množství komerčního obsahu, ale také způsobu jeho prezentace a vnímání 

publika. Na komercionalizaci blogů bude nahlíženo spíše z pohledu blogerů, jejich strategie 

publikování a způsobu řízení komunikace v souvislosti s danými nástroji, nikoliv pohledem, 

jakým se na influencera dívá daná značka nebo firma. 

Na blozích je také běžné využití bannerové reklamy, která ovšem do výzkumu 

zařazena nebude, neboť nespadá pod výše zmíněné formy marketingu, respektive public 

relations. Bannerová reklama je v podstatě nejjednodušší formou reklamy na blogu, 

poněvadž vyžaduje pouze vytvoření daného banneru v odpovídajícím formátu a podobě 

a umístění na stránku. Banner je reklamní proužek, původně s přesně danou velikostí, 

v současnosti však můžeme zvolit rozličné velikosti a formáty banneru. Výhodou banneru 

je nejen jeho obrovské množství možností umístění, ale také spousta možností pro jeho 

kreativní zpracování.62 Existuje několik možných schémat, jak jsou bannery na webové 

stránky, respektive blogy, umisťovány. Prvním způsobem je přímý výběr dané webové 

stránky či sítě webů, která spočívá v přímé dohodě s poskytovatelem webu. Druhou 

možností je využití reklamního systému, například Google AdWords, který je schopen 

 
59 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada), s. 142. ISBN 978-

80-247-5022-4. 
60 Tamtéž, s. 143. 
61 Tamtéž, s. 143. 
62 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada), s. 227. ISBN 978-80-247-3622-8. 



 

 17 

umístit bannery na vybrané weby dle cílení zvoleného přímo v systému. Systém zde nabízí 

cílení pomocí klíčových slov, témat, zájmů, demografických údajů či regionů a jazyků.63 

Záleží pak na autorech blogů, zda se zapojí do reklamního systému, například zmiňovaného 

Google AdWords, nebo zda budou svůj prostor pro bannery prodávat dle samostatné dohody 

s konkrétními značkami. Samozřejmě je pro obě strany ideální, pokud se téma banneru 

alespoň trochu shoduje s tématy komunikovanými na tom určitém blogu. Propojení těchto 

témat logicky zvyšuje proklikovost banneru.  

 V další kapitole se autorka zaměří na problematičnost komercionalizace blogového 

obsahu, a to především na otázku jejího etického rozměru a jeho vnímání. 

4.4. Etický rozměr komerčního obsahu blogů 

 

 Laurell se ve své práci (2014) několikrát zmiňuje o tom, že komercionalizace je 

pojem, který se pojí se všemi oblastmi života. 64  Uvádí studie, které se zabývaly 

komercionalizací například rockové hudby, fitness, volného času nebo módy. 

Komercionalizace se tedy týká téměř všech oblastí života. Otázek, kterých si ohledně tohoto 

tématu je možné pokládat, je mnoho. Na mysl mohou přicházet úvahy o morálce a etické 

stránce celkově nebo o míře komercionalizace v daných oblastech. Laurell (2014) si pokládá 

také otázky týkající se vztahu publika a samotného procesu komercionalizace s ohledem 

na to, že konzumentům je předložen již komercionalizovaný obsah bez možnosti jejich 

zásahu.65  

 Čím vyšší počet čtenářů určitý blog má, tím úměrně roste i jeho vliv. Se zvyšujícím 

vlivem se zdá důležitější také otázka ohledně etické zodpovědnosti autorů – blogerů.  

 Všeobecná etická pravidla, kterých by se měl bloger držet, konkretizovala studie 

Doing the right thing online 66  jako pravdomluvnost, odpovědnost, minimalizaci škod  

a odkazování na zdroje. Pravdomluvnost lze chápat jako poctivé a úplné předávání 

informací. Odpovědnost souvisí se zodpovědností za své činy a jejich důsledky. 

 
63 PETRTYL, Jan. Bannerová reklama. Marketing Mind [online]. 7.2.2017 [cit. 2019-11-05]. Dostupné z: 

https://www.marketingmind.cz/bannerova-reklama/ 
64 LAURELL, Christofer. Commercialising Social Media - A Study Of Fashion (Bblogo)spheres. Stockholm, 

2014. Disertace. Stockholm University School Of Business. ISBN 978-91-7447-769-7 
65 LAURELL, Christofer. Commercialising Social Media - A Study Of Fashion (Bblogo)spheres. Stockholm, 

2014. Disertace. Stockholm University School Of Business, s.22. ISBN 978-91-7447-769-7 
66 Cenite, Mark; Detenber, Benjamin H.; Koh, Andy W. K.; Lim Alvin L. H.; Soon, Ng Ee. Doing the right 

thing online: a survey of bloggers' ethical beliefs and practices [online]. 2009. Dostupné z www: 

<http://nms.sagepub.com/content/11/4/575> 
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Minimalizace škod se týká respektování a dodržování soukromí druhých osob, kdy by si měl 

bloger být vědom toho, že při zveřejňování podoby, příběhu či jiných soukromých detailů 

by měl nejprve získat souhlas od dané osoby. Odkazování na zdroje vyžaduje vyhýbání 

se plagiátroství a přiznávání zdrojů informací.67 

 Co se týče etických pravidel přímo komercionalizace blogů, v České republice 

se o tomto tématu začalo hojně mluvit v souvislosti se vznikem agentury Elite Bloggers 

v roce 2015. Tuto agenturu založili manželé Tereza a John Erik Salte, kteří tento koncept 

přivezli do Čech po zkušenostech z Norska. 68  Agentura se zaměřuje hlavně 

na zprostředkovávání marketingové spolupráce mezi blogery a značkami. Zároveň 

zakladatelé odtušili, že česká blogosféra potřebuje zviditelnit téma etičnosti 

komercionalizace a v rámci své agentury vytvořili pevně daná pravidla pro publikaci 

sponzorovaného obsahu na blozích i sociálních sítích. Sami zakladatelé agentury uvedli, že 

se od podobných českých agentur liší v důrazu na transparentnost veškeré spolupráce. 

Ve svém přístupu čerpají právě ze skandinávského modelu blogování.69  

 O tom, že je pro agenturu Elite Bloggers transparentnost jakožto etické pravidlo 

blogování podstatné, svědčí i fakt, že hned od první kampaně, kterou zprostředkovávala 

v roce 2015, dbala na to, aby byla označena jako reklama. Na webu Elite Bloggers John 

Salte uvádí: „Rozhodli jsme se řídit mezinárodně uznávanými pravidly pro označování 

reklamy, což nebylo v té době pro Českou republiku běžné. Začali jsme reklamní obsah 

označovat hashtagem #EliteBloggersAd (později jen #Ad) a jeho používání jsme 

se prostřednictvím aktivit našich blogerů snažili vysvětlit.”70 Od roku 2015 se ale česká 

blogová scéna opět posunula, a tak se agentura rozhodla pro změnu pravidel. Nyní jsou 

spolupráce označovány hned na začátku textu, aby to bylo to první, co publikum vidí. 

Konkrétně na blozích tomu tak je formou věty “Článek vznikl ve spolupráci s…”. Elite 

Bloggers se v roce 2018 rozhodla téma etičnosti a transparentnosti obsahů posunout ještě 

 
67 Cenite, Mark; Detenber, Benjamin H.; Koh, Andy W. K.; Lim Alvin L. H.; Soon, Ng Ee. Doing the right 

thing online: a survey of bloggers' ethical beliefs and practices [online]. 2009. Dostupné z www: 

<http://nms.sagepub.com/content/11/4/575> 
68 NĚMEČKOVÁ, Hana. Z blogerky byznysmenkou. Tereza Salte chce Česko naučit blogovat 

eticky. Forbes.cz [online]. 2.2.2016 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/z-blogerky-

byznysmenkou-tereza-salte-chce-cesko-naucit-blogovat-eticky/ 
69 NĚMEČKOVÁ, Hana. Z blogerky byznysmenkou. Tereza Salte chce Česko naučit blogovat 

eticky. Forbes.cz [online]. 2.2.2016 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/z-blogerky-

byznysmenkou-tereza-salte-chce-cesko-naucit-blogovat-eticky/ 
70 SALTE, John Erik. Transparentnost [online]. [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

http://www.elitebloggers.cz/transparentnost 
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o kus dál. Srpen pojala jako měsíc transparentnosti a společně se svými influencery 

informovala publika o tom, jak svět influencer marketingu funguje a jak je důležité pečlivě 

a poctivě označovat veškeré spolupráce. Vyzvali také uživatele internetu k zapojení se do 

kampaně a vyjádření svého názoru na svých sociálních sítích.71  

 

 Samozřejmě je třeba si uvědomit, že agentura Elite Bloggers zastupuje jen zlomek 

českých blogerů. Na poli lifestyle blogů však stojí za několika velmi populárními blogy, 

například A Cup Of Style, jehož autorky několikrát vyhrály cenu Blogerka roku. Také díky 

tomu se agentuře podařilo rozvířit debatu o komercionalizaci obsahu blogů a sociálních sítí 

a ač zastupuje, jak již bylo zmíněno, pouze zlomek blogerů na české blogosféře, dá se 

předpokládat, že zviditelnění tohoto tématu značně pomohlo k větší transparentnosti 

komercionalizovaného obsahu napříč celou českou blogovou scénou. Dá se také 

předpokládat, že by zde byl pozorovatelný rozdíl ve vnímání publika, které se k tomuto 

obsahu mohlo stát pozornějším či kritičtějším, případně obezřetnějším.  

 

 Mnoho otázek také obvykle vyvstává v souvislosti s etikou public relations. Jejich 

definice byla zmíněna v textu výše, a tak jsou na místě otázky, do jaké míry je PR etickým 

nástrojem. Kohout (1999) například uvádí, že PR specialista má právo šířit informace s cílem 

přesvědčit, neboť to je jeho úloha, kterou od něj společnost očekává. Ovšem informace vždy 

musí být nezkreslené a předávané s důrazem na vyhýbání se klamavým a falešným 

zprávám.72 Etické problémy, které se mohou vázat k PR a blogosféře, mohou souviset 

s obdarováváním za účelem dosažení cíle daného PR specialisty. Konkrétně se může jednat 

o pozvání na press tripy či zasílání dárků za účelem vytvoření obsahu, ideálně s pozitivním 

vyzněním, na platformách blogera. V tomto směru fungují v mnoha zemích organizace, které 

tuto problematiku řeší a většinou ji zastřešují etickými standardy, v České republice se jedná 

o Asociaci Public Relations Agentur (APRA). Tyto organizace mají svůj etický kód, který 

může sloužit jako nástroj vymahatelnosti etického jednání v public relations. Tato pravidla 

obecně varují před korumpováním dárky a jinými pozornostmi, vytvářením falešných 

 
71 SALTE, John Erik. Transparentnost [online]. [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: 

http://www.elitebloggers.cz/transparentnost 
72 KOHOUT, Jaroslav. Veřejné mínění, image a metody public relations. Praha: Management Press, 1999, s. 

119-120. ISBN 80-7261-006-6. 
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a zavádějících dojmů a požadují práci s ověřenými informacemi. Dále také varují před 

porušováním důvěrnosti, ctí ochranu osobních údajů a nepřipouští konflikt zájmů.73  

5. Česká blogová scéna 

 

 Následující kapitola nahlíží na českou blogosféru, která je předmětem výzkumu této 

práce, a mapuje její současnou podobu. Okrajově také zmíní vývoj české blogové scény 

s důrazem na proces komercionalizace.  

 Počátky blogování v České republice jsou datovány do března roku 1996, kdy Ondřej 

Neff založil stránku Neviditelný pes, která byla vedena jako internetový deník.74 Prvním 

českým systémem pro psaní deníků na internetu byla stránka deniky.quick.cz založená 

v říjnu 2001, tato stránka ovšem fungovala pouze do roku 2003. Široká veřejnost 

zaregistrovala trend blogování po rozšíření platformy Blogger.com, tedy během roku 2003, 

kdy o ní informovala česká média.75 Poté začaly vznikat také ryze české blogovací systémy 

– například Sblog od portálu seznam.cz nebo Bloguje.cz. Jak zmiňuje Petra Štěpánková 

(2019) ve své diplomové práci Motivační aspekty vedení osobního blogu, platforma 

Bloguje.cz nastolila obrovský rozkvět blogování, neboť založit blog a začít publikovat bylo 

technicky najednou mnohem jednodušší než do této doby, a tak se k blogování přidala laická 

veřejnost. 76  Zajímavá je skutečnost, že již od roku 2003 server Bloguje.cz zakazoval 

komerční prezentaci na zakládaných blozích.77 Velký statistický průzkum české blogosféry, 

 
73 KOPECKÝ, Ladislav. Public relations: dějiny - teorie - praxe. Praha: Grada, 2013. Žurnalistika a 

komunikace, s. 107-109. ISBN 978-80-247-4229-8. 
74 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice 

TEJKALOVÁ. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a 

perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 

2009, str. 36. 
75 MORAVCOVÁ, Jana. Finanční potenciál weblogu v závislosti na jeho informační hodnotě. Olomouc, 

2009, s. 28 – 29. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Palackého v Olomouci. 
76 ŠTĚPÁNKOVÁ, Petra. Motivační aspekty vedení osobního blogu. Praha, 2019, s. 34. Diplomová práce 

(Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.  
77 POLZER, Jan. Téma týdne: Do měsíce špičkovým blogerem – co dávat na blog aneb průvodce autora 

blogu [online]. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: https://www.zive.cz/clanky/tema-tydne-do-mesice-spickovym-

blogerem--co-davat-na-blog-aneb-pruvodce-autora-blogu/sc-3-a-130844/default.aspx 
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který provedli v roce 2004 Javůrek, Kopta, Bureš a Kera, odhadoval, že se v České republice 

v té době vyskytovalo na 6500 blogů, z nichž až 2000 bylo aktivních.78 

 Na přelomu desetiletí se u nás začala blogosféra měnit a začaly vznikat vyhraněné 

blogové žánry. Autoři se začali věnovat určitým odvětvím či tématům, vznikaly například 

kosmetické, cestovatelské nebo módní blogy či blogy se zaměřením na knihy nebo jídlo.79 

Dříve internetové deníky se pak transformovaly do tzv. lifestylových blogů, které tvoří 

samostatný žánr blogů.  

 S rozvojem konkrétně zaměřených blogů se začala formovat také jejich specifická 

publika, což přivedlo pozornost firem a organizací. Zhruba od roku 2013 se blogy pomalu 

dostaly do zájmu marketingových a PR profesionálů a během let se vypracovaly 

až do popředí, přičemž v současné době jsou již v marketingové komunikaci hojně 

využívány.  

 Proces komercionalizace, komodifikace a profesionalizace blogů byl za poslední 

roky velmi překotný a rychlý. Na to reagoval také vznik ankety, která oceňovala blogery 

za jejich práci. Konkrétně v roce 2013 byl uspořádán první ročník ankety Blogerka roku, 

která si kladla za cíl právě ocenění a zviditelnění blogerů za jejich práci. V současnosti se 

anketa jmenuje Czech Social Awards a spíše než blogery oceňuje kohokoliv, kdo působí 

na sociálních sítích a dostane dostatek hlasů.80 

 Jak již bylo zmíněno výše, velkou událostí pro českou blogosféru byl vznik agentury 

Elite Bloggers v roce 2014. Dalo by se říci, že tato agentura pomohla českým blogům 

uchopit proces profesionalizace a komercionalizace komplexně. Jistě se zasloužila 

o rozvíření debaty o komerčním obsahu na blozích a jeho etice.  

 Protože neexistuje žádná databáze, která by zaznamenávala a mapovala existenci či 

aktivitu blogů, velikost české blogosféry není přesně známá. Situaci ještě komplikuje fakt, 

že blog může být vytvořen pod specializovaným redakčním systémem, například 

blogspot.com či blogger.com, při informačním serveru, například aktualne.com, či na vlastní 

 
78 ŠTĚPÁNKOVÁ, Petra. Motivační aspekty vedení osobního blogu. Praha, 2019, s. 33. Diplomová práce 

(Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 
79 MOUDRÁ, Dalia. Česká knižní blogosféra. Praha, 2014. s. 7. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova 

v Praze, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Mgr. Olga Biernátová. 
80 Czech Social Awards: Výroční anketa vlivných lidí z onlinu dostala nový název, víc kategorií a globální 

přesah. Médiář[online]. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/z-czech-blog-awards-jsou-

czech-social-awards/ 
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doméně autora. Velmi zajímavé výsledky přinesl výzkum Donath Business & Media ve 

spolupráci s Mr. Think z roku 2015 zveřejněný na dbm.cz. Výzkum ukázal, že 81,6 % 

českých blogerů tvoří ženy, a to nejčastěji ve věku 25-34 let, přičemž 38,4 % z nich se věnuje 

kráse a kosmetice, 32,3 % módě a stylu, 31,6 % cestování, 29, 8 % jídlu a vaření a 25,8 % 

zdraví a životnímu stylu. Téměř 40 % blogerů přispívá na svůj blog několikrát týdně.81 

Výzkum přinesl také informace o byznysu v rámci české blogosféry. V roce 2015 oslovovaly 

firmy 45,2 % aktivních blogerů, což bylo o téměř 12 % více než v předešlém roce. Benefity 

z blogování v tomto roce představovaly hlavně vzorky zdarma a pozvánky na akce. Pouze 

19,8 % tvořily přímé platby. Přes 32 % blogů mělo v roce 2015 na své stránce bannery.82  

Od roku 2015 se česká blogosféra samozřejmě ještě dále vyvinula, ovšem žádné 

aktuálnější výzkumy nebyly v době tvorby této diplomové práce k dispozici. Je na místě se 

ovšem domnívat, že mezi autory blogů jsou stále spíše ženy v podobném věku. Stejně tak 

oblíbená zaměření blogů se pravděpodobně příliš nezměnila. Možné změny ale mohly nastat 

ve frekvenci přispívání na blog, neboť od roku 2015 se ještě více rozšířila síťová média, 

kterým mnoho blogerů věnuje více času a pozornosti než před pěti lety. Je tedy možné, že 

v současnosti by byl výsledek výzkumu v této oblasti odlišný. Co se týče výzkumu ohledně 

byznysu v rámci české blogosféry, dá se předpokládat, že od roku 2015 se vše rozvinulo 

a posunulo o kus dál, a tak by čísla v současnosti pravděpodobně velmi lišily.  

5.1. České lifestyle blogy 

 

 Česká blogosféra se stejně jako jiné dělí podle zaměření konkrétních blogů. Jak již 

bylo zmíněno výše, může jít například o módní, knižní, cestovatelské blogy nebo blogy 

se zaměřením na kosmetiku či životní styl celkově. Těm konkrétně se tato práce věnuje 

především. Blogy se zaměřením lifestyle se vyznačují tím, že slouží částečně jako 

internetový deníček, ve kterém se prolínají různé oblasti života. Bloger svůj blog plní 

obsahem, který se věnuje například jídlu, módě, zdraví a každodennímu životu. 

 Agentura Elite Bloggers ve svém portfoliu uvádí jako lifestyle blogery například 

Dominiku Lukášovou působící na doméně dombydom.cz, Dominiku Pokludovou 

na dblog.cz, Natálii Kotkovou na thenattiness.com nebo Lucii a Nicole Ehrenbergerovy 

 
81 Donath Business & Media a MR. Think. Blogbarometr 2015 [online], s. 5-6. Praha, 2015 [cit. 2019-12-

11]. Dostupné z: https://www.dbm.cz/pfile/1Blogbarometr%202015_CZ.pdf 
82 Tamtéž, s. 16-20. 
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na acupofstyle.com.83 Mezi další populární lifestyle blogy na české scéně patří například 

blog marketafrank.com autorky Markéty Fraňkové, alexanderplatz.cz Alexandry 

Sedláčkové nebo veronikad.com Veroniky Ďuricové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 EB TEAM. Elite Bloggers [online]. [cit. 2019-12-12]. Dostupné z: http://www.elitebloggers.cz/team-elite-

bloggers 
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II. Praktická část 

 

6. Metodologie výzkumu 

 

6.1. Určení oblasti výzkumu a formulace výzkumných otázek 

 

 Cílem výzkumu uskutečňovaného v rámci této diplomové práce je prozkoumat 

oblast české blogosféry, s konkrétním zaměřením na lifestyle blogy a jejich 

komercionalizaci. Diplomová práce zkoumá, jaké komerční články jsou na lifestyle blogy 

publikovány a jaká je míra komercionalizace těchto blogů. Na komercionalizaci je nahlíženo 

z pohledu reakcí publika i z pohledu autorek lifestyle blogů, největší pozornost je kladena 

na influencer marketing. Jako komerční obsah je sledován ten, který vznikl přirozeně, 

bez jakékoli spolupráce a monetizace, a zároveň ten obsah sponzorovaný na záladě 

influencer nebo affiliate marketingu. 

Oblast české blogosféry byla v minulosti na akademické půdě zkoumána několikrát, 

avšak jedná se o velmi dynamickou oblast, a tak jsou aktuální výzkumy stále k věci. 

Výzkum, který je součástí této diplomové práce, je také zaměřený na velmi specifickou 

a úzkou kategorii v této oblasti, tedy lifestyle blogy, které jsou jen jedním z mnoha typů 

blogů. Také se výzkum věnuje téměř výhradně komercionalizaci těchto blogů. Již vzniklé 

akademické práce podobného charakteru pocházející z Fakulty sociálních věd UK 

se věnovaly například blogu jakožto nástroji on-line žurnalistiky84, praktickým využitím 

a fungováním influencer marketingu85 nebo analýze přístupů několika autorek k influencer 

marketingu.86 

Pro zmapování vybrané oblasti bylo využito kvalitativního výzkumu rozděleného 

do dvou částí a postaveného na netnografii, obsahové analýze v on-line prostředí 

 
84 HESOUNOVÁ, Martina. Blog jako fenomén online žurnalistiky. Praha, 2017. 77 s. Diplomová práce 

(Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Filip Huněk.  
85 EHRENBERGEROVÁ, Nicole. Využití internetových influencerů jako nástroj marketingu. Praha, 2018. 62 

s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí bakalářské práce Mgr. David Klimeš, Ph.D.  
86 CIKÁNKOVÁ, Vladimíra. České blogy jako součást reklamy? Analýza vybraných blogů a rozhovorů s 

jejich autorkami. Praha, 2015. 79 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. 

Lenka Vochocová, Ph.D.  
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a rozhovorech s dvěma autorkami lifestyle blogů. Zvolené metody, design a průběh 

výzkumu budou detailně popsány v následujících kapitolách. Hlavním cílem první části 

výzkumu bylo zjistit, jaká je míra a povaha komercionalizace obsahu na vybraných českých 

lifestyle blozích a jaká je odezva publika na případný komerční obsah. V druhé části 

výzkumu bylo cílem zmapovat strategii v publikaci sponzorovaných příspěvků 

u vybraných autorek zkoumaných blogů.  

Znění jednotlivých výzkumných otázek bylo následující: 

1. Jaký podíl příspěvků na vybraných českých lifestyle blozích tvoří sponzorované 

příspěvky? Jaký podíl tvoří komerční nesponzorované příspěvky?  

2. Jaké kategorie značek jsou ve sponzorovaných příspěvcích zmiňované nejčastěji? 

Opakují se některé značky?  

3. Liší se odezva publika u sponzorovaných a běžných příspěvků? Případně čím?  

4. Jaká je strategie publikování sponzorovaných příspěvků vybraných autorek blogů?  Jak 

se autorky ke komerčnímu obsahu staví? 

 

6.2. Metodologická východiska 

 

 Ve svém výzkumu se autorka rozhodla využít kvalitativního přístupu, který dokáže 

hloubkově popsat jednotlivé případy, zkoumat procesy a zohledňovat kontext, lokální 

podmínky i situace.87 Kvalitativní přístup byl vhodnou variantou pro tuto diplomovou práci 

hned z několika důvodů. Především, výzkum je zaměřen na obsah daných blogů, 

ne na jejich formu a formát, což jsou oblasti, které obvykle podléhají kvantitativnímu 

výzkumu blogů.88 Dále, zvolený cíl této diplomové práce, který chtěl zjistit, zaprvé, jaká je 

míra a povaha komercionalizace a jaká je odezva publika na případný komerční obsah 

a zadruhé, zmapovat strategii v publikaci sponzorovaných příspěvků u vybraných autorek 

zkoumaných blogů, mohl být dosažen právě s využitím kvalitativního přístupu. Druhým 

důvodem, který vedl ke zvolení kvalitativního přístupu, je velikost zkoumaného vzorku, 

který byl vymezen na tři blogy a dvě autorky. Ač cílem tohoto výzkumu nejsou zobecnitelné 

závěry, autorka se domnívá, že i výsledky výzkumu na zmíněném malém vzorku mohou 

 
87 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016, s. 49-59. ISBN 978-80-262-0982-9. 
88 SAPPLETON, Natalie. Advancing research methods with new technologies. Hershey PA: Information 

Science Reference, 2013, s. 214. ISBN 978-1-4666-3919-5. 
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do určité míry nastínit celkovou aktuální situaci v oblasti komercionaliazce české 

blogosféry.  

 

 Sběr dat byl rozdělen do dvou fází a založen na dvou metodách. Jak zmiňuje 

Sappleton (2013) ve svém textu, protože se jedná o tři konkrétní případy, výzkum může být 

považován za případovou studií, jejíž výhodou je potenciální značná hloubka výzkumu.89  

V první části se jednalo o metodu obsahové analýzy v on-line prostředí neboli netnografii. 

Netnografie je zvláštní formou etnografie, která je přizpůsobená unikátnímu sociálnímu 

světu zprostředkovanému počítači. 90  Druhá část výzkumu byla založena na metodě 

polostrukturovaných rozhovorů neboli rozhovorů podle návodu.91 Procesu sběru dat i jejich 

analýzy bude věnován prostor v následujících kapitolách.  

 

Zde je na místě vysvětlit mírné změny, ke kterým v realizovaném výzkumu došlo 

oproti fázi plánování a předpokladům uvedeným v tezi této diplomové práce. V tezích byla 

zmíněna obsahová analýza třech vytipovaných českých lifestyle blogů, což bylo dodrženo 

i v konečném prováděném výzkumu. Změna nastala v druhé části výzkumu, kde byl 

předpokládán jeden semistrukturovaný rozhovor s jednou vybranou autorkou blogu. 

Realizovat pouze jeden rozhovor se postupně ukázalo jako nedostatečné, neboť ač jsou 

zkoumané blogy v lecčem podobné, míra komercionalizace je zde rozdílná. Během první 

fáze výzkumu byly zjištěny vcelku velké rozdíly nejen ve způsobu blogování, ale také právě 

v komercionalizaci, její míře i podobě. Z těchto důvodů se autorka nakonec rozhodla pro 

uskutečnění dvou rozhovorů s různými autorkami pro komplexnější podobu výzkumu. 

Rozhovor pouze s jednou z autorek by mohl vytvořit zkreslené výsledky odpovídající pouze 

jednomu způsobu blogování. 

 

 Při volbě metodologie se autorka inspirovala již provedenými výzkumy a pracemi, 

které o nich pojednávaly. Jednou z nich byla již zmíněná studie Commercialising Social 

 
89 SAPPLETON, Natalie. Advancing research methods with new technologies. Hershey PA: Information 

Science Reference, 2013, s. 216. ISBN 978-1-4666-3919-5. 
90 KOZINETS, Robert V. Netnography: redefined. 2nd edition. Los Angeles: Sage, 2015, s. 4 – 5. ISBN 978-

1-4462-8574-9. 
91 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016, s. 178-179. ISBN 978-80-262-0982-9. 
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Media (2014)92, ve které se autor věnuje netnografii, dále byla zdrojem inspirace publikace 

Advancing research methods with new technologies (2013).93 

 

 Úskalím zvolené metodologie je vliv subjektivního porozumění, který je v určité 

míře nevyhnutelný a který sehrává svou určitou roli také v tomto výzkumu. Autorka 

s ohledem na tento problém věnuje velkou pozornost vysoké míře transparentnosti v popisu 

sběru i analýzy dat, stejně jako popisu vlastního vztahu ke zkoumané oblasti v následujících 

kapitolách. 

 

6.3. Metoda výzkumu 

 

 Jak již bylo v textu výše několikrát zmíněno, uskutečněný výzkum probíhal 

ve dvou fázích. Každá fáze měla svůj vlastní cíl a také vlastní metodu sběru dat, ovšem obě 

fáze na sebe vzájemně navazují, přičemž fáze druhá ve velké míře vychází z údajů zjištěných 

ve fázi první.  

 

 První fáze výzkumu se věnovala netnografii. Netnografie je podle Kozinetse (2015) 

etnografický výzkum uskutečňovaný v on-line prostředí, například na blozích, sociálních 

sítích nebo internetových diskuzích.94 Netnografie jako metoda umožňuje rychle, jednoduše 

a bez vysokých nákladů poskytnout informace o vzorcích, významech a chování v určitých 

skupinách on-line uživatelů.95 Sappleton (2013) ve svém textu uvádí, že analýza obsahu 

zahrnuje čtení textových dat k identifikaci určitých jevů, které se v souboru textů mohou 

objevit. Výzkumník pak analýzu obsahu zvolí například jako cestu k prozkoumání určitých 

témat nebo kategorií.96  

 

 
92 LAURELL, Christofer. Commercialising Social Media - A Study Of Fashion (Bblogo)spheres. Stockholm, 

2014. Disertace. Stockholm University School Of Business. ISBN 978-91-7447-769-7 
93 SAPPLETON, Natalie. Advancing research methods with new technologies. Hershey PA: Information 

Science Reference, 2013. ISBN 978-1-4666-3919-5. 
94 KOZINETS, Robert V. Netnography: redefined. 2nd edition. Los Angeles: Sage, 2015, s. 4 – 5. ISBN 978-

1-4462-8574-9. 
95 KOZINETS, Robert V. The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online 

communities. Journal of Marketing Research. ProQuest Central, 2002, 1(39), 61-72, s. 61. 
96 SAPPLETON, Natalie. Advancing research methods with new technologies. Hershey PA: Information 

Science Reference, 2013, s. 216. ISBN 978-1-4666-3919-5. 
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Obsahová analýza uskutečněná v tomto výzkumu se vztahuje na tři vybrané blogy, 

jejich obsah v období od června do prosince 2019 a veškeré komentáře u těchto příspěvků. 

Sběr dat byl prováděn chronologicky, postupně blog po blogu. Informace ze zkoumaného 

obsahu, které byly pro tento výzkum stěžejní, byly zaznamenávány do předem připravené 

on-line tabulky. Každý blog měl svůj vlastní list pro tabulky vztahující se k informacím 

o obsahu příspěvků, jejich povaze a vlastnostem, další list byl věnován tabulkám, které 

se vztahovaly ke komentářům u příspěvků, do posledního listu byly zaznamenávány 

informace a citace z komerčních, respektive komerčních sponzorovaných, příspěvků. Ač je 

v tezích jako jednotka analýzy uvedena pouze kategorie komerčních příspěvků, pozornost 

byla věnována také nekomerčním příspěvkům, aby byl výzkum co nejkomplexnější 

a závěrečný pohled na problematiku vycházel z co nejdetailnější analýzy. Také, kódování 

nekomerčních příspěvků poskytlo pohled na ty komerční z nového úhlu pohledu, tedy 

například mohly být rozpoznány rozdíly mezi komunikací v komerčních a nekomerčních 

příspěvcích. 

 

Během obsahové analýzy příspěvků na blozích byla věnována pozornost také 

pečlivému rozdělení příspěvků komerčních sponzorovaných a komerčních 

nesponzorovaných. Rozdíl mezi nimi byl před začátkem obsahové analýzy jasně vytyčen 

tak, aby nedošlo k prolínání těchto kategorií během samotného kódování. Za komerční 

sponzorované příspěvky byly považovány pouze ty, které byly jako sponzorované označeny, 

či ve kterých byla spolupráce se značkou v textu uvedena, a také ty, které vznikly na základě 

affiliate marketigu, tedy obsahovaly affiliate odkazy. Autorka výzkumu zde tedy plně 

spoléhala na to, že autorky blogů poctivě sponzorovaný obsah označují. V případě Lucie 

a Nicole Ehrenbergerových na blogu acupofstyle.com a Dominiky Lukášové na blogu 

domybydom.cz se tato skutečnost očekává z důvodu jejich členství v agentuře Elite 

Bloggers, která povinnost označování veškerého sponzorovaného obsahu všem svým 

členům nařizuje.97 V případě třetího zkoumaného blogu marketafrank.com autorky Markéty 

Fraňkové byla vzhledem k několika ukazatelům, jako například dlouhodobé fungování 

blogu a dalších kanálů, tato skutečnost také očekávána. Jako komerční nesponzorované 

příspěvky pak byly vyhodnoceny ty články, které ve svém textu zmiňovaly značku či značek 

více, ovšem bez jakékoli zmínky o spolupráci. 

 
97 SALTE, John Erik. Transparentnost [online]. [cit. 2020-03-17]. Dostupné z: 

http://www.elitebloggers.cz/transparentnost 
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Obsahová analýza komentářů byla realizována u všech publikovaných příspěvků 

ve zkoumaném období. Ovšem komentářům u nekomerčních příspěvků nebyla věnována tak 

detailní pozornost, neboť cílem této diplomové práce je především zmapovat komerční 

obsah a ohlas na něj. Veškeré komentáře u komerčních příspěvků, jak sponzorovaných, tak 

nesponzorovaných, byly analyzovány z kvantitativního pohledu ve smyslu jejich počtu 

a povahy, ale také z pohledu kvalitativního, který umožnil obsah jednotlivých komentářů 

hloubkově analyzovat a spojovat je do tematicky stejných kategorií. 

 

Druhou část výzkumu tvořily polostrukturované rozhovory s vybranými autorkami 

zkoumaných blogů. Jak již bylo zmíněno výše, z původního záměru uskutečnit pouze jeden 

rozhovor s vybranou autorkou bylo odkloněno z důvodu snahy o co nejkomplexnější pohled 

na danou problematiku, a protože bylo po první části výzkumu zjištěno, že zkoumané blogy 

se ve svém obsahu velmi liší, rozhodla se autorka pro realizaci celkem dvou rozhovorů. 

Původně jediný rozhovor měl být uskutečněn s Markétou Fraňkovou, k němu byl tedy  

po rozhodnutí autorky přidán také rozhovor s Dominikou Lukášovou. Tyto dva případy byly 

vybrány na základě několika odlišností, které byly během první části výzkumu zjištěny, 

a jejichž hlubší zkoumání mohlo přinést komplexní a detailní výsledek celkového výzkumu. 

 

 Vybrané autorky byly následně osloveny elektronickou poštou s žádostí o osobní 

rozhovor, ten však kvůli aktuálním podmínkám a nařízením vlády nemohl být 

ve sjednaných termínech, konkrétně v polovině března roku 2020, uskutečněn. Oba 

rozhovory tedy z těchto důvodů byly realizovány písemně přes e-mail.  

 

 Samotný sběr dat byl uskutečněn za využití metody polostrukturovaného rozhovoru 

neboli rozhovoru s návodem. Polostrukturovaný rozhovor je vedený podle určitého návodu, 

který představuje seznam otázek nebo témat, které je nutné v rámci rozhovoru probrat. Tento 

návod slouží k tomu, aby během interview došlo na všechna témata zajímavá či potřebná 

pro tazatele. Zůstává na tazateli, v jakém pořadí se bude jednotlivým tématům věnovat, 

respektive jakým způsobem získá dané informace. Tazatel má také volnost přizpůsobovat 

formulaci otázek podle situace.98  

 

 
98 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016, s. 178. ISBN 978-80-262-0982-9. 
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 Pokud autorka uznala za vhodné, po prvotně zaslaných odpovědích od respondentek 

zaslala doplňující otázky, které by v případě osobního rozhovoru zazněly hned během jeho 

realizace. Přesné znění odpovědí respondentek bylo následně v požadovaném formátu 

připojeno také do přílohy této diplomové práce.  

 

 Úskalí realizace rozhovoru písemnou formou se mohla objevit, ovšem vzhledem 

k aktuální situaci byly možné odchylky autorkou uznané jako marginální. Písemná odpověď 

na otázky poskytuje respondentům delší čas na jejich promyšlení a formulaci, 

a tak je možné, že v případě osobního rozhovoru by se některé odpovědi mírně odlišovaly. 

Ovšem pravděpodobně ne v obsahu, spíše ve formulaci. Toto sice přináší určité snížení míry 

autenticity odpovědí, ovšem také vyšší pravděpodobnost k dobré srozumitelnosti celkové 

výpovědi respondentek. 

6.4. Proces výběru vzorku a sběru dat 

 

 Prvním krokem vedoucím k výběru vzorku bylo stanovení několika kritérií, podle 

kterých došlo k selekci blogů, které korespondují se zájmem této diplomové práce. 

Po finálním výběru vzorku byly osloveny autorky blogů k následné spolupráci.  

 

 Uplatněná kritéria včetně jejich odůvodnění následují níže. 

 

1) Obsah blogu je v českém jazyce 

 

Podstatné a logické hlavní pravidlo pro výběr blogů byl jejich obsah v primárně 

českém jazyce, poněvadž se výzkum zaměřuje na českou blogosféru. Toto kritérium 

je zmíněné z toho důvodu, že někteří čeští tvůrci blogů produkují obsah v pouze 

cizím, povětšinou anglickém, jazyce. 

 

2) Zaměření blogu je lifestyle  

 

Ve výzkumu pro tuto diplomovou práci byla soustředěna pozornost pouze na lifestyle 

blogy, tedy ty blogy, jejichž obsah zahrnuje různorodé oblasti života jako životní 

zážitky, jídlo, módu, cestování, sport, kosmetiku, domov a další. Tyto typy blogů 

mají velkou škálu témat, která zpracovávají, tím tedy také široce rozevřené nůžky 
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pro různorodé komerční spolupráce, což otevírá bohatý prostor pro zkoumání. 

Na druhé straně od lifestyle blogů stojí tematicky úzce zaměřené blogy, které 

se věnují prakticky výhradně jedné oblasti života. Lifestyle blogy jsou specifické 

také svou podobou, neboť se některý jejich obsah velmi blíží tzv. internetovým 

deníčkům, které byly běžné v době rozvoje blogů v 90. letech. 99  Tento obsah 

je těsně spojený s faktem, že lifestyle blogy jsou povětšinou velmi osobní 

platformou, jež je úzce spojena s osobností autora či autorky. U tematických blogů 

tomu tak být naopak vůbec nemusí, autor zde může být i úplně anonymní. 

 

3) Blog funguje minimálně 3 roky 

 

Na české scéně existuje mnoho lifestyle blogů, které fungují po dobu různých 

časových úseků. Pro požadavky této práce byla důležitým kritériem určitá míra 

profesionalizace vybraných blogů, a tak byly vybrány pouze blogy, které fungují 

po dobu minimálně tří let. Lze zde predikovat, že na základě dlouhodobější 

zkušenosti s blogováním, mají autoři blogů zkušenost zároveň hlubší.  

 

4) Blog byl aktivní po celou dobu druhé poloviny roku 2019 

 

Důležitým prvkem pro odpovídající výzkum byly poslední články vydané během 

celé druhé poloviny roku 2019. Cílem tohoto kritéria bylo selektovat aktivní blogy 

a jejich tvůrce, jejichž zkušenost s blogem a současně influencer marketingem je co 

nejvíce aktuální. Toto kritérium bylo velmi podstatné, neboť s velkou popularitou 

sociální sítě Instagram celkově klesá aktivita influencerů na blozích, poněvadž 

Instagram poskytuje rychlejší možnosti sdílení a možná také aktuálně větší 

publikum. 

 

5) Počet příspěvků publikovaných za měsíc byl průměrně minimálně 5 

 

Podstatné kritérium, které vyfiltrovalo finální vzorek, byla frekvence publikovaných 

příspěvků měsíčně během zkoumaného období. V souvislosti se zmíněným 

 
99 ŠEMBEROVÁ, Kristýna. Není blog jako blog. In: OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ. Žurnalistika v informační 

společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média 

teoreticky i prakticky, s. 164-165. Praha: Karolinum, 2009 
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fenoménem Instagramu je obvyklá frekvence příspěvků měsíčně spíše méně než pět. 

Pro výzkum uskutečňovaný v této diplomové práci je ale počet příspěvků zásadní, 

poněvadž tvoří jednotky k analýze. 

 

6) Blog má minimálně 20 000 page views měsíčně 

 

Pro zaručení určité míry profesionalizace blogu, která byla zmíněna již v bodu 2 

a která souvisí s předpokladem možnosti komercionalizace obsahu na daném blogu, 

dalším kritériem výběru byl počet zobrazení stránky za měsíc. Ten byl stanoven 

na minimálně 20 000 a byl ověřen v úplném závěru výběru blogů. Informace 

o přesném počtu page views byly poskytnuty samotnými autorkami vybraných 

blogů. 

 

Ač byla kritéria pro výběr vzorku vcelku úzce definovaná, ani tak nebylo možné najít 

všechny blogy, které daným kritériím odpovídají. Neexistuje žádné místo, které 

by sdružovalo všechny české blogy, či které by umožňovalo vyfiltrovat blogy podle určitých 

pravidel. Tuto možnost nabízí jen částečně agentura Elite Bloggers, která ovšem 

sdružuje pouze zlomek všech blogů na české blogosféře.  

 

Po průzkumu dle daných kritérií v bodech 1 až 5 byly vybrány tři blogy, které byly 

následně potvrzeny bodem 6, tedy při elektronickém kontaktu s autorkami vybraných blogů. 

Na základě všech zmíněných kritérií je možné říci, že vybrané blogy pravděpodobně patří 

mezi nejpopulárnější lifestyle blogy současnosti.  

 

Natalie Sappleton (2013) ve své publikaci Advancing research methods with new 

technologies 100  uvádí několik metod výběru vzorku, které se dají vztáhnout přímo 

k výzkumům blogů. Jednou z těchto metod je výběr podle tzv. konformity, neboli výběr 

na základě shody. Vzorek je zde vybírán na základě konkrétní oblasti zájmu daného autora 

či autorů, jinými slovy je vzorek, respektive případy, vybírán z důvodu jeho schopnosti být 

informativní o problému nebo větší konstelaci případů, které jsou oblastí zájmu v daném 

 
100 SAPPLETON, Natalie. Advancing research methods with new technologies. Hershey PA: Information 

Science Reference, 2013. ISBN 978-1-4666-3919-5. 
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výzkumu.101 Výběr pomocí shody nastává, když výzkumník začíná s hypotézami nebo velmi 

specifickými otázkami,102 což odpovídá také výzkumu realizovaném pro tuto diplomovou 

práci. 

6.5. Vybraný vzorek 

 

 Na základě výše zmíněných kritérií a postupů byly vybrány tři lifestyle blogy, 

konkrétně blog marketafrank.com, acupofstyle.com a dombydom.cz. 

6.5.1. Blog marketafrank.com 

 

Blog marketafrank.com je platforma, která funguje od roku 2016 a za kterou stojí 

Markéta Fraňková. Blogování se autorka věnuje již od roku 2012, přičemž toho času 

působila na jiné doméně. Autorka na všech svých platformách uvádí své umělecké jméno 

Markéta Frank, které je zkráceninou jejího občanského jména. Markéta Frank působí nejen 

na blogu, nýbrž také na serveru pro sdílení videosouborů YouTube a na sociální síti 

Instagram. Autorka není zastoupena žádnou agenturou ani manažerem. 

 

Účet Markéta Frank na YouTube byl k 30. dubnu 2020 sledován více než 98 tisíci 

uživateli103, založen byl na počátku roku 2018 a od té doby se na něm do konce dubna 2020 

objevilo celkem 218 videí 104  různého charakteru. Sama autorka na svém blogu uvádí: 

„Protože jsem cítila, že se chci svým čtenářům ještě víc přiblížit, sebrala jsem odvahu 

a po dlouhém váhání v únoru 2018 začala pravidelně natáčet videa na Youtube.” 105 

 Videa jsou na kanál Markéta Frank přidávána zhruba dvakrát týdně. V souladu 

s blogem je i obsah na této platformě věnovaný především každodennímu životu, a to 

ve formě tzv. vlogů, které jsou v podstatě formou internetového deníčku ve videu. Objevují 

se zde ale také videa věnovaná konkrétním tématům, která jsou spojena například s módou 

 
 
102 SAPPLETON, Natalie. Advancing research methods with new technologies. Hershey PA: Information 

Science Reference, 2013, s. 216. ISBN 978-1-4666-3919-5. 
103 Markéta Frank. YouTube [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/results?search_query=markéta+frank 
104 Markéta Frank. YouTube [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/results?search_query=markéta+frank 
105 About. Marketafrank.com [online]. [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://marketafrank.com/about/#c 
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nebo seberozvojem. YouTube kanál Markéty Frank je spojen také s publikací komerčního 

obsahu na bázi influencer marketingu. Objevuje se zde také tzv. monetizace YouTube 

obsahu spojená s různými druhy reklamy vloženými ve videu a zároveň affiliate odkazy 

v popisku videí. 

Instagramový účet @marketafrank byl k 30. dubnu 2020 sledován více než 110 tisíci 

uživateli 106 , přičemž je na něm publikováno téměř 1279 fotografií 107 . Markéta Frank 

na Instagram přispívá obvykle několikrát do týdne především fotografie sebe samé, narozdíl 

od dalších jejích platforem není tato nijak tematická, nýbrž zaměřena především na vizuální 

charakter a inspiraci. Osobnější rovina se objevuje spíše v souvislosti s funkcí Instagram 

Stories, která umožňuje publikaci fotografií, které po 24 hodinách zmizí. Také Instagram 

autorka využívá ke sdílení komerčního obsahu.  

Blog marketafrank.com je tvořen především jako osobní internetový deníček, témata 

článků jsou spjata hlavně s každodenními životními zážitky, ovšem často se objevují také 

témata spojená s módou a cestováním. Jak uvádí sama autorka přímo na blogu: „Na svých 

platformách sdílím svůj život a snažím se inspirovat ostatní. Můj blog je více méně můj život 

na fotkách. Je to místo, kde sdílím svůj každodenní život, od outfitů až po svoje 

myšlenky.“ 108  

 

Typickou  charakteristikou tohoto blogu je vysoká frekvence publikování příspěvků, 

přičemž za jeden měsíc je obvykle na blogu zveřejněno přes 20 článků. Každý článek 

je dvojjazyčný, obsahuje nejprve text v českém jazyce ve výraznější černé barvě, pod ním 

je stejný text přeložený do anglického jazyka v méně výrazné šedé barvě. Názvy článků jsou 

sjednoceně pouze v anglickém jazyce. Povaha příspěvků je velmi specifická, většina článků 

obsahuje několik fotografií a krátký text, zpravidla na několik řádků. Mimo jiné tím se blog 

Markéty Frank liší od ostatních zkoumaných blogů, které se zaměřují na nižší frekvenci 

publikace, ovšem naopak na obsáhlejší články s větším množstvím textu i fotografií.  

 

 
106 Marketafrank. Instagram [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/marketafrank/ 
107 Marketafrank. Instagram [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/marketafrank/ 
108 About. Marketafrank.com [online]. [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://marketafrank.com/about/#c 
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Vzhled stránky marketafrank.com je jednoduchý a minimalistický. Pozadí je čistě 

bílé, menu, nadpisy i většina textu v černé barvě. V hlavičce blogu se objevuje barevná 

fotografie autorky. Menu na horní liště je rozdělené do pěti kategorií – Home, About, 

Categories, Archives a Contact. Ve spodní části blogu jsou aktuální fotografie z Instagramu 

a přímý proklik na ně. Po příchodu na první stránku blogu jsou články řazeny podle data 

a času jejich publikování, na stránce jsou vidět celé, což návštěvníkovi ulehčuje a urychluje 

konzumaci obsahu. Pro otevření komentářů je nutné článek rozkliknout na samostatnou 

stránku.  

Na prvních třech stránkách jsou mezi články umístěny bannery. Jak autorka uvedla 

v rozhovoru, bannery jsou součástí blogu posledních několik měsíců na principu spolupráce 

s Google AdSense. Plán do budoucna je zajišťovat bannery na základě domluvy 

s konkrétními značkami, které budou bannery tvořit přímo na míru pro blog 

marketafrank.com. Blog je využíván ke komerčním účelům ve formě influencer a affiliate 

marketingu.  

6.5.2. Blog acupofstyle.com 

 

 Za blogem acupofstyle.com stojí dvě autorky, sestry Lucie a Nicole Ehrenbergerovy. 

Přímo na svém blogu uvádí, že se tvorbě blogu věnují již více než desetiletí, konkrétně 

od roku 2009.109 Původně měla každá ze sester svůj vlastní blog, po nějaké době se ale 

rozhodly blogovat společně na doméně acupofstyle.com. Sestry Ehrenbergerovy působí také 

na platformě pro sdílení videí YouTube a na sociální síti Instagram a jsou plně zastoupeny 

agenturou Elite Bloggers. 

 Od roku 2014 působí autorky také na YouTube. Jak samy uvádí na svém blogu, 

se založením YouTube kanálu se začala objevovat kromě témat zaměřených na módu 

takétémata spojená s cestováním a životními zážitky celkově.110 K 30. dubnu 2020 se na 

 
109 About us. Acupofstyle.com  [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/p/about-

us.html 
110 About us. Acupofstyle.com  [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/p/about-

us.html 
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kanále objevilo celkem 877 videí. Ke stejnému datu byl počet odběratelů na kanále přes 212 

tisíc.111 

Videa jsou na YouTube kanál A Cup of Style přidávána pravidelně jednou týdně. 

V souladu s obsahem blogem je také obsah na této platformě věnovaný každodennímu 

životu, a to ve formě tzv. vlogů, které zachycují dění běžných dní a jsou v podstatě formou 

internetového deníčku ve videu. Objevují se ale také videa věnovaná konkrétním tématům, 

která jsou zábavného, poučného nebo inspirativního charakteru. Příkladem můžou být videa 

s tipy na knihy, filmy, líčení nebo vaření. Zmíněný YouTube kanál je spojen také s publikací 

komerčního obsahu na bázi influencer marketingu. Objevuje se zde také tzv. monetizace 

YouTube obsahu spojená s klasickými reklamami vloženými ve videu.  

 Instagramové profily spojené s blogem jsou dohromady tři, neboť každá z autorek 

má svůj osobní profil a jeden profil je věnovaný blogu samotnému. Profil @acupofstyle měl 

k 30. dubnu 2020 přes 145 tisíc sledujících a 488 publikovaných fotografií.112 Autorky jsou 

aktivnější na svých osobních profilech, tento slouží především k upozorňování na nový 

obsah na blogu či YouTube kanálu. Tento, společný, profil neslouží k publikaci komerčního 

obsahu.  

 Blog acupofstyle.com je vedený převážně jako internetový deníček. Mezi témata, 

která se v článcích nejčastěji objevují, patří každodenní život, cestování, jídlo, kosmetika 

nebo motivace. Samy autorky na blogu uvádí: „Naším hlavním cílem je předávat našim 

sledovatelům pozitivní energii, inspirovat je k tomu aby si šli za svými sny, zkoušeli nové 

věci a byli sami sebou. Zní to možná trochu jako klišé, ale za nás je i toho někdy potřeba!”113 

 

 Na blogu je obvykle publikováno kolem deseti článků měsíčně. Je třeba zmínit, 

že podstatnou část těchto příspěvků tvoří ty, které pouze informují o novém obsahu 

a odkazují na jinou platformu, YouTube nebo podcastové platformy, čili nejedná se o články 

s novým obsahem. Články jsou publikovány pouze v českém jazyce, a to včetně nadpisů. 

Podoba článků je obdobná jako u většiny podobných blogů na české blogosféře, tedy několik 

fotografií a vcelku rozsáhlý text.  

 
111 A Cup of Style. YouTube [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/user/ACupOfStyle 
112 Acupofstyle. Instagram [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.instagram.com/acupofstyle/ 
113 About us. Acupofstyle.com  [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/p/about-

us.html 
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 Vzhled blogu acupofstyle.com je velmi členitý, rozdělený do několika částí. Pozadí 

je bílé, veškerý text je v černé barvě. Horní lišta s názvem blogu obsahuje také ikonky 

a odkazy na sociální sítě, e-mail, dále vyhledávač a možnost rozbalení menu v následujících 

kategoriích – Domů, O nás, E-shop a Kategorie. Pod horní lištou následuje nabídka čtyř 

nejnovějších článků, respektive jejich názvů a úvodních fotografií. Poté je stránka rozdělena 

ve dvou třetinách, přičemž vlevo jsou aktuální články, respektive jejich část, a vpravo 

informace o autorkách, jejich fotografie a odkaz na e-shop. Mezi nejnovějším a druhým 

nejnovějším článkem je také přidaná lišta s výpisem kategorií blogu a proklikem na ně. 

Články nejsou ve výpisu celé, objevuje se pouze nadpis, úvodní fotografie a první část textu. 

Čtenář tak pro celý článek musí rozbalit článek v novém okně. Po rozkliknutí článku 

se objeví také prostor s komentáři a doporučenými články, které by čtenáře také mohly 

zajímat. Spodní část stránky patří aktuálním fotografiím z Instagramu a přímému prokliku 

na ně. 

Na blogu nejsou umístěny žádné bannery. Blog je využíván ke komerčním účelům 

ve formě influencer marketingu.  

6.5.3. Blog dombydom.cz 

 

 Blog dombydom.cz tvoří Dominika Lukášová od roku 2014. Na svém blogu sama 

uvádí, že blog si původně založila jako módní, ale později se z něj stal blog lifestylový. „Tím 

myslím, že (blog) tak nějak odráží celý můj život, to, co dělám, co mám ráda a co mě 

naplňuje. Mou vášní je vedle módy a kavárenského povalování také cestování a poznávání 

nových míst, ať už jde o místa v ČR nebo v zahraničí.“114 Dominika Lukášová působí aktivně 

také na sociální síti Instagram. Je plně zastoupena agenturou Elite Bloggers. 

 

 Instagramový profil autorky je veden pod názvem @dominikalukasova. K 30. dubnu 

2020 měl přes 29 tisíc sledujících a 2784 zveřejněných fotografií.115 Autorka se zde věnuje 

sdílení různorodého obsahu, podobně jako na blogu. Objevují se zde fotografie z běžného 

života, módní příspěvky, inspirace k cestování nebo na oblíbené podniky, s frekvencí zhruba 

 
114 About Dom. Dom By Dom [online]. [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/p/about-

dom.html 
115 Dominikalukasova. Instagram [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/dominikalukasova/ 
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tři až čtyři příspěvky týdně. Velmi aktivní je autorka také ve sdílení tzv. Instagram Stories, 

kde sledující nechává nahlédnout více do svého osobního života. Instagramový profil 

autorka využívá také ke sdílení komerčního obsahu.  

 

 Blog dombydom.cz je vedený jako internetový osobní deník, podobně jako většina 

podobných lifestyle blogů, s, zpravidla, několika publikovanými články měsíčně. Konkrétně 

na tomto blogu je počet příspěvků měsíčně průměrně pět. Témata článků se obvykle dotýkají 

oblastí jako je móda, životní a cestovatelské zážitky, osobní úvahy nebo domov. Texty na 

blogu jsou převážně v českém jazyce, konkrétně obsah článků je výhradně česky, ovšem 

nadpisy jsou někdy v českém a jindy v anglickém jazyce. Stejně tak názvy rubrik a kategorií 

nejsou sjednoceny do jednoho jazyka. Formát článků je obdobný jako u blogu 

acupofstyle.com, tedy několik fotografií a zpravidla obsáhlejší text.  

 

 Vzhled blogu je členitý, ovšem barevně jednoduchý, pozadí je bílé a veškerý text 

včetně nadpisů černý. Horní lišta je černá, obsahuje vyhledávač, ikonky a prokliky 

na sociální sítě a e-mail a čtyři odkazy v rámci blogu, konkrétně Domovská stránka, About 

Dom, Portfolio a Categories. Pod horní lištou a názvem blogu se objevuje pohyblivá lišta, 

která prezentuje různé publikované příspěvky. Až poté se objevují poslední publikované 

příspěvky, které jsou organizované ve dvou sloupcích, a z nichž čtenář vidí jen nadpis, 

úvodní fotografii a tři řádky z úvodu textu. Na stránce je vidět celkem deset nejnovějších 

článků. Po rozkliknutí se článek rozbalí celý, včetně sekce s komentáři. Na pravé straně 

stránky se objevuje fotografie autorky společně s několika informacemi o blogu, kontaktem, 

odkazy na sociální sítě Facebook a Instagram a archivem. Pod článkem je také přehled 

několika starších článků s podobnými tématy.  

 

 Na blogu nejsou umístěny bannery. Blog je využíván ke komerčním účelům ve formě 

influencer marketingu.  
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6.6. Proces analýzy dat 

 

 Během analýzy dat získaných v první i druhé fázi výzkumu se autorka snažila 

využívat procesy otevřeného a axiálního kódování, které definovali Strauss a Corbinová 

(1999). První fáze analýzy dat probíhala jako otevřené kódování, které Strauss a Corbinová 

(1999) popisují jako “část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů 

pomocí pečlivého studia údajů”.116 Na otevřené kódování navazuje kódování axiální, které 

se soustředí na “upřesňování kategorií a jevů pomocí podmínek, které je zapříčiňují, 

kontextu, strategií jednání a následků těchto strategií”.117 

 

 Pro práci s přepsanými daty využívala autorka on-line tabulky, které vznikaly během 

sběru i analýzy dat a které sloužily jako výchozí bod se zorganizovanými daty.  

  

 Obsahová analýza zahrnovala tři části, kvantitativní analýzu příspěvků, kvalitativní 

analýzu komerčních příspěvků a analýzu komentářů publika. První fází byla kvantitativní 

analýza příspěvků, která sledovala počet publikovaných příspěvků, jejich druh, tedy, zda se 

jednalo o komerční či nekomerční článek, a jejich hlavní téma. V druhé fázi byla věnována 

pozornost komerčním příspěvkům, sponzorovaným i nesponzorovaným. Sledovány zde byly 

zmíněné značky, jejich kategorie, ale také obraty a vyjadřování autorek, tedy jazyková 

stránka článků. U sponzorovaných příspěvků bylo sledováno také jejich označování, nadpisy 

a konkrétní formulace spojené s propagovanou značkou. Analýza komentářů publika byla 

prováděna nejprve kvantitativní s ohledem na jejich počet a povahu. Kvalitativně byly 

zkoumány dále komentáře pouze u komerčních příspěvků, sponzorovaných 

i nesponzorovaných.  

 

 Poslední část výzkumu sestávala z detailní analýzy uskutečněných rozhovorů 

a odpovědí autorek na předem formulované otázky. Sledován byl nejen postoj autorek 

ke zvoleným tématům, ale také rozdíly mezi oběma dotazovanými autorkami.  

 
116 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN, s. 43. ISBN 80-858-3460-x. 
117 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN, s. 71. ISBN 80-858-3460-x. 
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6.7. Etická stránka výzkumu 

 

 V každém výzkumu je třeba zvážit jeho etické aspekty. Studie Commercialising 

Social Media (2014) zmiňuje přístup Langera a Beckmana118, kteří uvádí, že tzv. skryté 

pozorování obsahů a komentářů splňuje etické standardy. Jejich hlavní argument byl čerpán 

z výzkumné etiky existující v mediálních a komunikačních studiích, kde je obsahová analýza 

široce využívána a akceptována.119 Pro konkrétní výzkum pro tuto práci je třeba také zmínit, 

že sběr dat byl prováděn zpětně, nikoliv v reálném čase. Nehraje tu roli tedy ani úvaha 

nad tím, zda by při přiznaném pozorování autorka blogu či členové komunity upravovali své 

sdílení vzhledem k vědomí výzkumu. Kozinets (2002) uvádí, že pole netnografie je velmi 

křehké a každý výzkumník by si měl být jist, že neporušuje hranici soukromí a citlivých dat. 

Apeluje hlavně na poskytnutí souhlasu s výzkumem a doporučuje také zajistit vždy 

stoprocentní anonymitu všem účastníkům výzkumu.120 

 

 Před začátkem výzkumu v této diplomové práci byly e-mailem o výzkumu 

informovány všechny autorky třech zkoumaných blogů. Všechny čtyři autorky 

s prováděným výzkumem I jeho zveřejněním souhlasily a poskytly autorce také několik 

cenných informací o svých platformách, které byly využity ke komplexnímu výběru a popisu 

zkoumaného vzorku.  

 

 Dotazované autorky také poskytly informovaný souhlas s využitím informací 

z rozhovoru v rámci diplomové práce, včetně uvedení svého jména a názvu platformy, 

na které působí. 

 
118 LAURELL, Christofer. Commercialising Social Media - A Study Of Fashion (Blogo)spheres. Stockholm, 

2014. Disertace. Stockholm University School Of Business, s. 34.  ISBN 978-91-7447-769-7 
119 LAURELL, Christofer. Commercialising Social Media - A Study Of Fashion (Blogo)spheres. Stockholm, 

2014. Disertace. Stockholm University School Of Business, s. 34.  ISBN 978-91-7447-769-7 
120 KOZINETS, Robert V. The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online 

communities. Journal of Marketing Research. ProQuest Central, 2002, 1(39), 61-72, s. 65. 
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7. Výsledky obsahové analýzy a analýzy komentářů 

7.1. Blog marketafrank.com 

 

 Prvním zkoumaným blogem byl blog autorky Markéty Fraňkové s názvem 

marketafrank.com. Autorka získala ocenění Blogerka roku za rok 2018.121 Zmíněný blog 

měl za měsíc listopad 2019 přes 120 000 page views (údaj sdělený autorkou k 30. listopadu 

2019). 

 

Za zkoumané období v době od června do prosince 2019, tedy za dobu sedmi měsíců, 

bylo na blog publikováno celkem 163 příspěvků. Průměrně tedy přibylo 23,2 příspěvků 

za jeden měsíc. Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, specifickým rysem pro tento blog 

je vysoká frekvence méně obsáhlých příspěvků, čímž se liší od dvou dalších zkoumaných 

blogů. Počet příspěvků měsíčně byl téměř po celou zkoumanou dobu vysoko nad dvaceti, 

jen v listopadu a prosinci pod tuto hranici klesl. Nejvyšší počet příspěvků byl publikován 

v červnu, kdy jich bylo dohromady třicet, a nejméně v prosinci, a to celkem sedm.  

 

Nejčastějším tématem článků byly životní zážitky autorky, kterým se za zkoumané 

období věnovalo celkem šedesát pět příspěvků. Do tématu životních zážitků spadají jak 

články pojednávající o každodenním životě, tak zážitky a tipy z cestování. Druhou obsáhlou 

skupinu příspěvků tvořily příspěvky odkazující na jiné platformy autorky, jakožto 

upozornění na nový obsah, tedy video či podcast. Těchto příspěvků se během zkoumaného 

období objevilo dohromady třicet osm. Třetím nejčastějším tématem v příspěvcích napříč 

všemi jejich typy, tedy nekomerčními, komerčními sponzorovanými i komerčními 

nesponzorovanými, byla móda, které bylo věnováno třicet jedna příspěvků.  

7.1.1. Podoba příspěvků 

 

Jak již bylo zmíněno výše, podoba příspěvků na blogu marketfrank.com je oproti 

ostatním dvěma zkoumaným blogu velmi specifická, neboť vzhledem k vysoké frekvenci 

publikování příspěvků jsou články zpravidla méně obsáhlé, s rozsahem textu zpravidla 

na několik řádků a několika fotografiemi. Dále, text je dvojjazyčný, jako první je vždy 

 
121 BLOGGER OF THE YEAR. Marketafrank.com [online]. 2.12.2018 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2018/12/blogger-of-the-year/#comments 
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uvedena česká verze textu, pod ním se nachází anglický překlad psaný samotnou autorkou. 

Celý text je jednotný, zvýrazněné jsou pouze případné odkazy. Názvy článků jsou výhradně 

v anglickém jazyce.  

7.1.2. Podíl komerčních příspěvků 

  
 Za dobu sedmi měsíců bylo na blogu marketafrank.com publikováno dohromady 

163 příspěvků. Z tohoto počtu byly tři příspěvky komerční sponzorované formou influencer 

marketingu a dvacet sedm příspěvků v rámci affiliate marketingu. Více se téměr nulovému 

výskytu placené propagace vycházející z influencer marketingu na blogu autorka výzkumu 

věnuje v analýze rozhovorů, kde sama autorka blogu o této skutečnosti hovořila. Příspěvků 

s affiliate odkazy se objevilo dohromady o čtyři více než komerčních nesponzorovaných. 

U příspěvků s affiliate odkazy autorka nijak neoznačuje či neupozorňuje na jejich používání. 

Ovšem na svém jiném kanále, na YouTube, jejich používání vždy uvádí, konkrétně v tomto 

znění: “Popisek obsahuje affiliate odkazy.”122 Autorka v rozhovoru uvedla, že konkrétní 

důvod k označování affiliate odkazů jen na určité platformě nemá. 

 

 Kategorii komerční nesponzorované příspěvky zastoupilo na tomto blogu během 

zkoumaného období celkem dvacet tři příspěvků. 

 

 Ze zmíněného již vyplývá, že největší podíl příspěvků obsáhly příspěvky nekomerční 

nesponzorované, kterých bylo za období od června do prosince 2019 publikováno celkem 

110. Tato skutečnost odpovídá povaze blogu a příspěvků na něm, poněvadž, jak už bylo 

zmíněno výše, autorka blogu se zaměřuje na spíše kratší příspěvky z každodenního života, 

kde obvykle není příliš prostoru pro delší text ani komerci. Podstatné je také zmínit, že 

z počtu 110 bylo celkem třicet osm článků věnovaných sdílení obsahu z jiné autorčiny 

platformy. Tyto články tedy tvoří jakousi spojku mezi jednotlivými kanály autorky.  

 

 Kódování příspěvků na blogu přineslo jistá úskalí, kdy nebylo jednoznačné, jak 

určité příspěvky kódovat. V případě tohoto blogu byly hlavním sporným bodem články 

z kategorie cestování, které ač nezmiňovaly značku nebo produkt, věnovaly prostor určité 

 
122 FRANK, Markéta. OBLÍBENCI BŘEZEN 2020 | Gel na akné, olejíček proti striím. YouTube [online]. 

[cit. 2020-03-31]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7VrqgGHmFgQ 

http://marketafrank.com/
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lokalitě, která také může být předmětem influencer marketingu. Takové články byly ovšem 

po rozhodnutí autorky výzkumu kódovány jednotně jako nekomerční z důvodu velké 

složitosti případného odlišení, kdy ještě článek komerční není a kdy už naopak ano, pokud 

zmiňuje určitou lokalitu. Během července a srpna byly zveřejněné také dva specifické 

články, které byly věnované značce Mercedes. Autorka v něm popisovala vypůjčené 

automobily pro letní cestování a poděkovala značce za jejich zapůjčení. Článek nebyl přímo 

označen jako sponzorovaný, jeho publikace byla výsledkem tzv. barterové spolupráce, tedy 

obsah vznikl výměnou za vypůjčení nebo darování produktu, v tomto případě zapůjčení 

automobilu. Tyto dva články byly kódovány jako sponzorované. 

Graf 1: Rozložení typů příspěvků na blogu marketafrank.com, zdroj dat: vlastní výzkum 

 

7.1.3. Propagované značky a jejich kategorie 

 
 V rámci obsahové analýzy byly sledovány také kategorie propagovaných značek. 

Tato část výzkumu byla zařazena především kvůli velkému rozpětí témat sdílených v rámci 

lifestyle blogů, což poskytuje prostor ke komercionalizaci v mnoha oblastech. Autorka 

výzkumu také považuje informace o kategoriích komercializovaných značek jako důležité 

pro komplexní výsledky výzkumu. 
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 Na blogu marketafrank.com se za zkoumané období objevily celkem tři 

sponzorované články na základě influencer marketingu, jak již bylo zmíněno výše. Tyto tři 

články propagovaly dohromady dvě značky, neboť pro značku Mercedes byly publikovány 

články dva. Značka Mercedes blogerce vypůjčila dvě auta na letní cestování po Evropě, 

výměnou za to byl značce věnován prostor na jejím blogu a dalších kanálech. První z těchto 

článků byl publikován v červenci, druhý v srpnu. Oba články byly výsledkem tzv. barterové 

spolupráce. Třetím sponzorovaným článkem byl příspěvek ve spolupráci se značkou Wella, 

který byl publikován v říjnu. Kategorie značek zde je tedy vcelku jednoznačná, dvakrát byla 

zmíněna značka automobilů, jednou kosmetická značka. 

 

 Obsáhlejší podíl mezi sponzorovanými příspěvky obsáhly příspěvky s affiliate 

odkazy, kterých bylo celkem dvacet tři a které byly převážně věnované módě a rozličným 

módním značkám. Módě bylo věnováno dohromady dvacet tři článků. Tři články obsahovaly 

odkazy, které byly spojené s kosmetikou, a odkazovaly na e-shop Notino a Sephora. Jeden 

odkaz byl věnován také volnému času a odkazoval na e-shop Knihy Dobrovský. 

 

 V případě komerčních nesponzorovaných příspěvků poskytl obsah blogu více 

kategorií ke zmínce. V sedmi článcích se objevila zmínka produktů z několika kategorií 

zároveň. To bylo typické především pro příspěvky informující o tom, jak autorka strávila 

den či týden, a zmiňující tedy více produktů najednou. Čtyřikrát se objevila zmínka produktů 

z kategorie Kosmetika a Jídlo.  

7.1.4. Podoba sponzorovaných příspěvků 

 

 Podoba sponzorovaných příspěvků na blogu marketafrank.com se ve zkoumaném 

období mírně lišila, rozdíl byl dán pravděpodobně tím, zda byl článek výsledkem placené 

nebo barterové spolupráce.  

 

 Dva články, ve spolupráci se značkou Mercedes, byly výsledkem barterové 

spolupráce. Tyto články nebyly výrazněji označené jako spolupráce, ovšem v textu článku 

tuto skutečnost autorka srozumitelně uvedla. V prvním případě informaci formulovala 

následovně: “Mimo jiné i kvůli krásnému autu, které nám na tenhle roadtrip zapůjčil 
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Mercedes.” 123  V druhém článku ve spolupráci se značkou Mercedes použila formulaci 

“Mercedes nám v rámci naší spolupráce na tenhle roadtrip zapůjčil tohohle žlutého 

krasavce a musím říct, že mi po něm zítra, až ho vrátíme, bude trochu smutno, hehe.”124 

  

Jediný finančně sponzorovaný článek za zkoumané období věnovaný značce Wella 

byl označen na úplném konci článku formulací “*Tento článek vznikl ve spolupráci s Wellou 

<3”125  V samém úvodu textu článku ovšem autorka zmiňuje, že pro vytvoření článku 

provedla rozhovor s kadeřníkem z Wella, a tak čtenář od začátku může tušit, že je příspěvek 

výsledkem spolupráce autorky se značkou Wella. 

 

 Je třeba shrnout, že podle nepsaných etických zásad pro komerční obsah 

na sociálních sítích a blozích, se autorka více méně řídí. V souvislosti s označováním 

placeného obsahu se jako podstatné uvádí jeho dobrá viditelnost tak, aby čtenáři bylo jasné, 

že článek vznikl ve spolupráci s určitou značkou. Toto pravidlo autorka dodržuje pouze 

u příspěvků, které vznikly na základě spolupráce s finanční odměnou formou influencer 

marketingu. Články, které vznikly na základě barterové spolupráce, obsahují zmínění 

spolupráce pouze v samotném článku v textu. Články s affiliate odkazy označené nejsou 

vůbec, jim a jejich označováním se ale žádné dohledané prameny, diskuze nebo vyjádření 

nezabývají. Existuje několik pohledů na tuto formu monetizace obsahu, autorka tohoto blogu 

ji vnímá jako přirozenou součást blogového obsahu, která je výhodná pro všechny tři 

zapojené strany, tedy pro ni jako autorku affiliate odkazu, e-shop, na který odkaz vede, 

i zákazníka, který se k produktu snadno dostane díky konkrétnímu odkazu. Články s affiliate 

odkazy byly kódovány jednotně jako sponzorované, neboť je za jejich použití autorka 

finančně odměněna. 

 

 Celková podoba sponzorovaných příspěvků se od těch nesponzorovaných nijak 

zásadně neliší. Obsáhlost textu i množství fotografií je obdobné, stejně tak vyjadřování 

autorky.   

  

 
123 BEAUTIFUL NATURE. Marketafrank.com [online]. 19.7.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/07/beautiful-nature/#comments 
124 MERCEDES CLA. Marketafrank.com [online]. 8.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/08/mercedes-cla/#comments 
125 HAIR TALK. Marketafrank.com [online]. 27.10.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/10/hair-talk-2/#comments 



 

 46 

7.1.5. Jazyková stránka sponzorovaných příspěvků 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, podoba sponzorovaných příspěvků není výrazně odlišná 

od příspěvků nesponzorovaných, a to ani na poli jazykovém. Styl psaní je totožný ve všech 

typech příspěvků. 

 

 U sponzorovaných příspěvků dochází k popisování propagovaného produktu či 

značky, což přináší prostor pro analýzu. Nejspíš nevyhnutelně se v textu objevuje mnoho 

popisných adjektiv, především těch pozitivních.  

 

 V prvním sponzorovaném článku z července 2019 se autorka věnuje zapůjčenému 

automobilu Mercedes. K jeho popisu uvádí: “Už máme za sebou spoustu kilometrů, ale celou 

dobu si to užíváme. Mimo jiné i kvůli krásnému autu, které nám na tenhle roadtrip zapůjčil 

Mercedes. Konkrétně je to třída C kombi a na tenhle typ cesty nám naprosto vyhovuje. 

Je dostatečně velký, abychom se do něj vešli všichni čtyři a spousta našich věcí, zároveň ale 

není obrovský, což se nám mnohokrát hodilo na úzkých cestách a při projíždění 

serpentin.”126    

 

Druhý sponzorovaný článek ze srpna 2019 je věnovaný také značce Mercedes, 

ovšem jinému typu automobilu. Autorka se k němu ve sponzorovaném článku vyjádřila 

takto: “My už jsme na cestě domů, tak jsem si řekla, že je na čase vám ukázat, v čem 

se posledních 6 dní vozíme. Mercedes nám v rámci naší spolupráce na tenhle roadtrip 

zapůjčil tohohle žlutého krasavce a musím říct, že mi po něm zítra, až ho vrátíme, bude 

trochu smutno, hehe. Moc jsme si cestování v něm užili a každý den jsme sklízeli 

komplimenty kamkoli jsme přijeli.”127 

 

 Třetí sponzorovaný článek věnovaný značce Wella měl podobu interview 

s odborníkem, kterého autorce za účelem vytvoření článku poskytla značka. Již výše bylo 

zmíněno, že článek byl označený jako sponzorovaný na svém konci. V úvodu článku je však 

uvedeno, co bude jeho obsahem: “Ale protože samozřejmě nejsem žádný odborník a pečovat 

 
126 BEAUTIFUL NATURE. Marketafrank.com [online]. 19.7.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/07/beautiful-nature/#comments 
127 MERCEDES CLA. Marketafrank.com [online]. 8.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/08/mercedes-cla/#comments 
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o svoje vlasy jsem se naučila vlastně až letos díky Welle, napadlo mě, že bych mohla 

vyzpovídat někoho povolanějšího, popsat vám správnou základní péči o vlasy, abyste 

se vyvarovali častým chybám (spoustu z nich jsem dělala i já). (…) Mockrát děkuju Janu 

Hájkovi, který mi věnoval 2 a půl hodiny(!) svého času, vysvětlil mi každou fázi péče o vlasy 

tak, abych všechny informace mohla předat dál vám a odpověděl mi na všechny vaše 

otázky.” 128 

 Svou roli u sponzorovaných příspěvků hrají také jejich názvy. V případě blogu 

Markéty Frank jsou všechny názvy v angličtině, výjimkou nejsou ani sponzorované články. 

Pouze u jednoho příspěvku název článku přímo zmiňoval propagovanou značku. Konkrétně 

se jedno o srpnový článek, jehož název “MERCEDES CLA”129 je zároveň názvem modelu 

auta, který je předmětem tohoto článku. U zbylých dvou sponzorovaných příspěvků se název 

týká tématu článku, nikoliv samotné značky. Červencový článek věnovaný Mercedesu nese 

název “BEAUTIFUL NATURE”130, poněvadž v něm autorka mluví převážně o cestování 

po přírodě v Černé Hoře, okrajově ale také o automobilu. Říjnový článek pro značku Wella 

autorka nazvala “HAIR TALK” 131 , z něhož čtenář může vytušit téma článku, ovšem 

propagovanou značku nikoliv.  

 

7.1.6. Odezva publika 

 

 Během zkoumaného období přibylo na blogu marketafrank.com u celkem 

publikovaných 163 příspěvků 1093 komentářů. Z toho vyplývá, že průměrně bylo u jednoho 

příspěvku zveřejněno 6,7 komentářů od publika blogu. Komentáře samotné autorky blogu 

nebyly do tohoto počtu započítávány, ač na většinu komentářů, především těch s dotazy, 

autorka odpovídá a účastní se diskuzí, které pod články někdy vznikají. V rozhovoru 

se k tomu autorka sama vyjádřila takto: “Interakce je pro mě velmi důležitá a snažím 

se na komentáře reagovat. Komunikaci s publikem ale nijak nerozlišuji podle toho, jestli 

se jedná o sponzorovaný příspěvek či nikoli.” (Fraňková, 2020) 

 
128 HAIR TALK. Marketafrank.com [online]. 27.10.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/10/hair-talk-2/#comments 
129 MERCEDES CLA. Marketafrank.com [online]. 8.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/08/mercedes-cla/#comments 
130 BEAUTIFUL NATURE. Marketafrank.com [online]. 19.7.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/07/beautiful-nature/#comments 
131 HAIR TALK. Marketafrank.com [online]. 27.10.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

https://marketafrank.com/2019/10/hair-talk-2/#comments 
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 Odezva publika byla u všech typů článků zhruba obdobná, tedy nebyl zde výrazný 

rozdíl v počtu komentářů mezi komerčními a nekomerčními články. Obecně nejvíce 

komentářů se objevovalo vždy u osobních článků, nebo těch, kde autorka psala o konkrétním 

tématu a ptala se publika na jeho zkušenosti nebo názory. Takovým byl například článek 

o řízení auta, dioptrických brýlích nebo výletech po České republice, na které žádala autorka 

od publika tipy.  

 

 Z celkového počtu 1093 komentářů jich 727 mělo neutrální povahu. Jako neutrální 

komentáře byly kódovány ty, ve kterých čtenáři například sdíleli vlastní zkušenost nebo 

názor bez jakéhokoli citového zabarvení, nebo ty, ve kterých čtenáři mísili pozitivní 

i negativní sdělení. Komentářů s pozitivní povahou bylo dohromady 349, jednalo 

se například o komentáře, které se pozitivně vyjadřovaly k osobě autorky, blogu, 

či samotnému článku. Komentářů s negativní povahou bylo zveřejněno dohromady 

sedmnáct. Nejčastěji v nich čtenáři kritizovali sdělení z článku nebo konání autorky a její 

osobnost celkově.  

 

 Komentáře byly kromě kvantitativní analýzy, která se týkala jejich počtu a povahy, 

podrobeny také kvalitativní analýze. Ta sledovala, jak přesně se v komentářích publikum 

vyjadřuje, co sděluje a jakým způsobem. Pozornost byla věnována detailněji komentářům 

u komerčních článků.  

 

 Nejčastějším tématem komentářů napříč všemi typy příspěvků byly vlastní 

zkušenosti publika s daným tématem konkrétního článku. Vlastní zkušenost sdílelo 

publikum v celkem 493 komentářích, a to jak výlučně, tak společně s dalším sdělením. 

Vzhledem k tomu, že blog Markéty Frank je veden převážně jako téměř každodenní 

internetový deníček, sdílí své dennodenní zážitky a témata spojená s běžným životem, jsou 

témata blízká v podstatě celému publiku, které se k nim vyjadřuje. Příkladem může být 

komentář k článku o procházce Prahou: “To je nádhera, miluju západy slunce a Prahu! 

Trošku mi ty fotky připomínají naší dovolenou na Santorini, kde jsem byla asi čtyři roky zpět, 

bylo to neskutečné.. ale Praha má také své kouzlo. Děkuju za tip, určitě se tam někdy 

podívám. <3”. Obdobným příkladem jsou následující komentáře: “Moje neděle byla hodně 

podobná i co se týče vaření. Dělala jsem dýňovou polévku, ale i ta tvá zeleninová vypadá 

moc dobře! Budu muset vyzkoušet :))” nebo vcelku rozsáhlejší komentář, který ovšem svou 
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délkou není výjimkou: “Také se podělím se svými zkušenostmi s bolesti zad. Už druhý rok 

mám bolesti zad a došlo až k tomu, že momentálně chodím pravidelně k fyzioterapeutce na 

rehabilitace, plynové injekce do zad a magnesium a byla i zjištěna latentní tetanie, která má 

právě na starost me bolesti zad. Opravdu ta příčina může být i někde jinde, než jen špatné 

držení těla, jak jsem si také myslela. A souhlasím s tím, že to může byt i psychického spektra. 

Tak snad přijdeš také na příčinu a vše se zlepší 🙂” Již z uvedených příkladů je patrné, 

že publikum v komentářích odhaluje své soukromí a sděluje i velmi osobní informace, ač 

ve veřejném on-line prostoru. Z toho může vyplývat několik skutečností, například také 

důvěra, kterou má publikum v autorku, a tím pravděpodobně i pocit bezpečí v prostředí 

jejího blogu. 

 

 Druhou nejpočetnější skupinou byly ve zkoumaném období komentáře zahrnující 

slova chvály. Dohromady jich bylo 476 a pochvala a pozitivní hodnocení v nich se nejčastěji 

týkala samotného článku, případně také samotné autorky. V komentářích s touto 

charakteristikou je možné spatřit jistou míru obdivu směrem k autorce, stejně tak nacházení 

inspirace v článcích. Příkladem komentáře, kde se publikum pozitivně vyjadřuje k článku, 

může být tento: “Markéto, nádherné mokasíny. A skvělý článek, tyhle mám ve všeobecnosti 

nejraději, obzvlášť od tebe. Z těch náhodných fotech, jde pozitivní energie.” Komentáře, 

které pozitivně hodnotí autorku samotnou, se mohou dělit do dvou skupin. Některé totiž 

komentují její vzhled: “Ten drdol ti opravdu moc sluší ❤️. Jsi překrásná😍👄”, jiné naopak 

osobnost: “Jen tak dál Market:) Máš rozsáhlé obzory a to se mi na tebe líbí jak motivuješ 

další lidi 🙂 Prostě dokonalá sebevědomá ženská”. Objevovaly se také komentáře 

pochvalující pouze vizuální stránku článků, příkladem může být: “Krasne fotky. <3”, 

přičemž takové komentáře v obdobné podobě nebyly výjimečné.  

 

 Velmi často se v komentářích objevovaly také dotazy. A to jak na zmiňované 

produkty, tak na samotnou autorku, výjimkou ovšem nebyly ani dotazy zcestné, které 

se nijak nevěnovaly tématu článku. Komentářů, jejichž součástí byl také či pouze dotaz, bylo 

přidáno celkem 200, to znamená, že téměř pětina komentářů zahrnovala dotazy různé 

povahy.  

 

 U komerčních příspěvků, tedy u všech, ve kterých autorka zmiňovala produkt nebo 

značku, se objevovaly převážně komentáře věnující se daným produktům. Takové 
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komentáře měly většinou povahu hodnotící, kdy komentující vyjádřil vlastní názor 

na produkt či značku. Vyskytovaly se ale také komentáře s dotazem na produkt, kdy chtěl 

komentující znát informace, které autorka nezmínila v článku. Příkladem takových 

komentářů může být tento: “Markétko, ty kalhoty jsou TOP , prosím tě, jakou velikost máš 

těch džínu? Mam uplně tvoji velikost i výšku, diky moc.” Nebo tento: “Tak ten top je fakt 

dokonalý, naprosto chápu, proč se ti tak líbí! 🙂”. 

 

 Méně početné skupiny komentářů tvořily ty, kde publikum vyjadřovalo určitou 

sounáležitost s autorkou u témat zpravidla osobních, nebo komentáře zcela zcestné, 

ve kterých se publikum vyjadřovalo mimo téma článku.  

 

 Výjimečně, avšak ne mizivě, se pod článkem rozvinula diskuze mezi publikem 

i autorkou, kdy obě strany vzájemně sdílely své zkušenosti nebo názory. Takové diskuze 

poskytly další prostor pro interakci s publikem a budování komunity.   

 

 Jak je vidět v příkladech komentářů uvedených výše, publikum se snaží vyjádřit své 

postoje také pomocí smajlíků a emojis. U sledovaných článků ve zkoumaném období 

obsahovala velká část komentářů právě tyto mimo textové pomůcky.  

 

7.1.7. Odezva u komerčních příspěvků 

 

 Sponzorované příspěvky na základě influencer marketingu byly publikovány 

ve zkoumaném období tři. Příspěvků s affiliate odkazy bylo zveřejněno přesně devětkrát 

více, tedy dvacet sedm. Celkem tedy na blogu přibylo třicet sponzorovaných příspěvků, 

u nichž bylo publikováno průměrně 10,5 komentářů. To je téměř dvojnásobek průměrného 

počtu komentářů u nekomerčních příspěvků a srovnatelný počet jako u komerčních 

nesponzorovaných článků, u kterých bylo průměrně zveřejněno 10,1 komentářů. 

 

 Počet komentářů u jednoho článku komerčního značně převyšoval průměrný počet 

komentářů u článků nekomerčních, což je spíše opačný trend, než který by mohl být 

předpokládán na základě znalosti publika v on-line prostředí, které se spíše snaží reklamě 

vyhnout. Bez zajímavosti také není, že většina sdílených komentářů se konkrétně týkala 

propagovaných produktů. Publikum dané produkty hodnotilo či se na ně dotazovalo. Je třeba 
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zmínit, že v článcích s affiliate odkazy nebylo uvedeno, že je autorka využívá, pokud tedy 

publikum nepozná affiliate odkaz sám, neví o něm. Tudíž ani neví, že se v článku objevuje 

určitá forma spolupráce mezi značkami a autorkou blogu. Jinak je tomu u sponzorovaných 

článků formou influencer marketingu, které jsou vždy označeny jako sponzorované. Ani 

u nich ovšem není patrný žádný rozdíl v reakcích publika, a to jak v jejich počtu, tak obsahu. 

Možná zavádějící zde však může být jejich nízký počet, přičemž tak malý vzorek, tedy tři 

články, nemusí být úplně vypovídající. Konkrétně, u prvního sponzorovaného článku 

z července 2019 bylo publikováno devět komentářů, u druhého ze srpna 2019 celkem dvacet 

osm komentářů a u třetího z října 2019 dohromady třináct komentářů. Průměrně tedy 16,7 

komentářů u příspěvku, což vcelku výrazně převyšuje průměr. Důvody se mohou různit, 

faktem ale je, že se na konci článků autorka ptá na zkušenosti publika na téma, které v článku 

zpracovává, a tak publikum interaktivně reaguje v komentářích. 

 

 Jak již bylo v textu zmíněno výše, většina komentářů u sponzorovaných příspěvků 

se přímo věnovala propagovaným produktům. Některé z komentářů přímo hodnotily dané 

produkty, například: “Ahoj Markétko, tuto značku neznam, ale ráda ji očuchám, hned jak 

pojedu do Douglasu 😊 díky za tip 😊 hezkou neděli! A líbí se míní balení, takový 

minimalistický🙈” či “(…) Každopádně autíčko je překrásné, Mercedesy miluju. Mohla 

by být i fotka interieru. A moc ti to sluší, i méďovi v tom krásném prostředí 🙂.” 

 

  Vcelku rozsáhlou skupinu tvořily také komentáře s dotazy na produkty. Například 

v jednom článku s affiliate odkazy se čtenářka dotazuje přímo na vlastnosti produktu: “Ahoj 

Market, mohla bych se zeptat na velikost jakou velikost těch mom jeans máš? Jestli 

velikostně sedí jako např. džíny v Zaře atd… nebo jsou neelastické a je potřeba o číslo větší. 

Děkuji.” V jiných komentářích publikum sdílí svou zkušenost ohledně zmíněného tématu. 

K takovým patřil také následující: “Dlouho jsem se rozmýšlela, jestli zkusit tuhle řadu 

od Welly. Shodou okolností mi těsně před vydáním tvého článku došel můj šampon 

od kadeřnice, ke které se v nejbližší době nedostanu. (…) Musím říct, že už po prvním umytí 

pociťuji veliký rozdíl a jsem ráda, že jsem se nechala zlákat a pořídila si nějaký produkt 

na tvé doporučení…asi bych to měla dělat častěji. 🙂”  

 V komentářích se výjimečně objevila také reakce na komercionaliazci. Zajímavé je, 

že bylo zveřejněno několik komentářů, ve kterých čtenář pozitivně hodnotí komercionaliazci 
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nebo její podobu. U článku pro značku Wella se takové komentáře objevily dva. Jejich znění 

bylo následující: “Ahoj Markétko, tento článek se ti moc povedl. Je poučný a to se u ostatních 

blogerek při spolupráci s nějakou značkou moc nevidí. Děkuji za inspiraci 🙂” a “Úžasný 

článek, Markétko! Díky! ❤️ Na tvých spolupracích miluju, že nám vždy něco předají. 

V dnešní době se to moc nevidí.” Několik komentářů se naopak ke komercionalizaci 

vyjadřovalo negativně, příkladem může být komentář vztahující se ke spolupráci se značkou 

Mercedes: “Aneb jak do článku nenapadne nafutrovat reklamu na auto 😳😄” . 

 

 Komentáře u komerčních příspěvků se tedy svým obsahem výrazně nelišily 

od komentářů u nekomerčních článků. Lišil se mírně jejich počet, tento rozdíl byl ovšem 

zmíněn už na začátku kapitoly. 

7.2. Blog acupofstyle.com 

 

Druhým vybraným blogem byl blog sester Lucie a Nicole Ehrenbergerovy s názvem 

acupofstyle.com. Blog funguje nepřetržitě od roku 2009 a za dobu své existence získal 

mnoho ocenění. Blog například zvítězil v anketě Blogerka roku, později Czech Blog 

Awards, celkem pětkrát, a to opakovaně mezi lety 2013 až 2017. 132  Autorky 

se pod hlavičkou blogu věnují také dalším aktivitám, mají vlastní e-shop, kde prodávají svou 

knížku, diáře, plánovače, sezónně i oblečení nebo doplňky jako například čepice a plátěné 

tašky.133 Za měsíc listopad 2020 měl tento blog více než 100 000 page views (údaj sdělený 

autorkou k 30. listopadu 2019). 

 

Během vytyčeného období od června do prosince 2019 bylo na blog publikováno 

celkem 76 příspěvků, z čehož vyplývá, že průměrně bylo zveřejněno 10,9 příspěvků 

měsíčně. Počet příspěvků měsíčně se během zkoumaného období velmi měnil, například 

v červenci nebo září přibylo devět příspěvků, v říjnu sedmnáct, v listopadu osmnáct, ovšem 

v prosinci pouze pět. Rozpětí ve frekvenci publikování bylo tedy vcelku velké. 

Nejčastěji se na blogu objevovaly články odkazující na jinou platformu autorek 

jakožto upozornění na nové video či podcast. Takových článků bylo za zkoumané období 

 
132 About us. Acupofstyle.com  [online]. [cit. 2020-03-27]. Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/p/about-

us.html 
133 About us. Acupofstyle.com  [online]. [cit. 2020-03-27]. Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/p/about-

us.html 
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publikováno celkem třicet čtyři, což tvoří téměř polovinu veškerých zveřejněných článků. 

Dále se často objevovalo téma životních zážitků, tedy těch každodenních i cestovatelských, 

celkem bylo článků s tímto tématem přidáno dvanáct. Poměrně časté bylo také téma 

kosmetiky, kterému se věnovalo šest článků. Velká část článků také kombinovala několik 

témat najednou, což je spojené s nižší frekvencí přidávání příspěvků a jejich větší obsáhlosti, 

kdy jeden článek pokrývá více témat najednou. 

7.2.1. Podoba příspěvků 

 

Příspěvky na blogu acupofstyle.com jsou obvykle vcelku obsáhlé, jak množstvím 

textu, tak fotografií. Výjimkou jsou články odkazující na jiné platformy, jejichž text 

je dlouhý povětšinou na jeden odstavec a kromě fotografie či odkazu na danou platformu 

se nevyskytuje žádný jiný obrazový materiál. 

 

Všechny články jsou psány pouze v českém jazyce. Autorky také v každém článku 

zvýrazňují důležitá slova, části vět nebo celé věty tučným písmem, kdy zvolená část textu 

vyniká. V textu tak čtenář může odtušit, co autorky považují za podstatné nebo zajímavé 

informace. Názvy článků jsou téměř vždy v českém jazyce, výjimečně se objevují také 

anglické varianty. 

7.2.2. Podíl komerčních příspěvků 

 
 Za zkoumané období, tedy po dobu sedmi měsíců, bylo na blogu acupofstyle.com 

publikováno celkem sedmdesát šest příspěvků. Z toho počtu byly celkem dva příspěvky 

sponzorované. Tato skutečnost může být spojena s tím, že autorky blogu jsou aktivní kromě 

blogu také na YouTube a Instagramu, což jsou pro ně další platformy pro publikaci 

sponzorovaného obsahu. Dá se tedy předpokládat, že sponzorované příspěvky byly 

rozloženy také do těchto kanálů, ovšem důvody mohou být různorodé.  Dotazované autorky 

dvou zbylých zkoumaných blogů k tomuto tématu shodně uvedly, že sociální sítě jsou 

značkami ke spolupráci z mnoha důvodů upřednostňovány před blogy. Jeden z hlavních 

důvodů je vysoký počet uživatelů na sociálních sítích a jejich konzumace velkého množství 

obsahu, mezi který ten sponzorovaný snáz zapadne. 

 Značně obsáhlejší je pak kategorie komerčních nesponzorovaných příspěvků. 

Je třeba zmínit, že na tomto blogu se po dobu zkoumaného období nevyskytl jediný affiliate 

http://acupofstyle.com/


 

 54 

odkaz. Jako komerční nesponzorované příspěvky byly kódovány takové příspěvky, které 

zmiňovaly značku či produkt bez označení spolupráce. Celkem bylo takových příspěvků 

publikováno dvacet devět. Objevilo se také několik příspěvků, které ke zmínění značky 

přidaly také slevové kódy. Autorky blogu se k tomu vyjádřily tak, že se jedná o přirozenou 

součást blogového obsahu, který vznikl z jejich vlastní vůle. Konkrétně uvedly: “Všechny 

tyhle "deníčkové" články vznikají přirozeně, bez domluvy, ale zároveň, jelikož je tam i ten 

kód, je to určitá forma spolupráce. Ono se to asi úplně oddělit nedá.” Příkladem takové 

situace mohou být dva články z července 2019 vzpomínající na výlet s agenturou Surftrip 

a následné přiložení slevového kódu pro čtenáře. Konkrétně byly využívány obraty: "Už 

začínáme spřádat plány na další surf-tripy! Kdybyste taky chtěli vyrazit, můžete využít kód 

"acupofstylefriends", který když napíšete k objednávce, ušetří vám 500 Kč.”134 nebo“Můžete 

mrknout k našim kamarádům na jejich zájezdy na Surf-trip.cz a s kódem "acupofstylefriends" 

získáte slevu 500 Kč.”.135 

 

 Nesponzorovaných nekomerčních příspěvků se objevilo celkem čtyřicet pět, z nichž 

téměř všechny, tedy čtyřicet jedna z nich, obsahovaly odkaz na jinou platformu autorek. 

Tyto články spojují kanály autorek a upozorňují čtenáře blogu na nový obsah napříč všemi 

platformami.  

 

 Během kódování se objevilo několik případů, kde bylo zařazení článků do kategorií 

sporné. Četným příkladem mohou být články cestovatelské, kde autorky velmi často uvádí 

přesná místa, která navštívily, a to včetně podniků či hotelů a odkazů na ně. Otázkou tedy 

během kódování bylo, zda jsou tyto zmínky komerčního charakteru. Autorka výzkumu 

se rozhodla, že články se zmínkami restaurací, hotelů a dalších ubytovacích zařízení budou 

kódované jako komerční nesponzorované. Pokud byla zmíněna pouze destinace a jednotlivé 

lokace v rámci navštíveného místa, článek byl v tom případě jednotně kódován jako 

nekomerční. 

 Dalším sporným bodem byly zmínky ze života, které ovšem měly určitý komerční 

podtón. Například, několik článků pojednává o jídelníčku sestaveném od výživové 

poradkyně, na kterou je uveden kontakt. Takové články byly kódovány jako komerční 

 
134 Týden surfování ve Francii. A Cup Of Style [online]. 5.7.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.acupofstyle.com/2019/07/tyden-surfovani-ve-francii.html 
135 Týden surfování ve Španělsku. A Cup Of Style [online]. 24.7.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.acupofstyle.com/2019/07/tyden-surfovani-ve-spanelsku.html 
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nesponzorované, neboť i na osobu lze nahlížet jako na jistý produkt, který je v tomto případě 

propagován. Dalším typem příspěvků, jejichž povaha byla nejednoznačná, jsou ty, které 

se věnovaly domluvené spolupráci se značkou, ovšem daný článek samotný výstupem 

spolupráce nebyl. Tyto články byly kódovány jako komerční nesponzorované, neboť značka 

za ně přímo nezaplatila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Rozložení typů příspěvků na blogu acupofstyle.com, zdroj dat: vlastní výzkum 

7.2.3. Propagované značky a jejich kategorie 

 

 Během obsahové analýzy byly sledovány také kategorie zmíněných značek. Jak již 

bylo uvedeno, na blogu acupofstyle.com se za zkoumané období objevily dohromady dva 

sponzorované příspěvky, které propagovaly dvě značky. První komerčním sponzorovaným 

článkem byl příspěvek z července. Ten propagoval Draw Planet, projekt, který nabízí 

kreativní kurzy veřejnosti. Druhý sponzorovaný příspěvek byl věnovaný značce fotoaparátů 

Olympus, se kterou autorky mají dlouhodobou spolupráci. Tento článek byl publikován 

v srpnu, celý podzim, tedy od září do prosince, pak tedy na blogu nebyl zveřejněn ani jeden 

sponzorovaný příspěvek. 

 

 Nesponzorovaných, avšak komerčních, příspěvků bylo za zkoumané období 

zveřejněno podstatně více než těch sponzorovaných, konkrétně dohromady dvacet devět. 

Největší podíl tvořily příspěvky věnující se vícero tématům, celkem takových bylo deset. 

V těchto článcích bylo tedy zmíněno více značek z různých kategorií, což je pro obsáhlejší 
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blogové příspěvky celkově typické. Druhou nejpočetnější tematickou kategorií u těchto typů 

příspěvků byla kosmetika s celkem šesti články. Dále bylo sdíleno několik příspěvků 

z kategorie Cestování a Jídlo.  

7.2.4. Podoba sponzorovaných příspěvků 

 

 Vzhledem k tomu, že během zkoumaného období byly autorkami zveřejněny pouze 

dva sponzorované články, jsou jedinými jednotkami této analýzy.  

 

 První sponzorovaný článek vydaný v červenci 2019 byl věnovaný Draw Planet, 

značce, která pořádá kreativní kurzy v Praze. 136  Tento článek se oproti těm 

nesponzorovaným výrazně nelišil. Stejně jako většina ostatních článků byl vcelku obsáhlý, 

důležitá slova a věty v něm byly zvýrazněny tučně a jeho součástí bylo několik tematických 

fotografií. Autorky v článku popisují vlastní zkušenost s jedním z kurzů a přikládají odkaz 

na web Draw Planet. Článek je jako sponzorovaný označen hned v úvodu formulací  

“Ve spolupráci s Draw Planet”. 137 

 

 Druhý a poslední sponzorovaný článek ve zkoumaném období byl publikován 

v srpnu 2019. Věnován byl značce Olympus, se kterou mají autorky dlouhodobou spolupráci 

s výstupy napříč všemi svými kanály. V článku autorky popisují svůj vztah k fotografování 

a značce Olympus, ale hlavně představují slevu, kterou si pro své čtenáře společně 

se značkou Olympus připravili. Tato akce je přímo na míru připravená pro čtenáře blogu, 

neboť sleva se vztahuje na sadu produktů, které využívají samy autorky blogu. Na začátku 

článku je opět jasně viditelná informace o tom, že je článek sponzorovaný a kým. Tentokrát 

k tomu autorky využily formulaci “Spolupráce s Olympusem”.138 

 

7.2.5. Jazyková stránka sponzorovaných příspěvků 

 

 
136 O nás. Draw Planet [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: https://www.drawplanet.cz/o-nas/o-nas/ 
137 Naše zkušenost s kurzem skicování v Draw Planet. A Cup Of Style [online]. 18.7.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/2019/07/nase-zkusenost-s-kurzem-skicovani-v.html 
138 Nový foťák? A Cup Of Style [online]. 3.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.acupofstyle.com/2019/08/novy-fotak.html 
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 Ač se sponzorované články svou podobou od nesponzorovaných na tomto blogu 

příliš neliší, i tak jsou zde různá specifika, především popisování vlastní zkušenosti 

se značkou. 

  

 V červencovém článku věnovaném značce Draw Planet, popisují autorky především 

svou zkušenost s jedním z kreativních kurzů, ale také svůj vztah k takovým aktivitám. 

Konkrétně uvádí: “Jak už asi víte, rády se neustále učíme něco nového. Někdy na to člověk 

stačí sám, jindy je lepší odevzdat se do rukou profíkům. My rády objevujeme kurzy vedené 

inspirativními lidmi.”139 

 

 K samotné spolupráci se vyjadřují ještě vcelku obsáhle hned v úvodu článku: “Takže 

když jsme dostaly nabídku přímo od Draw Planet si jeden z kurzů vyzkoušet, tak jediné, 

nad čím jsme váhaly bylo, který kurz vybrat. Protože nás jich zaujalo hned několik. Dneska 

bychom s vámi rády sdílely naši zkušenost s kurzem v Draw Planet, takovou krátkou 

recenzi.” 140 Na úplném konci článku se pak objevuje výzva k diskusi, konkrétně autorky 

použily následující obraty: “Byli jste na nějakém z kurzů Draw Planet? A je něco, co byste 

se chtěli naučit nebo si alespoň vyzkoušet?”141 

 

 V druhém sponzorovaném článku, který byl zveřejněn v srpnu 2019 a který byl 

věnovaný značce Olympus, autorky svůj vztah ke značce popisují jednoznačně: “Jak už asi 

dávno víte, foťáky Olympus už používáme asi pět, nebo šest let. A neměnily bychom. Vlastně 

je doporučujeme každému, kdo se nás na foťáky ptá, protože jsme s nimi naprosto 

spokojené.”142 Celkově v článku autorky především popisují a uvádí, jak funguje akce, 

kterou se značkou pro své čtenáře domluvily. Tuto pasáž začínají slovy: “Jestli si v blízké 

době plánujete koupit nový foťák, tak pro vás máme dobrou zprávu! S Olympusem jsme si 

 
139 Naše zkušenost s kurzem skicování v Draw Planet. A Cup Of Style [online]. 18.7.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/2019/07/nase-zkusenost-s-kurzem-skicovani-v.html 
140 Naše zkušenost s kurzem skicování v Draw Planet. A Cup Of Style [online]. 18.7.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/2019/07/nase-zkusenost-s-kurzem-skicovani-v.html 
141 Naše zkušenost s kurzem skicování v Draw Planet. A Cup Of Style [online]. 18.7.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/2019/07/nase-zkusenost-s-kurzem-skicovani-v.html 
142 Nový foťák? A Cup Of Style [online]. 3.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.acupofstyle.com/2019/08/novy-fotak.html 

https://www.drawplanet.cz/
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totiž připravily speciální letní nabídku, díky které můžete ušetřit přes 13 000 Kč a získat foto 

výbavu, kterou používáme i my!”143 

 

 Podstatnou roli hrají u článků také jejich názvy. Článek věnovaný Draw Planet byl 

nazván “Naše zkušenost s kurzem skicování v Draw Planet”144, propagovaná značka tedy 

získala prostor hned v názvu. Druhý sponzorovaný článek byl nazván “Nový foťák?”145, 

čtenáři se tedy o spolupráci a akci se značkou Olympus dozvídají až v samotném textu 

článku. 

7.2.6. Odezva publika 

 

 Během zkoumaného období bylo u celkem 76 publikovaných příspěvků zveřejněno 

538 komentářů od publika. Z toho vyplývá, že u jednoho příspěvku bez ohledu na jeho typ 

přibylo průměrně 7,1 komentářů. Do celkového počtu nebyly započítávány komentáře 

autorek ani ty komentáře, které byly vyhodnocené jako spam. Takových se objevilo několik 

především v období od června do září, povětšinou byly anglicky a zcestně nabízely nějaký 

produkt či službu. Komentářů jakožto reakcí autorek se na blogu objevilo výrazně méně 

než jaký byl počet sdílených komentářů, například za období od června do srpna odpověděly 

autorky na komentáře v počtu jednotek.  

 

 Průměrný počet komentářů zhruba odpovídá všem třem kategoriím příspěvků. 

U nekomerčních článků bylo průměrně o jeden komentář méně než u článků komerčních, 

to je ovšem vcelku nepatrný rozdíl. Články s největším počtem komentářů byly zpravidla 

ty osobní, například článek o zásnubách čítal čtyřicet komentářů, což je počet, který 

několikanásobně převyšuje průměr. 

 

 U sdílených komentářů byla analyzována kromě počtu a obsahu také jejich povaha, 

aby mohlo být určeno, zda se obecně komentáře lišily u různých typů příspěvků. Celkově, 

bez ohledu na to, zda byly články komerční či nikoliv, mělo nejvíce komentářů neutrální 

 
143 Nový foťák? A Cup Of Style [online]. 3.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.acupofstyle.com/2019/08/novy-fotak.html 
144 Naše zkušenost s kurzem skicování v Draw Planet. A Cup Of Style [online]. 18.7.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.acupofstyle.com/2019/07/nase-zkusenost-s-kurzem-skicovani-v.html 
145 Nový foťák? A Cup Of Style [online]. 3.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.acupofstyle.com/2019/08/novy-fotak.html 
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povahu. Celkem takových komentářů bylo 360, přičemž jako neutrální komentáře byly 

kódovány ty, ve kterých čtenáři například sdíleli vlastní zkušenost nebo názor bez jakéhokoli 

citového zabarvení, nebo ty, ve kterých čtenáři mísili pozitivní i negativní sdělení. 

Komentářů s pozitivní povahou bylo dohromady 178. V této kategorii se jednalo například 

o komentáře, které se pozitivně vyjadřovaly k osobě autorky, blogu, či samotnému článku. 

Komentáře s negativní povahou nebyly během zkoumaného období zveřejněny žádné, 

respektive, žádné nebyly v době výzkumu objeveny. Autorky samozřejmě mohly některé 

nevhodné komentáře smazat. 

 

 Témata v komentářích se často opakovala. Nejčastěji se v nich čtenáři věnovali 

vlastním zkušenostem k tématu článku. Komentářů, které obsahovaly pouze a nebo mimo 

jiné vlastní zkušenost publika, bylo sdíleno dohromady 319. To znamená, že více než 

polovina všech komentářů zahrnovala také vlastní zkušenost publika. Vzhledem k tomu, 

že jedním z nejčastějších témat článků na blogu jsou životní zážitky, každodenní 

i cestovatelské, kosmetika a kombinace kategorií ze života, jsou témata publiku blízká 

a vyjadřuje se k nim. Typickým příkladem sdílených zkušeností může být tento komentář 

u článku, který se zabýval jídelníčkem na míru: „Ahoj, osobně si myslím, že jím vcelku zdravé 

potraviny, ale rozhodně si myslím že jím málo! Bohužel sama nevím jak zjistit, jaká je moje 

ideální porce, takže velmi přemýšlím, že si nechám poradit od výživového poradce.” Dalším 

příkladem může být komentář vztahující se k článku o kosmetice: „Já mám v létě nejradši 

jen BB cream, když už něco nosím. Makeup v létě nenosím vůbec. Ale tu řasenku 

od Maybelline miluji taky! ♥”. Jak již bylo zmíněno, vlastní zkušenosti publikum sdílí 

například také díky tématům, která se v článcích objevují a která jim jsou blízká, důvodem 

ale může také být již vybudovaný dlouhodobý vztah, který autorky se svým publikem 

po více než desetiletém působení na blogu mohou mít.  

 

 Druhou nejpočetnější skupinou komentářů byly ty, ve kterých se publikum pozitivně 

vyjadřovalo k článku, autorkám nebo blogu. Celkem takových komentářů bylo 187 

a zpravidla se v nich objevovaly stejné obraty a vyjádření k pochvale autorek, jejich práce 

i osobností. Často publikum pozitivně hodnotilo také fotografie. Typickým příkladem 

komentáře s pozitivním hodnocením může být tento: “Nádhera holky! Ty fotky jsou boží ♥”. 
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 Méně obsáhlé skupiny komentářů pak vytvořily komentáře s dotazy různého typu 

a komentáře s hodnocením a sdílením názorů na propagovaný produkt. Komentářů, které 

obsahovaly dotazy bylo publikováno během zkoumaného období dohromady třicet jedna, 

z tohoto počtu bylo dvacet čtyři dotazů vztahujících se k obsahu článku, pět dotazů bylo 

zcela zcestných a pouze dva se dotazovaly na propagovaný produkt. Komentářů, ve kterých 

publikum hodnotilo propagované produkty, bylo zveřejněno celkem třicet šest.  

 

 V naprosté většině komentářů se kromě textového sdělení objevily také mimo 

textové pomůcky jako smajlíci a emojis, které čtenáři pomáhají k upřesnění sdělení. 

 

7.2.7. Odezva u komerčních příspěvků 

 

 Sponzorované příspěvky za dobu výzkumu přibyly na blog acupofstyle.com pouze 

dva, a to na základě influencer marketingu, a tak ani v sekci komentářů není velký počet 

jednotek výzkumu. Celkem bylo u dvou sponzorovaných příspěvků sdíleno šestnáct 

komentářů, neboli u jednoho průměrně osm. To je o necelý jeden komentář více než 

je celkový průměr u tohoto blogu, ale jak již bylo zmíněn v předešlém textu, vzorek je tak 

malý, že se z něj nedá vyčíst pravidlo. 

 

 V šestnácti publikovaných komentářích bylo desetkrát sdíleno, jakou zkušenost mají 

čtenáři s daným tématem. Dva komentáře byly věnovány vlastnímu hodnocení 

propagovaných produktů, v dalších dvou se publikum dotazovalo na podrobnosti týkající 

se produktů. Dva komentáře zahrnovaly také poděkování za slevovou akci, kterou autorky 

v rámci spolupráce se značkou sdílely. Příkladem takového kometnáře může být například 

tento: „O koupi nového foťáku už dlouhou dobu uvažuju, ani nespočítám, kolikrát jsem se už 

na foťáky právě od Olympusu dívala :D Tahle akce je skvělá a mám pocit, že to je právě ten 

impulz, který jsem potřebovala, abych se konečně rozhoupala a foťáček si pořídila :)“ 

 

 Ke komercionalizaci se ze čtenářů přímo nevyjádřil nikdo. Tato skutečnost může být 

spojena s nízkým počtem označených sponzorovaných příspěvků na blogu, nebo například 

s volbou propagovaných značek, které do konceptu tvorby autorek vcelku přirozeně 

zapadaly.  
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 Povaha komentářů u komerčních příspěvků se tedy v podstatě vůbec nelišila 

od komentářů u nesponzorovaných příspěvků. Ani u komerčních příspěvků 

nesponozorovaných nebyl nalezen žádný výrazný rozdíl v reakcích publika, a to i přesto, že 

u blogu acupofstyle.com tvořily komerční nesponzorované články více než třetinu všech 

sdílených článků. 

7.3. Blog dombydom.cz 

 

 Třetím a posledním zkoumaným blogem byl blog Dominiky Lukášové, který funguje 

na platformě dombydom.cz nepřetržitě od roku 2014. Blog byl po dobu své existence 

několikrát nominován do TOP10 v kategorii Blogerka roku, například v roce 2016 

a 2017.146 147 Za měsíc listopad měl blog dombydom.cz více než 80 000 page views (údaj 

sdělený autorkou k 30. listopadu 2019). 

 

 Během zkoumaného období od června do prosince 2019 bylo na blogu zveřejněno 

dohromady třicet šest příspěvků, což znamená průměrně 5,1 článků za jeden měsíc. Nejméně 

příspěvků bylo publikováno v červnu, konkrétně pouze tři, naopak v prosinci bylo příspěvků 

nejvíce, konkrétně osm.  

 

Nejčastěji byly články tematicky různorodé, což souvisí s nižší frekvencí 

publikování příspěvků, kdy jeden obsáhlý článek pokrývá několik témat naráz. Co se týče 

skutečně tematických článků, nejvíce se objevovaly ty věnující se módě, životním zážitkům 

a sportu. Konkrétně módních příspěvků bylo deset, životními zážitky se zabývalo sedm 

článků a sportem celkem čtyři. 

7.3.1. Podoba příspěvků 

  

Vzhledem k frekvenci přidávání příspěvků, tedy mírně přes pět měsíčně, publikuje 

autorka blogu dombydom.cz zpravidla velmi obsáhlé články s textem rozděleným do mnoha 

odstavců a často s více než deseti fotografiemi.  

 

 
146 LUKÁŠOVÁ, Dominika. Jedno velký děkuju [online]. 11.11.2016 [cit. 2020-03-27]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2016/11/jedno-velky-dekuju.html 
147 LUKÁŠOVÁ, Dominika. Když děkuju nestačí [online]. 9.11.2017 [cit. 2020-03-27]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2017/11/kdyz-dekuju-nestaci.html 

http://dombydom.cz/
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Veškeré články jsou psané výhradně v českém jazyce. Stejně jako u blogu 

acupofstyle.com je i na tomto blogu využívána možnost zvýraznění určité části textu. 

Povětšinou autorka zvýrazňuje výrazy nebo věty, které považuje za stěžejní, alespoň tak 

to může čtenář chápat. Nadpisy článků jsou převážně psané česky, ovšem někdy se objevují 

také anglické názvy. 

7.3.2. Podíl komerčních příspěvků 

 

Jak již bylo zmíněno, na blogu dombydom.cz bylo za zkoumané období sedmi 

měsíců zveřejněno třicet šest příspěvků. Z tohoto celkového počtu bylo celkem devět z nich 

komerčních sponzorovaných. To znamená, že sponzorovaným příspěvkem byl každý čtvrtý 

publikovaný článek, což je velmi odlišná strategie od předešlých dvou zkoumaných blogů, 

u nichž byl podíl sponzorovaných příspěvků téměř mizivý.  

 

Do kategorie komerčních nesponzorovaných příspěvků se zařadilo celkem dvacet 

publikovaných článků. Některé z těchto článků obsahovaly i další aktivitu spojenou 

se zmínkou značky, například sdílení slevového kódu. Affiliate odkazy se na blogu 

neobjevují, ač autorka odkazy k některým produktům připojuje. Ovšem nejsou využívány 

pro affiliate marketing.  

 

Nekomerčních příspěvků bylo během zkoumaného období publikováno celkem pět. 

Z toho vyplývá, že více než každý sedmý příspěvek byl nekomerční nesponzorovaný, tedy 

bez jakékoli zmínky značky či produktu. 

 

Také na tomto blogu se během výzkumu objevilo několik sporných momentů, kde 

nebylo jednoznačné, zda příspěvek kódovat jako sponzorovaný či nesponzorovaný. 

Například příspěvek z 20. září, ve kterém autorka sdílí fotografie z focení reklamní kampaně 

pro značku Vaše Čočky a popisuje svou cestu k této spolupráci, jejíž součástí bylo vytvoření 

fotografií. Článek ovšem není označený nijak jako sponzorovaný, proto se dá předpokládat, 

že značka nezaplatila přímo za tento obsah na blogu, ovšem za fotky ke kampani ano. Tento 

příspěvek byl kódován také jako komerční nesponzorovaný, protože článek pravděpodobně 

nebyl výstupem zmíněné spolupráce. Obdobný případ se objevuje také v článku z 5. října 

se značkou s’Oliver. 

 

http://acupofstyle.com/
http://dombydom.cz/
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Graf 3: Rozložení typů příspěvků na blogu dombydom.cz, zdroj dat: vlastní výzkum 

 

7.3.3. Propagované značky a jejich kategorie 

 

 Jak již bylo zmíněno, na blogu dombydom.cz byl za zkoumané sedmiměsíční období 

každý čtvrtý publikovaný článek sponzorovaný. 

 

 Po téměř celé zkoumané období autorka zveřejňovala jeden sponzorovaný článek 

měsíčně. Pouze v prosinci byl tento počet vyšší, kdy vystoupal na celkem tři sponzorované 

články. V devíti sponozorovaných příspěvcích se objevily dohromady čtyři značky. Značka 

Runczech, která pořádá běžecké závody a tréninky, byla sponzorem celkem čtyř článků, tedy 

téměř poloviny publikovaných sponozorovaných. Značka Runczech byla kódována 

v kategorii Sport. Značka Notino, která v některých článcích zastupuje kategorii Kosmetika 

a v jiných Kosmetika a Domov, se objevila jako sponzor celkem u třech článků. Notino 

je internetový obchod, který se specializuje především na kosmetiku, ovšem své profotilo 

rozšiřuje právě třeba o produkty do domácnosti. Dva sponzorované články spadaly 

do kategorie Móda. První z nich, zveřejněný v říjnu, propagoval obuvnickou značku Ecco 

shoes. Druhou módní značkou byla značka s’Oliver, která byla sponzorem jednoho článku 

v prosinci. 

 

 V publikovaných sponzorovaných příspěvcích jsou pozorovatelná určitá pravidla. 

Prvním je četnost takových příspěvků, který byl zpravidla jeden měsíčně, s výjimkou 
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prosince. Druhým je určitá snaha o udržování dlouhodobé a kontinuální spolupráce 

se značkami, vzhledem k tomu, že se v celkovém počtu devíti příspěvků objevily pouze čtyři 

značky.  

 

 Nejvíce sponzorovaných článků bylo publikováno v měsíci posledním, tedy 

v prosinci. V prosinci autorka publikovala osm článků, z nichž tři byly sponzorované. Tento 

vysoký počet může souviset s povahou daného měsíce, neboť prosinec je pro marketing 

celkově důležitým měsícem. V souvislosti s Vánoci a vysokou kupní silou je reklama 

celkově pro značky důležitější. 

 

 Nesponzorované komerční příspěvky na tomto blogu tvořily většinu příspěvků. 

Z celkového počtu třiceti šesti článků jich tohoto typu bylo celkem dvacet. Osm příspěvků 

kombinovalo několik kategorií dohromady a věnovaly tedy prostor značkám z několika 

kategorií. Tato skutečnost, jak již bylo zmiňováno v textu výše, může souviset s tím, 

že články na tomto blogu jsou zpravidla velmi obsáhlé a pokrývají více témat najednou 

vcelku pravidelně. Příspěvky s konkrétním jedním tématem se nejčastěji věnovaly módě, 

celkem bylo publikováno sedm módních příspěvků odkazující tedy na módní značky. Dva 

příspěvky se zaobíraly kosmetikou. Po jednom příspěvku patřilo kategoriím Domov, 

Cestování a Sport. 

7.3.4. Podoba sponzorovaných příspěvků 

 
 Na blogu dobydom.cz bylo během zkoumaného období publikováno dohromady 

devět sponzorovaných příspěvků. Svou celkovou podobou se tyto články výrazně nelišily 

od těch nesponzorovaných, text měl obdobnou podobu s typicky zvýrazněnými důležitými 

slovy či větami, stejně tak počet fotografií byl podobný.  

 

 Sponzorovaný článek zveřejněný v červnu 2019 byl věnovaný značce Runczech. 

V článku autorka píše o svém vztahu k běhání o jeho vývoji, zmiňuje, že díky Runczech 

a jeho běžeckým závodům se aktuálně běhání věnuje intenzivně. Roli značky v osobním 

příběhu zmiňuje takto: “Když jsem pak na jaře seděla na blogerský schůzce s Runczech, kteří 

pořádají většinu běžeckých akcí u nás, vlilo mi to do žil takovou vlnu energie, že jsem z toho 
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žila několik týdnů. A jako další výzvu jsem si vytyčila půlmaraton.”148 Tento článek je jako 

sponzorovaný označen hned ve svém úvodu, autorka využila formulaci “Článek vznikl 

ve spolupráci se Runczech."149 

 

 V červenci 2019 byl publikován také jeden sponzorovaný článek, a to ve spolupráci 

se značkou Notino. V článku se autorka věnovala svým oblíbeným kosmetickým produktům. 

Ve spojitosti se značkou se vyjadřuje následovně: “Používám totiž jen to, co mi sedí na 100 

% a zásluhu na tom má hlavně Notino, který mě zásobuje produktama a nechá mě tak přijít 

přesně na ty věci, co mi vyhovujou a ty vám pak můžu doporučit jako to, za co dám ruku 

do ohně a co doporučuju i všem svým kamarádkám.” 150  Článek je jako sponzorovaný 

označen stejnou formulací jako ten předchozí, tedy “Článek vznikl ve spolupráci 

s Notino.”151, ovšem není umístěn na úplném začátku článku, ale až po prvním odstavci 

textu. I tak je ale označení pro čtenáře dobře viditelné. 

 

 V srpnu 2019 byl sponzorovaný článek opět ve spolupráci s Runczech. V tomto 

srpnovém článku se autorka věnuje tomu, proč je důležité účastnit se běžeckých závodů, 

zároveň píše o běžeckém tréninkovém centru, které provozuje Runczech. Konkrétně 

se vyjadřuje takto: “Díky spolupráci s Runczech jsem taky objevila jejich Running Mall.” 152 

Také tento článek je označený větou “Článek vznikl ve spolupráci s Runczech.” 153, a to pod 

prvním odstavcem textu příspěvku. 

 

 Sponzorovaný článek v září 2019 byl opět ve spolupráci se značkou Runczech 

a věnoval se sportu v životě autorky celkově. Značce Runczech věnuje několik zmínek, 

přímo i nepřímo, například: “Musí vás to opravdu bavit nebo to musí mít nějakej pořádnej 

 
148 A CO ŽES ZAČLA BĚHAT? Dom by Dom [online]. 23.6.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2019/06/a-co-zes-zacla-behat.html 
149 A CO ŽES ZAČLA BĚHAT? Dom by Dom [online]. 23.6.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2019/06/a-co-zes-zacla-behat.html 
150 NEJRYCHLEJŠÍ RÁNO. Dom by Dom [online]. 15.7.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2019/07/nejrychlejsi-rano.html 
151 NEJRYCHLEJŠÍ RÁNO. Dom by Dom [online]. 15.7.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2019/07/nejrychlejsi-rano.html 
152 PROČ NEBĚHAT JEN SÁM PRO SEBE, ALE CHODIT I NA ZÁVODY? Dom by Dom [online]. 

2.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/08/proc-nebehat-jen-sam-pro-sebe-

ale.html 
153 PROČ NEBĚHAT JEN SÁM PRO SEBE, ALE CHODIT I NA ZÁVODY? Dom by Dom [online]. 

2.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/08/proc-nebehat-jen-sam-pro-sebe-

ale.html 
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cíl. Za mě jsou tím cílem závody a zlepšování výkonů na nich.” 154 nebo “Říkám to pokaždý, 

ale pojďte do toho. Není náhoda, že závody běhá čím dál víc lidí. Je to fakt droga. I letos 

se ještě pár závodů běží a TADY najdete i rozpis na celej další rok!” 155 Také tento článek 

je označen obdobně jako ty předchozí, tedy po prvním odstavci textu větou “Článek vznikl 

ve spolupráci s Runczech.”156 

 

 Pátý sponzorovaný článek připadl na měsíc říjen a vznikl ve spolupráci se značkou 

Ecco shoes. Jednalo se o článek, kde autorka pomocí fotek ukazovala své outfity, jejichž 

součástí byly boty od Ecco shoes. V textu příspěvku se autorka věnuje především popisu 

propagovaného produktu - tedy bot. Využívá obraty jako “Já jsem z tohohle sportovně-

elegantního modelu uplně nadšená.” 157  Také tento článek je označen obdobně jako ty 

předchozí, tedy po prvním odstavci textu větou “Článek vznikl ve spolupráci s Ecco 

shoes.”158 

 

 Také v měsíci listopadu autorka zveřejnila jeden sponozorovaný článek, který byl 

opět ve spolupráci se značkou Notino. Tentokrát se v něm autorka věnuje bytovým vůním. 

Tento článek jako první není označený samostatně na začátku článku, ovšem v samotném 

textu. Autorka přímo zmiňuje: “Svoje nejoblíbenější koutky jsem vám teda nafotila 

do dnešního článku v rámci kterýho bych vám ve spolupráci s Notinem ráda představila svoji 

aktuální svíčkovou obsesi.” 159 

 

 V prosinci 2019 byly publikovány tři sponzorované články. První z nich vznikl 

ve spolupráci s módní značkou s.Oliver, další se již po několikáté věnoval značce Notino, 

tentokrát ve formě tipů na vánoční dárky. Třetí a poslední sponzorovaný článek v prosinci 

vznikl ve spolupráci s Runczech. Ve všech těchto článcích autorka uvádí, že jsou 

 
154 VÝZVY, WAKEBOARD A #PROJECTCOMEBACK. Dom by Dom [online]. 25.9.2019 [cit. 2020-04-

09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/09/vyzvy-wakeboard-projectcomeback.html 
155 VÝZVY, WAKEBOARD A #PROJECTCOMEBACK. Dom by Dom [online]. 25.9.2019 [cit. 2020-04-

09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/09/vyzvy-wakeboard-projectcomeback.html 
156 VÝZVY, WAKEBOARD A #PROJECTCOMEBACK. Dom by Dom [online]. 25.9.2019 [cit. 2020-04-

09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/09/vyzvy-wakeboard-projectcomeback.html 
157 THESE BOOTS WERE MADE FOR WALKING. Dom by Dom [online]. 25.10.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/10/these-boots-were-made-for-walking.html 
158 THESE BOOTS WERE MADE FOR WALKING. Dom by Dom [online]. 25.10.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/10/these-boots-were-made-for-walking.html 
159 BYDLÍM VI. (DEKORACE A AROMATERAPIE). Dom by Dom [online]. 16.11.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/11/bydlim-vi-dekorace-aromaterapie.html 
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sponzorované přímo v samotném textu, což je změna, která je na blogu patrná od listopadu 

2019, poněvadž předtím byly sponzorované články označené na začátku. 

7.3.5. Jazyková stránka sponzorovaných příspěvků 

 
 Jak již bylo několikrát zmíněno, na blogu dombydom.cz bylo během zkoumaného 

období publikováno devět sponzorovaných článků. Většina z nich kromě popisu a recenze 

daného produktu či produktů zahrnovala také osobní příběh spojený s daným tématem. 

Vyjadřování autorky bylo kromě obvyklých superlativ spojených s recenzí produktů 

obdobné jako u nesponzorovaných příspěvků. Typické pro projev autorky blogu je využívání 

převážně nespisovného jazyka, není tomu jinak ani ve sponzorovaných příspěvcích. 

 

 V textu několika sponzorovaných článků se objevují smajlíky, pravděpodobně 

pro lepší pochopení významu textu. Příkladem může být červnový článek: “…a ten červenej 

obličej vždy úspěšně svedla na můj běžeckej výkon - chytrá holka. :D” 160 Užívání smajlíků 

v textu není pro autorku vcelku neobvyklé, ač se nevyskytují v každém článku.  

 

 Ve sponzorovaných článcích se také často vyskytuje pobídka čtenářů 

ke komentování či aktivitě, která je spojená s tématem článku. Například v článku ze srpna 

autorka na úplném konci článku uvádí: “No a pokud si raději zaběhnete něco delšího, 

mrkněte na rozpis běhů v další sezóně a já se budu těšit, na jakých startovních čárách 

se potkáme.” 161 Dalším příkladem může být zářijový článek: “A pokud jste si taky dali - 

nebo plánujete dát - nějakou výzvu, hoďte mi to do komentářů. Protože co je psáno, to je 

dáno! :)))”162 

 

 Názvy sponzorovaných příspěvků nejsou nijak jednotné, některé jsou v českém, jiné 

v anglickém jazyce. Většina názvů odhaluje zhruba téma článku, ovšem žádný nevypovídá 

přímo o propagované značce. 

 

 
160 A CO ŽES ZAČLA BĚHAT? Dom by Dom [online]. 23.6.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2019/06/a-co-zes-zacla-behat.html 
161 PROČ NEBĚHAT JEN SÁM PRO SEBE, ALE CHODIT I NA ZÁVODY? Dom by Dom [online]. 

2.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/08/proc-nebehat-jen-sam-pro-sebe-

ale.html 
162 VÝZVY, WAKEBOARD A #PROJECTCOMEBACK. Dom by Dom [online]. 25.9.2019 [cit. 2020-04-

09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/09/vyzvy-wakeboard-projectcomeback.html 
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 Články ve spolupráci se značkou Runczech nesou název “A CO ŽES ZAČLA 

BĚHAT?” 163 , “PROČ NEBĚHAT JEN SÁM PRO SEBE, ALE CHODIT I NA 

ZÁVODY?” 164 , “VÝZVY, WAKEBOARD A #PROJECTCOMEBACK” 165  a “TIPY 

NA TAK TROCHU JINÉ DÁRKY”.166 

 

 Příspěvky ve spolupráci se značkou Notino autorka nazvala “NEJRYCHLEJŠÍ 

RÁNO” 167 , “BYDLÍM VI. (DEKORACE A AROMATERAPIE)” 168  a “DÁRKY, 

CO POTĚŠÍ KAŽDOU ŽENU”. 169  

 

 Jeden příspěvek pro značku Ecco shoes nese název “THESE BOOTS WERE MADE 

FOR WALKING” 170, pro značku s'Oliver pak “ZIMNÍ UNIFORMA”.171  

 

7.3.6. Odezva publika 

 

 Během zkoumaného období bylo u celkem třiceti šesti publikovaných příspěvků 

zveřejněno 206 komentářů od publika. Z toho vyplývá, že u jednoho příspěvku bez ohledu 

na jeho typ bylo průměrně 5,7 komentářů. Do celkového počtu nebyly započítávány 

komentáře autorky blogu, které reagovaly na komentáře publika.  

 

 Průměrný počet komentářů je převyšován u komerčních nesponzorovaných 

příspěvků a u příspěvků nekomerčních. Naopak u sponzorovaných příspěvků byl průměrný 

 
163 A CO ŽES ZAČLA BĚHAT? Dom by Dom [online]. 23.6.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2019/06/a-co-zes-zacla-behat.html 
164 PROČ NEBĚHAT JEN SÁM PRO SEBE, ALE CHODIT I NA ZÁVODY? Dom by Dom [online]. 

2.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/08/proc-nebehat-jen-sam-pro-sebe-

ale.html 
165 VÝZVY, WAKEBOARD A #PROJECTCOMEBACK. Dom by Dom [online]. 25.9.2019 [cit. 2020-04-

09]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/09/vyzvy-wakeboard-projectcomeback.html 
166 TIPY NA TAK TROCHU JINÉ DÁRKY. Dom by Dom [online]. 16.12.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné 

z: http://www.dombydom.cz/2019/12/tipy-na-tak-trochu-jine-darky.html 
167 NEJRYCHLEJŠÍ RÁNO. Dom by Dom [online]. 15.7.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2019/07/nejrychlejsi-rano.html 
168 BYDLÍM VI. (DEKORACE A AROMATERAPIE). Dom by Dom [online]. 16.11.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/11/bydlim-vi-dekorace-aromaterapie.html 
169 DÁRKY, CO POTĚŠÍ KAŽDOU ŽENU. Dom by Dom [online]. 11.12.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné 

z: http://www.dombydom.cz/2019/12/darky-co-potesi-kazdou-zenu.html 
170 THESE BOOTS WERE MADE FOR WALKING. Dom by Dom [online]. 25.10.2019 [cit. 2020-04-09]. 

Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2019/10/these-boots-were-made-for-walking.html 
171 ZIMNÍ UNIFORMA. Dom by Dom [online]. 7.12.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z: 

http://www.dombydom.cz/2019/12/zimni-uniforma.html 



 

 69 

počet komentářů nižší. Konkrétně, komerční nesponzorované příspěvky čítaly průměrně 6,3 

komentářů u jednoho příspěvku, nekomerční příspěvky pak průměrně 6,4 komentářů 

u jednoho příspěvku, tedy nejvíce ze všech třech kategorií. U sponzorovaných příspěvků 

byly průměrně sdíleny čtyři komentáře, tedy výrazně nejméně. Články s největším počtem 

komentářů byly zpravidla ty nejosobnější, například ty ze série s názve Střihy, ve kterých 

autorka v umělecké formě sdílí své myšlenky a zážitky z uplynulých dní. 

 

 U sdílených komentářů byla analyzována kromě počtu a obsahu také jejich povaha, 

aby mohlo být určeno, zda se obecně komentáře lišily u různých typů příspěvků. Celkově, 

bez ohledu na to, zda byly články komerční či nikoliv, mělo nejvíce komentářů neutrální 

povahu. Celkem takových komentářů bylo 106, přičemž jako neutrální komentáře byly 

kódovány ty, ve kterých čtenáři například sdíleli vlastní zkušenost nebo názor bez jakéhokoli 

citového zabarvení, nebo ty, ve kterých čtenáři mísili pozitivní i negativní sdělení. 

Komentářů s pozitivní povahou bylo dohromady osmdesát dva. V této kategorii se jednalo 

například o komentáře, které se pozitivně vyjadřovaly k osobě autorky, blogu, či samotnému 

článku. Komentářů s negativní povahou bylo během zkoumaného období zveřejněno 

osmnáct, z nich pouze čtyři byly zveřejněny u nekomerčních příspěvků. Negativní 

komentáře se zpravidla zabývaly osobou autorky, článkem a jeho obsahem a několikrát také 

komercionalizací.  

 

 Témata v komentářích se často opakovala, ovšem nejpočetnější skupinu vytvořily 

ty komentáře, které pozitivně hodnotily článek, jeho obsah nebo fotografie. Dohromady 

takových komentářů bylo zveřejněno sedmdesát pět. Typickým příkladem za všechny může 

být komentář: “Moc moc díky za článek. Byl zase super💕.” nebo “Tentokrát to byl opravdu 

obrovský nášup moc pěkných fotek. (…)” Podoba těchto komentářů byla povětšinou 

obdobná, stručná, přesto s jasným významem. Pochvala jakékoli povahy byla sdílena 

samostatně nebo jako součást komentáře, kde čtenář popisoval vlastní zkušenost s tématem 

v článku.  

  

Dále nejčastěji publikum v komentářích sdílelo svou vlastní zkušenost s tématem 

v článku. Toto téma se objevilo dohromady v šedesáti čtyřech komentářích, nichž čtyřicet 

bylo publikováno u komerčních nesponzorovaných příspěvků. Vlastní zkušenost jakožto 

reakci na článek sdílelo publikum téměř u všech příspěvků s různými tématy. Jak již bylo 
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zmíněno, vlastní zkušenosti publikum sdílí například také díky tématům, která se v článcích 

objevují a která jim jsou blízká, důvodem ale může také být již vybudovaný vztah, který 

autorka se svým publikem na blogu může mít. Příkladem komentáře sdílejícího vlastní 

zkušenost může být komentář k článku o zařizování domova: “(…) Normálně si mě přivedla 

na cestu ke kytkám, ještě nedávno jediné živé zelené, co jsem doma měla, byly maximálně 

bylinky na vaření v květináči ze supermarketů. Teď jsem ale rozhodnutá to změnit. 

Na oplátku doporučuju mrknout na stránky zahradananiti.cz, mají i pěkný krámek v centru 

Prahy, krásný a nápaditý visací i jiný kytičky. (…)”  

 

 Třetí nejpočetnější skupinu komentářů tvořily ty u komerčních příspěvků, které 

hodnotily propagované produkty. Takových komentářů bylo zveřejněno dohromady třicet 

tři, přičemž naprostá většina z nich patřila k nesponzorovaným příspěvkům, což je ale 

pravděpodobně dáno jejich počtem. Příkladem takového komentáře může být tento, který 

byl sdílen u článku zaměřeného na módu a outfit: “Kalhoty v kombinaci s těma těžkýma 

botama na mě působí trochu klaunsky, kabát mi připadá taky hodně "těžký" v téhle 

kombinaci. (…)” 

 

 Méně obsáhlé skupiny komentářů pak tvořily dotazy různého typu, ať už k článku, 

zcestné nebo věnované samotné autorce. Dohromady se dotaz objevil v celkem dvaceti 

komentářích, nejvíce dotazů bylo směřováno k obsahu článku, takových bylo dohromady 

devět. Dále se objevovaly komentáře vyjadřující sounáležitost a autorkou, a to především 

u velmi osobních článků, zveřejněno jich bylo celkem jedenáct. 

 

 V naprosté většině komentářů se kromě textového sdělení objevovaly také mimo 

textové pomůcky jako smajlíci a emojis, které čtenáři pomáhají například k upřesnění 

sdělení, jeho významu a vyznění. 

  

7.3.7. Odezva u komerčních příspěvků 

 

 Sponzorovaných příspěvků za dobu výzkumu přibylo na blog dombydom.cz devět, 

a to na základě influencer marketingu. Celkem bylo u sponzorovaných příspěvků sdíleno 

třicet šest komentářů, neboli u jednoho průměrně čtyři. To je o více než dva komentáře méně 

než jaký je celkový průměr u tohoto blogu. U komerčních článků nesponzorovaných 
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bylosdíleno průměrně 6,2 komentářů, což je vcelku výrazný rozdíl oproti článkům 

označeným jako sponzorované. 

 

 Z celkového počtu komentářů u sponzorovaných článků v patnácti čtenáři sdíleli své 

vlastní zkušenosti s daným tématem. Například k článku pro značku Runczech jedna 

z čtenářek uvedla: “Taky to miluju. Ted jsem zase po dlouhe dobe parkrat byla v lese behat 

a poslouchala podcasty a bylo to uzasny! <3”. Dalším příkladem může být komentář 

zveřejněný u článku pro značku s’Oliver: "Kabát je pěkný, líbí se mi (když odhlédnu od toho, 

že mně by neslušel, protože má přesně barvu, ve které vypadám nemocná a o deset let starší 

a to člověk fakt nechce :D). Ale ještě víc mne zaujala košile, asi se dojdu podívat, jestli 

v S´Oliver mají velikost i na slony :).” Dále se v komentářích poměrně často objevovalo 

pozitivní hodnocení článku. Celkem takových komentářů bylo dvanáct a nejčastěji 

se zaobíraly fotografiemi a propagovanými produkty. Několik komentářů honosilo pozitivně 

článek jako celek, například takto: “Super clanek Domi, moc diky za tipy! <3” 

 

 Vcelku rozsáhlou skupinu pak u sponzorovaných příspěvků tvořily komentáře, které 

se vyjadřovaly k samotné komercionalizaci. Konkrétněji, sedm komentářů zahrnovalo 

moralizování nad obsahem článku a šest komentářů kritizovalo komercionalizaci v daném 

článku celkově. Většina těchto negativně hodnotících komentářů se objevila u článku 

pro značku Ecco shoes, ve kterém autorka uvádí informace o ekologickém modelu bot, který 

má na sobě. Publikum se k tématu vyjádřilo například takto: “kvuli kozenym botam neumre 

zvire jo? ... to pro novy boty zadarmo napises i uplnou kravinu?” V komentářích se pak 

rozpoutala vcelku obsáhlá diskuze, jeden z komentářů zněl takto: ”Domi, opravdu se pro 

nové boty a peníze chováš jako kašpárek. Mohla si se aspoň víc informovat a ne jen slepě 

něco psát. Jinak já myslím, že toto není typ článků, na který by tvoji čtenáři čekali. Ty už jsi 

byla "odborník" a milovník tolika značek, že už to není věrohodné.” Z uvedených příkladů 

můžeme vyčíst znepokojení na straně publika, které kritizuje nejen komercionalizaci a její 

podobu, ale také způsob, jakým ji autorka sdílela.  Je třeba ovšem uvést, že takové kometnáře 

se objevovaly pouze u článků, které byly označené jakožto sponzorované. Je tedy otázkou, 

zda je publikum znepokojeno komerčním, nebo pouze sponzorovaným obsahem, poněvadž 

komerční obsah nesponzorovaný nepřinesl za zkoumané období žádnou negativní reakci. 

Tato zjištění otevírají další otázky, jako například, zda existuje souvislost mezi označeným 

sponzorovaným obsahem a reakcí publika.  
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 Povaha komentářů u sponzorovaných článků byla celkově  o něco častěji negativní 

než u nesponzorovaných článků. Ovšem vzhledem k tomu, že počet komentářů 

u sponozorovaných příspěvků byl celkově nižší a většina negativních komentářů byla 

zveřejněna u kontroverzního článku pro Ecco shoes, není možné vyčíst z této skutečnosti 

určitý vzorec. 

 

7.4. Společné znaky zkoumaných blogů 

 

 Během výzkumu bylo zjištěno velké množství dat a informací o zkoumaných 

blozích, jejich komercionalizaci i odezvě publika. Některé zjištěné skutečnosti se shodovaly 

na úrovni všech třech zkoumaných blogů, jiné se naopak výrazně lišily. V této a následující 

kapitole budou přehledně shrnuty zásadní společné a odlišné znaky jednotlivých blogů.  

 

 Důležitým prvkem, který spojoval všechny tři blogy byla etika komercionalizace. 

A to v tom smyslu, že všechny autorky zkoumaných blogů sponzorované příspěvky 

označovaly buď viditelně na začátku nebo na konci článku či tuto informaci jasně sdílely 

v textu. Existuje však možnost, že některý z článků, který nebyl označen, byl 

sponzorovaným. To je ovšem skutečnost, kterou ví jen samy autorky. Nejasnosti vyvstanuly 

pouze u dvou článků na blogu acupofstyle.com, ve kterých byly čtenářům poskytnuty 

slevové kódy na pobyt s agenturou Surftrip. Tyto články jako spolupráce označené nijak 

nebyly, i když autorky samy sdělily, že jistá forma spolupráce v článku je, dodaly ovšem, že 

hranici mezi sponzorovaným a nesponzorovaným článkem vnímají jako tenkou a ne vždy 

dobře oddělitelnou. Tyto konkrétní dva články tedy neoznačily, neboť vznikly především 

na základě přátelství a vzájemných sympatií, ovšem pravděpodobně bez odměny 

pro blogerky. Celý výzkum ovšem celkově vycházel především z důvěry v respektování 

nepsaných etických pravidel pro komercionalizaci na blozích, proto nebylo zpochybňováno, 

zda je článek sponzorovaný či nikoliv, pokud tam nebylo označení. 

 

 Dále se jako totožná ukázala strategie propagace stejných značek v dlouhodobém 

měřítku. Nejvíce patrný byl tento jev u blogu dombydom.cz, ale ani dva zbylé blogy na tom 

nebyly jinak. Často se tyto dlouhodobé formy spolupráce ukazovaly nejen na blozích, ale 

také na dalších platformách autorek, tedy na YouTube či Instagramu. 
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 Všechny tři zkoumané blogy se také stejně stavěly k podobě sponzorovaných 

či komerčních příspěvků, jejichž podoba, tedy text, jeho délka, využívaný jazyk, ale 

i fotografie byly totožné jako u nekomerčních článků. Nebyly nalezeny žádné rozdíly 

v tomto směru ani u jednoho z blogů. Obsah blogů působil celkově sladěně.  

 

 Dalším zjištěným společným znakem byla celková povaha komentářů publika. 

U všech třech blogů zařazených do výzkumu byla většina komentářů shledána jako neutrální, 

podstatnou část tvořily komentáře také s povahou pozitivní. Celkově téměř nulový podíl 

tvořily komentáře s negativním sdělením.  

7.5. Odlišné znaky zkoumaných blogů 

 

 Během výzkumu byly zjištěny jisté podobnosti mezi zkoumanými blogy, stejně tak 

ale výzkum ukázal několik významných odlišností. 

 

 Výrazné rozdíly přináší odpovědi hned na první výzkumnou otázku, tedy jaký 

je podíl sponzorovaných a komerčních nesponzorovaných příspěvků na daných lifestyle 

blozích. První zkoumaný blog marketafrank.com obsahoval třicet sponzorovaných 

příspěvků, což tvořilo 18,4 % ze všech publikovaných článků. U druhého zkoumaného 

blogu, acupofstyle.com, byly sponzorované články dva, celkem tedy tvořily 2,6 %. Na třetím 

zkoumaném blogu dombydom.cz bylo publikováno devět sponzorovaných příspěvků, což 

činilo přesně 25 % z celkového počtu. Rozdíl v počtu komerčních nesponzorovaných 

příspěvků byl taktéž výrazně viditelný. U blogu marketafrank.com bylo tomuto typu 

příspěvků věnováno dohromady dvacet tři článků, což činí mírně přes 14 % z celkového 

počtu. Na blogu acupofstyle.com bylo publikováno dvacet devět komerčních 

nesponzorovaných článků, tedy dohromady 38,2 % z celkového počtu. Na blogu 

dombydom.cz bylo zveřejněno dvacet komerčních nesponzorovaných článků, což činilo 

55,8 % z celkového počtu. 

 

 Rozdíly v podílu, který zaujímaly sponzorované a komerční příspěvky celkově, jsou 

velmi viditelné. K přehlednému zobrazení rozdílů slouží také přiložený graf. 
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Graf 4: Srovnání počtu příspěvků u zkoumaných blogů, zdroj dat: vlastní výzkum 

 

Shrnutí veškerého komerčního obsahu, tedy komerční články sponzorované 

i nesponzorované, ukazuje také vcelku viditelné rozdíly. Míra komercionalizace na prvním 

zkoumaném blogu, tedy na blogu marketafrank.com, byl celkově mírně přes 32,5 %. Druhý 

zkoumaný blog acupofstyle.com ukázal míru komerčních článků jako 38 %. U blogu 

dombydom.cz mělo téměř 82 % publikovaných článků komerční charakter. Toto zjištění 

přináší zajímavý pohled na všechny tři zkoumané blogové obsahy, neboť výsledky celkové 

se odlišují od výsledků, v nichž se zrcadlí pouze příspěvky sponzorované. Ve srovnání blogů 

marketafrank.com a acupofstyle.com jsou rozdíly patrné nejvíce, poněvadž rozdíl v míře 

sponzorovaných článků a v míře komerčního obsahu celkově je velký. Blog 

marketafrank.com má 18,4 % článků sponzorovaných a 32,5 % článků komerčních celkově, 

blog acupofstyle.com přitom vykazuje pouze 2,6 % sponzorovaných článků, v celkovém 

počtu komerčních příspěvků se ale jedná o 38 %, což je vyšší číslo, než u prvního zmíněného 

blogu. Zde je patrné, že komerční obsah se vyskytuje u obou blogů u zhruba třetiny 

příspěvků, ale míra těch, které byly sponzorované, je diametrálně odlišná. Svou roli zde 

může hrát využívání affiliate odkazů, které používá pouze Markéta Fraňková, autorka blogu 

marketafrank.com, a jejichž přítomnost v článku znamenala kódování jakožto 

sponzorovaného příspěvku.  

 

Z výše zmíněného již vyplývá, že průměrně bylo na zkoumaných blozích mírně přes 

50 % článků komerčních. Toto číslo tedy zahrnuje všechny články, ve kterých byl nalezen 
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komerční obsah různého charakteru. Míra komercionalizace je tedy vcelku vysoká, přičemž 

autorky zkoumaných blogů využívají různé způsoby komercionalizace.  

 

Rozdílné bylo také celkové uchopení komercionalizace a blogu jako výdělečného 

nástroje. Ze tří zkoumaných blogů pouze jeden využíval jiné formy nástroje než influencer 

marketing, konrétně se jednalo o blog markefrank.com, na kterém autorka, stejně jako 

na dalších svých platformách, využívá nástrojů affiliate marketingu. 

 

 Zajímavé jsou rozdíly také v oblasti odezvy publika, tedy komentářů a jejich počtu. 

U dvou zkoumaných blogů, marketafrank.com a acupofstyle.com, byl počet komentářů 

u sponzorovaných příspěvků průměrně vyšší, než jaký byl průměr celkový. Konkrétněji byl 

u prvního zmíněného blogu tento rozdíl vcelku výrazný, a to o téměř čtyři komentáře, 

u druhého zmíněného byl rozdíl téměř nepatrný, konkrétně o  Naopak u blogu dombydom.cz 

se průměrný počet komentářů u sponzorovaných článků lišil výrazněji od celkového 

průměru,  ovšem tentokrát byl počet nižší, konkrétně průměrně o dva komentáře. 

Konkrétněji a přehledněji o těchto rozdílech vypovídá graf č. 5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Porovnání průměrného počtu komentářů, zdroj dat: vlastní výzkum 

 

Lišila se také četnost témat komentářů, přičemž na blogu markefrank.com 

i acupofstyle.com byly nejčastějším tématem komentářů vlastní zkušenosti čtenářů, oproti 
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tomu na blogu dombydom.cz byl v komentářích nejčastěji pozitivně hodnocen samotný 

článek a jeho obsah. Ovšem sdílení vlastních zkušeností bylo u tohoto blogu druhé v pořadí, 

u prvních dvou zmíněných blogů byla zase druhou nejpočetnější skupinou komentáře 

s pozitivním hodnocením směrem k článku či blogu. Výrazný rozdíl zde tedy nebyl. 

 

 Rozdíly byly pozorovatelné také u reakcí na samotnou komercionalizaci. Na blogu 

acupofstyle.com se žádná taková reakce neobjevila. To ovšem ale mohlo být dáno velmi 

nízkým počtem sponzorovaných příspěvků, které jsou označené jako sponzorované. 

Na blogu marketafrank.com bylo za zkoumané období zveřejněno několik komentářů, které 

se ke komercionalizaci vyjadřovaly, z nich tři se vyjadřovaly negativně a šest pozitivně. 

U blogu dombydom.cz byla tato oblast ještě o něco odlišná, přičemž zde bylo zveřejněno 

sedm komentářů, které negativně hodnotily komercionalizaci, zjištěné údaje především 

u posledního zmíněného blogu ukazují možnou souvislost mezi označenými příspěvky 

a negativními komentáři publika. Je otázkou, zda označený sponzorovaný obsah nevyvolává 

v pubilku již předem mírně negativní dojem, na základě kterého pak hodnotí článek jako 

celek. U komerčních příspěvků, které ovšem nebyly sponzorované či označené v případě 

článků s affiliate odkazy na blogu marketafrank.com, nebyly ani u jednoho ze zkoumaných 

blogů nalezeny negativní reakce na komerční obsah. Za pozornost stojí také články s affiliate 

odkazy, které publikum hodnotilo pouze pozitivně a to v tom smyslu, že jsou vděčni 

za odkaz, který je dovede přímo k produktu, o který mají zájem. Stejně jako je uvedeno výše, 

otázkou zůstává, zda by publikum odkazy a článek hodnotilo jinak, pokud by byl označený 

jakožto příspěvek s affiliate odkazy. Tato oblast zájmu by ovšem potřebovala aktivní 

zapojení publika do výzkumu, tedy výzkum, ve kterém by publikum mohlo sdílet své postoje 

a hodnocení článků a komerčních aktivit blogerů. Ovšem výzkum, který byl proveden v této 

diplomové práci, může motivaci publika vyčíst a odhadovat pouze na základě sdílených 

komentářů.  
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Pro srovnání je ještě přiložen graf zobrazující kategorie propagovaných značek 

ve sponzorovaných příspěvcích. Vyplývá z něj, že nejvíce článků se celkově věnovalo módě, 

kosmetice a sportu, což jsou celkově společně s životními zážitky nejvytíženější témata 

na zkoumaných českých lifestyle blozích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Kategorie propagovaných značek u sponzorovaných článků, zdroj dat: vlastní 

výzkum 

8. Strategie publikování sponzorovaných příspěvků vybraných autorek 

blogů 

 

 Poslední výzkumná otázka se zaobírala tím, jakou strategii autorky zkoumaných 

blogů používají při rozhodování, jaký komerční, respektive sponzorovaný, obsah na svůj 

blog umístí a v jakém množství. Tato výzkumná otázka měla dvě části, přičemž první zněla: 

“Jaká je strategie publikování sponzorovaných příspěvků vybraných autorek blogů?” Druhá 

poskytovala větší prostor pro odpovědi, neboť zněla: ”Jak se autorky ke komerčnímu obsahu 

staví?” 

 

 K rozhovoru byly vybrány dva blogy a jeho autorky. Původně měl být proveden 

rozhovor pouze s jednou autorkou, ale pro více komplexní výsledky byly nakonec rozhovory 
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realizovány dva, a to s autorkou blogu marketafrank.com Markétou Fraňkovou a Dominikou 

Lukášovou, autorkou blogu dombydom.cz.  

 

 Některé odpovědi respondentek spojené s konkrétními tématy byly zpracovány již 

v předešlém textu a analýze tak, aby dotvořily kompletní obrázek o dané oblasti. V této 

kapitole je shrnut pohled a strategie autorek na komerční a sponzorovaný obsah na blogu. 

 

 Autorka blogu marketafrank.com uvedla, že sponzorované příspěvky ve smyslu těch 

založených na influencer marketingu na svůj blog přidává minimálně, neboť klienti, 

se kterými spolupracuje, povětšinou upřednostňují obsah sdílený na sociálních sítích 

Instagram nebo YouTube, protože “tyto platformy jsou rychlejší, uživatel se k nim dostane 

snadno a výsledky jsou mnohem lépe měřitelné”, ale také je pro autorku samotnou velmi 

důležité ponechat blog převážně na osobní úrovni. Nejčastěji pak sponzorovaný obsah 

autorka sdílí na svém Instagramu. Blogu přidává velkou váhu “kvůli citovému vztahu, který 

k němu má” díky tomu, že se jedná o platformu, na které působí nejdéle, a není pro ni tolik 

významný ve smyslu monetizace obsahu. Uvádí, že je pro ni také důležité, aby blog zůstal 

autentický, a tak by na blog nepřidávala více než jeden sponzorovaný článek měsíčně, 

zároveň se ale sponzorovaným příspěvkům na blogu nebrání, protože je to jejími slovy jedna 

z mála možností, jak z tvorby blogu mít nějaký finanční příjem. 

 

 Dominika Lukášová o svém blogu dombydom.cz řekla, že blog je její až druhotný 

kanál pro publikaci reklamního obsahu. Nejvíce publikuje sponzorovaný obsah na svém 

Instagramovém profilu, kde, podle jejích slov, klienti svou reklamu chtějí cílit především, 

neboť zde vidí větší potenciál. Také ona sama přijímá výrazně více spoluprací 

na Instagramu, protože si myslí, že díky tomu, že je obsahu na této síti mnoho, je tam více 

prostoru také pro reklamu. Nicméně vzápětí dodává, že větší dopad má určitě reklama 

na blogu, protože “se k ní napíše více textu, je zakomponovaná do nějakého příběhu, 

respektive prostě do života, takže se k tomu čtenář věnuje víc, než když jedn přejede fotku 

na Instagramu.” Svůj postoj Dominika Lukášová doplňuje o informaci, že se nebrání 

komercionalizaci blogu obecně, neboť nevidí důvod, proč mít reklamy jen na Instagramu 

a na blogu nikoliv. Ovšem dodala, že je potřeba si na blogu dávat pozor, jaké značky 
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dostanou prostor. Také ve spolupracích vidí možnost, jak být odměněna za čas a práci, kterou 

blogu věnuje, a za které jinak není nijak ohodnocena. 

 

 Hranice komercionalizace obsahu je pro autorku blogu marketafrank.com něco, 

co se řídí jejím vlastním pocitem. Uvedla také, že v současné chvíli má několik ročních, tedy 

dlouhodobých, exkluzivních partnerů, pro které tvoří obsah na všechny své platformy. 

Zmiňuje, že tento způsob jí vyhovuje nejvíce a nemá tak aktuálně důvod vyhledávat sama 

nové partnery. Ve výběru značek, se kterými bude spolupracovat, hraje roli to, zda 

se jí značka celkově líbí, zda ji sama používá či zda by si ji sama koupila. Dále záleží 

na tom, jestli je zaměření značky v souladu s tím, co chce autorka propagovat. Jako své 

poslední kritérium Markéta Fraňková uvedla, že upřednostňuje ty značky, které spolupracují 

s menším počtem influencerů. Celkově se autorka zaměřuje spíše na dlouhodobé spolupráce.  

 

 Autorka blogu dombydom.cz zmínila podobná témata, která jí ovlivňují 

v rozhodování o umístění komercionalizovaného obsahu na blogu. Upřednostňuje 

dlouhodobé spolupráce, kterých má několik již vybudovaných a vzhledem k tomu, že 

se blogování věnuje aktivně již několik let, řídí se tím, co ví, že funguje, nevytváří nové 

strategie. Tvrdí, že se snaží mít vyvážený poměr komerčního a nekomerčního obsahu 

a spolupracovat se značkami, které k ní a jejímu životnímu stylu sedí, jejichž produkty 

používá a které mohou být přínosné jí i jejímu publiku. Dále upřesnila svá kritéria výběru 

slovy: “Nepouštím se do kontroverzních témat a dbám i na to, s jakými dalšími influencery 

značka spolupracuje. Neberu spolupráce na zbytečné věci, které bych si sama nepořídila, 

protože jsou třeba předražené.” Jako důležitý aspekt svého rozhodování vnímá svůj vlastní 

pocit, ale také svého publika, kterému věří. Konkrétně zmínila, že pokud se čtenářům něco 

na blogu nelíbí, tak to řeknou, poněvadž si na blog chodí hlavně pro zábavu a celkově 

je potřeba s reklamním obsahem zacházet opatrně. Uvedla také, že aktivně spolupráce 

nevyhledávává, ale dostává nabídky od firem.  

 

 Podoba sponzorovaných příspěvků se podle Markéty Fraňkové odvíjí od konkrétní 

spolupráce a požadavků klienta, tedy značky, pro kterou je článek tvořen. Specifické 

pro sponzorované články na blogu je podle ní ale hlavně jejich obsáhlost. Na Instagramu 

se musí zaměřit jen na to podstatné, protože na dlouhý text tam není prostor. To lze právě 

na blogu, který umožňuje mnohem větší prostor pro text, počet fotografií i sdělení větších 
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detailů. Jako podstatné vnímá také pečlivé označení, že se jedná o článek na základě 

spolupráce. Dominika Lukášová na svém blogu dbá na to, aby sponzorovaný článek nebyl, 

podle jejích slov, “na sílu”. Je pro ni důležité, aby i sponzorovaný článek byl autetntický, 

proto si od značek nenechává příliš diktovat, jakou přesnou podobu má článek mít. Dodává 

také, že se jedná o běžnou praxi a že firmy vědí, že influenceři sponzorovaný obsah musí 

pojmout po svém, aby byl autentický. 

 

 Affiliate marketing Markéta Fraňková vnímá jako dobrý nástroj a způsob, kterým 

značka ocení to, že bloger pomocí odkazu přivádí na e-shop nové zákazníky bez nutnosti 

navazování jakékoli domluvené spolupráce. Dále uvedla: “Affiliate marketing mi připadá 

férový, doporučím to, co jsem si sama koupila, a pokud někdo přes můj odkaz nakoupí, 

získám malé procento z prodeje (většinou 1-10 %), aniž zákazník platí cokoliv navíc.” 

K označování affiliate odkazů se vyjádřila v tom smyslu, že ho nepovažuje za podstatné. 

Dominika Lukášová oproti tomu na svém blogu affiliate odkazy aktuálně nevyužívá vůbec, 

a to i přesto, že v minulosti je využívala. Sama k tomu v rozhovoru dodala: “Dříve jsem 

ho (affiliate marketing) využívala, nyní už ne, nemám tak velké dosahy, aby se mi ta práce 

s tím vyplatila.” 

 

 Ke zmiňování značek v nesponzorovaných příspěvcích Markéta Fraňková uvedla, 

že to nijak neřeší a nevnímá jako stěžejní. Dle jejích slov zmiňuje značky, které má ráda 

a které používá či nosí, a vnímá to jako přirozenou součást blogování. Naopak Dominika 

Lukášová zmínila, že i když je její obsah autentický a zmiňuje to, co používá a s čím je 

spokojená, dbá na to, aby nedošlo ke zmiňování přímé konkurence značky, se kterou 

spolupracuje. Jako konkrétní příklad uvedla: “Například v poslední době jsem to řešila 

u cideru - dlouhodobě spolupracuju se Strongbow, ale kamarádi minule koupili na akci 

Kingswood, takže jsem si dávala pozor, abych ho nevyfotila, to by bylo zbytečné.”  

 

 V poslední části rozhovoru byly autorky blogů dotazovány na to, jak se starají o své 

publikum a zda se podle komentářů řídí například v tom, jak a co na svém blogu sdílet. Obě 

autorky se shodly, že se snaží o svou komunitu pečovat, odpovídat na komentáře a zprávy, 

zároveň ale nemají žádné přesně vytvořené strategie ani doplňující aktivity. Stejně se obě 

dotazované autorky vyjádřily také k otázce, zda se jakkoli řídí nebo nechávají ovlivnit 

obsahem komentářů v tom smyslu, že podle nich upravují nebo tvoří obsah. Obě uvedly, 
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že svůj obsah na základě komentářů nijak neupravují a řídí se především vlastním pocitem 

a zkušenostmi.  

 

 Z uvedené analýzy dvou uskutečněných rozhovorů vychází, že se obě autorky 

v mnohém ve svých strategiích sdílení komercializovaného obsahu shodují, což může být 

mimo jiné podmíněné tím, že v oboru mají několikaletou praxi a jejich blogy patří k těm 

nejčtenějším v České republice. Obě se v rozhodování řídí především svým vlastním pocitem 

a tím, zda se daná značka hodí k jejich životnímu stylu a způsobu komunikace. Dále dbají 

na to, aby komerčních příspěvků na blogu nebylo příliš a obsah tak zůstal autentickým. Jejich 

únosná míra je pro ně obdobná, tedy zhruba jeden sponzorovaný příspěvek měsíčně, 

a to i přesto, že Markéta Fraňková aktuálně sdílí sponzorovaného obsahu ve smyslu 

influencer marketingu mnohem méně. Obě respondentky také upřednostňují dlouhodobé 

spolupráce se značkami, neboť je vnímají jako nejvhodnější z pohledu značek, jich jako 

autorek i čtenářů. 

 

  Shoda se objevila také v souvislosti se sdílením značek bez jakékoli spolupráce 

a odměny pro autorku blogu, přičemž se obě respondentky shodly, že zmiňované značky 

a jejich četnost neřeší, poněvadž se jedná o přirozenou součást blogování. Dominika 

Lukášová jen dodala, že se snaží neukazovat konkurenční značky svých partnerů.  

 

 Podstatný rozdíl byl shledán hlavně v oblasti affiliate marketingu. První 

z dotazovaných, Markéta Fraňková, ho aktivně využívá a během zkoumaného období 

publikovala dvacet sedm článků s affiliate odkazy, a vnímá ho jako skvělý nástroj, který je 

také součástí monetizace jejího obsahu na blogu a sociálních sítích. Dominika Lukášová 

v současnosti tento nástroj nevyužívá vůbec, neboť z minulých zkušeností zjistila, že se jí 

z důvodu menšího dosahu nevyplatí. Tento rozdíl je tedy pravděpodobně podmíněn rozdílem 

v počtu čtenářů nebo povaze publika, přičemž publikum blogu marketafrank.com z toho 

vychází jako více angažované.  
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9. Závěrečná diskuze 

9.1. Shrnutí výsledků výzkumu 

 

Výzkum realizovaný v této diplomové práci si kladl dva cíle, které měly být 

naplněny nalezením odpovědí na výzkumné otázky, které byly rozděleny do čtyř 

tematických bodů. První z cílů výzkumu bylo zjistit, jaká je míra a povaha 

komercionalizace na českých lifestyle blozích a jaká je odezva publika na případný 

komerční obsah. K tomuto cíli se vztahovaly následující otázky: 

 

1. Jaký podíl příspěvků na vybraných českých lifestyle blozích tvoří sponzorované 

příspěvky? Jaký podíl tvoří komerční nesponzorované příspěvky?  

2. Jaké kategorie značek jsou ve sponzorovaných příspěvcích zmiňované nejčastěji? 

Opakují se některé značky?  

3. Liší se odezva publika u sponzorovaných a běžných příspěvků? Případně čím?  

  

Druhým cílem výzkumu bylo zmapovat strategii v publikaci sponzorovaných 

příspěvků u vybraných autorek zkoumaných blogů. K tomuto cíli se pojila poslední 

výzkumná otázka: 

 

4. Jaká je strategie publikování sponzorovaných příspěvků vybraných autorek blogů?  

Jak se autorky ke komerčnímu obsahu staví? 

 

První fáze výzkumu ukázala, že míra sponzorovaného komerčního obsahu 

na vybraných blozích je vcelku nízká, v jednom případě až mizivá. Průměrně, se zapojením 

všech třech zkoumaných blogů, tvořily sponzorované příspěvky mírně přes 15 % veškerých 

zveřejněných článků. Mezi sponzorované články byly řazeny ty, které jako sponzorované 

byly označeny a ty, které obsahovaly affiliate odkazy. Výzkum zároveň ukázal, že celková 

míra komercionalizace je mnohem vyšší, protože nesponzorované komerční příspěvky 

tvořily více než 35 % ze všech publikovaných. Z toho vyplývá, že průměrně bylo 

na zkoumaných blozích mírně přes 50 % všech sdílených článků komerčních. Toto číslo 

tedy zahrnuje všechny články, ve kterých byl nalezen komerční obsah různého charakteru. 

Míra komercionalizace byla shledána jako vysoká, přičemž autorky zkoumaných blogů 

využívají různé způsoby komercionalizace. Je třeba ohlédnout se ještě k tomu, že způsob 

blogování se lišil napříč všemi třemi zkoumanými blogy. Rozdíly v počtu publikovaných 



 

 83 

příspěvků byly jasně zřetelné, konkrétně se na prvním zkoumaném blogu objevilo 163 

článků, na druhém 76 článků a na třetím 36 článků, což vypovídá o velmi rozdílném počtu 

jednotek výzkumu v rámci jednoho blogu.  

 

 Druhá výzkumná otázka se věnovala značkám a jejím kategoriím, které 

se na zkoumaných blozích objevily. Odpovědi na tuto výzkumnou otázku měly přinést 

komplexní obraz o tom, která témata se českými lifestyle blogy prolínají, a zda se kategorie 

témat a značek liší u  jednotlivých typů příspěvků. Výzkum celkově ukázal, že nejvíce článků 

napříč všemi blogy bylo věnováno životním zážitkům, ať už každodenním 

či cestovatelským, módě, kosmetice, domovu a sportu. Ovšem, co se týče značek zmíněných 

v komerčních příspěvcích, tato témata se sice prolínají, ale ne vždy. Značky zmíněné 

v komerčních článcích byly především z kategorií Móda, Sport a Kosmetika. Dále bylo 

zjištěno, že některé značky se během zkoumaného období několikrát opakovaly, z čehož 

vyplývá, že autorky navazují s vybranými značkami dlouhodobá partnerství. To potvrdily 

i následné dva rozhovory s vybranými autorkami, přičemž obě uvedly, že upřednostňují 

dlouhodobou spolupráci před nárazovou.   

 

  Další oblast výzkumu se věnovala komentářům a reakcím publika, přičemž bylo 

zjištěno, že počet komentářů se u sponzorovaných příspěvků celkově příliš neodlišoval 

od počtu komentářů u nesponzorovaných příspěvků. Stejně tak povaha nebyla komerčním 

obsahem zásadně ovlivněna, ovšem při kvalitativní analýze bylo zjištěno několik rozdílů 

a také reakcí na komercionalizaci. Publikum a jeho reakce se tedy nijak zásadně nezměnilo 

v souvislosti s komerčním obsahem, mírné rozdíly ovšem nalezeny byly, stejně jako několik 

kritizujících a moralizujících komentářů. Zajímavým poznatkem zde byl fakt, že reakce 

publika u označených příspěvků jakožto sponzorovaných se mírně odlišovala od reakce 

u komerčních příspěvků bez označení spolupráce. Publikum se zde častěji vyjadřovalo 

negativně ke komercionalizaci, respektive u neoznačených příspěvků se neobjevil žádný 

negativní komentář vyjadřující se k tomuto tématu. Zde je na místě pokládat si otázku, zda 

je publikum ovlivněné zmínkou o sponzorovaném obsahu a již předem takový článek 

hodnotí negativně. Výzkum v této diplomové práci nastínil možnou souvislost 

mezi označeným sponzorovaným obsahem a změnou v reakci publika. Na druhé straně 

se objevilo také několik takových komentářů, které způsob a formu sponzorovaného článku 

ocenily jako přínosný či dobře zpracovaný. 
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 Druhý cíl výzkumu byl naplněn díky rozhovorům s dvěma vybranými autorkami 

blogů. Polostrukturované rozhovory ukázaly, že strategie publikování komerčního, potažmo 

sponzorovaného, obsahu se nemusí řídit předem danými pravidly, ale také intuicí a vlastním 

pocitem založeným na předchozích zkušenostech. Obě respondentky se shodly, že se řídí 

především vlastním pocitem a tím, zda značka či produkt zapadá do jejich životního stylu 

a obsahu, který sdílí on-line. Jedna z nich také upřesnila, že nepropaguje nic, co by si sama 

nekoupila. Zajímavé informace také poskytlo jejich srovnání umisťování sponzorovaného 

obsahu na  blogy a sociální sítě, poněvadž obě zmínily, že většina partnerů se chce zaměřovat 

hlavně na Instagram, protože zde vidí větší potenciál. Hranice v míře komercionalizace mají 

obě zhruba obdobné, tedy dbají na to, aby jejich blog zůstal hlavně autentický, 

což je pro ně spojeno zhruba s jedním sponzorovaným příspěvkem měsíčně. Obě 

respondentky se také shodly, že vůbec neřeší množství komerčního nesponzorovaného 

obsahu, neboť ho vnímají jako přirozenou součást blogu, jedna z respondentek ovšem 

dodala, že si dává pozor jen na to, aby příliš nezobrazovala konkurenční značky svých 

dlouhodobých partnerů. Odpovědi respondentek se lišily v oblasti affiliate marketingu, 

přičemž jedna ho aktivně používá a vyhovuje jí jeho jednoduchost, druhá respondentka 

naopak uvedla, že pro ni affiliate odkazy nejsou výnosné a tudíž je nepoužívá. 

 

 Cíle stanovené pro výzkum v této diplomové práci se podařilo naplnit. Obsahová 

analýza ukázala, jaká je míra komerčního obsahu na předních českých lifestle blozích 

a zároveň, zda se komerční obsah nějak odlišuje od nekomerčního. Analýza komentářů také 

ukázala, jaká je reakce publika na komerční obsah. Rozhovory pak přinesly detailní pohled 

na to, jak se ke komerčnímu obsahu a monetizaci blogů staví vybrané autorky. Obě části 

výzkumu pak společně poskytly komplexní pohled na aktuální situaci a problematiku 

v oblasti komercionalizace blogů s konkrétním zaměřením na české lifestyle blogy.  
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9.2. Limity výzkumu 

 

 V rámci uskutečňovaného výzkumu se vyskytlo několik limitů, které se autorka 

pokusí shrnout v této kapitole.  

  

Prvním limitem je určitá nezkušenost autorky na poli výzkumů, poněvadž 

s použitými metodami pracovala poprvé. Vliv nezkušenosti autorky tak mohl hrát roli 

v první i druhé části výzkumu. Především v druhé části výzkumu, tedy v realizaci rozhovorů, 

je role výzkumníka stěžejní, neboť určuje otázky i směr, jakým se rozhovor vydává. 

Formulace otázek je také velmi podstatná, a tak je třeba reflektovat, že některé formulace 

podotázek mohly být jednoznačnější. 

 

 Druhým limitem může být samotná povaha kvalitativního výzkumu. Především 

pak malá velikost zkoumaného vzorku, výsledky výzkumu se tak nedají vůbec nebo příliš 

obtížně zobecnit, a možné ovlivnění ze strany výzkumníka.172 Autorka se po celou dobu 

výzkumu snažila co nejméně reflektovat svůj osobní pohled a vztah k problematice, 

ač například při kódování často nepatrných rozdílů mezi komerčními a nekomerčními 

blogovými příspěvky hrál osobní pohled na věc svou roli. Je třeba také uvést podstatné rysy 

autorčina vztahu k dané oblasti. Autorka je častou čtenářkou českých i zahraničních blogů, 

a to pravidelně zhruba od roku 2010. Protože se v této oblasti pohybuje už poměrně dlouhou 

dobu, tamější prostředí velmi dobře zná z pohledu konzumenta. Již pár let je součástí 

autorčiny práce okrajově také influencer marketing, a tak jsou jí známé také zvyklosti 

a informace z této oblasti.  

 

 Třetím a již zmíněným limitem je realizace rozhovorů, které byly vzhledem 

k aktuální situaci v březnu 2020 provedeny písemně skrze e-mail. Více prostoru tomuto 

limitu je věnováno v kapitole o metodách výzkumu.  

 

 V průběhu celého výzkumu i analýzy dat se autorka snažila svůj osobní vztah 

ke zkoumané oblasti reflektovat a uvědomovat si momenty, kdy dochází například 

 
172 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016, s. 48. ISBN 978-80-262-0982-9. 
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ke zobecňování nebo zjednodušování informací. K tomu mohlo docházet z nabytého dojmu 

samozřejmosti z pohledu někoho, kdo se v dané oblasti pohybuje po delší dobu. Cílem 

autorky bylo věnovat pozornost všem aspektům výzkumu bez jakéhokoli zjednodušování 

či intuitivního zaměřování se na oblasti, které jsou jí samotné blízké nebo naopak nové. Dále 

se autorka snažila nechávat se co nejméně vést za tím, co v datech podvědomě hledá 

či očekává.  
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Závěr 

 V diplomové práci se její autorka věnovala blogům, české blogosféře a její 

komercionalizaci se zaměřením na lifestyle blogy. V úvodní části byly popsány blogy 

z podrobného teoretického hlediska, česká blogosféra, komercionalizace a její etika.  

 

 Rozvoj blogů se datuje do závěru devadesátých let minulého století, kdy začaly 

vznikat blogy nejprve jakožto jednoduché seznamy linků, později internetové deníčky. 

V rozvoji blogů byl zásadní rok 1999, kdy vznikla platforma Blogger, která významně 

usnadnila založení a tvorbu blogů.173  Za dobu více než dvaceti let se blogy rozvinuly 

do té podoby, jak je známe dnes. V České republice byl tento rozvoj spojený především 

s počátkem nového tisíciletí, kdy se na zdejší trh dostala platforma Blogger, přičemž 

postupně vznikaly i ryze české platformy.  

 

 S rostoucí oblíbeností a rozšířením blogů se v posledních zhruba osmi letech začala 

objevovat nová stránka blogů, tedy komerční obsah. V současnosti je komerční 

sponzorovaný obsah naprosto přirozenou součástí těch blogů, které jsou oblíbené, respektive 

čtené, které mají své publikum. K tomuto stavu ovšem nevedla přímá a jednoduchá cesta, 

neboť blogové publikum si na reklamy a její různé formy muselo postupně zvyknout. Blogy 

malými krůčky prošly podstatnou cestou profesionalizace a komodifikace, která je dovedla 

až do současného stavu, který ale pravděpodobně není konečným. V několika kapitolách 

byly rozebrány formy komerčního obsahu za účelem monetizace obsahu, které lze na blog 

umístit. Pro výzkum v této diplomové práci byly stěžejní dva nástroje marketingu, tedy 

influencer marketing a affiliate marketing. Okrajově byly zmíněny také public relations 

a bannerové reklama, což jsou další formy monetizace blogů nebo komerčního obsahu 

na blozích.  

 

 Prvním z cílů této diplomové práce bylo zjistit, jaká je míra a povaha 

komercionalizace na českých lifestyle blozích a jaká je odezva publika na případný komerční 

obsah. K tomuto cíli vedla cesta přes obsahovou analýzu příspěvků na blozích za vytyčené 

období sedmi měsíců, konkrétně od června do prosince 2019. Sedmiměsíční období bylo 

zvoleno záměrně tak, aby případný rozdíl v prosinci, měsíci, kdy je celkově reklama na svém 

 
173 RETTBERG, Jill Walker. Blogging: Digital media and society series. Cambridge, 2008, s. 19. ISBN 978-

0-7456-4134-8. 



 

 88 

vrcholu, byl lépe pozorovatelný a nerozhodil celkový výsledek příliš. Míra komercionalizace 

byla zjištěna kódováním publikovaných článků a jejich rozdělením na sponzorované, 

komerční nesponzorované a nekomerční, povaha komercionalizace pak kvalitativní 

analýzou komerčních příspěvků. Důraz byl během výzkumu kladen na to, aby byly typy 

příspěvků rozděleny striktně a jednoznačně, ač to v některých případech bylo obtížné a jistou 

míru zde hrál také subjektivní pohled autorky. Povaha příspěvků byla definována jejich 

vizuální a jazykovou stránkou, délkou, podobností s nekomerčními příspěvky, počtem 

fotografií i zvolenými nadpisy. Odezva publika byla sledována u všech publikovaných 

článků. V první fázi se jednalo o kvantitativní analýzu, která byla zaměřena na počet 

komentářů a jejich povahu. Druhá fáze se věnovala pouze komentářům u komerčních 

příspěvků, na které bylo nahlíženo kvalitativně a byly kódovány na základě jejich obsahu 

a témat, která se v nich rozebírala. To poskytlo velké množství informací o tom, jak 

publikum na komerční obsah reaguje a jestli vůbec, poněvadž většina čtenářů komerční 

povahu příspěvku nijak nekomentovala.  

 

 Druhým cílem výzkumné části této diplomové práce bylo zmapovat strategii 

v publikaci sponzorovaných příspěvků u vybraných autorek zkoumaných blogů. Jak již bylo 

několikrát v předešlém textu zmíněno, rozhovory byly uskutečněny dva, ač v původním 

plánu měl být realizován pouze jeden. Toto rozhodnutí poskytlo komplexnější pohled 

na problematiku, protože bylo odhaleno několik bodů, na kterých se obě respondentky 

shodly. Rozhovory byly realizovány přes e-mail hned z několika důvodů, ovšem nedá 

se s jistotou říci, že by osobní rozhovor přinesl kvalitnější odpovědi. Otázky byly předem 

připravené a odeslány oběma respondentkám, několik doplňujících otázek bylo následně 

zasláno v navazujícím e-mailu.  

 

 Na následujících řádcích budou stručně shrnuty poznatky, které uskutečněný výzkum 

přinesl. První fáze výzkumu ukázala, že míra sponzorované komercionalizace na vybraných 

blozích je vcelku nízká, v jednom případě až mizivá. Průměrně, se zapojením všech třech 

zkoumaných blogů, tvořily sponzorované příspěvky mírně přes 15 % veškerých 

zveřejněných článků. Výzkum zároveň ukázal, že celková komercionalizace je mnohem 

vyšší, protože autorky blogů se nevyhnou zmiňování značek a produktů, neboť to publikum 

zajímá. Nesponzorované komerční příspěvky tvořily více než 35 % z celkového počtu. 

Z toho vyplývá, že průměrně bylo na zkoumaných blozích mírně přes 50 % všech sdílených 
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článků komerčních. Toto číslo tedy zahrnuje všechny články, ve kterých byl nalezen 

komerční obsah různého charakteru. Míra komercionalizace je tedy vcelku vysoká, přičemž 

autorky zkoumaných blogů využívají různé způsoby komercionalizace.  

 

  V druhé fázi bylo zjištěno, že počet komentářů se u sponzorovaných příspěvků 

celkově příliš neodlišoval od počtu komentářů u nesponzorovaných příspěvků. Stejně tak 

povaha nebyla komerčním obsahem zásadně ovlivněna, ovšem při kvalitativní analýze bylo 

zjištěno několik rozdílů a také reakcí na komercionalizaci. Publikum a jeho reakce se tedy 

nijak zásadně nezměnilo v souvislosti s komerčním obsahem, mírné rozdíly ovšem nalezeny 

byly, stejně jako několik kritizujících a moralizujících komentářů. Zajímavým poznatkem 

zde byl fakt, že reakce publika u označených příspěvků jakožto sponzorovaných se mírně 

odlišovala od reakce u komerčních příspěvků bez označení spolupráce. Publikum 

se zde častěji vyjadřovalo negativně ke komercionalizaci, respektive u neoznačených 

příspěvků se neobjevil žádný negativní komentář vyjadřující se k tomuto tématu. Zde 

vyvstává otázka, zda je publikum ovlivněné zmínkou o sponzorovaném obsahu a již předem 

takový článek hodnotí negativně, což je ovšem otázka na případný doplňující výzkum, který 

by se věnoval pouze blogovému publiku a jeho vnímání komerčního obsahu. Výzkum v této 

diplomové práci nastínil možnou souvislost mezi označeným sponzorovaným obsahem 

a změnou v reakci publika. Na druhé straně se objevilo také několik takových komentářů, 

které způsob a formu sponzorovaného článku ocenily jako přínosný či dobře zpracovaný. 

 

 Rozhovory s autorkami ukázaly, že strategie publikování komerčního, potažmo 

sponzorovaného, obsahu se nemusí řídit předem danými pravidly, ale také intuicí a vlastním 

pocitem založeným na předchozích zkušenostech. Obě respondentky se shodly, že se řídí 

především vlastním pocitem a tím, zda značka či produkt zapadá do jejich životního stylu 

a obsahu, který sdílí on-line. Jedna z nich také upřesnila, že nepropaguje nic, co by si sama 

nekoupila. Zajímavé informace také poskytlo jejich srovnání komercionalizace blogů 

a sociálních sítí, poněvadž obě zmínily, že většina partnerů se chce zaměřovat hlavně 

na Instagram, protože zde vidí větší potenciál. Hranice v míře komercionalizace mají obě 

zhruba obdobné, tedy dbají na to, aby jejich blog zůstal hlavně autentický, což 

je pro ně spojeno zhruba s jedním sponzorovaným příspěvkem měsíčně. Odpovědi 

respondentek se lišily v oblasti affiliate marketingu, přičemž jedna ho aktivně používá  
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a vyhovuje jí jeho jednoduchost, druhá respondentka naopak uvedla, že pro ni affiliate 

odkazy nejsou výnosné a tudíž je nepoužívá. 

 

 Cíle stanovené pro tuto diplomovou práci se podařilo naplnit. Obsahová analýza 

poskytla sondu do pomyslného života na předních českých lifestyle blozích a ukázala, jaká 

je zde míra komerčního obsahu, stejně tak jak na něj reagují čtenáři. Rozhovory pak detailně 

ukázaly, jak se ke komerčnímu obsahu a monetizaci blogů staví jejich autorky. Obě části 

výzkumu pak společně poskytly komplexní pohled na problematiku komercionalizace 

blogů.  

 

 V návaznosti na provedený výzkum by mohlo být uskutečněno několik dalších 

výzkumů, které by jeho výsledky doplnily či rozšířily. Prostor se otevřel například 

pro obdobný výzkum, ovšem v jiné kategorii blogů, populární jsou aktuálně například food 

blogy, což by přineslo možnost srovnání, zda se situace různí u těchto kategorií. Dalším 

rozvíjejícím výzkumem by mohl být takový, který by se na problematiku zaměřil více 

kvantitativně a zvolil větší počet jednotek analýzy. Mnoho prostoru pro výzkum poskytuje 

také publikum, jehož názory a postoje nejen ke komercionalizaci blogů by mohly otevřít 

další nové diskuze a přinést zajímavé výsledky. 

 

 Blogosféra se za poslední roky vyvinula velmi rychle a stále je její vývoj a fungování 

dynamické. Nedá se tedy přesně odhadnout její budoucí vývoj. Je možné 

se ale po dramatickém vývoji let minulých domnívat, že blogy budou postupně ještě o něco 

více vytlačovány sociálními sítěmi, které jsou díky své rychlosti a jednoduchosti aktuálně 

populárnější. Jedna z respondentek sama na otázku, jak odhaduje budoucí vývoj 

komercionalizaci blogů, odpověděla, že se domnívá, že se komerční obsah bude stále více 

přesouvat na sociální sítě, které jsou aktuálně u uživatelů i zadavatelů reklamy populárnější.  

 

 Těžko odhadovat, jak by výsledky stejného výzkumu dopadly za rok či pět. 

Konzumace obsahu se ale stále zrychluje, blogy jsou však stále založené na delších textech, 

bez kterých by nebyly blogy, možná se tak jejich fungování a obsah změní tak, aby byl 

pro současné uživatele lákavější.  
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Summary 

 

 This work called Commercialization of Czech lifestyle blogs and its relationship to 

the audience is focused on the commercialization of blog content on the Czech blogosphere, 

especially on lifestyle blogs. The interest was divided into two parts. The first was dedicated 

to blog content, its form and structure but also to the rate of commercial articles and audience 

response. The blog articles were divided into three groups which were sponsored articles, 

commercial non-sponsored articles and non-commercial articles. Every article was assigned 

to one of the groups. The response of audience was first viewed quantitatively to find out 

how many comments were published for each type of article. Then the comments 

on commercial articles, both sponsored and non-sponsored, were viewed qualitatively to find 

out the response to sponsored content.  

 

 The second interest of this work was dedicated to the strategy of blog authors. 

The aim was to find out how the authors think about publishing commercial, both sponsored 

and non-sponsored, content. This aim was achieved using a semi-structured interview with 

two authors of the researched blogs.   

 

 The findings of the research show that there is quite a lot of commercial content 

on the Czech lifestyle blogs but there tend to be a quite low percentage of sponsored articles. 

The sponsored articles are mainly published on the basis of influencer marketing. Also, 

the response of the audience is almost the same on all types of articles. Although, there were 

a few of comments that were critical towards the commercialization as well as very positive 

comments saying good words about the sponsored article. The interviews provided a very 

deep insight into the issue of authors’ strategies on commercial content. It shows that 

experienced bloggers use their intuition rather than precisely planned strategies.  
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POKORNÁ, Tereza. Analýza faktorů ovlivňujících komunikaci v prostředí nových médií na 

příkladu YouTube Beauty komunity. Praha, 2013. 135 s. Diplomová práce (Mgr.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 

Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka Vochocová.  

SOURALOVÁ, Ivona. Fenomén a výzkum módních blogů. Praha, 2011. 115 s. Diplomová 
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Přílohy 

 

Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s autorkou blogu marketafrank.com 

 

1. Působíte na třech platformách (YouTube, Instagram, blog). Jakou roli pro vás 

hraje blog? Jakou váhu mu přikládáte? Změnila se pro vás jeho role po 

vzestupu Instagramu? 

 

Ačkoli pro mě blog po businessové stránce není příliš významný, přikládám mu 

velkou váhu kvůli citovému vztahu, který k němu mám. Blogovala jsem několik let 

před založením Youtube nebo Instagramu a dodnes mě to moc baví, i když během 

posledních let šla blogová scéna obecně do pozadí kvůli nástupu nových sociálních 

sítí. 

 

2. Objevuje se komerční obsah na všech vašich platformách? Kde nejvíce? 

 

Ano, objevuje se na všech, ale nejvíce na Instagramu. 

 

3. Jaká je vaše strategie při publikaci sponzorovaných příspěvků na blog?  

 

Sponzorované příspěvky přidávám na blog minimálně. Za posledních několik měsíců 

si vzpomínám na jeden. Přesná podoba záleží na konkrétním typu příspěvku a 

požadavcích klienta, samozřejmě je vždy řádně označen ve stylu “ve spolupráci s”. 

Obvykle se jedná o příspěvky pro mé dlouhodobé partnery, pro které tvořím obsah 

napříč všemi platformami. 

 

4. Vyhledáváte aktivně spolupráce? Je pro vás blog práce, jehož cílem je 

monetizace? 

 

V současné chvíli nemám potřebu aktivně vyhledávat nové partnery, mám 2-3 

dlouhodobé klienty, se kterými pracuji na exkluzivní roční bázi a domnívám se, že 

pro obě strany to je ta nejvýhodnější možná varianta. Blog je pro mě částečně práce, 
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ale především v rámci budování mého osobního brandu, monetizace pro mě zas tak 

podstatná není.  

 

5. Je pro vás komercionalizace obsahu na blogu důležitý nástroj? Nebo se spíše 

komercionalizaci bráníte a chcete blog zachovávat spíše nekomerční? 

 

Komercionalizace blogu pro mě určitě není na prvním místě. Pochopitelně 

se nebráním sponzorovaným příspěvkům, protože je to jedna z mála možností, jak 

mít z blogu, nad jehož tvorbou trávím obvykle každý den (a pro čtenáře je zdarma), 

nějaký příjem, ale je pro mě velmi důležité blog ponechat na osobní úrovni 

a komerci do něj ve větší míře nevkládat. 

 

6. Na vašem blogu se oproti jiným blogům příliš sponzorovaných příspěvků 

neobjevuje, proč? 

 

Z několika důvodů. Zaprvé je pro mě důležité, aby blog zůstal autentický. Zároveň 

je v dnešní době pro klienty atraktivnější propagace na Instagramu nebo 

na Youtube, protože tyto platformy jsou rychlejší, uživatel se k nim dostane snadno, 

výsledky jsou mnohem lépe měřitelné. 

  

7. Je strategie publikování komerčních příspěvků jiná na jiných platformách? 

Případně proč? 

 

Frekvence je častější, největší rozdíl je asi v obsahové stránce. Například příspěvky 

na Instagramu zaměřuji jen na to podstatné a nemám tolik prostoru jako na blogu, 

kde můžu do článku přidat mnohem víc textu i fotek a zaměřit se i na detaily.  

 

8. Kde jsou vaše hranice v přístupu ke komercionalizaci? 

 

Většinou se řídím hlavně svým vlastním pocitem, ten mi hranice nastavuje tak nějak 

automaticky. V současné chvíli mi vyhovuje systém, který mám teď, tedy pouze 

několik ročních partnerství se značkami, kterým věřím a dlouhodobě jejich produkty 

používám, a se kterými se partnerství prolíná na všech platformách. Kdybych měla 



 

 106 

nastavit přesnou hranici ohledně komercionalizace blogu, byl by to asi jeden 

sponzorovaný příspěvek měsíčně jako maximum. 

 

9. Jaké jsou vaše podmínky při domlouvání spoluprací/komercionalizovaného 

obsahu? Jaké faktory pro vás hrají roli?  

 

V první řadě je pro mě důležité, jestli se ke mně značka hodí, jestli vytváří produkty, 

které se mi líbí/sama je používám/sama bych si je zakoupila, jestli je zaměření 

značky v souladu s tím, co chci propagovat. Dávám přednost značkám, které 

spolupracují s menším množstvím influencerů, také dávám přednost dlouhodobým 

partnerstvím před jednorázovými kampaněmi. 

 

10. Pořádáte setkání s publikem. Jakou roli zde hraje spolupráce s komerční 

sférou? 

 

Meetupy pořádám jako charitativní akce, pro mě tedy nejsou zdrojem příjmu. Spojení 

s komerční sférou v rámci těchto setkání funguje na principu barteru, většinou 

se nám tedy podaří domluvit prostory, dárky pro účastníky a malý příspěvek na 

pokrytí nákladů (např. grafika, zapůjčení židlí atd.) výměnou za zmínky na sociálních 

sítích.  

 

11. Jak důležitá je pro vás interakce s publikem? Rozlišujete komunikaci 

s publikem u nekomerčních a u komerčních příspěvků? 

 

Interakce je pro mě velmi důležitá a snažím se na komentáře reagovat. Komunikaci 

s publikem nijak nerozlišuji podle toho, jestli se jedná o sponzorovaný příspěvek 

či nikoli.  

 

12. Upravujete celkově svůj obsah na základě komentářů a zpětné vazby v nich? 

Případně konkrétně sponzorovaný obsah? 

 

Ne, neupravuji, tvořím obsah podle toho, jak sama uznám za vhodné. 
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13. Jak se staráte o svou komunitu? Máte nějakou strategii? 

 

Snažím se reagovat na komentáře, odepisuji na soukromé zprávy a e-maily, 

ale bohužel je jich v současné době tak obrovské množství, že není v mých silách 

odpovídat všem. Konkrétní strategii nemám, odepisuji vždy, když na to mám chvíli 

času.   

 

14. Jak nahlížíte na affiliate marketing? Jako jedna z mála českých blogerek ho 

využíváte, v čem vidíte jeho přínosy? Jak pro vás funguje?  

 

Vnímám ho velmi pozitivně. Je to způsob, kterým značka ocení to, že jako blogerka 

jistým způsobem ovlivňuji nákupní chování svých čtenářů a přivádím tím na web 

nové zákazníky, aniž bych s ní měla navázané jakékoli partnerství. Affiliate 

marketing mi připadá férový, doporučím to, co jsem si sama koupila, a pokud 

si někdo produkt přes můj odkaz nakoupí, získám malé procento z prodeje (většinou 

1-10 %), aniž zákazník platil cokoli navíc.  

 

15. Jaká je vaše strategie při využívání affiliate odkazů? Řešíte množství affiliate 

odkazů ve svých článcích? 

 

Vkládám je tam, kde mi to připadá vhodné. Neřeším jejich množství celkově, ani 

v jednom článku. 

 

16. Vnímáte a řešíte, jaké značky zmiňujete v nesponzorovaných příspěvcích?  

 

Nevnímám a neřeším. Zmiňuji značky, které mám ráda, které používám nebo nosím. 

Připadá mi to jako přirozená část blogování. 

 

17. Na blogu máte umístěné bannery, jakou máte v tomto směru strategii? 

 

Bannery mám na blogu posledních několik měsíců na principu spolupráce s Google 

AdSense. Plán do budoucna je zajišťovat bannery na základě domluvy s konkrétními 

značkami, které budou bannery tvořit přímo na míru pro můj blog. Bannery jsou 
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na prvních třech stránkách blogu, které jsou logicky nenavštěvovanější, a vnímám je 

jako možnost, jak blog monetizovat bez zásahu do jeho autentického obsahu. 

 

 

18. Jak odhadujete budoucí vývoj influencer marketingu? 

Myslím, že postupně se sponzorovaný obsah ještě o něco výrazněji přesune 

na sociální sítě. 

 

Příloha č. 8: Přepis rozhovoru s autorkou blogu dombydom.cz 

 

1. Působíte na dvou platformách (Instagram, blog). Jakou roli pro vás hraje 

blog? Jakou váhu mu přikládáte? Změnila se pro vás jeho role po vzestupu 

Instagramu? 

 

Blog je pro mě místo, které je jenom moje a lidé tam chodí opravdu za mnou. 

Nefunguje tam žádný algoritmus, který nemám pod kontrolou, nemůže mi s ním 

nikdo nic udělat. Proto je pro mě v podstatě důležitější a většinu hlubších věcí, které 

chci sdílet, sdílím na blogu a jsem tam mnohem otevřenější než na Instagramu. 

Instagram je pro mě rychlá forma sdílení, způsob, jak zůstat v kontaktu s publikem 

a příteli. A také samozřejmě prostor pro reklamní obsah. 

 

2. Objevuje se komerční obsah na obou vašich platformách? Kde nejvíce? 

 

Více je ho na Instagramu, protože ta síť jako taková ho i více snese, protože je tam 

toho obsahu obecně víc. Jsou tam také vyšší čísla než na blogu, takže klienti chtějí 

cílit na Instagram a to i proto, že tam sami mají profily, na které se dá snadno odkázat. 

Větší dopad má ale určitě reklama na blogu, protože se k ní napíše víc textu a je to 

zakomponované do nějakého příběhu, respektive prostě do života, takže se tomu 

čtenář věnuje víc, než když jen přejede fotku na Instagramu. 

 

 

 

 

http://dombydom.cz/
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3. Jaká je vaše strategie při publikaci sponzorovaných příspěvků na blog?  

 

Už mám vybudovaná dlouhodobá partnerství se značkami, takže už spíš dělám to, 

co mi funguje, než že bych vymýšlela nové strategie. Snažím se mít vyvážený poměr 

reklamního a nereklamního obsahu, spolupracovat se značkami, které ke mě sedí, 

které používám a jejichž produkty můžou být přínosné i mému publiku. Neberu 

spolupráce na zbytečné věci, které bych si sama nepořídila, protože jsou třeba 

předražené. Spolupráce označuju a do podoby si moc nenechám kecat, 

ale to už je běžné, firmy vědí, že si to influenceři musejí pojmout po svém, 

aby to bylo autentické.  

 

4. Vyhledáváte aktivně spolupráce? Je pro vás blog práce, jehož cílem je 

monetizace? 

 

Nevyhledávám, nabídky dostávám od firem. Ale ano, blog a Instagram je pro mě 

práce, nicméně zároveň i zábava. Baví mě psát a fotit, ráda sdílím svůj život. 

 

5. Je pro vás komercionalizace obsahu na blogu důležitý nástroj? Nebo se spíše 

komercionalizaci bráníte a chcete blog zachovávat spíše nekomerční? 

 

Rozhodně se tomu nebráním. Tvorba obsahu zabere hodně času, pokud má mít hlavu 

a patu a má to být vizuálně atraktivní. A pokud se tomu člověk chce věnovat, nejde 

to dělat po večerech po práci, takže pokud influencera nesponzoruje rodina nebo 

partner, je fajn mít z blogu i nějaký výdělek a využít reklamní prostor. 

Ve chvíli, kdy mám reklamy na Instagrmu mi přijde zbytečné se snažit mít blog 

nekomerční, jen je potřeba dávat pozor, jaké značky ten prostor dostanou, hodí se to 

spíš opravdu pro ty dlouhodobé.  

 

6. Na vašem blogu se příliš sponzorovaných příspěvků neobjevuje, proč? 

 

To mi nepřijde. Je jen málo blogů, které teď aktivně fungují, většina blogerek 

se přesunula na Instagram, kde mají větší dosahy a jednodušší tvorbu obsahu. 

Na blogu mám pravidelně spolupráce s Notinem a s s.Oliver. 
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7. Je strategie publikování komerčních příspěvků jiná na blogu než 

na Instagramu? Případně proč? 

 

Je potřeba klást důraz na to, aby tam toho nebylo moc a aby to nebylo na sílu. Proto 

je právě dobré tam mít ta dlouhodobá partnerství. Na blog si chodí lidi počíst 

pro zábavu, ne konzumovat reklamní obsah, takže je potřeba na to jít opatrně. 

 

8. Kde jsou vaše hranice v přístupu ke komercionalizaci? 

 

Buď sama na sobě cítím, že mám spoluprací hodně, nebo to cítím ze svého publika. 

Lidi řeknou, když se jim něco nelíbí.   

 

9. Jaké jsou vaše podmínky při domlouvání spoluprací/komercionalizovaného 

obsahu? Jaké faktory pro vás hrají roli?  

 

Roli pro mě hraje hlavně to, jak se značkou souzním já a můj životní styl. Nepouštím 

se do kontroverzních témat a dbám i na to s jakými dalšími influencery značka 

spolupracuje.  

 

10. Jak důležitá je pro vás interakce s publikem? Rozlišujete komunikaci 

s publikem u nekomerčních a u komerčních příspěvků? 

 

Nerozlišuju, snažím se reagovat na všechno a to i na blogu, kde se objevuje spousta 

anonymních komentářů. 

 

11. Upravujete celkově svůj obsah na základě komentářů a zpětné vazby v nich? 

Případně konkrétně sponzorovaný obsah? 

 

Spíše ne. Chci si to dělat podle sebe a myslím si, že umím vyhodnotit, kdy je 

sponzorovaný obsah ok a kdy už je to moc. Jediné, kde jsem měla vyloženě negativní 

zpětnou vazbu bylo Foreo, které v tu dobu měla snad každá bloggerka 

a bylo to tím pádem fakt otravné. Z toho jsem se poučila. 
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12. Jak se staráte o svou komunitu? Máte nějakou strategii v této oblasti?  

 

Až takhle to nehrotím, protože se tomu nevěnuju na fulltime. Na komentáře 

a zprávy odpovídám, snažím se opravdu na všechno, ale nějakou širší strategii 

nemám. Newslettery mi přijdou super, ale momentálně na to nemám čas, třeba 

v budoucnu. 

 

13. Jak nahlížíte na affiliate marketing? Využíváte ho? 

 

Dřívě jsem ho využívala, nyní už ne, nemám tak velké dosahy aby se mi ta právě 

s tím vyplatila.  

 

14. Vnímáte a řešíte, jaké značky zmiňujete v nesponzorovaných příspěvcích? 

 

Jsme autentická a zmiňuju to, co používám a s čím jsem spokojená. Dbám jen 

na to, aby nedošlo k zmiňování nějaké přímé konkurence značek, se kterýma 

spolupracuju. Například v poslední době jsem to řešila u cideru – dlouhodobě 

spolupracuju se Strongbow, ale kamarádi minule koupili na akci Kingswood, takže 

to jsem si dávala pozor, abych nevyfotila, to by bylo zbytečné.  

 


