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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 
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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.  

 

 


