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Abstrakt 

 
Diplomová práce Instagram jako prostředek pro šíření trendů v gastronomii se 

zaměřením na specifika České republiky se věnuje tématu gastronomie a souvisejícím 

trendům v oboru. Autor se snaží zmapovat vlivy, které na jejich formování může mít on-

line prostředí, především sociální síť Instagram.  

Po zevrubném seznámení s prostředím sociálních sítí je podrobněji popsána 

zejména sociální síť Instagram, její vliv na šíření zážitků, trendů a mediální prostředí 

obecně. Autor se snaží objasnit, zda dění na této síti může udávat směr tomu, co je 

populární v gastronomickém prostředí, pochopit roli, kterou hojně sledovaní tvůrci z 

Instagramu ve společnosti mají a co pro běžné uživatelé znamená sdílení zážitků s jídlem 

spojených. Představeni jsou „vlivní“ uživatelé z gastronomické sféry na českém 

Instagramu a jejich další provázanost s mediálním prostředím. 

Ve výzkumu autor formou strukturovaného dotazníku, kterého se zúčastnilo 1143 

respondentů z prostředí sociálních sítí, zjišťuje, jakou funkci plní Instagram při šíření 

gastronomických trendů v České republice. Získaná data doplňují názory vycházející z 

rozhovorů se zástupci české „gastronomické scény” na Instagramu Kateřinou St. Germain 

(My Cooking Diary), Janou Králíkovou (Zásadně zdravě), Janou Vašákovou (Slepičárna 

blog) a Lukášem Hejlíkem. Nechybí ani poznatky, které k tématu poskytují zástupci 

potravinových řetězců, a analýza zaměřená na korelaci trendů v českých časopisech o 

vaření a u vybraných uživatelů Instagramu.  

Na základě všech získaných informací autor závěrem zhodnocuje výzkum a nabízí 

odpovědi na to, jak velký význam má sociální síť Instagram při tvorbě a šíření trendů v 

gastronomii v České republice.  



 

Abstract 
 

This diploma thesis discusses Instagram as a means for spreading trends in 

gastronomy with a focus on gastronomy and related trends in the field specifically from 

the Czech Republic. The author tries to map the influences that the on-line environment 

can have on their formation, especially the social network Instagram. 

After a thorough acquaintance with the environment of social networks, the social 

network Instagram, its influence on the spread of experiences, trends and the media 

environment in general, is described in more detail. The author seeks to clarify whether 

what is happening on this network can guide the direction of what is popular in the 

gastronomic environment, understand the role that well-watched creators from Instagram 

play in society and what it means for ordinary users to share food experiences. 

"Influential" users from the gastronomic sphere on Czech Instagram and their further 

connection with the media environment are presented. 

In the research, the author determines, via the form of a structured questionnaire 

(which was attended by 1143 respondents from the environment of social networks), what 

role Instagram plays in spreading gastronomic trends in the Czech Republic. The data 

obtained is supplemented with opinions based on interviews with representatives from 

the Czech "gastronomic scene" on Instagram, Kateřina St. Germain (My Cooking Diary), 

Jana Králíková (Basically Healthy), Jana Vašáková (Slepičárna blog) and Lukáš Hejlík. 

There is also knowledge provided by representatives of food chains and an analysis 

focused on the correlation of trends in Czech cooking magazines and selected Instagram 

users.  

Based on all the information obtained, the author evaluates the research and offers 

answers to the importance of the social network Instagram in creating and disseminating 

trends in gastronomy in the Czech Republic. 
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1. Úvod 

Gastronomie se na přelomu 20. a 21. století stala jedním z důležitých 

témat ve společnosti1, postupně se objevovali noví kritici jídla, tématické televizní 

stanice, trendy2 či mediální kuchařské hvězdy.3  

Popularita gastronomie mezi „laickou“ veřejností stále roste.4 Dané 

problematiky si začínají všímat také vědci a v posledních letech je gastronomie 

vnímána jako seriózní součást společenského diskurzu. Za poslední dva roky 

například ve Food Studies: An Interdisciplinary Journal5 vyšlo celkově 45 

oborových studií, od roku 2013 jich můžeme napočítat 1956. Vyhledávač na webu 

researchgate.net za první čtyři měsíce roku 2020 eviduje přes 200 článků 

souvisejících s „food“ tématikou a další desítky zmínek v publikovaných knihách.7 

Obor „Food Studies“ je skrze různé programy možné studovat na 45 univerzitách 

po celém světě.8 A k tématu „Food Science“ v roce 2018 publikovalo 281 

odborných časopisů.9 

Jeden z největších českých soukromých vydavatelů Albatros média 

během roku 2019 vydal 22 kuchařských knih10. Podle Databáze knih se jich na 

trhu od začátku roku 2018 do března 2020 objevilo přes 400.11 Vycházejí 

speciální časopisy zaměřené pouze na jídlo12 a rubriku jídla či pravidelné 

 
1 SMITH, Andrew F. The Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America [on-line]. Oxford University 
Press, 2013, 2560 s. [cit. 2020-05-21]. ISBN 9780199734962. s. 249 
2 HAYWARD, Tim, From avocados to Instagram: the decade in food. In: The Guardian [on-line]. 2019 [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/food/2019/dec/09/tim-hayward-decade-of-food-
supper-clubs-avocados-instagram 
3 HEZEL, Anna, 2019. The 1990s Moments That Changed the Way We Think About Food. In: Taste [on-
line]. [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://www.tastecooking.com/1990s-moments-changed-way-think-
food/ 
4 TANNENBAUM, Kiri, 2009. The Decade in Food: Trends from 2000 to 2010. In: Delish [on-line]. [cit. 2020-
05-21]. Dostupné z: https://www.delish.com/food/a1148/food-trends-decade/ 
5 Food Studies: An Interdisciplinary Journal [on-line], 2018–2020. Common Ground Research Networks [cit. 
2020-05-01]. ISSN 2160-1941. Dostupné z: https://cgscholar.com/bookstore/cgrn/219/220 
6 Food Studies: An Interdisciplinary Journal [on-line], 2013–2020. Common Ground Research Networks [cit. 
2020-04-30]. ISSN 2160-1933. Dostupné z: http://doi.org/10.18848/2160-1933/CGP 
7 Food, In: Reserach gate [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/search/publication?q=food 
8 Food Studies Programs, In: Food Culture [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: http://www.food-
culture.org/food-studies-programs/ 
9 Journal Rakings, In: Scimago Journal & Country Rank [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1106&type=j 
10 Kuchařky, In: Albatros média [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 
https://www.albatrosmedia.cz/kucharky 
11 Kuchařky, In: Databáze knih [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 
https://www.databazeknih.cz/zanry/kucharky-46?dle=rvz&id=1 
12 V této práci jsou dále analyzovány například časopisy Apetit, Gurmet, F.O.O.D a Prima Fresh 
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receptové přílohy má téměř každý časopis a magazín. Na televizních 

obrazovkách běží reality show zaměřené na vaření13 i pečení14, otevírá mnoho 

nových restaurací, barů a dalších podniků15. Zároveň si bez většího úsilí můžeme 

přes různé aplikace objednat jídlo16 i potraviny17 až do domu18. O stravování 

diskutují odborníci na sympoziích19, televizních obrazovkách20 či konferencích21. 

V on-line prostředí existuje poměrně silná skupina blogerů a dalších „foodies“22, 

kteří na blozích a různých sociálních sítích hojně jídlo probírají, ačkoliv se mu 

sami nijak profesionálně nevěnují. Objevují se stále nové trendy.23 Zájem o jídlo 

je na veřejnosti zřejmý, a proto se nabízí mnoho témat k detailnějšímu rozboru. 

Vzhledem k tomu, že se osobně mnoho let pohybuji v gastronomii, mám 

za sebou dvě kuchařské knihy Škoda nevařit 124 a 225, které získaly několik 

ocenění na mezinárodní soutěži Gourmand World Cookbook Awards26, dále 

 
13 Master Chef Česko, Nova plus [on-line]. 2020 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 
https://novaplus.nova.cz/porad/masterchef-cesko 
14 Peče celá země, Česká televize [on-line]. 2020 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12309875102-pece-cela-zeme/ 
15 SVOBODOVÁ, Michaela, 2020. 18 nově otevřených podniků – březnová edice. Spirit magazín [on-line]. 
[cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://spiritmagazin.cz/13-nove-otevrenych-podniku-breznova-edice/ 
16 V České republice si je možné objednat jídlo například přes UberEats, Wolt, Dámejídlo a BoltFood. 
17 Na českém trhu dnes dováží potraviny až do domu několik on-line společností. Například Rohlik.cz, 
Kosik.cz, iTesco.cz, Internakup.cz, Nakupdomu.cz, Plnataska.cz atd. 
18 HOLZMAN, Ondřej, 2019. Wolt má za sebou rok v Česku. Z více než 300 restaurací nejvíce vozí pizzu, 
burgery nebo sushi a vstupuje na Slovensko. CzechCrunch [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 
https://spiritmagazin.cz/13-nove-otevrenych-podniku-breznova-edice/ 
19 Culinary Symposium [on-line], [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: http://culinarysymposium.cz 
20 Fokus Václava Moravce [televizní pořád]. ČT24, Režie Mojmír Kučera. 31. 12. 2019. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/219411030530007/ 
21 Konference 30 let svobody v Senátu Parlamentu ČR, Česká televize [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné 
z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000384-konference-30-let-svobody-v-senatu-parlamentu-
cr/219254002190007-gastronomie 
22Seznam Food blogů, In: Food blog roku [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: 
https://www.foodblogroku.cz/seznam-food-blogu 
23 V roce 2011 vyšel například první kodex farmářských tržišť a začala vznikat farmářská tržiště. 
V posledních pěti letech se také čím dál častěji mluví o fermentaci potravin, udržitelnosti, veganství či trendu 
jídel do misky, tzv. „bowls“. 
24 Martin Škoda, In: Smart Press [on-line]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.smartpress.cz/martin-
skoda 
25 Martin Škoda [on-line], 2020. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: http://www.martinskoda.cz 
26 Kniha Škoda nevařit 2 – další světový úspěch. In: Studio 6 Víkend [televizní pořad]. ČT24 22. 4. 2017. 
7:00. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-
vikend/217411010120422/obsah/539079-kniha-skoda-nevarit-2-dalsi-svetovy-uspech 
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mediální výstupy v rozhlase27, televizi28, tištěných médiích29 i na internetu30, a 

zároveň i pořady o vaření Hrdina kuchyně31, Konec plýtvání32 a Grill Hunters33, 

jsem se rozhodl danou problematiku prostudovat.  

V této souvislosti se zaměřím na Instagram34, který sám profesně 

využívám. A pokusím se přijít s novými zjištěními, která by význam zmíněné 

sociální sítě pro gastronomii detailněji popsala.  

Pracuji s konceptem, zda se někteří nejčtenější uživatelé35 daného média 

nestali novodobými amatérskými novináři, kteří mají vliv na to, jak se k trendům, 

především právě v gastronomii, staví „opravdoví” žurnalisté a časopisy o vaření. 

Zda lidé v dnešní době více věří významným tvářím sociálních sítí, nebo 

zavedeným oborovým odborníkům. Zda při výběru místa, kam jdou na jídlo, 

spoléhají spíše na názory erudovaných kritiků z oblasti jídla, nebo dávají na hlasy 

svých oblíbenců ze sociálních sítí. Zda právě doporučení od těchto „vlivných“ 

ovlivňuje jejich konečná rozhodnutí. 

O nákupu se spotřebitel rozhoduje na základě různých kritérií, která 

předchází konečné volbě. Ať už to jsou informace získané z hromadných 

sdělovacích prostředků, reklamy nebo od osob blízkých, případně veřejně 

známých. Právě mezi ně se v posledních letech zařadili vybraní uživatelé 

sociálních sítí, ze kterých se stali mediálně vlivní, mnoho z nich překročilo hranice 

 
27 Martin Škoda: Jsem amatér, který rád vaří. In: Host Lucie Výborné [rozhlasový pořad]. Radiožurnál 
[on-line]. 9. 3. 2013. Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/martin-skoda-jsem-amater-ktery-rad-vari-
6220743 
28 Martin Škoda. In: Show Jana Krause [televizní pořad]. FTV Prima [on-line]. 22. 6. 2012. Dostupné z: 
http://showjanakrause.eu/2012/06/3-martin-skoda-show-jana-krause-22-6-2012/ 
29 Kuchař superstar: Martin Škoda uvařil v sedmnácti bestseller, In: Martycooking [on-line]. 2012 [cit. 2020-
05-01]. Dostupné z: http://martycooking.wbs.cz/reflex/marty_reflex-page-001_original.jpg 
30 DRTINOVÁ, Daniela. Jeho kuchařka dobývá svět. Skrz jídlo dělám radost, poprvé jsem uvařil v 
osmi letech, říká Škoda. In: Interview DVTV [televizní pořad]. DVTV [on-line]. 8. 5. 2017. Dostupné z: 
https://video.aktualne.cz/dvtv/jeho-kucharka-dobyva-svet-skrz-jidlo-delam-radost-muj-vzor-
j/r~7839464a336a11e7a4f4002590604f2e/ 
31Hrdina kuchyně [televizní seriál]. FTV Prima, Režie Pavel Bohoňek, 2017. Dostupné z: 
https://prima.iprima.cz/hrdina-kuchyne 
32Konec plýtvání [televizní pořad]. Televize Seznam. 2018 Dostupné z: 
https://www.televizeseznam.cz/porad/konec-plytvani 
33 Grill Hunters [televizní seriál]. Televize Seznam, Režie Jiří Nevečeral. Česko. EventHouse. 2018. 
34 ŠKODA, Martin. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/martin_skoda/?hl=cs. Oficiální ́Instagram Martin Škody  
35 Uživatel Instagramu může být samozřejmě i konzument obsahu na této sociální síti, proto je důležité 
doplnit, že v této práci mě zajímá především to, jak vybraní „vlivní“ uživatelé přistupují především k tvorbě 
obsahu a sdílení směrem ven. Avšak v praktické části je dále akcentována i jejich pozice jakožto 
konzumentů.  

https://www.televizeseznam.cz/porad/konec-plytvani
https://www.instagram.com/martin_skoda/?hl=cs
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svých profilů, nabylo význam v mediální sféře a získalo nové možnosti, jak skrze 

různé kanály promlouvat k ostatním.  

Instagram, který se od vzniku v roce 2010 stal jednou z nejvýznamnějších 

sociálních sítí na trhu, dnes s více jak miliardou registrovaných uživatelů,36 je 

kanál s velkým potenciálem šířit zážitky, názory a zasahovat i do oblastí dříve 

nečekaných, od politiky přes reklamu až po gastronomii.  

Spuštění této sociální sítě bylo dle Lva Manoviche, teoretika nových médií 

a známého počítačového programátora, zásadním milníkem ve vývoji moderních 

médií. Skrze jednu jedinou aplikaci začalo být možné pořizovat, upravovat i 

publikovat fotografie, prohlížet ty od svých přátel, objevovat další pomocí 

vyhledávání, navazovat konverzace s autory fotografií a těmi, kdo psali 

komentáře. Z každého chytrého telefonu se dalo vytvořit tolik aktivit spojených s 

fotografií jako nikdy předtím.37  

Velký význam začala mít i fotografie spojená s jídlem, stravováním a 

životním stylem. Sociální sítě se staly jedním z hlavních zdrojů informací při 

rozhodování o koupi, a to jak před samotným nákupem, během akce, ale i při 

zpětné ponákupní reakci.38 I proto mě bude v práci zajímat, zda lidé jídlem a 

fotkami „žijí“ především na sociálních sítích, své pocity i zážitky s jídlem spojené 

sdílí v prvé řadě na svých profilech, nebo se stejným způsobem chovají i v 

běžném životě, aktivně vyhledávají restaurace a další místa k občerstvení a 

přemýšlejí o tom, jaké potraviny si koupí. Zda nejvýraznější „Instagramisté” 

publikují vybraný obsah jen proto, aby zaujali své sledující a upevnili si postavení 

na síti, nebo pro to mají i jiné důvody.  

Sociální média jsou prostředím velmi interaktivním, proměnlivým, a ne 

snadno předvídatelným, proto i zdroje, ze kterých chci čerpat, budou z velké části 

 
36 Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June 2018, 2018. In: Statista [on-line]. 
2013–2018 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-
active-instagram-users/ 
37 MANOVICH, Lev.Instagram and Contemporary Image. Moskva. 
CC BY-NC-SA. 2017. 148 s. Dostupné z: 
https://www.academia.edu/35501327/Instagram_and_Contemporary_Image s. 11 
38 PÜTTER, Michael, 2017. The Impact of Social Media on Consumer Buying Intention. JOURNAL OF 
INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH AND MARKETING. 3(1), 7-13. DOI: 10.18775/jibrm.1849-
8558.2015.31.3001. ISSN 18498558. Dostupné také z: https://researchleap.com/impact-social-media-
consumer-buying-intention/ s. 11–12 

https://www.academia.edu/35501327/Instagram_and_Contemporary_Image
https://researchleap.com/impact-social-media-consumer-buying-intention/
https://researchleap.com/impact-social-media-consumer-buying-intention/
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pocházet z posledních pěti let. Pro pochopení kontextu se však obrátím také ke 

starší odborné literatuře. 

Cílem teoretické části této diplomové práce je popsat vývoj Instagramu 

jako vlivné sociální sítě, objasnit důležité související pojmy, a to zejména v 

kontextu PR, marketingu a gastronomie a s akcentem kladeným primárně na 

problematiku českého mediálního prostředí v souvislosti s gastronomií.  

Detailněji se zaměřuji na otázky spojené s významem dané platformy pro 

šíření trendů v gastronomii. Postihuji, jakou pozici gastronomie na Instagramu 

má a jak tato sociální síť ovlivňuje šíření novinek ve zmíněném oboru.  

Z dat získaných v metodologické části zjišťuji, jak na to celé nahlíží sami 

aktivní uživatelé Instagramu. Zajímá mě především to, jak jejich životy a 

uvažování v souvislosti se stravováním toto sociální médium ovlivňuje.  

Skrze individuální rozhovory s „vlivnými“ uživateli Instagramu v oblasti 

jídla získávám vhled přímo do prostředí gastronomie na Instagramu. Jedná se 

o Kateřinu St. Germain (My Cooking Diary), která má více než 200 00039 

sledujících, Janu Králíkovou (Zásadně zdravě), výherkyni soutěže Food blog 

roku 2019, herce a autora populární Gastromapy s desítkami tisíc sledujících40 

Lukáše Hejlíka a autorku Slepičárna blogu41, bývalou šéfredaktorku časopisu 

F.O.O.D.42 Janu Vašákovou. 

Pro utvoření uceleného pohledu na danou problematiku se ptám 

zadavatelů reklamy, zástupců potravinových řetězců, kteří s těmito „vlivnými“ na 

sociálních sítích spolupracují, platí je, nebo se jimi inspirují. Chci zjistit, zda to, co 

je opravdu oblíbené a trendy na Instagramu, koreluje se zvýšenou poptávkou po 

tomtéž v supermarketech. 

Výsledky zároveň srovnám s tím, co se za poslední dva roky objevovalo 

v českých gastronomických časopisech Apetit, Prima Fresh, Gurmet a F.O.O.D. 

 
39 Kateřina St. Germain. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/mycookingdiary.cz/?hl=cs. Oficiální ́Instagram Kateřiny St. Germain  
40 Gastromapa Lukáše Hejlíka. In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/gastromapalh/. Oficiální ́Facebook Gastromapy Lukáše Hejlíka  
41 Slepičárna blog [on-line], [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: http://www.slepicarna-blog.cz 
42 Jana Vašáková, In: Smart Press [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.smartpress.cz/jana-vasakova 
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Zajímá mě, zda narazím na jistou korelaci mezi tím, co sdílejí vlivní instagramisté 

na svých profilech a co publikují odborné oborové časopisy. 

Na základě všech získaných zjištění se závěrem snažím odpovědět na to, 

zda, případně jak velký, význam může sociální síť Instagram mít při tvorbě trendů 

v gastronomii v České republice.  

Ačkoli byl v tezi této diplomové práce za jednu z předpokládaných 

výzkumných metod uveden osobní polostrukturovaný rozhovor, vzhledem 

k situaci ovlivněné výskytem nového typu koronaviru, nařízené karanténě a 

nemožnosti setkání s respodenty jsem tuto metodu nemohl realizovat. Na 

základě konzultace s vedoucí práce proto došlo k přehodnocení přístupu a 

výzkumnou metodu jsem nahradil dotazováním skrze strukturovaný rozhovor, 

který jsem s „vlivnými“ uživateli Instagramu v oblasti jídla realizoval formou e-

mailové korespondence.  

Vzhledem k situaci související s výskytem pandemie nového typu 

koronaviru a výraznou vytížeností potravinových řetězců se nakonec nepodařilo 

získat v tezi očekávaná vyjádření od čtyř zástupců daného segmentu, ale pouze 

od společnosti Penny Market a Tesco Stores ČR. Další oslovené firmy bohužel 

nereagovaly ani na opětovně zaslané emaily, nebo s omluvou účast v dotazníku 

odmítly.  

  Oproti předpokládanému počtu 400 respondentů v další výzkumné fázi, 

kvantitativním strukturovaném dotazníku zaměřeném na běžné uživatele 

Instagramu, se však podařilo získat přes 1100 odpovědí. 

Praktickou část diplomové práce jsem nově obohatil o analýzu mediálního 

prostředí, skrze kterou zkoumám jednotlivé trendy v gastronomii, jejich četnost 

v českých časopisech o vaření a u vybraných uživatelů Instagramu.  

Po dohodě s vedoucí práce jsem se rozhodl celý text napsat v první 

osobě. O to větší důraz tím pádem kladu na to, aby níže použité myšlenky byly 

řádně podložené odbornou literaturou, případně dalšími věrohodnými on-line 

zdroji a celé práci tento přístup neubíral na kvalitě.  
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2. Teoretická ukotvení 

2.1 Vysvětlení pojmu „food studies” 

Vzhledem k rostoucímu blahobytu obyvatel, jejich sílícím nárokům i 

vyššímu počtu nových spotřebitelů se zvyšuje také zájem o jídlo.43 Nejprve bych 

rád vysvětlil pojem „food studies”, který je pro vědecké zařazení tématu této práce 

klíčový. V podobných souvislostech by se, dle mého názoru, dalo použít 

například označení „věda o jídle” či studium jídla. Zavedený český ekvivalent se 

mi, ani přes delší hledání, ale najít nepodařilo. 

Jedná se o obor úzce propojený s celou řadou dalších. „Food studies” lze 

vnímat jako zastřešující pojem problematiky spojené se zkoumáním jídla z 

různých úhlů pohledu. Jinými slovy řečeno, je to vědní obor, který na různých 

úrovních řeší stravování a jídlo,44 od zemědělství přes sociologii až po 

gastronomii.45  

Tento pojem se poprvé objevuje na přelomu 20. a 21. století. Tehdy 

vycházejí tři důležité články o vývoji „food studies” jako vědní disciplíny v různých 

oborech: výživa (1998)46, historie (2002)47 a obchod (1998)48. Další autoři se na 

dané téma dívají zároveň z pohledu dějin potravinářství49 a antropologie.50  

 
43 WIGGINS, Steve, 2008. Rising food prices: A global crisis [on-line]. In: London: Overseas Development 
Institute, 2008 [cit. 2020-05-01]. ISSN 0140-8682. Dostupné z: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/1630.pdf 
44 FREIDBERG, Susanne, Peter ATKINS a Ian BOWLER, 2002. Food in Society: Economy, Culture, 
Geography. Economic Geography [on-line]. 78(3) [cit. 2020-05-01]. DOI: 10.2307/4140817. ISSN 
00130095. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.2307/4140817?origin=crossref. s. 13–16 
45 DURAN, Nancy, Karen MACDONALD a Ian BOWLER, 2015. Information Sources for Food Studies 
Research: Economy, Culture, Geography. Economic Geography [on-line]. 9(2), 233-243 [cit. 2020-05-01]. 
DOI: 10.2752/155280106778606080. ISSN 1552-8014. Dostupné z: https://www.tandfon-
line.com/doi/full/10.2752/155280106778606080 
s. 234–238 
46 CARLIN, J.M., Reading about food and culinary history. 1998. New York: Columbia University Press. ISBN 
978-0-231-11154-6. 
47 SUPER, J. C., 2002. Food and History. Journal of Social History [on-line]. 36(1), 165-178 [cit. 2020-05-
01]. DOI: 10.1353/jsh.2002.0110. ISSN 0022-4529. Dostupné z: https://academic.oup.com/jsh/article-
lookup/doi/10.1353/jsh.2002.0110 
48 OETZEL, D. 1998. A Consuming Passion: The Study of Food History. Restaurants USA, May. 
Retrieved October 4, 2004, Dostupné z: http://www.restaurant.org/rusa/matArticle.cfm?Article 
ID=297. 
49 ROSS, A, 1993. Health and Diet in 19th-Century America: A Food Historian's Point of View. Historical 
Archaeology [on-line]. Springer, 26(2), 42-55 [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.jstor.org/stable/25616238?seq=1 
50 MINTZ, Sidney W. a Christine M. DU BOIS, 2002. The Anthropology of Food and Eating. Annual Review 
of Anthropology [on-line]. Springer, 31(1), 99-119 [cit. 2020-05-01]. DOI: 

https://www.jstor.org/stable/10.2307/4140817?origin=crossref
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Pole Nancy Duran, vědkyně pracující na Texas A&M University, jsou „food 

studies” vysoce interdisciplinární napříč vědními i společenskovědními obory. 

Mohou zahrnovat cokoliv, co se týká jídla, od toho, jak se suroviny pěstují, kdy a 

jak se jídlo konzumuje, ale také jaké jsou jeho nutriční kvality a kdo s kým je sdílí. 

Relevantní publikace pro současnou i historickou práci jsou roztroušeny napříč 

akademickými obory a v celé literatuře.51 

Právě tendence popularizovat, prezentovat a sdílet jídlo je vzhledem k 

tématu této práce zásadní. V této souvislosti je důležité zmínit sociální sítě, které 

se staly zásadní součástí našich životů, používáme je při mnoha činnostech, v 

průběhu celého dne, a to i v momentech, ve kterých to dříve ani zdaleka nebylo 

běžné.52  

Podle výzkumů AMI Digital Index53 dnes na sítích funguje 94 % českých 

uživatelů internetu, a z toho 80 % dokonce na denní bázi. V posledních letech se 

zvýšil především význam sociální sítě Instagram, která stále dynamicky roste. 

Zatímco Facebook a Youtube již začaly pociťovat určitou stagnaci způsobenou 

nejspíše tím, že dosáhly pomyslného vrcholu, kdy tyto sítě využívají téměř všichni 

aktivní uživatelé internetu, Instagram se v roce 2019 nacházel na třetím místě co 

do počtu uživatelů, ale s jednoznačně nejvyšším potenciálem růstu ze všech výše 

zmíněných sítí.54  

 

2.2 Vznik, historický kontext a dnešní význam označení 

„foodie”  

V roce 1981 si Anna Barr, šéfredaktorka časopisu Harpers & Queen, 

všimla, že svět jídla se mění v jeho samotných základech a že i zcela běžní lidé 

 
10.1146/annurev.anthro.32.032702.131011. ISSN 0084-6570. Dostupné z: 
http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.anthro.32.032702.131011 
51 I DURAN, Nancy a Karen MACDONALD, 2015. Information Sources for Food Studies Research [on-
line]. 9(2), 233-243 [cit. 2020-05-01]. DOI: 10.2752/155280106778606080. ISSN 1552-8014. Dostupné z: 
https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.2752/155280106778606080. s. 233–236 
52 AMI Digital Index: Sociální sítě už v Česku nerostou, 2019. Media guru [on-line]. [cit. 2020-05-01]. 
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/06/ami-digital-index-socialni-site-uz-v-cesku-nerostou/ 
53 Kvantitativní výzkum vytvořený pro AMI Digital, digitální divizi komunikační skupiny AMI 
Communications, agenturou STEM/Mark, který zkoumá znalost, užívání sociálních sítí a důvěru médiím v 
Česku. 
54 AMI Digital Index: Sociální sítě už v Česku nerostou, 2019. Media guru [on-line]. [cit. 2020-05-01]. 
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/06/ami-digital-index-socialni-site-uz-v-cesku-nerostou/ 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2752/155280106778606080
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začínají být posedlí každým aspektem stravy.55 Proto se společně s kolegou 

Paulem Levym na danou problematiku zaměřili v knize „The Official Foodie 

Handbook", kterou publikovali v roce 198456. Pro skupiny lidí, kteří měli vřelý 

vztah k jídlu, tehdy použili označení „foodies”57. 

Podle etymologa B. Popika ale nebyli první, kdo tento termín uvedl – zdá 

se, že prvenství patří kritičce jídla Gael Green, která jej použila pro New York 

Magazine v roce 1980.58  

Pohled na Google Ngram, který sleduje frekvenci slov v digitalizovaných 

knihách, pak ukazuje, že toto označení se prosadilo až po vydání knihy Barrové 

a Levyho.59 Tedy v době, kdy se mezi lidmi zvyšoval celkový zájem o gastronomii, 

vaření a zejména televizní pořady o vaření.60  

Používalo se však stále celkem střídmě. Mohl tak být popsán například 

populistický food kritik restaurací nebo chuťový potěšitel s dostatkem času a 

peněz, který investoval do jídla a kávy. Rozhodně ale tou dobou nešlo o 

kompliment, ale spíše jen o deskriptor, způsob kategorizace relativně malé, ale 

rostoucí skupiny lidí.61 

Později začalo být označení „foodie” chápáno ve více významech. V 

pozitivním slova smyslu se jednalo o osobu, která měla zájem o jídlo, vaření, 

snažila se své zážitky spojené s jídlem šířit dál, ochutnávat a testovat restaurace. 

Šlo o jedince, kteří znali různé techniky, recepty, ale zároveň nebyli vyučenými 

kuchaři.62  

 
55LEVY, Paul, 2007. What is a foodie? The Guardian [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2007/jun/14/whatisafoodie 
56 Tamtéž. 
57Foodie, In: Cambridge Dictionary [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foodie 
58 FERDMAN, Roberto A., Stop calling yourself a ‘foodie. The Washington Post [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-
01]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/01/why-the-word-foodie-is-
terrible-and-needs-to-go-away/ 
59 Tamtéž. 
60 POLLAN, Michael, Out of the Kitchen, Onto the Couch. The New York Times [on-line]. 2009 [cit. 2020-05-
01]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2009/08/02/magazine/02cooking-t.html 
61 FERDMAN, Roberto A., Stop calling yourself a ‘foodie. The Washington Post [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-
01]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/01/why-the-word-foodie-is-
terrible-and-needs-to-go-away/ 
62 HELSTOSKY, Carol, 2014. The Routledge History of Food. Routledge. 372 s. ISBN 9780415628471. s. 
269–272 
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Na druhé straně se toto pojmenování objevovalo i v negativních 

konotacích. „Foodies” byli ti, kteří se pouze snažili jít s dobou a být něčím 

zajímaví, „cool”. V gastronomii se přitom moc nevyznali a jejich názory proto 

nebyly relevantní.63 

Velký vliv na vznik „foodies” měly změny v demografii, tradičním rozdělení 

rolí mezi ženami a muži a prodloužení pracovní doby ve druhé polovině 20. 

století. Příprava jídla se tehdy přesunula z domácí kuchyně směrem ven a stala 

se samostatným průmyslovým odvětvím. Lidé na jídlo začali chodit více do 

restaurací, jídelen a rychlých občerstvení.64  

V této souvislosti nejspíše došlo k oddělení části obyvatel od hlavního 

proudu, který se vezl na vlně fast foodu, nakupoval polotovary, doma vařil méně, 

směrem k alternativnějším přístupům.65 „Foodies“ se charakterizovali smyslem 

pro etickou spotřebu a vnímání účinku této spotřeby na udržitelnost, dobré životní 

podmínky chovu zvířat atd.66 

Zatímco příručka „The Official Foodie Handbook“ je stará více než 25 let, 

její sdělení má mnohé společně s tématy, která se diskutují dnes. Za zmínku stojí 

pasáže o špatné kvalitě mainstreamového jídla, kritika přílišného využívání plastů 

při balení potravin nebo důležitost jídlo ne pouze bezmyšlenkovitě konzumovat, 

ale také o něm diskutovat, zážitky s jídlem spojené sdílet s ostatními.67 

Ačkoliv se objevovaly i další možnosti, jak tuto skupinu pojmenovat, za 

zmínku stojí například „epicure”, „labužníci”, „gurmáni” atd., nakonec zůstalo 

právě u „foodies”. Ustálení označení „foodies” zároveň tuto skupinu pomohlo lépe 

vymezit, odlišit od dalších, které jídlo tolik neřešili.68 

 
63 VELDEN, Dana, 2011. Are You a Foodie? Or a Culinarian? Kitchn [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné 
z: https://www.thekitchn.com/are-you-a-foodi-161810 
64HELSTOSKY, Carol, 2014. The Routledge History of Food. Routledge. 372 s. ISBN 9780415628471. s. 
272–274 
65 POLLAN, Michael, Out of the Kitchen, Onto the Couch. The New York Times [on-line]. 2009 [cit. 2020-05-
01]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2009/08/02/magazine/02cooking-t.html 
66 WATTS, Jennie, 2016. Tastes Political: An interpretive analysis of the foodie lifeworld in contemporary 
New Zealand [on-line]. Auckland University of Technology, 218 s. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://openrepository.aut.ac.nz/bitstream/handle/10292/10395/WattsJ.pdf?sequence=3. s. 149 
67 BARR, Ann a Paul LEVY, 1984. The Official Foodie Handbook: Be Modern--worship Food. Ebury. ISBN 
9780868241654. s. 6–10 
68 Tamtéž. s. 7–8 

https://openrepository.aut.ac.nz/bitstream/handle/10292/10395/WattsJ.pdf?sequence=3
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Jak již bylo zmíněno výše, označení „foodie” dříve mělo spíše negativní 

význam, postupem času se to ale změnilo a takto začaly být označované 

především osoby, které sice nebyly v oboru většinou vyučené, ale jídlu rozuměly 

a rády si na něm pochutnaly v kvalitní podobě.69  

Jak ukazuje pohled na Google Trends, který sleduje relativní frekvenci, s 

jakou lidé hledají různé pojmy, tak popularita tohoto označení přetrvala. Na konci 

roku 2006 bylo slovo „foodie“ vyhledáváno nejčastěji od svého vzniku.70  

Dokonce i sám Paul Levy v článku publikovaném o rok později neskrýval 

překvapení z toho, kam až se význam slova „foodie” v průběhu let posunul. Už 

dávno prý přestalo být termínem zneužívaným. Sám uznal, že dnes se z něj stal 

kompliment za znalosti z gastronomie a vytříbenost chuti, ale i hodnotově 

neutrální pojmenování pro určitou skupinu osob, podobně jako například „státní 

úředník”, „fotbalový fanoušek” nebo „sběratel známek”.71  

„Foodies” jsou tedy ti, kteří se snaží vyhýbat zvykům běžného života 

masové společnosti, nekvalitním rychlým občerstvením a místo nákupu potravin 

v klasických supermarketech volí spíše alternativní, šetrnější, více organické, 

lokální možnosti. Snaží se o spotřebu s vědomím a důrazem na společenský, 

kulturní a politický kontext dané doby.72 

S označením „foodie” většinou nemají problém ani samotní foodblogeři a 

další, kteří se jídlu na sociálních sítích věnují. Z českého prostředí lze zmínit 

například PG Foodies,73 Prague Foodies74, ale i další, kteří toto pojmenování sice 

nemají přímo v názvu svého blogu nebo profilu, ale za „foodies” nebo milovníky 

jídla se označují.75 

 
69 Tamtéž. s. 8–10 
70 FERDMAN, Roberto A., Stop calling yourself a ‘foodie. The Washington Post [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-
01]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/01/why-the-word-foodie-is-
terrible-and-needs-to-go-away/ 
71 LEVY, Paul, 2007. What is a foodie? The Guardian [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2007/jun/14/whatisafoodie 
72 WATTS, Jennie, 2016. Tastes Political: An interpretive analysis of the foodie lifeworld in contemporary 
New Zealand [on-line]. Auckland University of Technology, 218 s. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://openrepository.aut.ac.nz/bitstream/handle/10292/10395/WattsJ.pdf?sequence=3. s. 149 
73 PG Foodies [on-line], 2020. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.pgfoodies.com 
74 Prague Foodies [on-line], 2020. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.praguefoodies.com 
75 PÍŠOVÁ, Martina, 2016. 10 + 1 českých foodies, které se na Instagramu vyplatí sledovat. Jídlo a 
radost [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/10-1-ceskych-
foodies-ktere-se-na-instagramu-vyplati-sledovat/ 

https://openrepository.aut.ac.nz/bitstream/handle/10292/10395/WattsJ.pdf?sequence=3
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 Kritici se nicméně objevují mezi profesionály v oboru. Například známý 

kuchař a autor kuchařek Roman Vaněk ironicky tvrdí, že dneska jídlu všichni 

rozumí a každý je food kritik, recenzent restaurací nebo kulinářský bloger.76  

Restauratér Elbert Cuenca dodává, že došlo k bastardizaci a jako „foodie“, 

což není ničím jiným než běžnou náhražkou slova „labužník“, se označuje každý, 

kdo má rád jídlo, nebo jí hodně. Zároveň si sám pokládá otázku: „Kdo nemá rád 

jídlo a kdo hodně nejí?“. Mnozí kuchaři podle něj toto označení nenávidí, protože 

umožňuje zákazníkům předstírat znalosti o věcech, kterým vlastně nerozumí.77 

Šéfkuchař a člen Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR Radek David 

říká, že kuchaři neměli „foodies” rádi, protože byli často rýpaví a pořád se jim 

něco nelíbilo. Zpětně ale uznává, že někteří z nich dokázali rozhýbat gastro 

scénu a mají kladný přínos pro gastronomii.78 

V dnešní době existují dokonce i seznamky pro „foodies” a objevují se 

názory, že toto označení je již tak nadužívané, že pokud je někdo skutečně 

„foodie“, neměl by si říkat „foodie“.79 

Nehledě na rozporuplné názory jsou ale „foodies“ důležitou marketingovou 

zbraní pro mnoho společností. Existují i příručky o tom, jak efektivně na tuto 

skupinu reklamou zacílit a jak ji využívat.80 V této souvislosti se zaběhl i nový 

pojem, tzv. „foodstagramming“, který kategorizuje fotografie jídla vytvořené 

zmíněnými uživateli na Instagramu.81 

Velmi široké, nové pole působnosti se „foodies” naskytlo se spuštěním 

sociálních médií. Skrze tyto začalo být velmi jednoduché najít, publikovat a 

 
76 BŘEZINA, Ivan, Vaněk: Co Čech, to food bloger. A za českou kuchyni jako bychom se styděli. 
In: IDNES [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/hobby/domov/tradicni-ceska-
kuchyne-recept-roman-vanek-kulinarsky-institut.A180116_133251_hobby-domov_mce 
77 FERDMAN, Roberto A., Stop calling yourself a ‘foodie. The Washington Post [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-
01]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/01/why-the-word-foodie-is-
terrible-and-needs-to-go-away/ 
78 DAVID, Radek. V Česku může být ‚foodblogerem’ každý. In: Lidovky.cz [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-02]. 
Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/david-v-cesku-muze-byt-foodblogerem-
kazdy.A181106_101553_dobra-chut_ape 
79 FERDMAN, Roberto A., Stop calling yourself a ‘foodie. The Washington Post [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-
01]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/03/01/why-the-word-foodie-is-
terrible-and-needs-to-go-away/ 
80 Tamtéž. 
81 GINSBERG, Kate. 2015. Instabranding: Shaping the Personalities of the Top Food Brands on Instagram. 
The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications [on-line]. 2015, 6(1) [cit. 2019-01-08]. 
Dostupné z: https://pdfs.semanticscho- lar.org/6121/73b431cccdeee12f4d94bc6f6e4c8355d534.pdf s. 79 
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získávat informace. A to i pro jedince se zájmem o jídlo. Ať už šlo o vaření, 

stravování nebo o jakýkoli jiný aspekt věci. Kdokoliv, kdo měl přístup k počítači, 

chytrému telefonu a internetu, mohl rázem publikovat recepty, prohlížet 

restaurace nebo spravovat webové stránky a blogy s texty, fotkami a videi s 

gastronomickou tématikou.82  

2.3 Mediální prostředí v digitální době  

Změny v mediálních technologiích byly již od 70. let 20. století natolik 

rozsáhlé, že se mluví o určité „revoluci v komunikaci“. Nová média v 80. letech 

minulého století značně zvětšila rozsahy mediálního obsahu, umožnila nové 

úrovně interaktivity, včetně aktivní účasti publika, což nebylo v tradičních médiích 

dříve možné. Začaly být slyšet nové hlasy, a to i z řad běžných obyvatel.83 

V této souvislosti je důležité se pozastavit u mediální konvergence. Podle 

Václava Moravce se objevuje během digitalizace a rozvoje počítačových sítí v 

80. letech, kdy postupně došlo ke sbíhání v různých prostředích. Například 

technologická konvergence přinesla propojení uživatelských přístrojů jako 

televizor, počítač a telefon do jednoho zařízení. Uživatelská konvergence změnu 

v konzumaci obsahu, multitasking a fragmentaci publika. Korporátní konvergence 

se zase týkala firem, korporací a začátku vývoje činností v různých oblastech 

komunikace a médií, včetně internetu.84 

Změnila se i dynamika mezi mediálními průmysly a jejich publiky.85 Došlo 

k digitální revoluci, jejíž součástí byla i možnost stálého připojení k internetu a 

později příchod chytrých telefonů.86  

 
82 ROUSSEAU, Signe, 2012. Food and Social Media: You Are What You Tweet (Rowman & Littlefield 
Studies in Food and Gastronomy). AltaMira Press; Edition Unstated edition. 136 s. ISBN 0759120439. s. 9 
83 GORMAN, Lyn a David MCLEAN, 2009. Media and Society into the 21st Century: A Historical Introduction. 
2nd ed. edition. Wiley-Blackwell. 380 s. ISBN 978-1405149358. s. 284–285 
84 MORAVEC, Václav, 2016. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: 
Academia. Společnost (Academia). 192 s. ISBN 978-80-200-2572-2. s. 37 
85 BURGESS, Jean a Joshua GREEN, 2009. YouTube: On-line Video and Participatory Culture. Cambridge, 
UK: Polity Press. Společnost (Academia). 172 s. ISBN 978-0-7456-4478-3. Dostupné z: 
https://doi.org/10.1080/15405700903502312. s. 10 a 11 
86 HRYNYSHYN, Derek, 2017. The Limits of the Digital Revolution: How Mass Media Culture Endures in a 
Social Media World. Praeger. 273 s. ISBN 978-1-4408-3295-6. s. 2–7  

https://doi.org/10.1080/15405700903502312
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Právě tuto společenskou transformaci lze považovat za období, během 

kterého se reformoval i způsob, jakým přistupujeme k jídlu. Jinými slovy řečeno, 

také naše kultura stravování se začala digitalizovat.87 

Moravec zároveň zdůrazňuje, že konvergence prostupuje různými 

úrovněmi mediálního systému. Jedním z jejích důsledků je přechod na HD a ultra 

HD rozlišení obrazu a rozvoj směrem „do šířky”, který přináší vyšší interaktivitu a 

individualizaci. Objevuje se VoD (Video on Demand), streamová média na 

internetu, web TV a TV tuner v počítači. Co se multifunkcionality týče, tak 

jednoznačnou změnou je příchod chytrých mobilních telefonů88, bez kterých by 

nikdy například nevznikla ani sociální síť Instagram.89 

Zásadním mezníkem pro příchod sociálních médií obecně byl vznik Webu 

2.0. S tímto označením přišli v roce 2005 Tim O’Reilly a Dale Dougherty. Na 

rozdíl od předchůdce, Webu 1.0, který byl určený jen pro pokročilé uživatele, již 

nebylo fungování na webu tak složité, technická náročnost se snížila a umožnila 

tvořit obsahy i uživatelům, kteří neměli tak vysoké IT schopnosti. Zmizel rozdíl 

mezi tvůrci a příjemci. Vytvářet obsah rázem mohli všichni a relativně 

rovnocenně.90 Web 1.0 byl pouze počítačově založený síťový systém, Web 2.0 

již počítačově založený síťový systém lidské komunikace.91  

David Gilles, autor knihy Psychologie médií, dodává, že Web 2.0 se 

vztahuje k médiím, která se objevila po roce 2000, například sociální sítě a 

blogy.92 Web 2.0 se stal se vysloveně závislým na jeho uživatelích, kteří svojí 

 
87 WILSON, Bee, 2019. The Way We Eat Now: How the Food Revolution Has Transformed Our Lives, Our 
Bodies, and Our World. Basic Books. 400 s. ISBN 9780465093984. s. 22–25  
88 MORAVEC, Václav, 2016. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: 
Academia. Společnost (Academia). 192 s. ISBN 978-80-200-2572-2. s. 66–67 
89 FINN, Greg, Instagram No Longer A Mobile-Only Social Network: The Feed Makes Its Web Debut. 
In: Marketingland.com [on-line]. 2013 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://marketingland.com/instagram-
no-longer-a-mobile-only-social-network-the-feed-makes-its-web-debut-32672 
90 LISTER, Martin, 2003. New media: a critical introduction. London: Routledge. 404 s. ISBN 0-415-22377-
6. s. 205–208 
91 FUCHS, Christian, 2017. Social Media: A Critical Introduction. London: Sage. 2nd edition.  
Paperback. 359 s. ISBN 9781473966833. S. 42–43 
92 GILES, David, 2012. Psychologie médií. Praha: Grada. Z pohledu psychologie. 200 s. ISBN 978-80-247-
3921-2. s. 17–18 
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aktivitou generovali obsahy, fotografovali, natáčeli, komentovali a sdíleli. Došlo k 

výrazné personalizaci a zapojení do té doby pasivních uživatelů.93  

Jakub Macek, vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky na 

Masarykově univerzitě, vysvětluje, že: „On-line sociálními sítěmi rozumíme ego-

centrické́ komunikační platformy, tedy takové komunikační služby, jež jsou 

založené na centralitě uživatelského profilu, jehož prostřednictvím může uživatel 

přistupovat k profilům uživatelů̊ dalších a skrze nějž je vedena komunikace mezi 

uživateli.“94 

Právě díky interakci a aktivitě uživatelů se Web 2.0 mohl začít zlepšovat. 

Jednoduše řečeno, čím větší byl počet zapojených uživatelů, tím výraznější 

mohly přijít změny.95 Právě v souvislosti s Webem 2.0 se objevily služby jako 

YouTube96, Twitter97, Facebook98 a později Instagram99. 

Jan Jirák a Barbara Köpplová v knize Masová média zmiňují, že média a 

specifický typ sociální komunikace, na které se podílejí, představuje více a více 

důležitou součást politického i společenského života a významnou podmínku pro 

ekonomickou úspěšnost mnoha odvětví.100 

Shannon Jenkins, profesorka na University of Massachusetts Dartmouth, 

mluví o participativní kultuře, což je termín, který se často používá k označení 

zapojení uživatelů, publika, spotřebitelů a fanoušků do vytváření kultury a 

obsahu. Příkladem je společná editace článku na Wikipedii, vytváření krátkých 

 
93 KASÍK, Pavel. Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In: Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a 
internalizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média 
teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009. 195 s. 978-80-246-1684-1. s. 146–161.  
94 MACEK, Jakub, 2011. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-
7464-025-4. s. 59 
95LISTER, Martin, 2003. New media: a critical introduction. London: Routledge. 404 s. ISBN 0-415-22377-
6. s. 205–208 
96LESKIN, Paige, 2020. YouTube is 15 years old. Here's the incredible story of the website's early days, and 
how it rose to become the world's most popular place to watch video. In: Business Insider [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/history-of-youtube-in-photos-2015-10 
97 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, Twitter. In: ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA [on-
line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Twitter 
98 LISTER, Martin, 2003. New media: a critical introduction. London: Routledge. 404 s. ISBN 0-415-22377-
6. s. 206–209 
99 About us, Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://about.instagram.com/about-us 
100 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2009. Masová média. Praha: Portál. 416 s. ISBN 978-807-3674-663. 
s. 15 
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zpráv na Twitteru, nebo například nahrávání obrázků na Facebook a 

Instagram.101 

Rozmach sociálních médií se stal asi nejvýraznější sociální revolucí v 

mediálním prostředí ve 21. století.102 A na související změny ve stravovacích 

zvyklostech, kdy se i jídlo začalo sdílet na sociálních sítích, lze pohlížet jako na 

nový způsob vyjádření zážitků s jídlem spojených v postmoderní době.103 

Jason Miles, odborník na sociální média a vedoucí marketingu na 

Northwest University, na příkladu obchodů se zmrzlinou popisuje proměnu, která 

na trhu proběhla. V 90. letech zmíněné společnosti usilovaly o konkurenční 

výhodu tím, že tvořily webové stránky, prvním desetiletí 20. století se ty samé 

společnosti předháněly v tom, kdo bude více aktivní na sociálních sítích, ze 

sociálních sítí se stala jejich domovská základna. Cílem bylo vybudovat kolem 

značky sociální komunitu. A dále v čase, od konce prvního desetiletí 20. století, 

tyto společnosti koncentrují stále vyšší pozornost na mobilní zařízení. Mimo 

Facebooku je velmi důležitá i přítomnost na Instagramu.104 

Na sítích vzniklo mnoho profilů o jídle, blogů, skupin a fór. Některé fungují 

jako prostředky ke sdílení receptů, jiné pro prohlížení restaurací i bister, sdílení 

doporučení a dalších (osobních) zážitků spojených s jídlem.105 

Pro ilustraci. V roce 1999 na internetu existovalo obecně jen asi 50 blogů, 

v roce 2005 jich bylo přes 30 milionů (s 1,69 milionů příspěvků každý den) a 

 
101 JENKINS, Shannon, 2008. Party Influence on Roll Call Voting: A View from the U.S. States [on-line]. 8(3), 
239-262 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.1177/153244000800800302. ISSN 1532-4400. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/153244000800800302 
s. 256 
102 GOBBLE, MaryAnne M., 2018. Digitalization, Digitization, and Innovation: A View from the U.S. 
States. Research-Technology Management [on-line]. 61(4), 56-59 [cit. 2020-05-02]. DOI: 
10.1080/08956308.2018.1471280. ISSN 0895-6308. Dostupné z: https://www.tandfon-
line.com/doi/full/10.1080/08956308.2018.1471280 
s. 56–59 
103 KNIAZEVA, Maria a Alladi VENKATESH, 2007. Food for thought: a study of food consumption in 
postmodern US culture. Journal of Consumer Behaviour [on-line]. 6(6), 419-435 [cit. 2020-05-02]. DOI: 
10.1002/cb.232. ISSN 14720817. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/cb.232  
104 MILES, Jason, 2013. Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with the Power of 
Pictures. McGraw Hill Professional. ISBN 9780071827010. s. 3–7  
105 LOFGREN, Jennifer, 2013. Changing tastes in food media: A study of recipe sharing traditions in the food 
blogging community. Queensland. Master of Arts (Research). Queensland University of Technology. 
Dostupné z: 
https://eprints.qut.edu.au/60826/1/Jennifer_Lofgren_Thesis.pdf s. 28–34 
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koncem roku 2010 počet překročil 150 milionů.106 První blogy výhradně o jídle se 

objevují až kolem roku 2002, jedná se však pouze o řády jednotek.107 Počet od 

té doby roste, například v roce 2012 společnost Technorati registrovala více než 

16 000 těchto blogů.108  

Blogování a vlogování (video blogování) se stalo dalším a neocenitelným 

zdrojem pro spojení mezi lidmi, způsobem, jak mezi sebou sdílet informace a 

trendy, které by tolik rozličných lidí nejspíše jinak nikdy nezvládlo vstřebat.109 

Zároveň se objevili i tzv. influenceři, tedy tvůrci obsahu, kteří 

prostřednictvím blogování, vlogování nebo vytváření obsahu na sítích poskytují 

svým následovníkům nahlédnutí do jejich osobního, každodenního života, 

představují své zkušenosti a názory.110  

Takto budují vztah se svým publikem založený na znalostech, 

autentičnosti a důvěře. Dobrovolně se vzdávají části svého soukromí, tráví 

nespočet hodin vytvářením obsahu a interakcí s ostatními a sdílejí to, na čem jim 

záleží, poskytují nahlédnutí do svých životů, myšlenek a zájmů.111 Svým 

jednáním ovlivňují i názory a chování těch, kdo je sledují.112  

Jak zdůrazňuje Angela Nielsen z One Lily Creative Agency, jsou to právě 

sociální média, která se stala zásadní platformou, skrze kterou dnes 

 
106 SOLOVE, Daniel J., The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet (October 24, 
2007). The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the internet, Yale University Press (2007); 
GWU Law School Public Law Research Paper 2017-4; GWU Legal Studies Research Paper 2017-4. 
Dostupné z: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2899125. s. 20–21 
107 Food Blogging – A Short History. In: Food Blogger Connect [on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: 
https://www.foodbloggerconnect.com/food-blogging-a-short-history/ 
108 LOFGREN, Jenifer, 2013. Food Blogging and Food-related Media Convergence. M/C Journal [on-
line]. 16(3) [cit. 2020-05-20]. ISSN 14412616. Dostupné z: http://journal.media-
culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/638 
109FINLEY, Sarah, 2016. How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
110 ABIDIN, Crystal, 2016. Visibility labour: Engaging with Influencers’ fashion brands and #OOTD advertorial 
campaigns on Instagram. Media International Australia [on-line]. 161(1), 86-100 [cit. 2020-05-02]. DOI: 
10.1177/1329878X16665177. ISSN 1329878X. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1329878X16665177 
s. 90–100 
111FINLEY, Sarah, 2016. How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
112 Tamtéž. 

https://ssrn.com/abstract=2899125
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komunikujeme. S kamarády, klienty, kolegy, rodiči, prarodiči, investory, doktory, 

učiteli, dietology, dokonce i kadeřníky nebo novináři.113  

Sociální sítě jsou ale také novým prostorem pro propagaci a branding. A 

to ve všech odvětvích, včetně gastronomie, na což reagují „foodies”, známí 

šéfkuchaři a blogeři, kteří tyto hojně využívají.114 A mimo jiné přes ně často také 

profitují.115 

Na začátek proto přiblížím vznik, vývoj a význam Instagramu jakožto 

jednoho ze zásadních sociálních médií dneška a zároveň hlavní platformy 

analyzované v této práci. 

3. Vlivná sociální síť Instagram 

Michael Pollan, spisovatel a novinář píšící pro The New York Times, tvrdí, 

že jídlo je v některé ze svých podob samo o sobě přitažlivé pro všechny, protože 

jej odjakživa konzumujeme a zároveň potřebujeme pro přežití. Lidé mají 

přirozeně tendenci spíše sledovat někoho, kdo vaří, než někoho, kdo například 

opravuje auto. A právě z přitažlivosti jídla vychází také tendence jídlo a zážitky s 

ním spojené komentovat, pozorovat a sdílet – z prababiček na rodiče, z rodičů 

na děti a dnes již i na sociální sítě.116 

3.1 Představení Instagramu 

Jednu z největších sociálních sítí, Instagram, zprovoznili v roce 2010 

Kevin Systrom a Mike Krieger, kolegové ze Stanfordovy univerzity. Šlo o zcela 

novou platformu pro sdílení fotografií, která se, aniž by to tehdy sami tušili, brzy 

stala jednou z nejoblíbenějších sociálních sítí na světě.117  

 
113 DOČEKAL, Daniel, 2011. Infografika: Stále si myslíte, že sociální média jsou výstřelek? In: Pooh [on-
line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://pooh.cz/2011/05/09/infografika-stale-si-myslite-ze-socialni-
media-jsou-vystrelek 
114 ROUSSEAU, Signe, 2012. Food and Social Media: You Are What You Tweet (Rowman & Littlefield 
Studies in Food and Gastronomy). AltaMira Press; Edition Unstated edition. 136 s. ISBN 0759120439. s. 13 
115 FINLEY, Sarah, 2016. How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
116 POLLAN, Michael, Out of the Kitchen, Onto the Couch. The New York Times [on-line]. 2009 [cit. 2020-
05-01]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2009/08/02/magazine/02cooking-t.html 
117 BRUNER, Raisa, 2016. A Brief History of Instagram's Fateful First Day. In: Time [on-line]. [cit. 2020-05-
02]. Dostupné z: https://time.com/4408374/instagram-anniversary/ 
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Aplikace rychle získala na popularitě a během pouhých dvou měsíců od 

spuštění ji vyzkoušelo více než milion lidí,118 po roce se do této služby sdílení 

fotografií již začalo přihlašovat 500 000 lidí týdně119 a dnes počet uživatelů, kteří 

se na Instagram podívají alespoň jednou za měsíc, přesahuje dokonce jednu 

miliardu.120 Více než 500 miliónů účtu je pak aktivních každý den.121 

Fotografie Kevina Systroma, na které je vidět zaběhnutý pes sedící poblíž 

„taco“ stánku v Mexiku, se stala prvním příspěvkem sdíleným na Instagramu a 

jakýmsi symbolem dané sítě. Spoluzakladatel aplikace tento post označený jako 

„test“ nahrál několik měsíců před tím, než byl 6. října 2010 Instagram oficiálně 

spuštěn.122  

Právě fotografie obecně se pro tuto sociální síť stala příznačnou. Jak 

správně poznamenává fotografický vypravěč, pedagog a Aperture expert Joseph 

Linaschke, na rozdíl od Twitteru a Facebooku byl Instagram od začátku primárně 

právě o fotografii, samozřejmě existovalo jisté označení „to se mi líbí”, krátké 

popisky a komentáře, ale to hlavní, co od spuštění dominovalo, byla fotografie. 

Logika Instagramu nefungovala tak jako na Facebooku, tedy že by uživatel 

nejdříve napsal text a teprve poté přidal fotografii, na této sítí naopak vůbec nešlo 

vytvořit čistě textový příspěvek. Vizuální složka byla vždy jeho nedílnou 

součástí.123 

Instagram se v průběhu let posunul mezi nejvlivnější sociální sítě s 

obrovským množstvím registrovaných uživatelů. Není sporu, že se jedná o kanál 

 
118 STREATFIELD, Brooke, Rise of a tech giant: the history of Instagram. In: The Telegraph [on-line]. 2015 
[cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/technology/technology-video/12064686/Rise-of-
a-tech-giant-the-history-of-Instagram.html 
119 BROWN, Abraham, Kevin Systrom In His Own Words: How Instagram Was Founded And Became The 
World's Favorite Social Media App. In: Forbes Telegraph [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2018/09/25/kevin-systrom-in-his-own-words-how--instagram-
was-founded-and-became-the-worlds-favorite-social-media-app/#27bda81d42bf 
120 CLEMENT, J, Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June 2018. 
In: Statista [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/253577/number-
of-monthly-active-instagram-users/ 
121Facebook: Business, In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/business/marketing/instagram# 
122 EVANS, Gareth, 2018. Instagram: The dog that launched a social media giant. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-45640386 
123 LINASCHKE, Joseph, 2011. Getting the Most from Instagram [on-line]. 1 edition: Peachpit Press [cit. 
2020-05-02]. s. 55 Dostupné z: 
https://www.amazon.com/kindle/dp/B0058U4VWU/ref=rdr_kindle_ext_eos_detail. s. 7–8 
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s významným potenciálem šířit zážitky, názory a zasahovat i do oblastí dříve 

nečekaných, od politické problematiky přes reklamu až po gastronomii.124  

Podle doktora Bernieho Hogana, který zkoumá sociální média více než 15 

let, před vznikem Instagramu na trhu chybělo smysluplné propojení fotografie a 

sociálních sítí. Existovaly aplikace pro úpravu fotografií a aplikace pro sociální 

sdílení, ne však propojeně, dohromady. V době spuštění Instagramu zároveň 

nebyla mobilní mutace Facebooku příliš vyvinutá a na Twitteru zase neexistoval 

způsob, jak relevantně fotografie sdílet. Instagram se tedy objevil přímo 

uprostřed, v pravý čas, jako nový konkurent, který nabídl možnost úpravy a 

zároveň sdílení fotografií a později i videa.125 

Podle teoretika nových médií a počítačového programátora Leva 

Manoviche neexistuje pouze jedna odpověď na otázku „Co to vlastně Instagram 

je?”. Nabízí však odlišný pohled na věc a další, podle něj více přístupnou, otázku: 

Jaký má Instagram význam v kontextu mediální historie? Uznávaný teoretik se 

domnívá, že skrze tuto sociální síť došlo ke sloučení různých prvků fotografické 

kultury, které byly po celé 19. a 20. století oddělené a teprve na Instagramu se 

spojily do jedné jednoduché platformy, podobně jako se to povedlo s hudbou a 

videem například prostřednictvím SoundCloud a YouTube.126 

Za povšimnutí stojí, že v době spuštění Instagramu sice spousta lidí 

vlastnila chytré telefony, ale vestavěné fotoaparáty nebyly příliš vyvinuté. 

Konzultantka sociálních médií Jemima Gibbons proto vyzdvihuje, že Instagram 

nabídl skvělý, nový způsob, jak z těchto nekvalitních fotografií vytvořit dobře 

vypadající fotografie, kterými si uživatelé dokonce chtěli nenuceně chlubit.127 

Lev Manovich dále doplňuje, že za využití aplikace Instagramu mohli 

uživatelé později začít publikovat své fotografie i na dalších stránkách jako 

 
124CLEMENT, J, Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June 2018. 
In: Statista [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/253577/number-
of-monthly-active-instagram-users/ 
125EVANS, Gareth, 2018. Instagram: The dog that launched a social media giant. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-45640386 
126 Manovich, Lev, 2016. Instagrammism and contemporary cultural identity. In Instagram and Contemporary 
Image. s. 1–25. CC BY-NC-SA. Dostupné z: 
https://www.academia.edu/35501327/Instagram_and_Contemporary_Image.. s. 11. 
127 EVANS, Gareth, 2018. Instagram: The dog that launched a social media giant. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-45640386. strana 17 

https://www.academia.edu/35501327/Instagram_and_Contemporary_Image
https://www.bbc.com/news/technology-45640386
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Facebook, Twitter, Tumbler, nebo Weibo. A právě toto hromadné a zároveň velmi 

snadné sdílení podle něj nemá v historii médií do vzniku Instagramu přímý 

ekvivalent.128 

Je sice pravda, že bychom našli i další příklady: Polaroid (fotoaparát + film 

Polaroid + okamžité výtisky) nebo platforma snímků Kodachrome (Kodachrome 

film + snadno použitelné fotoaparáty Kodak + laboratorní zpracování Kodak + 

diapozitivy + diaprojektor), nicméně tyto jsou pouze dílčími příklady, protože 

nikdy nepřinesly a nespojily tolik funkcí dohromady jako právě Instagram.129 

3.2 Prodej Instagramu a přidání nových funkcí  

První výrazné změny na Instagramu nastaly v souvislosti s prodejem do 

vlastnictví Facebooku, který tento start-up získal v roce 2012 za 1 miliardu dolarů. 

Vzhledem k tomu, že tou dobou měla společnost pouze 13 zaměstnanců, byl to 

ze strany Facebooku odvážný krok. Později se však ukázalo, že šlo o strategické 

rozhodnutí, díky němuž rostl význam Facebooku dál.130 Dnes se již cena 

Instagramu odhaduje na víc než 100 miliard dolarů.131 

Po akvizici bylo v roce 2013 umožněno spárování účtů na Instagramu s 

profilem na Facebooku, což usnadnilo publikování, ale i přihlašování na síť. 

Zároveň se poprvé objevila možnost vytvářet na Instagramu reklamu, a to 

prostřednictvím nového sponzorovaného příspěvkového typu. Stejně jako 

mateřská společnost Facebook si i Instagram dobře uvědomoval, že uživatelé 

nemají reklamy rádi a proces spouštění tak probíhal pomalu. Společnost 

slibovala „krásné“ a „vysoce kvalitní“ fotografie a videa od značek, které sice v 

danou chvíli uživatelé většinou „nesledovali”, ale byly chápány za další „skvělé 

 
128 MANOVICH, Lev.Instagram and Contemporary Image. CC BY-NC-SA. 2017. 148 s. Dostupné z: 
http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image s. 17 
129 Tamtéž. s. 18 
130 RODRIGUEZ, Salvador. As calls grow to split up Facebook, employees who were there for the Instagram 
acquisition explain why the deal happened. In: CNBC [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.cnbc.com/2019/09/24/facebook-bought-instagram-because-it-was-scared-of-twitter-and-
google.html 
131 PRICE, Rob, Instagram reportedly generated $20 billion in ad revenue in 2019 — even more than 
YouTube. In: Business Insider [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.cnbc.com/2019/09/24/facebook-bought-instagram-because-it-was-scared-of-twitter-and-
google.html 
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členy komunity Instagramu“. Uživatelé navíc měli možnost reklamu, která jim 

nevyhovovala, skrýt a poskytnout vývojářům zpětnou vazbu.132 

Asi nejvýraznější změnou na Instagramu bylo v roce 2016 zavedení tzv. 

příběhů: „Instagram Stories”, ve kterých bylo možné publikovat a sledovat 

dočasná videa a fotografie, které po 24 hodinách ze sítě zmizely. Do příběhů se 

v průběhu času daly přidávat i různé efekty, filtry, animace upravující realitu, 

označení a emotikony.133 Instagram se tak stal ještě více interaktivní. 

Jednalo se přitom o funkce, které jako první představila konkurenční 

sociální síť Snapchat a zavedení zmíněných bylo dlouho diskutovaným 

kontroverzním tahem, který ale na Instagram přilákal mnoho nových uživatelů a 

zároveň motivoval sdílet více osobního, méně strojeného obsahu.134 

Podle konzultantky sociálních médií v Londýně Jemimy Gibbons 

Instagram provedl promyšlený a chytrý tah, kdy zakomponoval ty nejlepší 

vlastnosti od soupeře a vyhnul se těm zbylým, špatným. Základní forma 

Instagramu se navíc nijak nezměnila, pouze rozšířila, což bylo vstřícné vůči 

stávajícím uživatelům, kteří již byli zvyklí se na Instagramu pohybovat určitou 

formou.135  

Odbornice na sociální média Jodie Cook136 zároveň doplňuje, že spuštění 

„příběhů” motivovalo uživatele k častější frekvenci publikování, vyšší aktivitě a 

vedlo ke zvýšení celkové vytíženosti sítě. Ruku v ruce s tím se zvýšil zájem 

společností, které chtěly na Instagramu inzerovat, a tím pádem také příjmy 

utržené z reklamy.137  

 
132 PROTALINSKI, Emil, Instagram confirms ‘occasional’ in-feed image and video ads are coming to the US 
in the next couple of months. In: TNW [on-line]. 2013 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://thenextweb.com/facebook/2013/10/03/instagram-confirms-occasional-in-feed-ads-are-coming-to-
the-us-in-the-next-couple-months/ 
133 EVANS, Gareth, 2018. Instagram: The dog that launched a social media giant. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-45640386 
134 Tamtéž.  
135 Tamtéž. 
136 Jodie Cook je oceňovaná zejména díky poznatkům, jejichž aplikování pomáhá podnikům efektivně 
komunikovat se různými publiky. Se svým týmem JC Social Media vytvořila software na analýzu sociálních 
médií, který používají agentury v USA a Kanadě a její školení na téma sociálních sítí je akreditováno přední 
nezávislou akreditační institucí CPD působící napříč průmyslovými odvětvími.  
137 EVANS, Gareth, 2018. Instagram: The dog that launched a social media giant. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-45640386 
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Instagram dále přidal možnost zřízení firemního účtu, skrze který bylo 

možné získat přehledy týkající se příběhů, příspěvků a sledujících daného 

profilu.138 V roce 2016 bylo navíc přidáno několik důležitých byznys funkcí. Patřila 

mezi ně mimo jiné analytika a „schopnost” přeměnit sdílené příspěvky na 

Instagramu na reklamu přímo v samotné aplikaci. Již nebylo dále nutné vstupovat 

do počítačového rozhraní a přihlašovat se skrze Facebook.139 

Správci účtu se tak velmi snadno mohli podívat na metriky o úspěšnosti 

sdílených příběhů a propagovaných příspěvků, a to v reálném čase. Získat 

přehledy o tom, jak sledující reagují na sdílený obsah, a aktivovat různé funkce 

usnadňující zviditelnění či zvýšení prodeje.140 

3.3 Odchod zakladatelů Instagramu a aktuální změny na 

síti 

Po celá léta se Instagram snažil udržet alespoň vzhled nezávislosti na 

Facebooku. Zakladatelé Kevin Systrom a Mike Krieger se nicméně po neshodách 

s Markem Zuckerbergem, majitelem Facebooku, rozhodli v roce 2018 

odstoupit.141 Společně s nimi odešly desítky zaměstnanců, došlo ke sloučení 

dvou samostatně fungujících týmů techniků a produktových manažerů a 

Instagram dokonce změnil své oficiální jméno na „Instagram from Facebook“. 

Společnost tak funguje bez jejích zakladatelů a je plně pod kontrolou 

Facebooku.142 

Další zásadní proměnou prochází Instagram v průběhu psaní této práce. 

Vedení společnosti se rozhodlo omezit nebo úplně eliminovat viditelnost 

označení „to se mi líbí”. Jedná se o výraznou změnu pro více než miliardu 

 
138 Business Profiles, In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/business/profiles 
139 PEREZ, Sarah, 2016. Instagram officially announces its new business tools. In: Tech Crunch [on-line]. 
[cit. 2020-05-02]. 
140 Business Profiles, In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/business/profiles 
141 PRICE, Rob. Instagram cofounders Kevin Systrom and Mike Krieger leave Facebook. In: Business 
Insider [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.businessinsider.com/instagram-cofounders-kevin-systrom-mike-krieger-leave-facebook-2018-
9 
142PRICE, Rob, Facebook is rebranding Instagram and WhatsApp as 'Instagram from Facebook' and 
'WhatsApp from Facebook'. In: Business Insider [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. 
Dostupné z: https://www.businessinsider.com/facebook-rebrands-instagram-whatsapp-from-facebook-
2019-8 
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uživatelů Instagramu, u nichž se každodenní hodnocení popularity druhých právě 

skrze tzv. „lajky” stalo automatizovanou činností patřící k Instagramu od 

samotného začátku. Z toho důvodu zavedení této změny probíhá velmi pomalu 

a postupně. 143  

Podle Adama Mosseriho, vedoucího projektu Daisy, který právě zmíněné 

téma řeší, a také nového šéfa Instagramu144, se společnost snaží dát světu 

signál, že se Instagram poučil z chyb Facebooku a přemýšlí o větším, potenciálně 

negativním dopadu sociálních médií. Dosažení „tisíce lajků“ nebo „desítek tisíc 

lajků“ u příspěvku by podle některých zdrojů údajně mělo zůstat stále veřejné. 

Záměr firmy je prý spíše docílit toho, aby například teenager pod tlakem být 

populární psychicky netrpěl z toho, že získal málo „lajků” u svého příspěvku.145  

Existují totiž případy, kdy například dospívající dívka závislá na sociálních 

médiích ukončila svůj život poté, co u svých fotografií nezískala dostatečný počet 

„lajků“.146 

Tyto změny by samozřejmě mohly mít dopad i na fungování lidí vlivných 

na sociálních médiích, jejichž hlavní příjem jsou často právě komerční spolupráce 

realizované on-line. „Schování lajků” by tak bylo nutné přizpůsobit strategie a 

stejně tak přístupy firem.147 Zatím je však celý tento model v procesu testování a 

sami zástupci Instagramu jsou s jednotlivými výroky a závěry velmi opatrní.148 

V roce 2019 byl nejsledovanějším účtem na této sociální síti samotný profil 

Instagramu s 334 miliony sledujícími, následovaný fotbalistou Cristianem 

Ronaldem se 205 miliony a zpěvačkou Arianou Grande se 176 miliony 

sledovatelů.149 A podle odhadů společnosti Facebook aplikace, které spadají do 

 
143 CHOZICK, Amy, This Is the Guy Who’s Taking Away the Likes. In: The New York Times [on-line]. 2020 
[cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2020/01/17/business/instagram-likes.html  
144 BAGGS, Michael a Nomia IQBAL, Instagram boss Adam Mosseri: 'We can't solve bullying on our own'. 
In: BBC [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/newsbeat-48673043 
145 CHOZICK, Amy, This Is the Guy Who’s Taking Away the Likes. In: The New York Times [on-line]. 2020 
[cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2020/01/17/business/instagram-likes.html 
146 AGENCY REPORT, 19-Year-Old Commits Suicide Over Not Getting Enough Likes On Instagram. 
In: Independenet [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.independent.ng/19-year-old-
commits-suicide-over-not-getting-enough-likes-on-instagram-2/ 
147 YURIEFF, Kaya, Instagram is now testing hiding likes worldwide. In: CNN [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-
02]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2019/11/14/tech/instagram-hiding-likes-globally/index.html 
148Tamtéž. 
149 CLEMENT, J, Instagram accounts with the most followers worldwide as of March 2020. In: Statista [on-
line]. 2020 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/421169/most-followers-
instagram/ 
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vlastnictví této firmy, tedy Facebook, Instagram a Whatsapp, používá každý 

měsíc aktivně 140 milionů firem.150 

Po zjištění základních informací týkajících se historie, vývoje a milníků 

aplikace Instagram se nyní detailněji zaměřím na problematiku gastronomie, a to 

v českém kontextu, v souvislosti s marketingem a sociálními sítěmi. 

 

4. Gastronomie v kontextu marketingu, PR a 

sociálních sítí 

Už ve své bakalářské práci, která se týkala gastronomie, konkrétně 

specifik televizních pořadů o vaření, jejich vývoje, popularity, ale i tvorby a 

umístění produktů v těchto audiovizuálních dílech, jsem zmínil, že: „Jídlo a pití 

hrají zásadní roli v životě každého z nás, ačkoliv si to možná někteří 

neuvědomují, tak to, co jíme a pijeme, má vliv na naše pracovní výkony, náladu, 

chování či zdraví. Neexistuje moc dalších činností, které bychom museli za život 

tolikrát zopakovat než se najíst či napít. Ať už jsme doma, na cestách nebo třeba 

v práci, jídlo a pití si nelze ze života odmyslet.”151  

4.1 Definice služeb  

O gastronomii, ať už v restauracích, bistrech, na trzích, festivalech či 

sociálních sítích, je mezi lidmi zájem, zvyšuje se počet takových, kteří jsou za 

jídlem dokonce ochotni cestovat152, a také poptávka po gastronomických 

službách a jejich kvalitě. Kulturní význam zážitků spojených s gastronomií podle 

 
150 Business Profiles, In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/business/profiles 
151 ŠKODA, Martin. Marketing v gastronomii: Specifika televizních pořadů o vaření na českém televizním 
trhu. Praha, 2017. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních 
studií. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. David Klimeš, Ph.D. s. 8–9 
152 LIU, Ingjie, William C. NORMAN a Lori PENNINGTON-GRAY, 2013. A Flash of Culinary Tourism: 
Understanding The Influences of On-line Food Photography on People's Travel Planning Process on 
Flickr [on-line]. 13(1), 5-18 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.3727/109830413X13769180530567. ISSN 1098304X. 



 

 28 

poznatků získaných ve studii Marketing to the Culinary Tourist stoupá a rozšiřují 

se i formy, kterými o tom lidé informují.153 

Na začátek je proto důležité definovat, co to vlastně služba je. Podle 

uznávaného marketéra Philipa Kotlera se jedná o aktivitu nebo výhodu, kterou 

může jedna strana nabídnout straně druhé, služba je zároveň nehmotná a 

nepřináší vlastnictví. Její produkce přitom může, ale nemusí, souviset s hmotným 

produktem.154  

Služby mají nehmotný charakter, z něhož lze vypozorovat i další 

charakteristiky, jako je nemožnost službu předem posoudit, prohlédnout a 

otestovat. Nelze ji ani uskladnit, balit či různě standardizovat. Pro pochopení 

celého fenoménu je proto zásadní vnímat nehmotnou podstatu služeb.155 Jinými 

slovy řečeno, vycházet z toho, že zákazník nedokáže službu posoudit dříve, než 

ji reálně využije.156  

Ekonomové Foot a Haat ve svém bádání navrhují rozdělení služeb na 

terciární, kvartérní a kvintérní. Jedná se o tzv. odvětvové třídění služeb, z něhož 

je pro tuto práci důležitá zejména první zmíněná skupina – služby terciární,157 

mezi které patří například služby kadeřnické, kosmetické, stravovací a ubytovací. 

A právě zde můžeme nalézt propojenost s cestovním ruchem a gastronomií.158 

4.2 Marketing v gastronomii 

Jak popisuje specialistka na problematiku strategického marketingu a 

marketingových aplikací Dagmar Jakubíková: „Uplatnění marketingu v sektoru 

 
153 SILKES, Carol A., Liping A. CAI a Xinran Y. LEHTO, 2013. Marketing To The Culinary Tourist [on-
line]. 30(4), 335-349 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.1080/10548408.2013.784151. ISSN 1054-8408. Dostupné 
z: http://www.tandfon-line.com/doi/abs/10.1080/10548408.2013.784151. s. 345–346 
154 Kotler moderní marketing KOTLER, Philip, 2007. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada. 
1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. s. 710  
155 KRAVCHUK, Alina. Marketing v gastronomii. Praha, 2011. Diplomová práce. VŠE, Fakulta 
podnikohospodářská, Institut mezinárodních studií. Vedoucí diplomové práce Ing. Oldřich Vávra, CSc. s. 21 
156 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava, 2014. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 
Grada. Manažer. 272 s. ISBN 978-80-247-5037-8. s. 23 
157 FOOT, HAAT. In: Vaštíková, Miroslava. Marketing Služeb. Efektivně a moderně. Praha: Grada 
Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-5037-8. s. 23 
158 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, 2012. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 
2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. 320 s. ISBN 978-80-247-4209-0. s. 68–69 
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stravovacích služeb vzhledem k pestrosti výhod, které zákazník jejich realizací 

očekává, a k velké konkurenci napříč celým sektorem, je více než potřebné.“159  

Porozumění, ovlivňování a uspokojování požadavků spotřebitelů lze 

označit za klíčové funkce marketingu spojeného s potravinami, respektive 

stravováním. Dnešní hyperkonkurenční prostředí zvyšuje náklady na konkurenci, 

například výdaje na nové produkty a reklamu. Proto se společnosti snaží využívat 

různé diferenciační strategie, včetně reakce na společenské potřeby, zavádění 

nových produktů a spouštění reklam, které ovlivňují vzorce spotřeby. Za jeden z 

nejvýraznějších globálních trendů posledních 10 let je pak chápáno zaměření se 

na „sociální odpovědnost podniků“, na kterou je kladen důraz i v reklamě.160 

Například studie vydaná Ruddovým střediskem pro potravinovou politiku 

a obezitu na University of Connecticut ukazuje, že potravinářské společnosti 

utratí za televizní reklamy 11 miliard dolarů ročně. Zhruba 80 % z toho, asi 8,8 

miliard dolarů, je však stále vynaloženo na inzerování nezdravých nabídek – 

sladké limonády, rychlé občerstvení a bonbóny.161 

Ačkoliv televizní reklama přitahuje vysokou pozornost, jedná se pouze o 

špičku ledovce. Není to ani ten nejinovativnější ani nejsilnější způsob, jak dnes 

funguje marketing spojený s potravinami, a její význam zároveň klesá.162  

Vzhledem k velmi konkurenční situaci na trhu je úkolem obchodníků s 

potravinami porozumět tomu, co si různé spotřebitelské segmenty přejí, a to jim 

nabídnout. Důležité je identifikovat a nabízet produkty, které přinášejí zisk, ale 

zároveň uspokojit poptávku, získávat jedinečné a pozitivní asociace s danými 

produkty v mysli spotřebitelů. Právě proto se využívá mnoho marketingových 

 
159 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové 
konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. 2012, 313 s. ISBN 978-80-247-42090. s. 29 
160 MARTINEZ, Steve. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments, 1997-2006, ERR-42. U.S. 
Dept. of Agriculture, Econ. Res. Serv. May 2007. Dostupné z: 
https://grist.files.wordpress.com/2007/06/err42.pdf. s. 30 
161 HARRIS, Jennifer, Shiriki KUMANYIKA a Amelie G. RAMIREZ, Increasing disparities in unhealthy food 
advertising targeted to Hispanic and Black youth. Rudd Center for Food Policy and Obesity [on-line]. 2019, 
147 s. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
http://uconnruddcenter.org/files/Pdfs/TargetedMarketingReport2019.pdf 
s. 40–43 
162 Tamtéž. s. 35–42 
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technik, kterými společnosti skrze různé distribuční kanály, tradiční média, nová 

média, ale i sociální sítě promují to, co potřebují.163 

Stejně jako v dalších odvětvích, tak i ve službách je nutné věnovat 

pozornost inovacím, úrovni kvality, cenové politice, diferenciaci nabídky, 

marketingové komunikaci, využívání nových technologií, globalizaci, nebo třeba 

hledání distribučních cest.164  

S měnící se technologií a průmyslem 4.0, do kterého je zapojen internet i 

nové formy komunikace, se mimo výhod spojených s inovacemi objevují i dříve 

neznámé obchodní modely a možnosti, jak propojovat informace, data, stroje, lidi 

a organizace pro ještě efektivnější výsledky.165 

A to souvisí i se změnami v gastronomii. Technologický vývoj pomáhá 

společnostem lépe reagovat na požadavky globálního trhu, nalézat účinnější a 

spolehlivější způsoby, jak uspokojit požadavky spotřebitelů, propojit nabídku a 

poptávku po konkrétních potravinách a produktech.166 

4.2.1 Gastronomie na internetu v době sociálních médií 

Jídlo, jako důležitá součást každodenního života, je všeobecné téma, 

které se do určité míry týká každého z nás. Radost z gastronomických zážitků 

přichází nejen s chutí pokrmů, ale také s jejich vizuální přitažlivostí a vyvolání 

emoce při vaření, servírování či konzumaci.  

S pokrokem v technologiích, rostoucí kvalitou mobilních kamer a rozvojem 

sociálních médií se on-line sdílení fotografií stává čím dál populárnějším 

fenoménem. Více než 95 % lidí má dnes mobilní telefony167, z nichž většina 

 
163 CHANDON, Pierre a Brian WANSINK, 2012. Does food marketing need to make us fat? A review and 
solutions. Nutrition Reviews [on-line]. 70(10), 571-593 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.1111/j.1753-
4887.2012.00518.x. ISSN 00296643. Dostupné z: https://academic.oup.com/nutritionreviews/article-
lookup/doi/10.1111/j.1753-4887.2012.00518.x. s. 587–588 
164 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, 2009. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada. Marketing Grada. 288 s. 
ISBN 978-802-4732-473. s. 70–72 
165GÜNEŞ, Eda, Şerife BIÇER BAYRAM a Melike ÖZKAN, Gastronomy Four Zero (4.0). Nt. J. of 
Environmental Pollution & Environmental Modelling [on-line]. Vol. 1(3). 2018, 77-84 [cit. 2020-05-02]. 
Dostupné z: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/555347 s.77–78 
166 Tamtéž. 
167 Mobile Fact Sheet, In: Pew Research Center: Internet & Technology [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. 
Dostupné z: https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/mobile/ 
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umožňuje fotografovat a okamžitě daný obsah sdílet na platformách jako 

Facebook, Twitter a Instagram.168  

Deborah Lupton, spoluautorka knihy Digital Food Cultures a profesorka na 

Fakultě umění a sociálních věd Sydneyské univerzity, mluví o rozmanitosti a 

dostupnosti kultury spojené s jídlem v době internetu a dalších digitálních médií. 

Poznamenává, že po staletí bylo různorodé mediální zobrazení při tvorbě a 

reprodukci kulturních významů a znalostí spojených s jídlem zásadní. Docházelo 

k němu skrze náboženské trakty, kuchařky, filmy, televizní seriály, reklamu… A 

v dnešní době nově právě skrze digitální a sociální média. 169 

Dnes, když většina z nás v každodenním životě tyto sítě využívá, se z nich 

stává také součást stravovací kultury. Skrze sociální média probíhá komunikace 

mezi jednotlivci, kteří o jídle diskutují, a dohledávání názorů odborníků a dalších 

uživatelů na řešená témata.170  

Restaurace i další společnosti využívají různé digitální prvky sociálních 

médií a snaží se tak přilákat spotřebitele, konzumenty, získat nové, konkrétnější 

možnosti, jak zákazníky oslovit.171  

V porovnání s minulostí, například s dobou před dvaceti lety, kdy 

komunikace se zákazníky probíhala primárně skrze tradiční způsoby 

marketingové komunikace, je v současné době možné sdělení více 

personalizovat a komunikovat rychleji. Recepty dříve dostupné pouze v psané 

„off-line” formě se během digitalizace přesunuly do on-line prostředí. V krátkém 

čase začalo být možné mezi lidmi šířit různé postupy z pestré variace světových 

kuchyní, nespočet technik pečení, vaření, návodů, jak jídlo prezentovat, nebo 

konzumovat a mnohé další.172  

 
168 OELDORF-HIRSCH, Anne a S. Shyam SUNDAR, 2016. Social and Technological Motivations for On-
line Photo Sharing [on-line]. 60(4), 624-642 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.1080/08838151.2016.1234478. ISSN 
0883-8151. Dostupné z: https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/08838151.2016.12344s. 624 
169 LUPTON, Deborah, 2020. Digital Food Cultures. Routledge. 216 s. ISBN 9781138392595. s. 2–8 
170 TUÇ. Ö. G. Z., ÖZKANLI, O., Resource About Reshaping Of Food and Beverage Culture By Social 
Media: Sample Gaziantep City. Urban Culture and Management Referee Electronic Magazine, Vol. 10(2), 
1-24. 2017. 
171 Tamtéž. 
172 Tamtéž. 
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Gastronomie v on-line prostředí, na sociálních médií, se stala součástí 

životního stylu pro lidi, kteří si takto mohou prohlížet tisíce stránek, profilů, 

různých receptů, blogů či sledovat své oblíbené „foodies”.173 174  

Díky webovému rozhraní, ale i aplikacím, kterými dnes disponují chytré 

telefony, lze zákazníka, spotřebitele, obohatit o spoustu informací týkajících se 

výživy, nabídnout dokonalé možnosti dohledatelnosti potravin, ale také podporu 

při nákupu, a to za výrazně nižšího úsilí než dříve.175 

Uživatelské platformy pro blogování a portál TripAdvisor způsobily změnu 

v kritice restaurací. Rázem není nutné přečíst si sloupek od kritika jídla 

v novinách, stačí si zajít na večeři a zapsat hodnocení na stránku, nebo se jen 

podívat na komentáře dalších návštěvníků.176  

Šéfkuchař a restauratér Zdeněk Pohlreich výše zmíněné označil za 

„internetový teror”. Jinými slovy řečeno, snažil se kriticky postihnout, jak dnešní 

podnikání ovlivňují média, on-line platformy jako právě Tripadvisor, ale také 

blogeři a uživatelé sociálních sítí, kteří mohou navštívenou restauraci, hotel či bar 

hodnotit a kritizovat, i když nemají odborné vzdělání v oboru.177  

Zpočátku se objevovaly názory, že toto zcela vymaže vliv tradičních kritiků 

jídla, ale nakonec si někteří z nich vybudovali silnou základnu on-line sledujících, 

aby ukázali, že to, co nabízejí, je jiný pohled na věc než souhrnný, často zcela 

osobní názor spotřebitelů.178 

 
173 GÜNEŞ, Eda, Şerife BIÇER BAYRAM a Melike ÖZKAN, Gastronomy Four Zero (4.0). Nt. J. of 
Environmental Pollution & Environmental Modelling [on-line]. Vol. 1(3). 2018, 77-84 [cit. 2020-05-02]. 
Dostupné z: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/555347 s.82 
174 KETCHUM, Cheri, 2016. The Essence of Cooking Shows: How the Food Network Constructs Consumer 
Fantasies. Journal of Communication Inquiry [on-line]. 29(3), 217-234 [cit. 2020-05-02]. DOI: 
10.1177/0196859905275972. ISSN 0196-8599. Dostupné z: 
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175 GÜNEŞ, Eda, Şerife BIÇER BAYRAM a Melike ÖZKAN, Gastronomy Four Zero (4.0). Nt. J. of 
Environmental Pollution & Environmental Modelling [on-line]. Vol. 1(3). 2018, 77-84 [cit. 2020-05-02]. 
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nebavilo. In: Interview DVTV [televizní pořad]. DVTV [on-line]. 30. 7. 2018. Dostupné 
z:https://video.aktualne.cz/dvtv/pohlreich-ano-sefe-uz-me-nebavilo-mit-hospodu-je-
internetovy/r~5a2ac9be8f2e11e8b52aac1f6b220ee8/ 
178 HAYWARD, Tim, From avocados to Instagram: the decade in food. In: The Guardian [on-line]. 2019 [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/food/2019/dec/09/tim-hayward-decade-of-food-
supper-clubs-avocados-instagram 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/555347
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/555347
https://video.aktualne.cz/dvtv/pohlreich-ano-sefe-uz-me-nebavilo-mit-hospodu-je-internetovy/r~5a2ac9be8f2e11e8b52aac1f6b220ee8/
https://video.aktualne.cz/dvtv/pohlreich-ano-sefe-uz-me-nebavilo-mit-hospodu-je-internetovy/r~5a2ac9be8f2e11e8b52aac1f6b220ee8/
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Silná přítomnost na sociálních sítích zároveň pomáhá restauracím a 

dalším podnikům získat mnohem širší publikum a přilákat nové zákazníky, k nimž 

dříve neměly přístup.179  

Jan Punčochář, šéfkuchař a porotce televizní soutěž Master Chef, 

nicméně poznamenává, že právě to, když jeho podniky někdo zmíní a pochválí 

na sítích, je ta nejlepší možná reklama, co může dostat 180 

Ani podle Tima Haywarda, autora píšícího pro Financial Times, The 

Guardian a moderátora gastronomického pořadu rádia BBC 4, není na místě 

vnímat vliv internetu na jídlo za špatný. Je důležité si uvědomit, že dříve jsme se 

spoléhali na knihy, zvláště na odborníky, kteří nám pomohli porozumět jiným 

kulturám potravin a jídla. V dnešní době ale již toto není potřeba, protože o jídle 

z celého světa, různých kuchyní, si snadno najdeme mnoho informací v on-line 

formě, která tu tištěnou postupně nahrazuje.181 

Lidé mohou snadno využít aktuální technologie a aplikace, aby ukázali, 

kde jsou na jídle, sdíleli své stravovací návyky, zapojili se do aktivismu spojeného 

s jídlem, nebo se propojili s dalšími uživateli, s celými komunitami v různých 

částech světa, které mají podobný pohled na stravování a produkty jako oni. 182  

Je téměř nemožné procházet jakýmkoliv zdrojem sociálních médií, aniž by 

člověk nenarazil na obrázky jídla, recepty, videa související s jídlem, nebo 

příspěvky od přátel a rodiny diskutujících o tom, co mají nebo budou mít k jídlu. 

Názory, zda toto jednání může mít vliv na naše stravovací zvyklosti, se podle 

zjištění, ke kterým došel Andrew Arnold, autor píšící pro Forbes a podnikatel v 

oblasti životního stylu, rozchází.183 

 
179 YURIEFF, Kaya, Restaurants rise to fame over Instagramable food. In: CNN: Business [on-line]. 2018 
[cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2018/10/10/tech/instagram-restaurant-
industry/index.html 
180 JANSOVÁ, Petra, Instagram mění restaurace. Jídlo musí skvěle vypadat na fotce, na chuti tak nezáleží. 
In: Aktuálně.cz [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/jak-ovlivnuje-
instagram-restaurace/r~7af28462cae211e890620cc47ab5f122/ 
181 HAYWARD, Tim, From avocados to Instagram: the decade in food. In: The Guardian [on-line]. 2019 [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/food/2019/dec/09/tim-hayward-decade-of-food-
supper-clubs-avocados-instagram 
182 LUPTON, Deborah, 2020. Digital Food Cultures. Routledge. 216 s. ISBN 9781138392595. s. 5–9 
183 ARNOLD, Andrew, How Social Media Can Impact Your Consumption Habits. In: Forbes [on-line]. 2019 
[cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2019/01/14/how-social-media-
can-impact-your-consumption-habits/#7bb444b02796 
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Kaya Yurieff, novinářka pro CNN Business se zaměřeným na technologie, 

sociální média a analýzu způsobů, které používají „vlivní“, ale i obyčejní lidé ke 

komunikaci a vydělávání peněz, dále dodává, že restaurace v době sociálních 

médií není jen o tom, jak dobře jídlo chutná, důležitá je také atmosféra a nabízené 

služby. Sociální sítě přebírají stále významnější roli a ovlivňují nabízené možnosti 

stravování, design restaurace a marketing.184 

Vzhledem ke konkurenční situaci na trhu je v restauračním byznysu 

schopnost přilákat nové „oddané“ zákazníky klíčová. Díky pestré paletě 

možností, které dnes lidé při stravování mají, mohou být právě sociální média 

účinným způsobem, jak se dostat do povědomí.185 

Tania Lewis, profesorka a zástupkyně děkana pro výzkum na škole médií 

a komunikace při RMIT186, se domnívá, že to, co pravděpodobně nejlépe shrnuje 

dnešní zobrazení kulinářství v digitální éře, je: domácí kuchař, který pomocí 

chytrého telefonu v kuchyni hledá recepty, návštěvník restaurace, který se snaží 

zachytit nejlepší obrázek svého jídla a zveřejnit ho na sociálních médiích, turista, 

který pomocí GPS mapy hledá nejlepší lokální podnik v okolí, nebo 

zaneprázdněný rodič, který přes on-line aplikaci objednává jídlo dovážkou 

domů.187  

4.2.2 Přiblížení mediálního prostředí a vlivu jednotlivce v 

souvislosti s gastronomií 

V souvislosti s mediální divergencí se zvětšila digitální propast mezi 

staršími a mladšími generacemi. Souvisí s věkem, ale i s vzděláním, příjmy a 

přístupem k síťovým digitálním médiím.188 Mediální konvergence umožnila 

mnohem širší míru participace publika při utváření nové podoby mediálních 

 
184 YURIEFF, Kaya, Restaurants rise to fame over Instagramable food. In: CNN: Business [on-line]. 2018 
[cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2018/10/10/tech/instagram-restaurant-
industry/index.html 
185 Tamtéž. 
186 RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) je technologická univerzita v Austrálii. 
187 LEWIS, Tania, 2018. Digital food: from paddock to platform. Communication Research and Practice [on-
line]. 4(3), 212-228 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.1080/22041451.2018.1476795. ISSN 2204-1451. Dostupné 
z: https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/22041451.2018.1476795 s. 1–3  
188 MORAVEC, Václav, 2016. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: 
Academia. Společnost (Academia). 192 s. ISBN 978-80-200-2572-2. s. 68 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22041451.2018.1476795
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obsahů, než tomu bylo dříve možné. Došlo k setření hranic mezi pasivními 

konzumenty a tvůrci mediálních obsahů, vzniklo určité produživatelství.189 

Základním předpokladem pro analyzování vlivu, který může jednotlivec na 

média mít, je koncepce užití a uspokojení. Podle této teorie mají na aktivní členy 

mediálního publika vliv jejich sociální a psychologické odlišnosti, podle kterých 

se rozhodují, jaká média vyhledávat a užívat k uspokojení svých potřeb.190 Právě 

naše povaha má vliv na to, jak se chováme v on-line prostředí, jak se na internetu 

prezentujeme.191 

Tim Berry, zakladatelel a prezident společnosti Palo Alto Software, 

bplans.com a společnosti Borland International, poznamenává, že skutečný 

novinář se snaží říci objektivní pravdu, spravedlivě hlásí fakta, usiluje o 

rovnováhu a jde mu o odhalení zaujatosti. A to platí i v dnešní době, technologie 

nezměnila základy. Zároveň zmiňuje, že skuteční novináři mají názory a spoustu 

blogerů lze zařadit mezi opravdové novináře. A mnoho lidí, kteří píšou nebo se 

objevují na běžných zpravodajských médiích, zase automaticky nelze chápat 

jako kvalitní žurnalisty, vše mají ukázat výsledky jejich práce, forma, kterou 

komunikují a formulují články, názory. 192 

S tím, jak se rozvíjel internet, se začala měnit také žurnalistika. Mimo 

zaběhnutých profesionálů se objevili i amatéři s touhou psát. Šířit názor v době 

sociálních sítí a všudypřítomnosti internetového připojení začalo být mnohem 

snazší. Různé on-line platformy umožnily, aby se mohl vyjádřit každý, a tento 

názor přitom zasáhl mnohem větší publikum, než bylo v době před vznikem 

internetu možné. Ať už skrze sociální média, blogy nebo různá fóra. Na sítích se 

 
189 Tamtéž. s. 99–101 
190 FULLWOOD, Chris, Wendy NICHOLLS a Rumbidzai MAKICHI, 2014. We’ve got something for everyone: 
How individual differences predict different blogging motivations [on-line]. 17(9), 1583-1600 [cit. 2020-05-
02]. DOI: 10.1177/1461444814530248. ISSN 1461-4448. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444814530248 
191 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-
7. s. 302 
192 BERRY, Tim, The Difference Between a Journalist and a Blogger. In: Business Insider [on-line]. 2013 
[cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/the-difference-between-a-journalist-and-a-
blogger-2013-1 
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objevila nová skupina vlivných193, kteří mají skrze své sledující obrovský zásah a 

možnost dostat sdělení mezi stovky tisíc lidí.194 

Právě jako „vlivní uživatelé“ jsou označováni tací, kteří si vybudovali 

značnou základnu sledujících, dalších uživatelů, které na sociálních sítích 

inspirují, se kterými sdílí své příspěvky, kteří je následují.195 Tito jsou obecně lidé 

s výrazným digitálním profilem, mezi které můžeme zařadit i některé blogery.196 

Expertka na on-line žurnalistiku z univerzity ve Wisconsinu Sue Robinson 

mluví o občanských novinářích, kteří podle ní však zatím nejsou plnohodnotnými 

členy žurnalistické komunity. Data nicméně ukazují, že občané skrze on-line 

kanály vytvářejí volný kolektiv pronikající do novinářské komunity. Zvětšuje se tak 

počet dostupných informací, kteří musí novináři v digitálním věku zvážit. Někteří 

blogeři se stávají hlasitějšími a viditelnějšími producenty informací a zpráv, na 

což samozřejmě musí reagovat média, ale zároveň i veřejnost.197  

Oblíbení blogeři a další vlivní ze sociálních sítí již dávno pokořili 

pomyslnou hranici mezi on-line a off-line prostředím. Pokud se zaměříme 

konkrétně na gastronomii, tak řada z nich začala vydávat své vlastní kuchařky198, 

které jsou k dostání jak na internetu199, tak třeba v knihkupectvích200, někteří se 

pro změnu objevili na televizních obrazovkách201, v dokumentech, nebo 

televizních pořadech o vaření202. Tvář těch nejúspěšnějších nechybí ani v 

 
193 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích 2017, In: Forbes [on-line]. 2017 [cit. 2020-05-02]. Dostupné 
z: http://77.forbes.cz/?_ga=2.252390025.1807136184.1543484758-
358373283.1539591213&_gac=1.12397440.1539608647.EAIaIQobChMI8fX0kcGI3gIVgud3Ch3lLgoqEAA
YASAAEgKigvD_BwE 
194 Instagram posílí význam influencerů, In: Mediaguru.cz [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/instagram-posili-vyznam-influenceru 
195 DE VEIRMAN, Marijke, Veroline CAUBERGHE a Liselot HUDDERS, 2017. Marketing through Instagram 
influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International 
Journal of Advertising [on-line]. 36(5), 798-828 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.1080/02650487.2017.1348035. 
ISSN 0265-0487. Dostupné z: https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/02650487.2017.1348035 
s. 798 
196 ALLUÉ, Txàber, 2013. Food sector communication and on-line influencers [on-line]. 5(2), 311-314 [cit. 
2020-05-02]. DOI: 10.1386/cjcs.5.2.311_1. ISSN 17571898. 
197 ROBINSON, Sue a Cathy DESHANO, 2011. ‘Anyone can know’: Citizen journalism and the interpretive 
community of the mainstream press [on-line]. 12(8), 963-982 [cit. 2020-05-02]. DOI: 
10.1177/1464884911415973. ISSN 1464-8849. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884911415973 s. 966–969 
198 Kuchařky, In: Chefkamu.cz [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.chefkamu.cz/kucharky/ 
199 Eshop, In: Mycookingdiary.cz [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://eshop.mycookingdiary.cz 
200 ČERNÁ, Janina, 2016. Cukrfree. Brno: CPress. 192 s. ISBN 978-802-6413-035. 
201 Hrdina kuchyně [televizní seriál]. FTV Prima, Režie Pavel Bohoňek, 2017. Dostupné z: 
https://prima.iprima.cz/hrdina-kuchyne 
202 Kamu ve Vietnamu [dokument]. ČT 2, Režie Radek Karko. 2015. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11299020466-kamu-ve-vietnamu/ 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884911415973
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reklamách203, stávají se z nich osobnosti204 veřejného života, vznikají žebříčky 

hodnotící ty nejvýznamnější205 a existuje i soutěž oceňující pouze tyto „vlivné“206. 

Na začátku prvního desetiletí 20. století se dle Pete Wellse, kritika 

restaurací píšícího pro The New York Times a držitele pěti ocenění James 

Journald Foundation Journalist Awards, šéfkuchaři a restauratéři snažili udržet 

chytré telefony a fotoaparáty mimo jídelnu. Nakonec se z těch, kteří rozpoznali 

sílu digitálního obrazu, stali jedni z nejhorlivějších a nejaktivnějších uživatelů 

sociálních médií v souvislosti s gastronomií. A i jejich význam začal být více 

celospolečenský.207  

 

4.2.3 Instagram jako prostředek pro šíření zážitků 

Popsat slovy, jak přitažlivé – ať už vizuálně nebo chuťově – určité jídlo je, 

se může zdát obtížné, avšak ukázat to skrze fotografii je mnohem snazší a 

pohodlnější.208 

Paralelně s rozvojem technologií v posledních letech lze různé zážitky 

vizuálně zaznamenat, sdílet kdykoliv a kdekoliv. Skrze sociální sítě můžeme celý 

tento proces realizovat jednodušeji, než bylo dříve možné.209 

Jednou z důležitých aplikací pro sdílení fotografií, včetně těch, které se 

týkají jídla a stravování obecně, je Instagram, který se stal populárním zejména 

pro výraznou vizuální složku a praktické kreativní funkce.210 

 
203 Kristína & MAKRO, In: Makro.cz [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.makro.cz/kristina-
a-makro 
204 Kamila Rundusová, In: Forbes: 30 pod 30 [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
http://www.forbes.cz/30pod30-2016/25-rundusova 
205 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích 2017. In: Forbes [on-line]. 2017 [cit. 2020-05-02]. Dostupné 
z: http://77.forbes.cz 
Czech Social Awards [on-line], [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://czechsocialawards.cz 
206Výsledky ročníku 2019, In: Food blog roku [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://www.foodblogroku.cz/vysledky/vysledky-2019 
207 WELLS, Pete, 8 Ways Restaurants Have Changed in the Past Decade. In: The New York Times [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/12/17/dining/restaurant-trends-
pete-wells.html 
208 LEUNG, Wan Chi a Anan WAN, 2019. My Little Joy in Life. Impacts of Mobile Use and Experience on 
Contemporary Society [on-line]. IGI Global, 2019, 70-85 [cit. 2020-05-02]. Advances in Human and Social 
Aspects of Technology. DOI: 10.4018/978-1-5225-7885-7.ch005. ISBN 9781522578857. Dostupné z: 
http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-5225-7885-7.ch005. s 70–72  
209 Tamtéž.  
210 Tamtéž.  
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Podle Kevina Systroma, spoluzakladatele Instagramu, byla právě 

fotografie pro Instagram od samotného začátku zásadní. Cílem bylo vytvořit 

jednoduchou aplikaci, která by podněcovala kreativitu a zároveň zachytila 

každodenní okamžiky objektivem mobilních telefonů. Zaměření se na budování 

zážitků pouze skrze mobilní zařízení bylo jedinečnou cestou sdílení, kterou si 

vybrali z mnoha důvodů. Zvýrazňuje především to, že Instagram byl od začátku 

koncipován jako aplikace pro prohlížení a pořizování fotografií na cestách. Proto 

na začátku nebyla možnost nahrávání materiálu přímo z počítače. Celá síť měla 

být o vytváření fotografií, v reálném světě, v reálném čase.211  

Výrazná vizualita a filtry vložené do aplikace začaly z Instagramu činit 

vhodnou a pohodlnou platformu pro sdílení fotografií. Ve srovnání s jinými 

platformami jako Twitter a Facebook snížil Instagram požadavky na umělecké a 

fotografické dovednosti uživatelů. Téměř každý si mohl začít užívat tvorbu a 

publikování atraktivních fotografií, což před vznikem této sítě bylo mnohem 

složitější. Ve skutečnosti však postupem let došlo ze strany uživatelů k 

zásadnímu posunu, který s myšlenkou zakladatelů nekoreloval. Začali se 

objevovat tací, kteří systém obcházeli. Mnoho společností, influencerů212, 

profesionálních fotografů, ale i fotografických nadšenců se rozhodlo používat 

špičkové profesionální fotoaparáty, světla nebo jiné studiové vybavení, upravovat 

fotografie ve Photoshopu nebo Lightroomu a nahrávat je na své účty 

prostřednictvím Dropboxu, disku na Googlu, e-mailu a dalších metod.213  

Dnešní Instagram je tedy tak trochu opakem původně koncipovaného – 

stala se z něj platforma, kde se již všechno neděje v reálném čase. Místo toho 

jsou jednotlivé kompozice, barvy, fotky, dokonce i časy zveřejnění příspěvků 

předem racionalizovány a upravovány.214 

K zajímavému zjištění došel teoretik nových médií a počítačový 

programátor Lev Manovich, který několik let sledoval řadu „instagramových“ 

autorů, jež na svých účtech publikovali dokonale navrhnuté fotografie a jejich 

 
211 ROBERTS, Daniel, How Kevin Systrom got started. In: Fortune [on-line]. 2014 [cit. 2020-05-02]. 
Dostupné z: https://fortune.com/2014/10/10/how-kevin-systrom-got-started/ 
212 Českým překladem / užívaným slovem je v této souvislosti tzv. „ovlivňovatel“. V textu toto označení 
používám synonymně. 
213 Tamtéž. 
214 Tamtéž. s. 21 
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sekvence. Ukázalo se, že většina z těchto uživatelů neměla žádné umělecké, 

fotografické nebo designové školní vzdělávání. Navíc mnoho z těch, o kterých 

mluví, bylo ve věku mezi 13 a 16 lety. Jejich vizuální sofistikovanost, dovednosti 

při používání Instagramu a celková kvalita jejich výstupů byla lepší než u velkých 

komerčních značek nebo dospělých profesionálních tvůrců fotografií.215 

Nabízí se tedy otázka, kde se všechny tyto dovednosti uživatelé učí? 

Jedním z možných vysvětlení může být to, že sledují a studují ostatní, kteří 

používají dané médium, dále si osvojují principy designu z dobře navržených 

webových stránek, blogů, video návodů na Youtube a aplikací spojených s 

úpravou fotek (někteří uživatelé jich ve svých chytrých telefonech mají i dvacet). 

Je dobré zmínit ale také inspiraci, která přichází z dobře navržených objektů, 

prostorů, které tito lidé navštíví – například různých kulturních lokací, bister a 

kaváren.216  

 K šíření obsahu na Instagramu a jeho dohledatelnosti velmi pomohly také 

tzv. hashtagy, tedy označení, která uživatelé můžou přidávat ke svým 

příspěvkům. Právě pomocí konkrétního hashtagu se lze dostat na stránku, kde 

se objeví všechny fotky a videa, které lidé s tímto označením v různých částech 

světa a v různých časech nahráli.217  

Obsah Instagramu je velmi interaktivní a propojuje lidi s podobnými zájmy 

z různých koutů země.218 Sdílet je možné nejen své vlastní příspěvky, ale i ty, 

které publikují další, nebo na kterých jsou uživatelé přímo označeni.219  

Ya-Ching Lee, odbornice na e-komerci a marketing, ve studii, která se 

zabývala hodnotovým modelem značek ve snaze určit faktory ovlivňující post-

adopční chování a souvislosti, které toto může mít vzhledem k věrnosti vůči 

značce, zjistila, že sdílení na sociálních sítích bylo pro 43 % dotázaných 

 
215 MANOVICH, Lev, 2016. Instagram and Contemporary Image [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-02]. Dostupné 
z: https://www.academia.edu/35501327/Instagram_and_Contemporary_Images. 133 
216 Tamtéž. 
217 Centrum nápovědy: Používání Instagramu, In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: 
https://help.instagram.com/351460621611097 
218 TALBOT, Kate, 5 Ways To Authentically Network On Instagram. In: Forbes [on-line]. 2017 [cit. 2020-05-
02]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/katetalbot/2017/12/15/5-ways-to-authentically-network-on-
instagram/#221ecdd3017e 
219 STILL, Jennifer, How to share your Instagram Story or your friends' stories using the Instagram app. 
In: Business Insider [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-02]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/how-to-
share-instagram-story 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563211001531#!
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oblíbenou činností, jedním z hlavních důvodů využívání těchto médií, zatímco 

pouze pro 12,5 % dotázaných nebylo sdílení nijak lákavé a zásadní.220 

Tato zjištění potvrzují i výsledky další studie „Instagram this! Sharing 

Photos on Instagram“, realizované na NTU v Singapuru, podle které je 

sebeprezentace nejsilnějším motivátorem, který uživatele nutí ke sdílení 

fotografií na Instagramu.221 

Lidé používají fotografii primárně pro sociální účely, čím dál více on-line, 

a ke komunikaci a budování vztahů. Internet se vizuálně mění a fotografie se 

stává neodmyslitelnou pro on-line sociální komunikaci. Jinými slovy řečeno, 

technologický pokrok a vývoj hrají při sdílení fotografií zásadní roli. Je však 

důležité poznamenat, že popularita sdílení fotografií by nebyla možná bez funkcí, 

které nabízí aplikace sociálních médií – například okamžitá úprava fotografií, 

označovaní a časované sdílení. Právě existence těchto funkcí je pro uživatele 

novou motivací a částečně vysvětluje, proč jsou právě aplikace jako Instagram 

pro uživatele tak lákavé.222  

Uživatelé Instagramu každý den sdílejí desítky miliónů fotografií a videí a 

příspěvky jednotlivých uživatelů získávají miliardy označení „to se mi líbí“.223 

Instagram, sociální síť založená na sdílení fotografií, nabízí snadnou aktivitu 

přímo z mobilních telefonů a umožňuje jednotlivcům komunikovat, sdílet zážitky 

se širokou skupinou lidí.224 

 
220 LEE, Ya-Ching. M-Brand loyalty and post-adoption variations for the mobile data services: Gender 
differences. Computers in Human Behavior [on-line]. 2011, 27(6), 2364-2371 [cit. 2020-05-02]. DOI: 
10.1016/j.chb.2011.07.015. ISSN 07475632. Dostupné z: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074756321100153. s. 2364–2371 
221 LEE, Chei Sian, Nur Alifah Binte ABU BAKAR, Raudhah Binti MUHAMMAD DAHRI a Sei-Ching Joanna 
SIN. Instagram This! Sharing Photos on Instagram: Gender differences. Digital Libraries: Providing Quality 
Information [on-line]. Cham: Springer International Publishing, 2015, 2015-12-18, 27(6), 132-141 [cit. 2020-
05-02]. Lecture Notes in Computer Science. DOI: 10.1007/978-3-319-27974-9_13. ISBN 978-3-319-27973-
2. ISSN 07475632. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-27974-9_1s. 8-9  
222 OELDORF-HIRSCH, Anne a S. Shyam SUNDAR, 2016. Social and Technological Motivations for On-
line Photo Sharing [on-line]. 60(4), 624-642 [cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1080/08838151.2016.1234478. ISSN 
0883-8151. Dostupné z: 
https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/08838151.2016.1234478. s. 636–640 
223 ABUTALEB, Yasmeen, Instagram's user base grows to more than 500 million. In: Reuters [on-line]. 2016 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-facebook-instagram-users/instagrams-
user-base-grows-to-more-than-500-million-idUSKCN0Z71LN 
224 LEE, Chei Sian, Nur Alifah Binte ABU BAKAR, Raudhah Binti MUHAMMAD DAHRI a Sei-Ching Joanna 
SIN. Instagram This! Sharing Photos on Instagram: Gender differences. Digital Libraries: Providing Quality 
Information [on-line]. Cham: Springer International Publishing, 2015, 2015-12-18, 27(6), 132-141 [cit. 2020-
05-02]. Lecture Notes in Computer Science. DOI: 10.1007/978-3-319-27974-9_13. ISBN 978-3-319-27973-
2. ISSN 07475632. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-27974-9_1s. 1–5  

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074756321100153
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08838151.2016.1234478
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-27974-9_1s
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4.2.4 Instagram jako prostředek pro šíření trendů v gastronomii 

Hashtag #food225 zahrnuje 382 milionu označení, hashtag #foodporn226 

220 milionu označení, hashtag #foodie227 150 milionu označení, hashtag 

#foodstagram228 63 milionu označení, hashtag #foodblogger229 37 milionu 

označení.  

Výše zmíněné ukazuje, kolikrát uživatelé na svých instagramových 

profilech daným hashtagem označili video nebo fotografii, kterou sdíleli. Jak 

ukazuje srovnání s dalšími oblastmi a četností hashtagů230, které se v nich 

objevují, jsou čísla spojená s jídlem vysoká. Hashtag #food patří dokonce mezi 

20 nejpoužívanějších od vzniku Instagramu.231 Zážitky s jídlem spojené mají na 

této sociální síti své pevné místo.  

Před několika lety byl výběr místa, kam vyrazit na jídlo, často závislý na 

doporučení od přátel, nebo přečtení dobré recenze v novinách. Nyní je internet 

zaplaven instagramovými příspěvky nebo doporučeními na blozích o jídle, které 

chválí nejnovější restaurace v okolí, a někteří kuchaři či restauratéři dokonce 

upravují své nabídky tak, aby vytvářeli jídla, která vypadají dobře na fotoaparátu 

chytrých telefonů.232 

Objevil se nový typ celebrity z oblasti jídla. Není to zručný kuchař, ani 

odborník na gastronomii, ale uživatel sociálních sítí, který vede něčím poutavý 

 
225 #food, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/explore/tags/food/ 
226 #foodporn, In: Best Hashtags [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: http://best-
hashtags.com/hashtag/food/ 
227 #foodie, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/explore/tags/foodie/?hl=cs 
228 #foodstagram, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/explore/tags/foodie/?hl=cs 
229 #foodblogger, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/explore/tags/foodie/?hl=cs 
230 Top instagram hashtags: by category & popularity, In: With Wings [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. 
Dostupné z: https://www.withwings.co/instagram-growth-center-category/hashtags 
231 Hashtag trends, In: Ingramer [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://ingramer.com/tools/instagram-top-hashtags/ 
232 LEE, Sarah, Picture perfect? How Instagram changed the food we eat. In: BBC [on-line]. 2017 [cit. 2020-
05-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-42012732 
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život, který může být zachycen na mobilní fotoaparát, sdílen na Instagramu, a 

který následně zasáhnout co nejvíce lidí.233 

Skrze fotografii jídlo sdílíme více než kdykoliv předtím. Fotografování 

potravin a krátká videa na platformách jako Instagram, Snapchat a Facebook jsou 

čím dál běžnější součástí konzumace jídla. Objevují se i názory, že zveřejňování 

jídla na sociálních médiích může přeformulovat způsoby interakce s potravinami 

na základní lidské úrovni.234  

Například ve Velké Británii je na Instagramu jídlo a pití vůbec tím 

nejoblíbenějším tématem, přičemž 39 % uživatelů, kteří využívají tuto platformu, 

se prohlašují za milovníky jídla a pití. To je více než počet lidí, kteří sledují hudbu, 

módu nebo cestování.235 

Podle studie zkoumající spotřebu a reakce spotřebitelů na základě 

využívání Instagramu ve Velké Británii vyšlo najevo, že pro 3 z 10 zákazníků, 

kteří nakupují jídlo a kteří používají sociální sítě, je při rozhodování, jaké potraviny 

si koupí, velmi užitečné to, když na Instagramu vidí příspěvky a doporučení od 

potravinových značek, které sledují. 236 

Více než 30 % zákazníků, kteří na sociálních médíich sledují „vlivné“ 

osoby z gastronomické sféry, různé celebrity a „foodies“, tvrdí, že dají na jejich 

tipy ohledně jídla. A 1 ze 3 ze zákazníků, který aktivně používá Instagram, se na 

této síti setkává s novými nápady na jídlo nebo recepty, které si chce doma 

vyzkoušet.237 

Z analýzy zveřejněné přímo Instagramem je pro změnu zřejmé, že se mezi 

uživateli objevuje trend „zdravého hédonismu“, rostoucí chuť na tělu prospěšné 

 
233 HAYWARD, Tim, From avocados to Instagram: the decade in food. In: The Guardian [on-line]. 2019 [cit. 
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/food/2019/dec/09/tim-hayward-decade-of-food-
supper-clubs-avocados-instagram 
234 TANDOH, Ruby, Click plate: how Instagram is changing the way we eat. In: The Guardian [on-line]. 2016 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/nov/02/click-plate-how-
instagram-changing-way-we-eat-food 
235 INSTAGRAM BUSINESS TEAM, What’s cooking on Instagram: 5 food and drink trends marketers need 
to know. In: Instagram [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://business.instagram.com/blog/whats-cooking-on-instagram?locale=en_GB 
236 INSTAGRAM BUSINESS TEAM, Connected consumption: United Kingdom. In: Instagram [on-line]. 2019 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://business.instagram.com/blog/whats-cooking-on-
instagram?locale=en_GB 
237 Tamtéž. 
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kvašené nápoje, ale i další nová jídla a nápoje. Uživatelé zveřejňují fotky a videa 

svých oblíbených jídel. A znatelná je i touha po udržitelnosti.238  

S tím, jak roste povědomí o životním prostředí, se mění způsob, jakým lidé 

jedí a pijí. Například podle studie Living the Good Life on Instagram,239 

realizované Centrem pro porozumění udržitelné prosperity na Univerzitě v 

Surrey, uživatelé Instagramu začínají více uvažovat o povinnostech spojených s 

tím, co konzumují, a hledají nové způsoby, jak vnést do své stravy 

„zodpovědnost“ vůči planetě. Ať už konzumací méně masa nebo používáním ne 

plastových, ale papírových slámek.240  

Někteří uživatelé dále na Instagramu publikují fotografie jídla, aby podpořili 

své zdravotní cíle, různé diety. Tuto platformu používají jako každodenní 

sledovací nástroj stravování a souvisejících trendů.241 

Teddy Robinson, kreativní ředitel londýnského kavárenského řetězce 

Grind, podle svých slov strávil pět let tím, aby se jeho společnost stala 

„instagramovatelnou“ a důvtipnou. Nejzajímavější podle Robinsona je, že si lidé 

více než kdy jindy uvědomují, jak jídlo vypadá. Před vznikem Instagramu jsme 

vzhled jídla v konkrétní restauraci zjistili především pohledem na její vlastní 

fotografie nebo do jídelního lístku s obrázky. Dnes je vzhled často to první, co si 

v souvislosti se jménem určité restaurace spojíme. Jídlo se přesunulo do středu 

zájmu a Instagram funguje jako platforma, která umožňuje nezávislým 

živnostníkům, aby popularita jejich podniků stoupala.242 

 
238 Tamtéž. 
239 LOUKIANOV, A., BURNINGHAM, K., JACKSON, T. Living the Good Life on Instagram: An exploration 
on lay understanding of what it means to live well. Journal of Consumer Ethics [on-line] 1-13. [cit. 2020-05-
02]. 2019. ISSN. 2515205X. Dostupné z: https://journal.ethicalconsumer.org/wp-
content/uploads/2019/08/JCE_Loukianov_Jackson__Burningham_August_2019.pdf s. 9–10 
240 INSTAGRAM BUSINESS TEAM, Connected consumption: United Kingdom. In: Instagram [on-line]. 2019 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://business.instagram.com/blog/whats-cooking-on-
instagram?locale=en_GB 
241 CHUNG, Chia-Fang, Elena AGAPIE, Jessica SCHROEDER, Sonali MISHRA, James FOGARTY a Sean 
A. MUNSON, 2017. When Personal Tracking Becomes Social. Proceedings of the 2017 CHI Conference on 
Human Factors in Computing Systems [on-line]. New York, NY, USA: ACM, 2017-05-02, 1674-1687 [cit. 
2020-05-03]. DOI: 10.1145/3025453.3025747. ISBN 9781450346559. Dostupné z: 
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3025453.3025747 
s. 1674–1675 
242 LEE, Sarah, Picture perfect? How Instagram changed the food we eat. In: BBC [on-line]. 2017 [cit. 2020-
05-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-42012732 
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George Reynolds, novinář z gastronomické sféry píšící například pro 

Eater London, poznamenává, že se změnilo nejen samotné jídlo, ale postupně 

se vyvíjí i způsob, jakým jsou restaurace navrženy. Nově otevřené podniky se 

často snaží být kvůli focení dobře prosvětlené, stoly jsou mnohokrát vybaveny 

telefonní zásuvkou, aby si lidé mohli nabíjet telefony, zatímco jedí.243  

Ve zprávě zveřejněné potravinovou společností Waitrose se mluví o tom, 

že nás ovlivňuje nejen druh potravin, které jíme, ale také to, jak tyto potraviny 

vaříme a konzumujeme. Téměř polovina lidí se více stará o jídlo na talíři, pokud 

si myslí, že by z toho mohla být pořízena fotografie, a téměř 40 % dotázaných 

tvrdí, že je pro ně prezentace jídla zajímavá více než před pěti lety.244  

Ehab Shouly, šéf známé restaurace The Tea House, tvrdí, že dnes je jejich 

byznys postavený na vytváření jedinečných zážitků, které mohou hosté 

dokumentovat na Instagramu a dalších sociálních médiích. A dodává, že 

zákazníci chtějí skvělé jídlo, skvělé služby a skvělé fotky.245 

Podle Marka Bartoše246, profesionálního fotografa se specializací na jídlo, 

se s blogery, „foodies“, sociálními sítěmi a celkovým nastavením doby však mění 

to, jak dnešní fotografie jídla vypadá. Jde o snahu vrátit se k pravdivosti, 

opravdivosti, a to na úkor dokonalosti.247 

Chris Barish, majitel světového řetězce restaurací Black Tap, dodává, že 

jeho podniky jsou skrze sociální média schopny oslovit uživatele po celém světě, 

 
243 How Instagram has changed the food we eat, In: BBC Radio 4 [on-line]. [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/59p1qxcZWHsvS7KTlv8VWVP/how-instagram-has-changed-
the-food-we-eat 
244 SMITHERS, Rebecca, Hawaiian salad and watermelon juice 'to be 2017 food trends'. In: Tha 
Guardian [on-line]. 2017 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/02/hawaiian-salad-watermelon-juice-2017-food-trends-
waitrose 
245 LEE, Sarah, Picture perfect? How Instagram changed the food we eat. In: BBC [on-line]. 2017 [cit. 2020-
05-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-42012732 
246 Marek Bartoš. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/marekbartos/?hl=cs. Oficiální ́Instagram Marka Bartoše  
247 FISCHEROVÁ, Juliana. Ve vlastní šťávě s Maškrtnicí o focení jídel na Instagram i do časopisů. 
„Dřív se to nedalo jíst“. In: Ve vlastní šťávě [rozhlasový pořad]. Radio Wave [on-line]. 24. 6. 2018. 
Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/ve-vlastni-stave-s-maskrtnici-o-foceni-jidel-na-instagram-i-do-
casopisu-driv-se-7550732 
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což je velmi důležité. Stejně tak jako to, aby produkt, který je vidět na Instagramu, 

byl identický s tím, který zákazník dostane v restauraci.248 

Jinými slovy řečeno, aby vizuálně hezké jídlo na fotce vypadalo stejně 

dobře i v reálu. Aby i další hosté, kteří přijdou do restaurace, si dané jídlo mohli 

dát, vyfotit a měli z něj stejně dobrý pocit a šířili to dál. 249 Není proto náhodou, 

že Black Tap používá označení „klasická malá neformální restaurace 

modernizovaná pro věk Instagramu“.250 

Pete Wells, restaurační kritik píšící pro The New York Times, se snažil ve 

své analýze pochopit změnu na americkém restauračním trhu v rozpětí let 2009 

a 2019, a došel k tomu, že Instagram při této proměně hrál významnou roli. Síla 

této sociální sítě podle Wellse byla taková, že změnila způsob vaření tamějších 

kuchařů, nebo alespoň to, jak vypadalo jejich jídlo. 251 

Jedním z nejslavnějších příkladů pokrmu vytvořeného speciálně pro oko a 

sociální média byl údajně vaječný sendvič z Konbi252, kavárny v Los Angeles s 

několika metry čtverečními, která se stala signifikantní a získala velmi široký 

zásah na sociálních sítích.253 

S tím souhlasí i Bee Wilson, britská spisovatelka se zaměřením na jídlo, 

novinářka a historička gastronomie, která ve své knize The Way We Eat Now, 

mluví o tom, jak se náš vztah k jídlu za posledních 50 let dramaticky změnil. 

Sociální média, sociální tlak, dostupnost, dosažitelnost a naše nové představy o 

čase změnily to, jak jídlo vnímáme i konzumujeme.254 

 
248 YURIEFF, Kaya, Restaurants rise to fame over Instagramable food. In: CNN Business [on-line]. 2018 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2018/10/10/tech/instagram-restaurant-
industry/index.html 
249 Tamtéž. 
250 Blacktap: Craf burgers and beer [on-line], [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://blacktap.com 
251 RAO, Tejal, How to Make the Egg Salad Sandwich That Drew Eyes on Instagram. In: The New York 
Times [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/01/28/dining/konbi-egg-
salad-sandwich-instagram.html 
252 Tamtéž. 
253 WELLS, Pete, 8 Ways Restaurants Have Changed in the Past Decade. In: The New York Times [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/12/17/dining/restaurant-trends-
pete-wells.html 
254 CHATTOPADHYAY, Piya, How Instagram saved the egg: Author argues social media has changed 
the way we eat In: The Currents [rozhlasový pořad]. CBC [on-line]. 21. 6. 2019. Dostupné z: 
https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-june-21-2019-1.5180136/how-instagram-saved-the-
egg-author-argues-social-media-has-changed-the-way-we-eat-1.5184673 
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Podle Wilson jsme se stali naprosto posedlí tím, jak jídlo vypadá, je to 

důležitější než to, jak chutná nebo jakou má výživovou hodnotu. Začali jsme prý 

ignorovat naše ostatní smysly, zapomněli jsme jídlo cítit a vnímat i dotekem. 255 

Celé to ilustruje na příkladu s obyčejným vejcem. Ze situace, kdy se 

mnoho lidí vajec bálo kvůli cholesterolu a snížila se jejich konzumace, se i díky 

svému krásnému vzhledu, přitažlivosti pro Instagram, vejce stala opět populární 

a třeba ta „ztracená“ dnes nabízí téměř každá restaurace.256 

Popularitu vajec na Instagramu nepopírá ani Andrew Arnold, autor píšící 

pro Forbes a podnikatel v oblasti životního stylu, zároveň ale dodává, že tato 

oblíbenost nemusí být motivována pouze láskou k jídlu. Význam sociálních médií 

na jídlo a tvorbu trendů je však podle něj obrovské téma.257 

Ruby Tandoh, autorka píšící o jídle pro The Guardian, blogerka a soutěžící 

v The Great British Bake Off z roku 2013, tvrdí, že se velmi snadno určitá 

potravina nebo jídlo může stát na Instagramu virálním a změnit způsob, jakým je 

jíme. Jako příklad uvádí snídani, která se změnila z obyčejné „marmelády s 

pečivem“ na pestrobarevné avokádové toasty (na Instagramu téměř 1 500 000258 

hashtagů s označením #avocadotoast), čerstvé džusy, různé zdravé cereální 

mixy a smoothie. A kavárny se začaly předhánět, která nabídne zajímavější a 

lepší variaci. 259  

Byla to právě digitální fotografie, která zrychlila šíření trendů a kopírování 

nápadů v gastronomii. Kuchaři a restauratéři přijali Instagram, protože jim to 

umožnilo mluvit přímo se zákazníky, sdílet s nimi fotky a nápady na jídla, novinky. 

Obešli to, aby si nejdříve museli získat kritiky jídla a vlivné autorky kuchařek. K 

 
255 Tamtéž. 
256 Tamtéž. 
257 ARNOLD, Andrew, How Social Media Can Impact Your Consumption Habits. In: Forbes [on-line]. 2019 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2019/01/14/how-social-media-
can-impact-your-consumption-habits/#78aec2a72796 
258 #avocadotoast, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z:  
https://www.instagram.com/explore/tags/avocadotoast/?hl=en 
259 TANDOH, Ruby, Click plate: how Instagram is changing the way we eat. In: The Guardian [on-line]. 2016 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/nov/02/click-plate-how-
instagram-changing-way-we-eat-food 
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tomu, aby se jejich jídlo, nový trendy nápad či podnik dostaly do povědomí, stačilo 

správně využívat sociální média. Celý proces se tím výrazně zjednodušil.260 

S tím ale nesouhlasí například americký šéfkuchař Alvin Cailan, který stojí 

za vyhlášenými sendviči v restauraci Eggslut, taktéž hojně sdílené na sociálních 

sítích. V jednom z rozhovorů se nechal slyšet, že již nechce vyrábět 

„instagramové jídlo“, důraz na fotogeničnost a vizuální stránku jídla jsou podle 

něj často na úkor chuti. A proto začal vyrábět „anti-instagramové" pokrmy, které 

hlavně dobře chutnají. Fotografie jídla pro něj hraje podřadnou roli.261  

Síla Instagramu nicméně nemá vliv pouze na vyobrazení jídla, designérka 

interiérů restaurací a barů Hannah Collins říká, že označení „lákavě vypadající 

pro Instagram“ je často součástí zadání, které dostává od klientů, pro které 

připravuje návrhy podniků. Podle jejích slov mezi typicky „instagramové“ prvky 

patří různé mozaiky dlaždic, neonová světla, hra s typografií, nástěnné malby či 

vlastní návrhy kachlíků a tapet.262 

Objevují se i příklady provozoven, pro které popularita na sociálních 

médiích nebyla nikdy součástí byznys plánu a známými on-line se staly spíše 

dílem náhody. Tak, jak o tom mluví například mluvčí restaurace Sketch v 

Londýně. Tamější ikonické toalety, na kterých se dnes lidé hojně fotí na 

Instagram, byly navrženy 15 let předtím, než Instagram vznikl. Interiér restaurace 

byl výsledkem sesbíraných podnětů a myšlení, které chápalo vnitřní architekturu 

a bralo v potaz, jaký to mohlo mít dopad na lidi, ne reakcí na to, co bylo právě 

populární na internetu.263 

Na jedné straně se tedy někteří hosté i restauratéři začínají bouřit proti 

trendu fotografování a sdílení jídla na sociálních médiích. Ve vybraných 

zařízeních je to dokonce i zakázáno s cílem toho, aby fotografování pokrmu 

nezhoršilo zážitek ze stolování, jídlo nevychladlo a nechutnalo hůře. Jinými slovy 

 
260 WELLS, Pete, 8 Ways Restaurants Have Changed in the Past Decade. In: The New York Times [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/12/17/dining/restaurant-trends-
pete-wells.html 
261 PETTER, Olivia, 2017. HOW INSTAGRAM HAS RUINED RESTAURANTS: 69 per cent of millennials 
take photos of their food before eating, according to a recent study. In: The Independent [on-line]. 2017 [cit. 
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/instagram-restaurants-
how-change-photos-food-meals-interior-design-social-media-ban-images-a8080416.html 
262 Tamtéž. 
263 Tamtéž. 
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řečeno, jde o snahu zamezit tomu, aby prioritou při výběru jídla byl hlavně jeho 

potenciál pro Instagram.264 

Na straně druhé se však objevují názory, že sociální média jsou skvělou 

platformou pro obyčejné uživatele, ale i kvalifikované profesionály, kteří skrze ně 

se svými publiky sdílejí své názory. Objevují se různí odborníci na výživu, 

dietologové a kuchaři, kteří používají sociální média jako platformu pro sdílení 

rad o stravování, výživě, detoxikaci, hubnutí a dalších tématech.265 

Podle některých názorů dokonce spojení jídla a sociálních médií vede k 

lepší mezikulturní komunikaci. Sociální média mohou přinést množství 

užitečných rad ohledně stravování, odkrýt nová jídla, potraviny a kultury. Což 

může zlepšit i porozumění a komunikaci mezi jednotlivci a různými kulturami.266 

The Guardian, který se zaměřil na shrnutí toho, co se v gastronomii událo 

za posledních 10 let, došel k tomu, že většina ze zásadních věcí v 

potravinářském světě se odehrála on-line. Restaurace začaly pořizovat své 

vlastní fotografie vhodné pro sociální sítě, kuchaři začali vymýšlet pokrmy, které 

budou vypadat dobře na fotce, soustředili se na vytvoření fotogenické 

signifikantní speciality, která přiláká hosty skrze sociální média. Velmi populární 

se stalo jídlo v misce (tzv. „bowl food“), které vypadalo dobře při pohledu shora a 

lidé jej mohli držet na fotce ve dvou rukou. 267 

Mezi nejčtenější články na webu Jídlo a radost pro změnu patří ten, který 

popisuje techniku přípravy jídla, tzv. sous vide.268 O tomto trendu píše například 

i redaktorka The New York Times269 Mellisa Clark, sous-vide podle ní zaručuje 

chutné steaky a zeleninu připravené s předvídatelností a přesností. Tato technika 

 
264 WILLIS, Charlotte, Restaurants Are Banning Diners From Taking Photos For A Pretty Good Reason: The 
death of "foodstagramming"? In: Whimn [on-line]. 2017 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.whimn.com.au/live/food/these-restaurants-just-banned-diners-taking-photos-for-a-pretty-good-
reason/news-story/213f1008806deb81ed0d2e5ef9da3bd4 
265 ARNOLDS, Andrew, How Social Media Can Impact Your Consumption Habits. In: Forbes [on-line]. 2019 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2019/01/14/how-social-media-
can-impact-your-consumption-habits/#2b0043e72796 
266 Tamtéž. 
267 HAYWARD, Tim, From avocados to Instagram: the decade in food. In: The Guardian: The Observer [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/food/2019/dec/09/tim-hayward-
decade-of-food-supper-clubs-avocados-instagram 
268 BILÍKOVÁ, Jana a Martina PÍŠOVÁ, 10 tipů, jak na sous-vide. In: Jídlo a radost [on-line]. 2016 [cit. 2020-
05-03]. Dostupné z: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/10-tipu-jak-na-sous-vide/ 
269 CLARK, Melissa, For No-Sweat Summer Cooking, Do It Sous Vide. In: The New York Times [on-line]. 
2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/07/05/dining/sous-vide-recipes.html 
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se stala zároveň velmi populární i na Instagramu, kde má pře 550 tisíc 

označení.270 

V článku jsou dále zmíněny trendy, které následovaly. Například využívání 

avokáda, nápoje z kurkumy, čajové houby kombucha, kokosový olej, ale také 

důraz ne tolik na chuť a potěšení z jídla, ale spíše na hubnutí, sebezapření. Spíše 

než o těstovinách a tučných jídlech se začalo psát o vegetariánství, veganském 

jídle nebo nových „alternativách masa“. Změny na trhu přichází také s rozvojem 

společností specializujících se na rozvoz jídla a pop up podniků.271 

Na druhou stranu s sebou trendy šířené na sociálních sítích přinášejí i 

negativní konsekvence. Charley Lanyon, odborník na problematiku 

přistěhovalství, se v článku pro BBC zamýšlí nad tím, co stojí za krachem 

slavných lahůdkářství reflektujících americké imigrantské vlivy v New Yorku, a 

jako jeden z důvodů uvádí i změnu trendů, kdy dnešní stravovací návyky jdou 

směrem ke zdravému a rostlinnému jídlu, zatímco zmíněná lahůdkářství 

prodávají především množství mastného masa (například slavné pomalu vařené 

a uzené hovězí, tzv. „pastrami“).272 

4.2.5 Vliv marketingu, celebritizace a sociálních sítí na 

gastronomii  

Marketing spojený s propagací potravin může ovlivnit chování 

spotřebitelů, motivovat zákazníky, aby vyzkoušeli nové produkty a zároveň 

udrželi věrnost značce, proto jsou různé marketingové metody významnou 

součástí komunikace značky.273 

Jak zdůrazňuje Sarah Finley, novinářka v oblasti životního stylu píšící 

například pro BBC Business, ještě před pár lety bylo potřeba mít hvězdu Michelin, 

svou vlastní televizní show, nebo vymyslet nový velký trend v oblasti potravin, 

 
270 #sousvide, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z:  
https://www.instagram.com/explore/tags/sousvide/?hl=cs 
271 HAYWARD, Tim, From avocados to Instagram: the decade in food. In: The Guardian: The Observer [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/food/2019/dec/09/tim-hayward-
decade-of-food-supper-clubs-avocados-instagram 
272 LANYON, Charley, Is NYCS most iconic sandwich dying? In: BBC [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-03]. 
Dostupné z: http://www.bbc.com/travel/story/20160218-is-nycs-most-iconic-sandwich-dying 
273 CONNOR, John M. a William A. SCHIEK, 1997. Food Processing: An Industrial Powerhouse in 
Transition: 2nd Edition. New York: Wiley-Interscience. 688 s. ISBN 978-0-471-15515-7. str 2–5 
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abyste se získali publikační smlouvu na vydání vlastní kuchařské knihy. V 

současnosti stačí mít pouze dostatek sledujících na sociálních sítích.274 

To nejspíše souvisí i s tím, že v posledních letech je čím dál patrnější 

odklon od znalostí zkušeností k prezentaci, tj. marketingu275, jehož význam je 

podle Denise Lee Yohn, expertky na vedení značky a autorky knihy What Great 

Brands Do: The Seven Brand-Building Principles that Separate the Best from the 

Rest,276 důležitější než kdykoli předtím. Pouze inovace produktů, služeb, 

technologií či obchodních modelů nemohou udržet funkční společnost, vše musí 

být spárováno s marketingem.277 Což se týká i problematiky jídla.278 U příspěvků, 

které „foodies“ sdílejí, je velmi důležité to, jak jídlo vypadá279, jak se daný 

příspěvek na sítích prezentuje, zda vybočuje z řady.280 

Někteří kuchaři, foodies i další „vlivní“ z gastronomického prostředí 

překročili hranice kuchyně, jednotlivých sociálních sítí, blogů a stále častěji se 

objevují v televizním vysílání, novinách, časopisech a různých tematických 

debatách.281 Staly se součástí tzv. celebritizace282, pro část veřejnosti jsou z nich 

celebrity, které se vyjadřují k tomu, co se kolem nich děje.283 

John Plunkett, profesor a historik pracující na Exeterské univerzitě, 

celebritu chápe jako nynější pojmenování slávy, která se objevuje v souvislosti s 

 
274 FINLEY, Sarah, How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. 2016 [cit. 
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
275 WERTZ, Jia, Why Marketing Your Product Is More Important Than The Product Itself. In: Forbes [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2019/05/01/why-marketing-
your-product-is-more-important-than-the-product-itself/#717dba2f21a1 
276 LEE YOHN, Denise, Marketing Matters Now More Than Ever. In: Forbes [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-
03]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/deniselyohn/2019/01/08/marketing-matters-now-more-than-
ever/#40430cdb117a 
277 Tamtéž. 
278 SANDEL, Alana, A Need For More Responsible Food Marketing. In: Forbes [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-
03]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2019/02/25/a-need-for-more-
responsible-food-marketing/#4c20456e1fd3 
279LEE, Sarah, Picture perfect? How Instagram changed the food we eat. In: BBC [on-line]. 2017 [cit. 2020-
05-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-42012732 
280 HOEFFNER, Melissa Kravitz, How To Grow Your Instagram Following, According To A Food Influencer. 
In: Forbes [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/sites/melissakravitz/2018/08/22/how-to-grow-your-instagram-following-according-
to-a-food-influencer/#75ffe57c25c6 
281 Fokus Václava Moravce [televizní pořád]. ČT24, Režie Mojmír Kučera. 20. 08. 2017. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/215411030530005/ 
282 Pro vysvětlení procesu celebritizace: jedná se o vstup celebrit jakožto lidí, kteří představují určitý 
fenomén pro společnost, do různých prostředí veřejného života, velmi často do politiky nebo médií. 
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283 Celebritizace, In: Institut politického marketingu [on-line]. [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
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demokratizací veřejné sféry a rozvojem té mediální. Právě díky těmto změnám 

začaly být celebrity více vidět a běžní lidé s nimi mohli skrze média přicházet do 

kontaktu, klidně i na denní bázi.284 

Je třeba říct, že být veřejně populární, být celebritou, která je vidět, se však 

automaticky nerovná stejné míře talentu. Věhlas je zejména vyjádřením 

viditelnosti zmíněné osoby, nikoliv schopností, kterými disponuje.285 

Trendy v oblasti potravin a nápojů, jako například využívání kokosové 

vody, důraz na udržitelnost (zero waste), fermentování nebo nakupování bez 

obalu286 se podle toho, jak dále pokračuje Raphael Schwarz, výkonný ředitel 

společnosti Territory Influence, zodpovědný za mezinárodní marketing, rozvoj 

podnikání a služby zákazníkům po celé Evropě, začaly šířit nejen mezi 

celebritami, které o nich hovořily na sociálních sítích. 287 

Mimo těchto „makro ovlivňovatelů“ se stovkami tisíc sledujících mohou při 

utváření a šíření trendů dobře fungovat i „mikro ovlivňovatelé“, často nikým 

neplacení tvůrci obsahu na sociálních sítích, s vášní pro jídlo, kteří mají mezi 5 

000 až 25 000 fanoušky a jejichž názor může být na základě vyšší uvěřitelnosti 

a blízkosti, kterou si se svými sledujícími udržují, a být při přesvědčování více 

validní.288 

Ze studie zabývající se prolínáním občanské a tradiční novinařiny „Anyone 

can know: Citizen journalism and the interpretive community of the mainstream 

press” dále vychází najevo, že někteří lidé (například blogeři) postupně vytvářejí 

volný kolektiv pronikající do novinářské komunity. V důsledku toho se objevuje 

více subjektů produkujících informace, které se potkávají v mediální sféře. S tím, 

jak se tito stávají hlasitějšími a viditelnějšími tvůrci zpráv, tak i novináři a veřejnost 

 
284 PLUNKETT, John, Celebrity Culture. The Oxford Handbook of Victorian Literary Culture [on-line]. Oxford, 
United Kingdom: Oxford University Press, 2016 [cit. 2020-05-03]. DOI: 
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REDMOND, 2006. Framing Celebrity: New Directions in Celebrity Culture. Routledge. 384 s. ISBN 978-
0415377102. s. 296–297 
286 BOLLUYT, Jess, Weird Food Trends Celebrities Made Famous. Cheat Sheet [on-line]. 2018 [cit. 2020-
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287 SCHWARZ, Rafael, Why Social Influence Matters For Food And Beverage Brands. Forbes [on-line]. 2020 
[cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/02/18/why-
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postupně začínají vnímat jejich stabilní zpravodajskou roli. Nově tedy máme 

vedle sebe dva různé producenty informací, kteří se vzájemně ovlivňují a mění 

cíle a standardy žurnalistiky.289  

4.2.5.1 Word of mouth marketing, influencer marketing, komercializace a 

změny v nákupním chování 

Podle Johna Halla, spoluzakladatele a prezidenta aplikace pro plánování 

a správu času Calendar, společnosti čelí nové výzvě: výrazně znalejšímu 

spotřebiteli, který je zároveň více skeptický, nedůvěřuje hned všem podaným 

informacím od výrobce a neváhá se zeptat na názor anonymních uživatelů 

sociálních sítí, kteří nemají problém se o své zkušenosti z nákupu podělit.290  

V daném prostředí se objevuje nový přístup k marketingu, kdy jednotlivé 

společnosti vyvíjí větší úsilí k získání názorových vůdců na sociálních sítích. V 

této souvislosti se často zmiňuje pojem influencer291 marketing. Jedná se o 

přístup k marketingu, ve kterém značky zaměřují své úsilí zejména k získání 

vedoucích představitelů veřejného mínění místo toho, aby se přímo zaměřily na 

cílový trh jako celek.292 On-line influenceři jsou tedy v obecné rovině lidé s vlivným 

digitálním profilem, mezi které se řadí i někteří blogeři.293 

V souvislosti s rozvojem sociálních sítí můžeme sledovat také měnící se 

přístup firem k marketingu. Jednotlivé společnosti objevily dalekosáhlý dopad a 

potenciál růstu, který pro ně, respektive na propagaci jejich produktů, může 

reklama, potažmo navazování spojenectví s lidmi vlivnými na sociálních médiích, 

mít. 294  

 
289 ROBINSON, Sue a Cathy DESHANO, 2011. ‘Anyone can know’: Citizen journalism and the interpretive 
community of the mainstream press [on-line]. 12(8), 963-982 [cit. 2020-05-03]. DOI: 
10.1177/1464884911415973. ISSN 1464-8849. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884911415973. s. 963–965 
290 HALL, John, The Influencer Marketing Gold Rush Is Coming: Are You Prepared? In: Forbes [on-line]. 
2016 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/johnhall/2016/04/17/the-influencer-
marketing-gold-rush-is-coming-are-you-prepared/#7cea680a34fb 
291 Českým překladem / užívaným slovem je v této souvislosti tzv. „ovlivňovatel“. V textu toto označení 
používám synonymně. 
292 Tamtéž. 
293 ALLUÉ, Txàber, 2013. Food sector communication and on-line influencers [on-line]. 5(2), 311-314 [cit. 
2020-05-03]. DOI: 10.1386/cjcs.5.2.311_1. ISSN 17571898. s. 311–314 
294 DE VEIRMAN, Marijke, Veroline CAUBERGHE a Liselot HUDDERS, 2017. Marketing through Instagram 
influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International 
Journal of Advertising [on-line]. 36(5), 798-828 [cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1080/02650487.2017.1348035. 
ISSN 0265-0487. Dostupné z: https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/02650487.2017.1348035s. 798 
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Spotřebitelům se tedy společnosti snaží poskytnout kontext produktů a 

odborných znalostí skrze inspirativní osoby, které uživatelé v mnoha případech 

znají právě se sociálních sítí, například z Instagramu.  

Právě tito „vlivní uživatelé“, kteří si vybudovali značnou základnu 

sledujících, dalších uživatelů, které na sítích inspirují, se kterými sdílí své 

příspěvky, kteří je následují, mohou hrát při komercializaci, tedy při obchodním 

využití, důležitou roli.295 

Podle dat, které si nechal vypracovat samotný Instagram, 80 % uživatelů 

této sociální sítě sleduje nějakou firmu a více než 130 milionů uživatelů každý 

měsíc zareaguje na propagované příspěvky, podívá se na možnosti nákupu na 

základě nabízených doporučení.296  

Vzhledem k tomu, že sociální média a další digitální technologie zaplavují 

internet stovkami milionů obsahů za minutu, je nezbytné, aby společnosti hledaly 

efektivní způsoby, jak „být vidět”, prosadit se. A právě využití influencer 

marketingu je jednou z osvědčených možností, jak toho dosáhnout. Již v roce 

2015 Google označil vyhledávací frázi „influencer marketing” jako průlomový 

trend – což znamená, že došlo k růstu ve vyhledávání o více jak 5 000 %.297 

Zapojením vlivných uživatelů sociálních médií, různých influencerů, 

například skrze nabídnutí testování produktu, uspořádáním exkluzivní akce nebo 

skrze další placenou spolupráci mají společnosti za cíl získat podporu pro jejich 

výrobky, vybudovat si image mezi základnou sledujících. Na rozdíl od osobností, 

které jsou známé pouze v reálném, ale ne ve virtuálním světě, jsou on-line 

influenceři chápáni jako více přístupní, uvěřitelní, jako tací, kteří sdílejí osobní, v 

off-line životě často nepřístupné aspekty života se svými sledujícími.298 

 
295 Tamtéž. 
296 MEYERSOHN, Nathaniel, Instagram is changing the way people buy things. In: CNN Business [on-line]. 
2019 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2019/08/03/business/instagram-shopping-
checkout/index.html 
297 FINLEY, Sarah, How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. 2016 [cit. 
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
298 ABIDIN, Crystal, 2016. Visibility labour: Engaging with Influencers’ fashion brands and #OOTD advertorial 
campaigns on Instagram. Media International Australia [on-line]. 161(1), 86-100 [cit. 2020-05-03]. DOI: 
10.1177/1329878X16665177. ISSN 1329-878X. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1329878X16665177. s 88–89 
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Influenceři na sítích poskytují sledujícím nahlédnutí do osobního, 

každodenního života, vlastní zkušenosti a názory.299 Budují si se svým publikem 

vztah založený na znalostech, autentičnosti a důvěře, sdílejí to, na čem jim záleží, 

poskytují nahlédnutí do soukromí, myšlenek a zájmů.300 

Podle Crystal Aidin, výzkumnice a specialistky na média v době internetu 

na Curtin University v Perthu, mají doporučení vlivných osob v on-line prostředí 

tendenci být interpretována jako vysoce důvěryhodná elektronická forma Word-

of-mouth marketingu (eWOM), tedy jako ústní komunikace spojená s chováním 

spotřebitele. Při této formě marketingu dochází k mluvenému sdělení informace 

týkající se určitého produktu, zážitku či služby mezi kamarády, kolegy, ale nově 

právě mezi sledujícími na sociálních sítích, které lze chápat v podstatě jako určité 

virtuální přátele.301 

Právě informace získané skrze eWOM a další mezilidské zdroje mají podle 

mnohých zjištění na rozhodování spotřebitelů silnější účinky než tradiční 

reklamní techniky známé například z masové nadlinkové mediální komunikace. 

Takto prezentovaná zpráva je více autentická a důvěryhodnější, přichází od 

někoho, kdo je konzumentovi blíž než neznámý inzerent.302 

Pro různé společnosti je proto velmi důležité, aby spolupracovaly na sítích 

s vlivnými uživateli, kteří jsou zároveň blízcí dané cílové skupině, respektive 

vybranému produktu. Značky vidí výhody právě v napojení na předem vybrané 

(spojené jednotným zájmem) publikum, které na sítích vlivné uživatele sleduje.303  

 
299 Tamtéž. s. 87 
300 FINLEY, Sarah, How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. 2016 [cit. 
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
301 ABIDIN, Crystal, 2016. Visibility labour: Engaging with Influencers’ fashion brands and #OOTD advertorial 
campaigns on Instagram. Media International Australia [on-line]. 161(1), 86-100 [cit. 2020-05-03]. DOI: 
10.1177/1329878X16665177. ISSN 1329-878X. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1329878X16665177. s. 87 
302 GOLDSMITH, Ronald E. a Ronald A. CLARK, 2008. An analysis of factors affecting fashion opinion 
leadership and fashion opinion seeking: Engaging with Influencers’ fashion brands and #OOTD advertorial 
campaigns on Instagram. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal [on-
line]. 12(3), 308-322 [cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1108/13612020810889272. ISSN 1361-2026. Dostupné z: 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13612020810889272/full/html. s. 319–320 
303 AMOS, Clinton, Gary HOLMES a David STRUTTON, 2015. Exploring the relationship between celebrity 
endorser effects and advertising effectiveness. International Journal of Advertising [on-line]. 27(2), 209-234 
[cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1080/02650487.2008.11073052. ISSN 0265-0487. Dostupné z: 
https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/02650487.2008.11073052. s. 229–232 
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I čtenáři blogů o jídle spoléhají na různá doporučení, která od blogerů a 

influencerů dostanou, na základě těch se pak snáze rozhodují, do které 

restaurace by měli vyrazit a do které naopak ne. 304  

Nejčastěji však spolupráce mezi firmou a vybraným influencerem probíhá 

na Instagramu, a to téměř v 80 % případů.305 

Například gigant s rychlým občerstvením McDonald takto spolupracoval s 

blogerem, který svým sledujícím na sociálních sítích vyprávěl příběh o tom, jak 

se v McDonalds připravují hamburgery. Společnost mu umožnila nahrát video, 

ve kterém navštívil farmu, továrnu na zpracování masa i kuchyň. Cílem 

spolupráce bylo přímo ukázat jeho fanouškům, jak se vyrábí hamburger „Big 

Mac”. Video propojilo jídlo, cestování i životní styl a získalo několik milionů 

zhlédnutí.306 

Podle studie, kterou provedli Veirman, Caubergh a Hudders v roce 2017, 

má větší množství sledujících pozitivní vliv na to, jaký význam uživatelé přikládají 

postojům daných ovlivňovatelů, a to především proto, že vyšší vnímání popularity 

ovlivňovateli připisuje větší vliv. Vysoký počet sledujících může vést k vyššímu 

vnímání popularity a pravděpodobnosti toho, že daný ovlivňovatel obdrží více 

označení „to se mi líbí”.307  

Na druhou stranu to ale neznamená, že by ovlivňovatel na sociálních sítích 

byl automaticky vnímán jako vůdce veřejného mínění. V tomto se Veirman, 

Caubergh a Hudders shodují s nálezy, ke kterým v další ze studií došli Quercia, 

Ellis, Capra a Crowcroft.308 

 
304 WANG, Hsiu-Yuan, 2011. Exploring the factors of gastronomy blogs influencing readers’ intention to 
taste. International Journal of Hospitality Management [on-line]. 30(3), 503-514 [cit. 2020-05-03]. DOI: 
10.1016/j.ijhm.2010.07.009. ISSN 02784319. Dostupné z: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0278431910000915. s 507–509  
305 MUSONERA, Etienne, 2018. Instagram: A Photo Sharing Application. Journal of the International 
Academy for Case Studies [on-line]. Allied Business Academies, (Vol: 24), 9 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.abacademies.org/articles/instagram-a-photo-sharing-application-7773.html 
306 FINLEY, Sarah, How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. 2016 [cit. 
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
307 DE VEIRMAN, Marijke, Veroline CAUBERGHE a Liselot HUDDERS, 2017. Marketing through Instagram 
influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International 
Journal of Advertising [on-line]. 36(5), 798-828 [cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1080/02650487.2017.1348035. 
ISSN 0265-0487. Dostupné z: https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/02650487.2017.1348035 
s. 807 
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Influential on Twitter. 2011 IEEE Third Int'l Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 2011 IEEE 
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I přesto, že je pro firmy lákavé ke spolupráci zvolit ovlivňovatele s vysokým 

počtem následovníků, nemusí to být pro každý typ produktu / služby tou nejlepší 

marketingovou strategií. Ani vysoký počet sledujících tedy není nutně zárukou 

úspěchu. Proto je třeba zohlednit témata, která influenceři skrze příspěvky 

nabízejí, a zároveň publikum, které danými příspěvky oslovují. A to i z hlediska 

zájmů a aktivit, ne pouze z hlediska velikosti.309 

 Jinými slovy řečeno, počet sledujících je zajímavou metrikou při hledání 

vlivných osob na sítích, nejedná se však o svatý grál influencer marketingu. Při 

zvažování marketingové strategie na propagaci divergentních produktů nemusí 

být partnerství s influencerem s velkým počtem následovníků vždy tou nejlepší 

volbou. Může to snížit vnímanou jedinečnost značky a následně i postoje lidí vůči 

značce.310 

Například podle studie Marketing through Instagram influencers: the 

impact of number of followers and product divergence on brand attitude vysoký 

počet sledujících nemusí vždy nutně znamenat, že daný influencer má stejně 

výrazný vliv na veřejnost. Autoři ve studii zjistili, že vysoký počet sledujících může 

negativně ovlivnit vliv daného influencera, který sám sleduje pouze malé 

množství dalších uživatelů.311   

To však podle sociologa Duncana Wattse a statistika Petera Doddse 

nemění nic na tom, že digitální opinion leadeři, influenceři a další vlivní umělci 

jsou díky svým aktivitám v oblasti sociálních médií schopni ovlivňovat postoje, 

rozhodnutí a chování jejich sledujících.312 

 
10.1109/PASSAT/SocialCom.2011.27. ISBN 978-1-4577-1931-8. Dostupné z: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/6113129/.  
309 DE VEIRMAN, Marijke, Veroline CAUBERGHE a Liselot HUDDERS, 2017. Marketing through Instagram 
influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International 
Journal of Advertising [on-line]. 36(5), 798-828 [cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1080/02650487.2017.1348035. 
ISSN 0265-0487. Dostupné z: https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/02650487.2017.1348035 
s. 814 
310 DE VEIRMAN, Marijke, Veroline CAUBERGHE a Liselot HUDDERS, 2017. Marketing through Instagram 
influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International 
Journal of Advertising [on-line]. 36(5), 798-828 [cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1080/02650487.2017.1348035. 
ISSN 0265-0487. Dostupné z: https://www.tandfon-line.com/doi/full/10.1080/02650487.2017.1348035 
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I podle Socialbakers, české společnosti zabývající analytikou sociálních 

sítí s mezinárodním renomé, je: „influencer marketing stále velmi populárním 

marketingovým nástrojem, což bylo v loňském roce mnohokrát prokázáno 

a potvrzeno. K odvrácení klesajících tendencí influencer marketingu pomohlo 

používání #ad influencery k označení reklamy, které na konci Q3 2019 dosáhlo 

svého vrcholu a vzrostlo téměř o 60 %. Jak tento trend ukazuje, spotřebitelé se 

v nákupním chování rozhodují na základě recenzí a rad od věrohodných 

známých, a to jak těch, které znají doopravdy, či pouze on-line.“313 

Odvětví influencer marketingu má i nadále velký význam, do roku 2022 by 

se z něj mělo stát podnikání, ve kterém se protočí 15 miliard dolarů ročně.314  

Značky jsou připraveny více než kdy jindy investovat své peníze do dalších 

osob, které zlepší jejich image, pomůžou prodat jejich produkty. Je ale možné, 

že si společnosti začnou spolupráce vybírat spíše na základě talentu a 

schopností než dle počtu sledujících.315 

S tím, jak se digitální ekonomika rozvíjí, je pravděpodobné, že i jídlo 

zůstane nadále populárním tématem u lidí po celém světě316 a budou se 

objevovat nové marketingové možnosti, jak toho využít. 

4.2.5.2 Změna způsobů myšlení spotřebitele i producenta  

Joaquín Aquilera a Miguel Baños, marketéři pracující pro jednu z 

největších globálních marketingových sítí McCann, se domnívají, že sociální 

média změnila způsob, jakým spotřebitelé nakupují, přemýšlejí a jednají. Hlavním 

důsledkem tohoto procesu zásadních změn, kterým bylo změněno tradiční 

marketingové paradigma, je vznik zcela nového, mnohem silnějšího spotřebitele, 

který rozhoduje o tom, co, jak, kdy a kde chce koupit, jak s tím chce naložit, 

 
313 REDAKCE MAM, Trendy a data na sociálních sítích podle Socialbakers. In: MAM: Marketing and 
Media [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://mam.cz/marketing/2019-12/trendy-a-data-na-
socialnich-sitich-podle-socialbakers/ 
314 SCHOMER, Audrey, Influencer Marketing: State of the social media influencer market in 2020. 
In: Business Insider [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.businessinsider.com/influencer-marketing-report 
315 BLUM, Sam, The fatigue hitting influencers as Instagram evolves. In: BBC: Worklife [on-line]. 2019 [cit. 
2020-05-04]. Dostupné z: https://www.bbc.com/worklife/article/20191022-the-fatigue-hitting-influencers-as-
instagram-evolves 
316 FINLEY, Sarah, How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. 2019 [cit. 
2020-05-04]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
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případně jaký typ služby obdržet. Zároveň tento „silnější” spotřebitel mnohem 

snáze ztratí důvěru v určitý produkt / službu a mnohem rychleji daný produkt / 

službu opustí, či změní za jiný.317  

Podle výzkumu společnosti Gartner, jedné z nejstarších výzkumných a 

poradenských společností, je 84 % mileniálů pravděpodobně ovlivněno při 

nákupu na základě obsahu vytvářeného uživateli, které sledují. 318  

Jak dodává, Andrew Molz, expert na e-komerci a digitální marketing, 

vidění používaného produktu nebo prosté čtení osobních příběhů od vlivných 

uživatelů (mluví o blogerech, vlogerech, youtuberech a osobnostech na 

Instagramu) má zjevně velký vliv na tuto skupinu spotřebitelů.319 

Jedná se o zcela nový kontext, ve kterém si influenceři udržují konstantní 

pouto se svými sledujícími, přenášejí na ně svůj životní styl, chutě i koníčky a 

ovlivňují jejich pohled na svět. V současné době má proto mnoho producentů 

zájem o účast těchto uživatelů při komunikaci značky nebo produktu. Cílem je 

zvýšit jeho viditelnost, vylepšit image a on-line prestiž. Právě vzestup povědomí 

o značce a zapojení zákazníků je tedy přímým důsledkem využívání sociálních 

médií a provázanosti s jejich uživateli.320 

Fern Potter, globální digitální partnerka v Carat, společnosti zabývající se 

digitálními a mediálními řešeními, říká, že se v posledních letech objevila změna 

v přístupu spotřebitelů – od důvěry ve vládu, k reklamě a obchodníkům až po 

dnešní vzájemné sdílení prostřednictvím sociálních médií a důvěru k 

jejich dalším uživatelům.321 

 
317 AGUILERA MOYANO, Joaquín de, Miguel BAÑOS GONZÁLEZ a Francisco Javier RAMÍREZ 
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line]. 14(1), 26-57 [cit. 2020-05-04]. DOI: 10.7195/ri14.v14i1.890. ISSN 1697-8293. Dostupné z: 
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Dostupné z: https://www.aljazeera.com/programmes/countingthecost/2017/05/social-media-influences-
food-trends-170528085240437.html 
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 Spotřebitelé vždy dali na názory a zkušenosti ostatních, avšak právě 

příchod a rostoucí popularita sociálních médií zesílily účinky těchto doporučení, 

umožnily spotřebitelům sdílet názory a zkušenosti velmi rychle a s mnohými.322  

S tím souvisí také zmíněné zapojení nových vlivných a celebrit, které 

různé trendy po sítí pomáhají rozšířit.323 Spotřebitelé vnímají tyto jednotlivce jako 

atraktivnější a důvěryhodnější, což je v souladu s teorií důvěryhodnosti zdroje, a 

zároveň se jedná o součást Word of Mouth marketingu (viz bod 4.2.5.1). Jejich 

nákupní chování je založené na důvěře a zdá se, že recenze a doporučení od lidí 

vlivných na Instagramu snižují vnímané riziko při nákupu.324  

Podle Ala Overtona, nákupního ředitele Planet Organic, je prostřednictvím 

obrázku nebo příspěvku na Instagramu možné vzít každodenní produkt a dát jej 

do prostředí, které není každodenní. Je mnohem snazší přimět lidi, aby 

přemýšleli různými směry, než aby se to snažili vysvětlit.  

Martin Kalista, autor knihy o product placementu, tvrdí, že například i 

kuchaři, kteří se objevují v médiích, jsou osobnostmi, kterým lidé důvěřují, jsou 

pro veřejnost atraktivními a služby a produkty, které používají, nabízejí, zase více 

důvěryhodnými.325  

Diváci tak na základě sledování svých oblíbených kuchařů, a v dnešní 

době i „foodies”, následně nakupují kuchařky a další související produkty.326 

 
322 GOLDSMITH, Ronald E. a Ronald A. CLARK, 2008. An analysis of factors affecting fashion opinion 
leadership and fashion opinion seeking. Journal of Fashion Marketing and Management: An International 
Journal [on-line]. 12(3), 308-322 [cit. 2020-05-04]. DOI: 10.1108/13612020810889272. ISSN 1361-2026. 
Dostupné z: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13612020810889272/full/html s. 320–
321 
323 GARSD, Jasmine, Instagram Advertising: Do You Know It, When You See It? In: NPR [on-line]. 2019 [cit. 
2020-05-04]. Dostupné z: https://www.npr.org/2019/06/24/734747462/instagram-advertising-do-you-know-
it-when-you-see-it?t=1585401572737 
324 JIN, Seung-A Annie a Joe PHUA, 2014. Following Celebrities’ Tweets About Brands: The Impact of 
Twitter-Based Electronic Word-of-Mouth on Consumers’ Source Credibility Perception, Buying Intention, and 
Social Identification With Celebrities. Journal of Advertising [on-line]. 43(2), 181-195 [cit. 2020-05-04]. DOI: 
10.1080/00913367.2013.827606. ISSN 0091-3367. Dostupné z: http://www.tandfon-
line.com/doi/abs/10.1080/00913367.2013.827606 
s. 181–183  
325 KALISTA, Martin, 2011. Product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech. Ostrava: 
Key Publishing. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-807-4181-115. s. 25 
326 KETCHUM, Cheri, 2016. The Essence of Cooking Shows: How the Food Network Constructs Consumer 
Fantasies. Journal of Communication Inquiry [on-line]. 29(3), 217-234 [cit. 2020-05-04]. DOI: 
10.1177/0196859905275972. ISSN 0196-8599. Dostupné z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0196859905275972 
s. 218 
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Důležitost sociálních médií si uvědomili také někteří knižní vydavatelé, 

kteří začali influencerům vydávat knihy327 a další publikace328. Pro úplnost je ale 

potřeba doplnit, že někteří z vlivných, respektive blogerů, se rozhodli knihy 

publikovat po vlastní ose329.  

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich v rozhovoru pro DVTV řekl, že si uvědomuje 

význam toho „být vidět“ a vystupování v mediálním prostoru označil jako velmi 

důležité pro fungování jeho restaurací. Na základě zhlédnutí pořadů, ve kterých 

se objevuje, se prý zvyšuje návštěvnost jeho podniků a prodeje kuchařek. Doba 

je rychlá, sdělení musí být co nejjasnější a nejdůraznější. Gastronomický byznys 

se v posledních letech výrazně mění, je důležité mít jasný koncept, být aktivní 

on-line, a to včetně sociálních sítí. Tlak na restauratéry se s rozmachem 

sociálních médií výrazně zvýšil a podle Pohlreicha je touto cestou velmi snadné 

dostat kohokoliv z byznysu ven, nebo naopak na vrchol. 330 

To potvrzují i slova kreativní šéfkuchařky Jany Bilíkové, kterou 

vyzpovídala novinářka a šéfka vydání týdeníku Respekt Kateřina Mázdrová. 

Zmíněná šéfkuchařka jídlo vnímá jako něco, přes co se dá propojit svět. Nejen 

kuchařskou komunitu, ale třeba i hosty u stolu s ostatními lidmi, kteří mají rádi 

stejnou kuchyni.331 Krásná fotka na Instagramu může být podle Bilíkové 

důvodem, díky němuž do podniku zavítají noví hosté.332  

Jídlo obecně patří k velmi oblíbeným tématům na sociálních médiích, a to 

především díky jeho univerzální vizuální přitažlivosti napříč kulturami, jazyky a 

publiky. Potravinové a nápojové společnosti začínají chápat sílu sociálního vlivu, 

a kromě klasických placených mediálních strategií se snaží prosadit i přes tzv. 

 
327 KUČEROVSKÁ, Julie, 2018. Kuchařka pro teenagery: #klidneuvarim. Praha: Smart Press. 192 s. ISBN 
978-80-88244-02-8. 
328 LEGEZA, Martin, 2019. 12 měsíců v české kuchyni: #klidneuvarim. Praha: Euromedia Group. Esence. 
208 s. ISBN 978-80-7617-779-6. 
329 ST. GERMAIN, Kateřina, Jak jsem si vydala svoji první knihu. In: My Cooking Diary [on-line]. 2018 [cit. 
2020-05-04]. Dostupné z: http://www.mycookingdiary.cz/na-slovicko/jak-jsem-si-vydala-svoji-prvni-knihu/ 
330 SMETANA, Emma. Pohlreich: Hospody jsou pořád strašný a hygiena zoufalá. Superšéf mě strašně 
bavil. In: Interview DVTV [televizní pořad]. DVTV [on-line]. 8.5.2017. Dostupné z: 
https://video.aktualne.cz/dvtv/pohlreich-hospody-jsou-porad-strasny-a-hygiena-zoufala-
super/r~6b08199e597b11ea842f0cc47ab5f122/ 
331 MÁZDROVÁ, Kateřina, Přes jídlo se dá propojit celý svět. In: Respekt [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. 
Dostupné z: https://www.respekt.cz/special/2019/titulek/pres-jidlo-se-da-propojit-cely-svet 
332 JANSOVÁ, Petra, Instagram mění restaurace. Jídlo musí skvěle vypadat na fotce, na chuti tak nezáleží. 
In: Aktuálně.cz [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/jak-ovlivnuje-
instagram-restaurace/r~7af28462cae211e890620cc47ab5f122/ 
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získaná média (earned media), tedy mediální prostor, který získají v důsledku 

další mediální aktivity, například skrze spojení s lidmi vlivnými na sociálních 

sítích.333 

Blogování a vlogování se stalo novým zdrojem kontaktu, navazování 

vazeb mezi lidmi a také novým způsobem, jak získat zajímavé zisky. Digitální 

ekonomika zároveň začala vytvářet nové typy pracovních míst a měnit způsoby, 

jakými fungují tradiční odvětví, včetně médií.334 

Sarah Halzack, publicistka píšící pro Bloomberg na téma spotřebního a 

maloobchodního průmyslu a reportérka pro Washington Post, tvrdí, že 

restaurace jsou pouze jednou ze součástí tzv. „zážitkové ekonomiky“, širší 

kategorie spotřebitelských výdajů, kterou Instagram podpořil. 335 

Například hotelový gigant Marriott International v roce 2014 představil 

řetězec s názvem Moxy, ve kterém si hosté mohou vybrat, zda chtějí pokoje 

vyzdobit svými oblíbenými fotografiemi.336 

I restaurace a bary se snaží být více vizuálně atraktivní pro Instagram, 

záměrně uvádějí do nabídky i položky, které vypadají na sociálních médiích 

přitažlivě. A to se týká dokonce i některých značek spotřebního zboží, které 

sledují tento trend tím, že přizpůsobují své obaly tak, aby lépe odpovídaly tomu, 

jak jsou spotřebitelé nyní zvyklí na vizualizaci potravin on-line. Za zmínění stojí 

například nejnovější rebranding, respektive revitalizace, bramborových lupínků 

Lays od PepsiCo.337 

Halzack dále doplňuje, že některé dříve nepopulární výrobky byly na 

Instagramu povýšeny na seznam nezbytných, protože byly skvělé ke „sdílení“ – 

hezky se fotografovaly, byly barevné a uživatelé na ně dobře reagovali. Takto se 

 
333 SCHWARZ, Rafael, Why Social Influence Matters For Food And Beverage Brands. In: Forbes [on-line]. 
2020 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/02/18/why-social-influence-matters-for-
food-and-beverage-brands/#2ed6ec4e3e61 
334 FINLEY, Sarah, 2016. How on-line 'influencers' are changing the food industry. In: BBC [on-line]. [cit. 
2020-05-02]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-36271043 
335 HALZACK, Sarah, How Instagram Changed the Way We Shop. Bloomberg: Technology & Ideas [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-12-
26/instagram-s-decade-it-changed-how-brands-sell-and-shoppers-buy 
336 Tamtéž. 
337 LEVINE, Barry, Lay's goes 'Insta-worthy' in packaging refresh to attract younger consumer. In: Marketing 
Dive [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.marketingdive.com/news/lays-goes-insta-
worthy-in-packaging-refresh-to-attract-younger-consumers/563230/ 



 

 62 

pak vybrané produkty dostaly například i na pulty Walmartu a dalších obchodů. 

Byla po nich vyšší poptávka a obchodnicí na tyto trendy začaly reagovat. Na 

gastronomickém trhu se postupně objevovaly různé poutavé duhové bagely, 

kreativní latte art a další pestrobarevné nápoje.338  

Ve výroční zprávě potravinové společnosti Waitrose se pro změnu mluví 

například o popularitě a na Instagramu zvyšující se poptávce po tzv. havajském 

poke bowl (misky naplněné rýží, kousky syrové ryby, zeleniny, bylinkami a 

ovocem), a dokonce zájmu o barevné zeleninové jogurty.339  

Což potvrzují i slova Nancy Weimer, potravinové konzultantky a ředitelky 

stravovacích služeb marketů New Leaf Community, která mimo poptávky po 

tradičním poke bowl registruje i popularitu po nových, vylepšených variacích na 

tento pokrm.340 

Ze zprávy Waitrose dále vyšlo najevo, že lidé ve věku 18 až 24 let měli 

pětkrát vyšší pravděpodobnost, že budou sdílet své jídlo on-line než lidé ve věku 

nad 55 let.  A to se odráželo i v typech kuchyně a typu jídla, která byla v on-line 

populární. Spíše než „obyčejný“ guláš tak šlo spíše o hezky barevná a zdravá 

jídla.341 

Rafael Schwarz, výkonný ředitel společnosti Territory Influence 

zodpovědný za mezinárodní marketing, rozvoj podnikání a služby zákazníkům 

po celé Evropě, ve svém článku pro Forbes postihuje, proč je sociální vliv pro 

značky, které se věnují jídlu a pití, tak důležitý: v dnešním prostředí sociálních 

médií je pro značky snadné spojit síly s vlivnými na sociálních sítích a profitovat 

z toho.  Módní avokádové toasty, veganská jídla, různé zdravé misky, 

 
338 HALZACK, Sarah, How Instagram Changed the Way We Shop. Bloomberg: Technology & Ideas [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-12-
26/instagram-s-decade-it-changed-how-brands-sell-and-shoppers-buy 
339 SMITHERS, Rebecca, Hawaiian salad and watermelon juice 'to be 2017 food trends'. In: The 
Guardian [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/02/hawaiian-salad-watermelon-juice-2017-food-trends-
waitrose 
340 WHITTEN, Sarah, 9 Instagram-able food trends to try this summer. In: CNBC [on-line]. 2018 [cit. 2020-
05-04]. Dostupné z: https://www.cnbc.com/2018/06/03/9-instagram-able-food-trends-to-try-this-
summer.html 
341 SMITHERS, Rebecca, Hawaiian salad and watermelon juice 'to be 2017 food trends'. In: The 
Guardian [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/02/hawaiian-salad-watermelon-juice-2017-food-trends-
waitrose 
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fermentované produkty nebo smoothies jsou podle něj dokonalými příklady 

tohoto procesu.342 

Tato jídla se stala populární po celém světě nejspíše proto, že byla šířena 

prostřednictvím sociálních médií. Kdyby byla „vymyšlena“ v období před 

internetem, sociálními sítěmi, pravděpodobně by se tolik nerozšířila a zasáhla by 

výrazně menší počet lidí. 343 

4.2.5.2.1 Shrnutí marketingových strategií na Instagramu 

Pro shrnutí: v této části práce se ukázalo, že popularita Instagramu souvisí 

s interaktivitou, kterou nabízí. Velmi důležitá je propojenost uživatelů s 

podobnými zájmy, a to i z různých koutů světa. Pomocí hashtagů lze snadno 

dohledat mnoho videí a fotografií k vybraným tématům. Instagram je postavený 

především na sdílení vizuálního obsahu, komunikaci a budování vztahů mezi 

uživateli. Nabízí okamžitou úpravu fotografií, videí, označovaní a časované 

sdílení. Existence těchto funkcí je pro uživatele novou motivací a pomáhá 

pochopit, proč je tato sociální síť populární. 

Výběr pokrmu, návštěva restaurace a nákup potravin jsou dnes často 

závislé na doporučení na blozích o jídle či sociálních sítí. Vizuální komplexnost 

Instagramu dává uživatelům mnoho nových možností, jak sdílet obsah spojený 

s jídlem a pitím. Instagram je dalším kanálem, přes který jsou jídlo, ale i jednotlivé 

restaurace prezentovány.  

Vzhled jídla a interiéru je dnes často to první, co si v souvislosti se jménem 

vybrané restaurace spojíme. Vizuální složka je velmi důležitá, někdy i na úkor 

chuti samotné. Jídlo je ve středu zájmu a Instagram funguje jako platforma, která 

umožňuje jednotlivým podnikům, aby jejich popularita rostla. Přítomnost na této 

sociální síti je pro fungování byznysu důležitá, Instagram dokáže zvýšit povědomí 

o daném podniku a přilákat nové zákazníky, což uznávají přímo lidé z oboru 

gastronomie, ale také odborníci na marketing.  

 
342 SCHWARZ, Rafael, Why Social Influence Matters For Food And Beverage Brands. In: Forbes [on-line]. 
2020 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/02/18/why-social-influence-matters-for-
food-and-beverage-brands/#2ed6ec4e3e61 
343 Tamtéž. 
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Zvyšují se nároky, které zákazníci v oblasti služeb kladou. Je velmi snadné 

podniky podrobit kritice a skrze sociální sítě a hodnotící servery ovlivnit i jejich 

hodnocení. V prostředí sociálních médií se objevuje nový přístup k marketingu, 

společnosti vyvíjejí úsilí k získání názorových vůdců. Zaměřují se na tzv. 

influencery, kteří komunikují marketingová sdělení mezi své sledující a pomáhají 

firmám profitovat.  

Instagram se stal součástí stravovací kultury, probíhá přes něj 

komunikace mezi jednotlivci, ale i restaurace a další firmy využívají různé digitální 

prvky této sítě, snaží se přilákat spotřebitele, konzumenty, získat nové, 

konkrétnější možnosti, jak zákazníky oslovit. Zacílení a personalizace je snazší 

a důležitější než kdy předtím.  

5. Aktéři na české on-line gastronomické 

scéně 

V souvislosti s mapováním mediálního prostředí a hledáním propojenosti 

s gastronomií, blogery, kuchaři a dalšími známými tvářemi je potřeba se blíže 

soustředit na to, kdo přesně českou gastronomickou scénu v on-line prostředí 

spoluutváří. 

5.1 Blogy o jídle  

Právě tento typ blogů se zaměřením na jídlo a gastronomii můžeme 

chápat jako velmi pestré médium, ze kterého je možné sdílet obsahy na další 

místa na internetu, nejen na Facebook a Instagram, ale i napříč všemi dalšími 

sociálními médii, která umožňují vložení URL adresy, a tím pádem otevírají 

možnosti pro šíření gastronomických zážitků.344  

Podobně jako za hranicemi, tak i v českém prostředí vzniklo mnoho blogů 

o jídle (tzv. food blogů), které si většinou jejich autoři založili dříve než související 

profily na sociálních sítích. Podle archivů na blozích a z dalších dostupných 

 
344 SVÍZELA, Marek. Sociální sítě jako prostor pro sdílení gastronomických zážitků. Brno, 2015. Bakalářská 
práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních 
studií a knihovnictví. s. 19–20 
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zdrojů na internetu lze za jednoho z prvních blogerů se zaměřením na jídlo 

označit Martina Kuciela, respektive „pana Cuketku“, jehož blog o jídle funguje již 

od roku 2006.345  

S tímto tvrzením souhlasí i renomovaný český šéfkuchař Radek David, 

který Cuketku označuje za nejznámějšího blogera počátků blogování o jídle 

v Česku. Zároveň doplňuje, že další kuchaři, jeho kolegové, neměli Cuketku moc 

rádi, protože byl rýpavý, všetečný a pořád se mu něco nelíbilo. Zpětně ale 

uznává, že to byl právě on, kdo dokázal rozhýbat českou gastronomickou scénu. 

Ať už pečením chleba, tím, že lidi naučil, jak udělat kvásek, nakládáním zeleniny 

či dokonalým popisem, jak připravit v domácích podmínkách kvalitní jídlo.346 

 Sám Kuciel dodává: „blog vznikl, protože jsem neměl na internetu co číst 

a nebyl spokojený s tím, jak vypadá psaní o jídle v klasických médiích. Jsem 

velký fanda gastronomie a jako takový jsem dříve byl závislý na zahraničních 

zdrojích, četl jsem spoustu amerických food blogů a z toho vznikla touha přenést 

foodwriting i sem, do Čech, a trochu to tady „rozjet“. Snažil jsem se přejmout 

trend psaní o jídle dobře, vtipně a přístupně.”347 

Čtenáři mají na blogu prostor v komentářích a fórech, kde mezi sebou 

komunikují a sami dotvářejí obsah stránky. Zároveň se však přesunují i na různé 

sociální sítě, například na Facebook348, Instagram349 a Twitter.350  Cuketku 

sleduje na těchto sítích v součtu přes 180 000 sledujících. 

V roce 2006 vznikl také blog Šárčina škola vaření,351 který píše Šárka 

Škáchová, Gourmetklub352 Ondřeje Kaftana a blog Bistro Florentýna psaný 

 
345 Cuketka: Kdo je pan Cuketka? [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.cuketka.cz/?page_id=5 
346 DAVID, Radek, V Česku může být ‚foodblogerem’ každý. In: Lidovky.cz [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-04]. 
Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/david-v-cesku-muze-byt-foodblogerem-
kazdy.A181106_101553_dobra-chut_ape 
347 ŠMEHLÍK, David, Martin “Cuketka” Kuciel: Na internetu mi nechutnají umělé PR zprávy. 
In: 30minut.cz [on-line]. 2009 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.30minut.cz/martin-cuketka-kuciel-
na-internetu-mi-nechutnaji-umele-pr-zpravy/ 
348 KUCIEL, Martin. In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/cuketka/ Oficiální ́Facebook pana Cuketky  
349 KUCIEL, Martin. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/cuketka/?hl=cs Oficiální Instagram pana Cuketky  
350 KUCIEL, Martin. In: Twitter [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://twitter.com/cuketka?lang=cs 
Oficiální Twitter pana Cuketky  
351 Šárčina škola vaření [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://dolcevita.blog.cz/ 
352 Gurmet klub [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.gurmetklub.cz/ 

http://www.cuketka.cz/
https://www.facebook.com/cuketka/
https://www.instagram.com/cuketka/?hl=cs
https://twitter.com/cuketka?lang=cs
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Janou Florentýnou Zatloukalovou353 (dnes je tento blog přesměrovaný na web 

Kuchařka pro dceru). V roce 2008 se objevil například blog Gurmánka.354 

V letech následujících se počet blogů s gastronomickou tématikou 

výrazně zvýšil a v rozsahu této práce není možné zmínit všechny (jen do soutěže 

Food blog roku355, která vznikla v roce 2013, se jich každý rok přihlásí stovky356). 

Pokusím se však vypíchnout ty, které jsou provázané na různá sociální média, 

včetně Instagramu, a mají nejvíce sledujících.  

Jednou z těchto výrazných tváří blogové scény je Veronika Šmehlíková 

(dříve Kokešová), alias Koko, která spravuje blog Menu domů357 a za tento počin 

získala mimo jiné ocenění Křišťálová lupa v kategorii One (wo)man show.358 

Kokešová funguje na mediální scéně i jako moderátorka několika pořadů o 

vaření359 360 a do nedávna také rádiové stanice Evropa 2.361 

Juliana Fischerová mnoho let píše blog Maškrtnica362 zaměřený primárně 

na pečení, chleba a další pekařskou zábavu. Na Facebooku363 a Instagramu má 

více jak 50 000 sledujících.364 Mimo blogování moderuje ještě pořad Ve vlastní 

šťávě vysílaný na veřejnoprávním Rádiu Wave.365 

 
353 Kuchařka pro dceru: Jana Florentýna Zatloukalová [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.kucharkaprodceru.cz/ 
354 Gurmánka: První český foodblog psaný přímo z kuchyně [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
http://www.gurmanka.cz/ 
355 Tato soutěž vznikla v roce 2013 pod názvem Aperol Spritz food blog roku, v roce 2017 došlo 
k přejmenování na Food blog roku. 
356 Food blog roku: Seznam Blogů [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.foodblogroku.cz/seznam-food-blogu 
357 Menu domů [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.menudomu.cz/ 
358 Výsledky, In: Křišťálová lupa [on-line]. 2014 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://kristalova.lupa.cz/2014/vysledky/ 
359Menu domů [televizní pořad]. Televize Seznam. 2017. Dostupné z: 
https://www.televizeseznam.cz/porad/menudomu 
360Veronika Koko Šmehlíková, In: Mall.tv [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.mall.tv/veronika-koko-smehlikova 
361 KOUBOVÁ, Barbora, Moderátorka KOKO je čerstvou maminkou! Jak se její holčička jmenuje? In: Evropa 
2 [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.evropa2.cz/clanky/zivot/moderatorka-koko-je-
cerstvou-maminkou-jak-se-jeji-holcicka-jmenuje 
362 Maškrtnica [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.maskrtnica.cz/ 
363 FISCHEROVÁ, Juliana. In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/maskrtnica/ Oficiální ́Facebook Maškrtnice  
364 FISCHEROVÁ, Juliana. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/maskrtnica/?hl=cs Oficiální ́Instagram Maškrtnice  
365 FISCHEROVÁ, Juliana. Ve vlastní šťávě [rozhlasový pořad]. Radio Wave [on-line]. Dostupné z: 
https://wave.rozhlas.cz/ve-vlastni-stave-5183382 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ845CZ845&sxsrf=ALeKk01wHv6O5FmO4dLKj1ThtYF9EssPZQ:1583851151718&q=One+(wo)man+show&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw3K6goyjYuUYJwkw3LiyzTKsy1ZLOTrfQTyxOLUiBkfHlmXl5qkRWYU7yIVcA_L1VBozxfMzcxT6E4I798BysjAG1zzgNVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjysZmqkZDoAhWS-qQKHZG8BUgQmxMoATAPegQIChAD
https://www.televizeseznam.cz/porad/menudomu
https://www.facebook.com/maskrtnica/
https://www.instagram.com/maskrtnica/?hl=cs
https://wave.rozhlas.cz/ve-vlastni-stave-5183382
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Výraznou „posilou“ na blogerské scéně se v roce 2009 stála Kateřina St. 

Germain, alias My Cooking Diary.366 Mimo úspěšného blogu má od roku 2015 i 

profil na Instagramu, který dnes patří v oblasti gastronomie mezi 

nejsledovanější.367 

Jako další je třeba zmínit Markétu Pavleje, alias Kitchenette,368 která se 

stala několikanásobnou držitelkou ocenění Food blog roku369, zároveň provozuje 

úspěšný e-shop370, publikuje a společně s Kateřinou Winterovou (blog 

Culinabotanica371) vystupuje v televizním pořadu o vaření Herbář.372  

V České republice dále existuje mnoho blogů, které se detailně věnují 

výživě, správnému stravování, nutričním hodnotám. Mezi ty nejvýraznější patří 

Cukr Free Janiny Černé zaměřený na vaření bez cukru,373 Zásadně zdravě374, 

tedy blog kuchařky a výživové poradkyně Jany Králíkové, nebo Margit375, stránky 

s blogem specialistky na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové. 

Od roku 2015 běží také Slepičárna blog376, který založila Jana Vašáková 

se svým manželem. Je třeba zmínit, že Vašáková dříve působila jako redaktorka 

a šéfredaktorka377 časopisů o vaření a je autorkou několika úspěšných 

kuchařek378. Na rozdíl od mnoha dalších blogerů, kteří se do blogování o jídle 

pustili bez předchozích zkušeností, byla Vašáková již před spuštěním blogu v 

oboru velmi zaběhlá.  

 
366 ST. GERMAIN, Kateřina, O mně aneb jak vzniklo celé My Cooking Diary. In: My Cooking Diary [on-line]. 
[cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.mycookingdiary.cz/o-mne/ 
367 ST. GERMAIN, Kateřina. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/mycookingdiary.cz/?hl=cs Oficiální ́Instagram My Cooking Diary  
368 Kitchenette [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://kitchenette.cz/ 
369 Vaří u nás vítězky soutěže Food blog roku, In: Gourmet Academy [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné 
z: https://www.gourmetacademy.cz/blog/94-vari-u-nas-vitezky-souteze-food-blog-roku/ 
370 Kitchenette Shop [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.kitchenetteshop.cz/ 
371 Culina botanica [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.culinabotanica.cz 
372 Koho uvidíme v novém Herbáři [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.culinabotanica.cz/koho-uvidite-v-novem-herbari/ 
373 Cukrfree [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://cukrfree.cz/ 
374 Zásadně zdravě [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.zasadnezdrave.cz/ 
375 Margit Slimáková [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.margit.cz/blog/     
376 Slepičárna blog [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.slepicarna-blog.cz/ 
377 VAŠÁKOVÁ, Jana, In: Smart Press [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.smartpress.cz/jana-vasakova 
378 VAŠÁKOVÁ, Jana, In: Knihy Dobrovský [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
ttps://www.knihydobrovsky.cz/autori/vasakova-jana-189558 
 

https://www.instagram.com/mycookingdiary.cz/?hl=cs
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/vasakova-jana-189558
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/vasakova-jana-189558
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Nejlepším českým food blogem roku 2019379 se stali PG Foodies, tedy 

Petr a Gábina Ogurčákovi.380 Mezi další výrazné blogy, jejichž autoři zároveň 

veřejně fungují i na sociálních sítích, patří například Pěkně vypečený blog381, 

Smooth and cooking382, Bju kitchen383, Taste of Prague384, Cat and Cook385, 

MamaChef386 a KarolinaFour387. 

5.2 Další vlivní na české gastronomické on-line scéně 

Většina českých blogerů není v gastronomii profesionálně vzdělaná, 

označují se spíše za „foodies” nebo milovníky dobrého jídla. Mimo nich ale dnes 

na internetu, respektive na sociálních sítích, figuruje celá řada dalších, kteří se 

profesně zabývají gastronomií, přidávají příspěvky právě se stravováním spojené 

a skrze své hojně sledované profily působí na mnoho dalších uživatelů. Mezi 

výrazné osobnosti z řad profesionálních kuchařů patří například Přemek Forejt, 

na Instagramu388 má více než 150 000 sledujících, nebo Jan Punčochář389 a 

Radek Kašpárek390, kteří mají celkově další stovky tisíc sledujících. 

Dalšími výraznými osobnostmi na české gastronomické, ale zároveň i 

mediální scéně jsou Zdeněk Pohlreich a Roman Vaněk. Zatímco Vaněk 

vystudoval na kuchaře až kvůli Pražskému kulinářskému institutu, Pohlreich je v 

oboru kovaný celý život a spoluvlastní několik restaurací.391 Oba kuchaři vydali 

 
379 Výsledky, In: Food blog roku [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.foodblogroku.cz/vysledky/vysledky-2019     
380 PG Foodies [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: ttps://www.pgfoodies.com/ 
381 Pěkně vypečený blog [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.peknevypecenyblog.cz/ 
382 Smooth Cooking [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.smoothcooking.cz/ 
383 Bju Kitchen [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.bjukitchen.cz/ 
384 Taste of Prague, In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/tasteofprague/?hl=csOficiální ́Instagram Taste of Prague  
385 Cat and Cook [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://catandcook.cz 
386 Mama Chef [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://mamachef.cz 
387 Karolína Four [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://karolinafour.cz 
388 FOREJT, Přemek. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/premekforejt/?hl=cs Oficiální Instagram Přemka Forejta 
389 PUNČOCHÁŘ, Jan. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/jan_puncochar_chef/?hl=cs Oficiální Instagram Jana Punčocháře  
390 KAŠPÁREK, Radek. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/kasparekradek/?hl=cs Oficiální Instagram Radka Kašpárka  
391 Zdeněk Pohlreich má v současnosti podle serveru podnikatel.cz podíl ve třech společnostech, které 
provozují restaurace Netxt Door, Divinis a Café Imperiál.  

https://www.instagram.com/tasteofprague/?hl=cs
https://www.instagram.com/premekforejt/?hl=cs
https://www.instagram.com/jan_puncochar_chef/?hl=cs
https://www.instagram.com/kasparekradek/?hl=cs
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mnoho úspěšných392 kuchařských knih393 a objevili se v několika televizních 

pořadech (nejen) o vaření.394 395  

Důležité je zmínit také Kamilu Rundusovou, která vystupuje pod 

pseudonymem Kamu.396 Vystudovala hotelovou školu, získala zkušenosti v 

restauracích po celém světě, namátkou u Jamieho Olivera nebo v michelinské 

La Degustation Bohême Bourgeoise397 a velmi úspěšná je i na sociálních sítích. 

Na Facebooku398 a Instagramu ji sleduje více než 300 000 uživatelů.399 Zároveň 

je autorkou několika kuchařek400 a hvězdou televizních cestopisů, respektive 

pořadů o vaření.401 402 

V českém mediálním prostředí se pohybují i další osobnosti, které jsou 

velmi zainteresované v gastronomii, ale přitom nejsou přímo vyučenými kuchaři. 

Velmi výrazně takto skrze své podcasty403, knihy404 a sociální sítě405 zasahuje 

veřejnost „foodie“ Lukáš Hejlík.406 Zmínit ale musím také Kristinu Nemčkovou,407 

nejmladší vítězku soutěže Masterchef,408 která získala ocenění Czech Social 

Awards ve speciální kategorii Social Special Award za výjimečné působení na 

sociálních sítích a zařadila se tak mezi důležité osobnosti českých sociálních 

 
392 Zdeněk Pohlreich: Knihy [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.zdenekpohlreich.cz/knihy/ 
393 VANĚK, Roman, In: Knihy Dobrovský [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/vanek-roman-151495 
394 POHLREICH, Zdeněk, In: ČSFD [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.csfd.cz/tvurce/51515-zdenek-pohlreich/ 
395 VANĚK, Roman, In: ČSFD [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/79348-
roman-vanek/ 
396 O autorce, In: Chefkamu.cz [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.chefkamu.cz/o-autorce/ 
397 Tamtéž. 
398 RUNDUSOVÁ, Kamila. In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/chefkamu/?fref=tsOficiální Facebook Kamily Rundusové  
399 RUNDUSOVÁ, Kamila. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/chefkamu/ Oficiální Instagram Kamily Rundusové  
400 ČTK. Kuchařky a zdravý životní styl. Jaké knihy táhnou? In: Lidovky.cz [on-line]. 2018 [cit. 2020-05-04]. 
401 Kamu v Mexiku [televizní pořad]. Česká televize. 2018. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12021754333-kamu-v-mexiku/dily/ 
402 Kamu ve Vietnamu, In: ČSFD [on-line databáze]. 2018 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.csfd.cz/film/430165-kamu-ve-vietnamu/komentare/ 
403 HEJLÍK, Lukáš. Gastromapa Lukáše Hejlíka 111 [podcast]. Spotify [on-line]. 2019 Dostupné z: 
https://open.spotify.com/show/2YNHGWpg46nW4dythNF8us 
404 HEJLÍK, Lukáš, 2019. 365: gastromapa Lukáše Hejlíka. Praha: Došel karamel. ISBN 978-80-9069606-8. 
405 HEJLÍK, Lukáš. In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/gastromapalh/ Oficiální Facebook Gastromapy Lukáše Hejlíka  
406 HEJLÍK, Lukáš. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/lukashejlik/?hl=cs Oficiální Instagram Lukáše Hejlíka  
407 NEMČKOVÁ, Kristina. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/made_by_kristina/?hl=cs Oficiální Instagram Kristiny Nemčkové  
408 BUDÍNSKÝ, Libor, Vítězka MasterChef Kristína Nemčková: Kuchařina je dřina. I proto dominují muži. 
In: Lidovky.cz [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.denik.cz/spolecnost/kristina-
nemckova-masterchef-recept-veprove-houbach-tarhona-kucharka-upgrade.html 

https://www.facebook.com/chefkamu/?fref=ts
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https://open.spotify.com/show/2YNHGWpg46nW4dythNF8us
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médií409, nebo Olivera Papeho,410 taktéž soutěžícího z televizní reality show, 

který je velmi aktivní na Instagramu.  

Zmínit je potřeba také Hanku Zemanovou411 a Kateřinu Winterovou412, 

které naučily jíst Čechy biopotraviny. Winterová se navíc věnuje osvětě v návratu 

starých odrůd ovoce, zeleniny a domácímu vaření v televizním pořadu Herbář413, 

a to již sedm sezon, ale také na blogu i Instagramu. 

5.3 Postavení vlivných z gastronomie na mediální scéně 

Některé výše zmíněné osobnosti z gastronomie se dostaly do zcela 

nových prostředí a jejich význam začal být vnímán jako celospolečenský. 

Například v prestižním žebříčku časopisu Forbes, který zmiňuje třicítku českých 

talentů, se mezi vědci, fyziky, manažery a umělci v posledních letech objevili 

Kamila Rundusová,414 Kristina Nemčkovová415 nebo Přemek Forejt.416 

Jejich přesah do mediálního prostředí může být skrze publikace a knihy, 

které vydávají. Například Veronika Kokešová, Jana Vašáková či Zdeněk 

Pohlreich za sebou mají několik kuchařských knih.  

Další se objevují v tištěných médiích, tematických časopisech o jídle, nebo 

životním stylu. Lze zmínit například Lukáše Hejlíka a Markétu Pavleje, jejichž tipy, 

 
409 MEDIAGURU, Czech Social Awards: Ceny mají Nováčková, Votíková nebo Kovy. In: MediaGuru [on-
line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/11/czech-social-awards-
ceny-maji-novackova-votikova-nebo-kovy/ 
410 PAPE, Oliver. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z:  
https://www.instagram.com/_oliverpape_/?hl=cs Oficiální Instagram Olivera Papeho  
411 Hana Zemanová: Bio kuchařka [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: http://www.biokucharka.cz 
412 Culina botanica [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.culinabotanica.cz 
413 Herbář [televizní pořad]. Česká televize. Režie Jaroslav Včela. 2013. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10614805433-herbar/7070-herbar/ 
414Kamila Rundusová, In: Forbes: 30 pod 30 [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
http://www.forbes.cz/30pod30-2016/25-rundusova 
415 Kristina Nemčková, In: Forbes: 30 pod 30 [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: ttps://30pod30-
2020.forbes.cz/kristina-nemckova/ 
416 Přemek Forejt, In: Forbes: 30 pod 30 [on-line]. 2016 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
http://www.forbes.cz/30pod30-2016/9-forejt 
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recepty a doporučení se objevily v časopisu F.O.O.D417, Kamilu Rundusovou418 

a Martina Kuciela419 v souvislosti s časopisem Apetit.  

Renomovaní šéfkuchaři Roman Paulus,420Jan Punčochář421 a Radek 

David422 zase dlouhou dobu přispívají na server Lidovky.cz. Juliana Fischerová 

spolupracuje s Radiem Wave423 a známý gurmet Pavel Maurer pravidelně 

glosuje pro Radiožurnál.424 

Je stále častější, že vlivní z gastronomické sféry se v mediálním prostředí 

vyjadřují i k tématům, která nejsou úzce spjata s vařením jídla a recepty. Nebojí 

se kriticky vystoupit i v obecnějších rovinách. 

Například Zdeněk Pohlreich se během krize související s výskytem 

nového typu koronaviru v pořadu Prostor X vyjádřil k aktuálnímu dění 

v celospolečenském kontextu: „Z dopadů virové choroby COVID-19 strach 

nemám, bude to ale pro společnost velká facka. Žili jsme příliš lehkovážně, 

mysleli jsme, že si můžeme všechno koupit, a řešili jsme nepodstatné věci.“ Dále 

mírnil obavy, že by si lidé zvykli na zavřené hranice a jiné zákazy: „Češi nejsou 

hloupí a budou chtít získat zpět svobodu, na kterou jsou zvyklí.“ Změnit se ale 

podle Pohlreicha bude muset Evropská unie, která nemůže fungovat stejným 

způsobem jako teď. Ustoupit bychom měli taky od tlaku na zelenou politiku.425 

Roman Vaněk se v jednom z rozhovorů, ve kterém reagoval na vlastní 

zkušenost, kdy v dospělosti dodělával studium oboru kuchař / číšník, pro změnu 

 
417 FOOD, In: Facebook [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z:  https://www.facebook.com/casopisFOOD/ 
Oficiální Facebook časopisu Food  
418 Apetit [on-line], Praha: Burda, 2017, 1214-5599. cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
http://burda.cz/cs/apetit/apetit-112017 
419 Apetit [on-line], Praha: Burda, 2014, 1214-5599. cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.apetiton-
line.cz/zastery 
420 PAULUS, Roman, Medvědí česnek, rostlina nabitá energií. Kde roste a co s ním? In: Lidovky.cz [on-line]. 
2018 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: Medvědí česnek, rostlina nabitá energií. Kde roste a co s ním? 
421 PUNČOCHÁŘ, Jan, Čočkové hody z toho, co dům dá. Jak na salát poradí Jan Punčochář. 
In: Lidovky.cz [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/jan-
puncochar.K438035 
422 DAVID, Radek, Kam se v dnešní době ubírá restaurační byznys? In: Lidovky.cz [on-line]. 2019 [cit. 2020-
05-04]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/jan-puncochar.K438035 
423 FISCHEROVÁ, Juliana. Ve vlastní šťávě [rozhlasový pořad]. Radio Wave [on-line]. Dostupné z: 
https://wave.rozhlas.cz/ve-vlastni-stave-5183382 
424 MAURER, Pavel. Glosa Pavla Maurera [rozhlasový pořad]. Radiožurnál [on-line]. Dostupné z: 
https://radiozurnal.rozhlas.cz/glosa-pavla-maurera-6199740 
425 STRAKATÝ, Čestmír. Zdeněk Pohlreich: Hrozí nám krach, je to jako za války a sliby vlády stačí. 
Je to budíček, kecy teď půjdou stranou. In: Prostor X [on-line pořad]. Reflex [on-line]. 2020. Dostupné z: 
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/100382/zdenek-pohlreich-hrozi-nam-krach-je-to-jako-za-valky-a-
sliby-vlady-nestaci-je-to-budicek-kecy-ted-pujdou-stranou.html 

https://www.facebook.com/casopisFOOD/
https://wave.rozhlas.cz/ve-vlastni-stave-5183382
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/100382/zdenek-pohlreich-hrozi-nam-krach-je-to-jako-za-valky-a-sliby-vlady-nestaci-je-to-budicek-kecy-ted-pujdou-stranou.html
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/100382/zdenek-pohlreich-hrozi-nam-krach-je-to-jako-za-valky-a-sliby-vlady-nestaci-je-to-budicek-kecy-ted-pujdou-stranou.html
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nechal slyšet, že školství v Česku je jedna obrovská systémová chyba, na což 

začneme doplácet. A razantně se ohradil proti tomu, jak si někteří politici před 

volbami pro získání lepších čísel chtějí fotit s veřejně známými osobnostmi.426  

Na druhou stranu je třeba zmínit, že to byl právě Vaněk, který určitou dobu 

podporoval Andreje Babiše.427 Zatímco Zdeněk Pohlreich se v kontrastu na 

veřejnosti proti Babišovi naopak několikrát kriticky vyjádřil, a to v souvislosti s 

elektronickou evidencí tržeb, kterou označil za diskriminaci části podnikatelů, 

včetně jeho samotného.428  

Pohlreich se zároveň v jednom z dalších rozhovorů na DVTV nechal 

slyšet, že internet není mediální prostor, protože nemá jasné hranice, nedá se 

dobře kontrolovat. Srovnával jej například s chodem novin, do kterých, na rozdíl 

od internetu, nemůže psát každý, ale pouze odborník, který danou práci získá. 

Na internetu se tedy podle Pohlreicha k různým tématům vyjadřuje mnoho lidí, 

kteří v nich nejsou experti, což může mít i negativní dopady.429 

Představené příklady z mediálního prostředí tedy dokreslují, jak se 

osobnosti, které by se měly vyjadřovat primárně ke gastronomii, zároveň vyjadřují 

nejen k ní, ale i k tématům dalším. Roli přitom hraje tzv. celebritizace, které se 

stávají součástí a kterou jsem blíže popsal v bodu 4.2.5. 

 
426 STRAKATÝ, Čestmír. Roman Vaněk: Školství produkuje odpad a brzy na to doplatíme, systém 
je zvrácený, kuchaři pak neumí vařit. In: Prostor X  [on-line pořad]. Reflex [on-line]. 2020. Dostupné z: 
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/99289/roman-vanek-skolstvi-produkuje-odpad-a-brzy-na-to-
doplatime-system-je-zvraceny-kuchari-pak-neumi-varit.html 
427 DRAGOUN, Roman, Osobnosti proti Babišovi. Opustili ho i mnozí z těch, které ANO vydává za příznivce. 
In: Aktuálně.cz [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/osobnosti-se-odvraci-od-babise-proti-nemu-jsou-i-ti-ktere-
hn/r~275601b092a311e9b2a00cc47ab5f122/ 
428 BESSER, VILÉM B, Zdeněk Pohlreich zuří: EET je diskriminace části podnikatelů. In: Forum 24 [on-line]. 
2015 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.forum24.cz/zdenek-pohlreich-zuri-eet-je-diskriminace-casti-
podnikatelu/ 
429 VESELOVSKÝ, Martin. Pohlreich: Mladí pořád rádi zajdou na českou prasárnu. Ano, šéfe už mě 
nebavil. In: Interview DVTV [televizní pořad]. DVTV [on-line]. 30.7.2018. Dostupné z: 
https://video.aktualne.cz/dvtv/pohlreich-ano-sefe-uz-me-nebavilo-mit-hospodu-je-
internetovy/r~5a2ac9be8f2e11e8b52aac1f6b220ee8/ 

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/99289/roman-vanek-skolstvi-produkuje-odpad-a-brzy-na-to-doplatime-system-je-zvraceny-kuchari-pak-neumi-varit.html
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/99289/roman-vanek-skolstvi-produkuje-odpad-a-brzy-na-to-doplatime-system-je-zvraceny-kuchari-pak-neumi-varit.html
https://video.aktualne.cz/dvtv/pohlreich-ano-sefe-uz-me-nebavilo-mit-hospodu-je-internetovy/r~5a2ac9be8f2e11e8b52aac1f6b220ee8/
https://video.aktualne.cz/dvtv/pohlreich-ano-sefe-uz-me-nebavilo-mit-hospodu-je-internetovy/r~5a2ac9be8f2e11e8b52aac1f6b220ee8/
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5.4 Instagram (a další sociální média) vs. gastronomické 

trendy v českém prostředí 

I na „českém“ Instagramu lze dohledat často používaná označení 

související s gastronomií.430 Například hashtag #recepty431 má 360 tisíc 

označení, #avokado432 téměř 300 tisíc, #mnam více jak 290 tisíc, #jidlo přes 220 

tisíc433, #dnesjim 220 tisíc, a #snidane 230 tisíc označení.434  

Zároveň na této sociální síti funguje mnoho uživatelů, kteří jsou zaměření 

primárně na jídlo a gastronomií na sociálních sítích se i živí. Několik vybraných 

jsem zmínil na začátku této kapitoly.  

Lukáš Hejlík, autor projektu Gastromapa a známý český foodie, na 

konferenci 30 let svobody v Senátu ČR pronesl, že popularita a zájem o dobré 

jídlo se v českých regionech výrazně zlepšily, což registruje i skrze zvýšenou 

aktivitu a zpětnou vazbu, kterou dostává od lidí na jednotlivé podniky, které 

doporučuje přes sociální sítě Facebook a Instagram.435 

O provázanosti sociálních sítí a reálného běhu restaurace mluví dále 

například člen marketingového týmu restaurací Ambiente a fotograf Jan Zima. 

Tvrdí, že při promování jednotlivých podniků marketingový tým používá 

kombinaci obsahu spontánního a plánovaného. Nejde o kvalitu fotografie, ale 

spíše o emoce, které z ní vyzařují, a spontánní obsah má většinou větší 

úspěch.  Velmi často se také stává, že na sociálních sítích zveřejní 

jednoduchou fotku nějakého jídla z denní nabídky a do podniku se nahrnou 

 
430 #gastronomie, In: TagsFinder [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.tagsfinder.com/cs-
cz/related/gastronomie/ 
431 #recepty, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/explore/tags/recepty/?hl=cs 
432 #vecere, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z:  
https://www.instagram.com/explore/tags/vecere/?hl=cs 
433 #jidlo, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z:  
https://www.instagram.com/explore/tags/jidlo/?hl=cs 
434 #avokado, In: Instagram [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/explore/tags/avokado/?hl=cs 
435 Konference 30 let svobody v Senátu Parlamentu ČR [televizní pořad]. Česká televize. 15. 11. 2019, 
40:00. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000384-konference-30-let-svobody-v-senatu-parlamentu-
cr/219254002190007-gastronomie. 33:00 až 34:00 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000384-konference-30-let-svobody-v-senatu-parlamentu-cr/219254002190007-gastronomie
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000384-konference-30-let-svobody-v-senatu-parlamentu-cr/219254002190007-gastronomie
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davy, které si dané jídlo chtějí dát. Toto je podle Zimy důkazem vlivu, který 

sociální média na šíření trendu mají.436  

Podle průzkumu, který realizovala Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků ČR (AMSP ČR) v květnu 2019, digitalizaci v oblasti služeb představují 

především on-line rezervace a právě využívání sociálních médií. Avšak 

gastronomický segment jako takový v tomto procesu inovování pokulhává. 

Zatímco český zákazník, který podniky navštěvuje, patří ve využívání moderních 

technologií k nejpokrokovějším v Evropě, u české gastronomie, restaurací, barů 

a dalších podniků je tomu naopak.437  

Společnost AMBI CZ, která vlastní 23 restaurací a dalších 

gastronomických podniků po celé České republice438, na svém blogu zveřejnila 

trendy, které podle vybraných šéfkuchařů, novinářů a dalších odborníků budou 

hýbat v roce 2020 gastronomickou scénou. Nechybí mezi nimi například 

udržitelnost (zero waste), která ovlivní jak dění v restauracích, tak i 

potravinářský průmysl. Dále pak zaměření se na kompostování, nákupy v 

ekologických baleních, změnu jednorázových plastů za vratné, fermentování 

zeleniny a výroba kvašených nápojů jako je kombucha.439  

Jak dále pokračuje Jan Zima, sdílení fotografií jídla je módní záležitostí: 

„Nikoho ještě před pár lety nenapadlo, že k nám budou chodit hipsteři na 

sekanou, fotit si ji a chlubit se na Instagramu. Průměrně nám za týden přibude 

okolo dvou set až tří set fanoušků a ani nemusíme být bůhvíjak aktivní. 

Samozřejmě podporujeme zapojení našich fanoušků tím, že asi jednou za 

měsíc děláme alba z jejich fotek. Tohle funguje, každý rád vidí, že si jeho fotky 

 
436 KVITOVÁ, Klára, Honza Zima: Na sociálních sítích jsou nejdůležitější emoce. In: Jídlo a radost [on-line]. 
2016 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/honza-zima-na-socialnich-
sitich-jsou-nejdulezitejsi-emoce/ 
437 KRATOCHVÍLOVÁ, J., Digitální inovace v gastronomii přinášejí větší komfort pro hosta i samotné 
gastronomy. In: Asociace malých a středních podniků [on-line]. 2019 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
http://amsp.cz/digitalni-inovace-v-gastronomii-prinaseji-vetsi-komfort-pro-hosta-i-samotne-gastronomy-2/ 
438 AMBIENTE, V našich podnicích měníme jídlo v zážitek. Náš catering za vámi přijede kamkoli a dobré 
maso pro váš podnik dodá Amaso. In: Ambiente [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
https://www.ambi.cz/nase-podniky/ 
439 DATINSKÁ, Blanka, 11 trendů na rok 2020. In: Jídlo a radost [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-04]. Dostupné 
z: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/11-trendu-na-rok-2020/ 
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někdo všimne. Odpovídám na každý komentář a zprávu. Každý správce dělá 

úplný servis své stránky.“440 

V souvislosti s tvorbou trendů se objevuje také nové slovní spojení 

„Fast good“. Tento aktuální přístup k přípravě jídla „do ruky“ má být odpovědí 

na stoupající náročnost zákazníků, kteří hledají způsob, jak se najíst  rychle a 

přitom kvalitně a zdravě, což souvisí se vznikem malých bister, která mají 

konkurovat velkým řetězcům s rychlým občerstvením a nabízet menu s sebou 

připravené z vysoce kvalitních, nejlépe regionálních a ekologicky 

vypěstovaných surovin.441 

Sanjiv Suri, prezident a generální ředitel společnosti Zátiší Group, která 

denně servíruje tisíce jídel po celé České republice, ale doplňuje, že v souvislosti 

s kvalitní alternativou rychlého občerstvení je na trhu stále velká mezera. 

Zároveň apeluje na větší udržitelnost a lokálnost v oblasti gastronomie. Nicméně 

v českém prostředí vnímá sílící popularitu „zero waste“ smýšlení a tendence 

směrem k rostlinné stravě, která není tolik zatížená konzumací masa.442 

Nabízí se tedy otázka, zda se výše zmíněné již začalo projevovat na 

sociálních sítích, zda trendy a tendence, o kterých jsem v práci psal, 

zaregistrovali uživatelé Instagramu, a to jak ti z řad vlivných v oblasti 

gastronomie, tak i ti úplně běžní. A jak na to celé (ne)reagovaly české časopisy 

o vaření.  

 
440 KVITOVÁ, Klára, Honza Zima: Na sociálních sítích jsou nejdůležitější emoce. In: Jídlo a radost [on-line]. 
2016 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/honza-zima-na-socialnich-
sitich-jsou-nejdulezitejsi-emoce/ 
441 DATINSKÁ, Blanka, 11 trendů na rok 2020. In: Jídlo a radost [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-04]. Dostupné 
z: https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/11-trendu-na-rok-2020/ 
442  Konference 30 let svobody v Senátu Parlamentu ČR [televizní pořad]. Česká televize. 15. 11. 2019, 
40:00. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000384-konference-30-let-svobody-v-senatu-parlamentu-
cr/219254002190007-gastronomie. s. 31:30–33:00 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000384-konference-30-let-svobody-v-senatu-parlamentu-cr/219254002190007-gastronomie
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000384-konference-30-let-svobody-v-senatu-parlamentu-cr/219254002190007-gastronomie
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6. Instagram jako prostředek pro šíření 

trendů v gastronomii  

Teoretická část této práce popisuje tvorbu gastronomického obsahu na 

internetu a jeho monetarizace, resp. na sociálních médiích s důrazem na sociální 

síť Instagram. 

Na danou problematiku se nyní zaměřím více prakticky. Mojí ambicí je na 

základě provedeného výzkumu nabídnout model, který blíže představí, jaký vliv 

může mít sociální síť Instagram při šíření trendů v gastronomii, a to zejména 

v České republice. 

Rozhodl jsem se pracovat s kombinovanou formou analýzy. Hlavní 

složkou výzkumu je dotazník určený běžným uživatelům sociálních sítí, kteří 

aktivně využívají právě Instagram.  

Ten doplňují rozhovory s „vlivnými“ uživateli Instagramu v souvislosti 

s gastronomií, dotazník určený zástupcům supermarketů působícím na českém 

trhu a analýza mediálního prostoru věnovaná vybraným trendům, které se 

objevují na Instagramu a v českých časopisech o vaření. Pro kompletní pohled 

na danou problematiku se nabízí i srovnání s rádiem, televizí atd. To však již není 

v rozsahu práce možné (viz limity výzkumu, bod číslo 6.3). 

Cílem výzkumu je získat názory od běžných uživatelů Instagramu, kteří se 

na danou problematiku dívají z pozice konzumentů informací, a pohled přímých 

aktérů, kteří gastronomickou sféru na českém Instagramu pomáhají utvářet, patří 

k hojně sledovaným.   

Důležité je zjistit i to, co si myslí zástupci supermarketů, tedy společností, 

které určují, co je dnes na pultech obchodů a s vlivnými na sociálních sítích 

spolupracují. Pro ucelený pohled může být zajímavé i srovnání trendů v 

gastronomii, o kterých se píše v časopisech o vaření a na Instagramu.  

Hlavním cílem praktické části je získat odpověď na otázku: Funguje 

Instagram jako prostředek pro šíření trendů v gastronomii? Případně jak? 
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6.1 Výzkum uživatelů i tvůrců na Instagramu 

Tato kapitola se soustředí na analýzu chování běžných uživatelů 

Instagramu, jejich názory týkající se jídla, zejména v souvislosti s danou sociální 

sítí a problematikou sdílení. Výzkum slouží k pochopení toho, jak uživatelé 

reagují na různé trendy, témata spojená s gastronomií, a jak informace 

z Instagramu ovlivňují jejich rozhodování i v běžných životech. Potřebná data 

jsou nasbírána skrze on-line strukturovaný dotazník distribuovaný na sociálních 

sítích.  

Další součástí výzkumu je pasáž věnovaná aktivním tvůrcům obsahů, kteří 

se na Instagramu pohybují v gastronomické oblasti a mají desítky tisíc 

sledujících. V rámci strukturovaných rozhovorů zjišťuji, zda se z hojně 

sledovaných a vlivných osob české „food“ sféry nestali v podstatě „novodobí 

gastronomičtí novináři", zda doporučení, která dávají, ovlivňují konečná 

rozhodnutí jejich sledujících, a jak se podle nich mění svět gastronomie v Česku. 

Vstupním kritériem v dotazníku určeném „běžným“ uživatelům sociálních 

sítí bylo, aby měli aktivní profil na Instagramu. Dotazník byl šířen skrze veřejné 

profily, které na sítích spravuji. Celkově se podařilo získat odpovědi 1143 

respondentů.  

V rámci rozhovorů s tvůrci jsem vyzpovídal čtyři vlivné uživatele 

„gastronomické sféry“ na českém Instagramu: Lukáše Hejlíka, Kateřinu St. 

Germain (My Cooking Diary), Janu Králíkovou (Zásadně zdravě) a Janu 

Vašákovou (Slepičárna blog).  V rámci rozsahu práce nebylo možné realizovat 

rozhovory se všemi tvůrci, proto jsem zvolil pouze kombinaci těchto čtyř, kdy 

každý zastupuje mírně odlišnou část gastronomické sféry (viz detailnější popis 

v bodu 6.1.4). 

6.1.1 Uživatelé Instagramu vs. fenomén jídla a sdílení 

Při výzkumu byla využita výzkumná metoda dotazování, kvantitativní 

strukturovaný dotazník zaměřený na širokou skupinu uživatelů sociální sítě 

Instagram. Tak bylo možné získat odpovědi na to, jak česká společnost, 

respektive uživatelé Instagramu, vnímají fenomén jídla a sdílení, jak reagují na 
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různé trendy, témata spojená s gastronomií. Zda příspěvky a tendence, se 

kterými jsou na Instagramu konfrontováni, ovlivňují jejich rozhodování i v 

běžných životech. 

Roman Kozel, odborník na marketingové výzkumy, popisuje kvantitativní 

výzkum jako vhodný přístup, pokud se zabýváme něčím, co již proběhlo nebo se 

děje v současnosti. Cílem je získat měřitelné údaje od vybraného vzorku obyvatel 

a pochopit, jak nahlížejí na určitou problematiku.443 Kvantitativní dotazníkové 

šetření bylo v rámci diplomové práce zvoleno jako vhodné pro získání velkého 

množství odpovědí na konkrétní otázky týkající se gastronomie na Instagramu. 

Šetření proběhlo přes internet, výzkum jsem sestavil a mezi uživatele 

rozšířil přes volně dostupnou aplikaci společnosti Google určenou pro správu 

průzkumu (Google Forms). Na Facebooku jsem dotazník sdílel skrze profil 

@skodanevarit a na Instagramu byl využit kanál @martin_skoda. Touto cestou 

jsem získal odpovědi zejména od mých sledujících a dalších, mezi které odkaz 

na dotazník tito sledující rozšířili. 

Cílem výzkumu bylo zjistit pohled aktivních uživatelů sociální sítě 

Instagram na zkoumané téma, proto byli do dotazníku zahrnuti pouze aktivní 

uživatele sociálních sítí, respektive Instagramu. 

Skrze on-line dotazování se podařilo dosáhnout značné adresnosti. 

Vstupním kritériem bylo, aby uživatel, který v rámci sociálních sítí narazil na 

příspěvek vyzývající k zapojení do výzkumu, aktivně používal sociální síť 

Instagram.  

Dotazník byl šířen skrze veřejné profily s gastronomickou tématikou, které 

na sítích spravuji444. Je možné, že tento postup mohl částečně ovlivnit výsledky 

šetření, v odpovědích se častěji objevovalo mé jméno a respondenti, kteří se 

rozhodli do výzkumu zapojit, měli obecně bližší vztah k jídlu.  

 
443 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 
techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). 
ISBN 802470966x. s. 120–125 
444 Na Facebooku jsem dotazník sdílel skrze profil @skodanevarit a na Instagramu byl využit kanál 
@martin_skoda. 
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Celkově se do výzkumu podařilo získat odpovědi 1143 respondentů. 

Přesněji 912 žen a 150 mužů, zbylých 90 dotázaných pohlaví sdělit odmítlo. 

Na základě sdílení přes sociální síť Facebook a Instagram bylo možné 

dotazník zacílit pouze na uživatele, kteří jsou na zmíněných platformách aktivní. 

On-line metoda dotazování bez osobní přítomnosti tazatele a nemožnosti přímo 

ovlivnit respondenta doplnila výzkumu větší nestrannost.445 

Podle poznatků Romana Kozla třídění respondentů na ty, kteří jsou dané 

problematiky znalí, mající k ní vztah, minimalizuje riziko zkreslení získaných dat 

u výzkumných otázek, potažmo celého výzkumu.446  

Skrze filtrační otázky v průběhu výzkumu byl zkoumaný vzorek 

několikanásobně třízen a upravován. Na začátku byli uživatelé rozděleni na ty, 

kteří aktivně používají sociální síť Instagram, a kteří ne. Hned první filtrační 

otázka, týkající se aktivní přítomnosti na Instagramu, tak několik respondentů 

vyloučila z výzkumu.   

Graf. č. 1 První filtrační otázka. Složení zkoumaného souboru respondentů podle toho, zda 

využívají sociální síť Instagram. 

 

V dalších sekcích dotazníku se některé otázky týkaly pouze respondentů, 

kteří potvrdili znalost daného tématu. Pokud respondent odpověděl například na 

otázku „Inspirovali jste v posledním roce při vaření receptem, návodem či tipem 

 
445 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ, 2011. Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu. Praha: Grada. Expert (Grada). 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. s. 177–178 
446 Tamtéž. s. 210 
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někoho jiného?“, „ano“, následovala detailnější doplňující otázka, která měla 

přiblížit, kde konkrétně inspiraci získal, pokud však respondent odpověděl „ne“, 

byl automaticky přesměrován na následující sekci dotazníku, kde se již řešila 

odlišná problematika. Celé znění dotazníku naleznete v příloze číslo 6 této práce. 

Více než 85 % respondentů přiznalo, že sociální síť Instagram používá na 

denní bázi, aplikaci si dokonce otevře několikrát denně. Podle dalších zjištění 

však téměř nikdo z dotázaných tuto aplikaci nemá primárně k tomu, aby sdílel 

svůj vlastní obsah. Více než 50 % dotázaných zejména pozoruje to, co se na 

Instagramu děje, co sdílejí ostatní. Pro 45,2 % je důležitá kombinace obojího, 

tedy jak sdílení, tak i pozorování. 

Graf. č. 2 Složení zkoumaného souboru respondentů podle toho, jakou formou primárně využívají 

sociální síť Instagram 

 

Z celkového počtu dotázaných mělo 4,1 % základní vzdělání, 5,4 % 

vzdělání středoškolské bez maturity, či vyšší odborné. Téměř 40 % respondentů 

pak uvedlo středoškolské vzdělání s maturitou. Nejvyšší počet dotázaných měl 

vysokoškolské vzdělání, a to přesně 45,8 %. 

Nejčastější věk respondentů se pohyboval v rozpětí 21 až 30 let, jednalo 

se o 55,9 %. Nejmenší věkovou skupinu utvořili lidé starší 56 let, bylo jich pouze 

1,1 %. Nejvyšší počet odpovědí byl zároveň zaznamenán od uživatelů z 

velkých měst, se 100 000 a více obyvateli, celkově 479 (45,1 %) odpovědí. Velké 

množství respondentů, více než 30 %, bylo z menších měst do 100 000 obyvatel.  

Respondentů žijících na vesnici do 3000 obyvatel a méně bylo 22,2 %. 
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Pro 87,9 % dotázaných je prostředí na Instagramu inspirativní a 

v posledním roce na této sítí objevilo něco, co je zaujalo. Více než 75 % 

respondentů se během posledního roku na Instagramu inspirovalo dokonce více 

než jednou.  

Graf. č. 3 Složení zkoumaného souboru respondentů podle toho, jak inspirativní pro ně sociální 

síť Instagram byla v posledním roce 

 

Dále 510 (54, 7 %) respondentů poznamenalo, že doporučení, kterým se 

za posledních 12 měsíců inspirovali, přišlo od někoho z gastronomické sféry, 

uživatelů, jejichž obsah na Instagramu je spojen primárně s jídlem, tedy od 

různých kuchařů, „foodies“ a dalších „vlivných“ z oblasti jídla.  

Graf. č. 4 Složení zkoumaného souboru respondentů podle toho, kde získávají na sociální síti 

Instagram inspiraci 
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Většina respondentů má obecně pozitivní vztah k jídlu, 775 (71,1 %) z nich 

jídlo chápe dokonce jako součást kultury, 72,8 % sleduje příspěvky s tématikou 

jídla na sociálních sítích a 66,9 % na jídlo chodí do restaurací a dalších podniků. 

Více než třetina respondentů, konkrétně 402 (37, 9 %) osob, se zajímá o to, jakou 

má jídlo výživovou hodnotu, a snaží se stravování řešit do hloubky. Celkově 755 

(71,1 %) dotázaných pak doma vaří velmi často.  

Na druhou stranu pouze 0,7 % dotázaných bere jídlo jako palivo a nemá 

k němu žádný bližší vztah a 17 respondentů doma téměř nevaří.  

Pro respodenty jsou atraktivní příspěvky související s tématikou jídla, 

které se na této sociální síti objevují. Na škále od 1 do 5, kdy číslo 5 znamenalo 

maximální zájem o tyto příspěvky, se kladně vyjádřila většina dotázaných.  

Graf. č. 5 Složení zkoumaného souboru respondentů podle toho, jaký vztah mají k příspěvkům 

týkajících se jídla na Instagramu 

 

Více než 97 % respondentů se v posledním roce někým dalším inspirovalo 

při vaření. Téměř 85,3 %, 882 uživatelů, poznamenává, že to bylo přímo na 

Instagramu, a 40 %, tedy 408 uživatelů, se inspirovalo na sociálních sítích, avšak 

mimo Instagram. Velmi důležitou roli plní také kuchařské knihy, podle kterých si 

uvařilo přes 63,4 % dotázaných. Tradiční média se stala zdrojem inspirace pro 

130 (12,6 %) dotázaných uživatelů. 

Celkově 757 (84,2 %) respondentů získalo inspiraci, doporučení a tipy na 

to, co si uvařit na Instagramu, přímo od uživatelů z gastronomického prostředí. 

  



 

 83 

Graf. č. 6 Složení zkoumaného souboru respondentů podle toho, kdo je na Instagramu inspiruje 

při vaření 

 

Při detailnějším zjišťování, jaký význam mají pro respondenty „vlivní“ 

uživatelé Instagramu z oblasti jídla, se ukázalo, že 603 (56, 8 %) dotázaných si 

podle nich vyzkoušelo uvařit, 356 (33,5 %) dotázaných věří jejich názorům 

týkajícím se jídla, 472 (44,4 %) dotázaných tyto „vlivné“ sleduje pouze pro 

zábavu a 110 (10,4 %) respondentů se na jejich názory naopak spoléhá i 

v tématech, která se jídla netýkají.  

Většina všech respondentů, přesně 85,6 %, zároveň v posledním roce 

navštívila nějakou restauraci. V 63 % případů respondenti získali doporučení od 

dalších uživatelů Instagramu, v 69 % to byly tipy získané od přátel v osobní 

komunikaci a ve 30 % návrhy z internetu, avšak mimo sociální sítě.  
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Graf. č. 7 Složení zkoumaného souboru respondentů podle toho, co je inspiruje při výběru 

podniku, kam vyrazit na jídlo 

 

Celkově 825 (90,8 %) respondentů na základě získaných doporučení 

podnik ve skutečnosti navštívilo. Je třeba doplnit, že u 290 (27, 3 %) respondentů 

to bylo konkrétně na základě doporučení „vlivného“ uživatele z prostředí 

gastronomie na Instagramu. 

V rámci srovnávání zdrojů, podle kterých si respondenti utvářejí názory 

na otázky týkající se jídla, zda přikládají váhu spíše klasickým médiím, nebo 

Instagramu, téměř 50 % dotázaných odpovědělo, že jsou pro ně důležitá obě 

zmíněná prostředí, 20 % respondentů si dokonce myslí, že pole klasických 

médií se zaměřením na gastronomii a sociální sítě Instagram se prolíná a 

názory v obojím se opakují. Pro 39 % respondentů nicméně hrají zásadní roli 

především kuchařské knihy a články na blozích o jídle.  

Při testování, na koho z českých uživatelů Instagramu, které sledují a 

jejichž obsah je spojen primárně s jídlem, si respondenti vzpomenou, se často 

opakovalo několik jmen. Nejčastěji to byl Martin Škoda447 (360x), Kamila 

 
447 Nejčastěji si respondenti v dotazníku vzpomněli právě na mě. 
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Rundusová448 (207x), Kateřina St. Germain449 (198x), Lukáš Hejlík450 (144x) a 

Ivana Jindřichová451 (118x). Je třeba si uvědomit, že moje jméno mnoho 

respondentů nejspíše zmínilo proto, že jsem byl zadavatelem výzkumu a zároveň 

mě sledují na sociálních sítích. 

6.1.1.1 Mapování trendů v gastronomii  

Do výzkumu bylo dále zařazeno několik otázek týkajících se trendů 

v gastronomii. Vycházel jsem přitom z poznatků, které jsem získal v teoretické 

části práce a tomu předcházející rešerše časopisů o vaření Gurmet, Apetit, 

F.O.O.D a Prima Fresh, sledování hashtagy týkajících se jídla na Instagramu, 

profilů tvůrců na této sociální síti a čtení článků v renovovaných mediích – The 

Guardian, The New York Times, Forbes atd.  

Touto cestou jsem narazil na mnoho pojmů, které byly prezentovány jako 

„trendy“, nebo - v případě hashtagů - měly mnoho označení. Pro účely dotazníku 

jsem jich vybral osm. Cílem bylo dosáhnout kombinace trendů z různých oblastí, 

do výzkumu jsem proto nezařadil pouze trendy, o kterých bylo nejvíce zmínek, 

ale trendy napříč gastronomickou sférou. Zajímalo mě, zda respondenti tyto znají, 

případně, zda dokážou blíže posoudit, kde na ně narazili.  

Mezi analyzované trendy jsem zařadil techniku přípravy jídla (sous-vide), 

slavné pokrmy (pastrami, poke bowl), životní styl (zero waste, bez obalu), výrobní 

proces (fermentace), fermentované nápoje (kombucha), druh stravování (fast 

good). 

Ukázalo se, že označení „fast good“ zná téměř polovina dotázaných, tedy 

519 respondentů, z nichž 37 % s tímto trendem přišlo do kontaktu na Instagramu. 

Dalších zhruba 20 % si o tom shodně přečetlo nebo slyšelo na jiné sociální síti, 

 
448 Kamila Rundusová, která vystupuje pod pseudonymem Kamu je česká kuchařka, která získala 
zkušenosti v restauracích po celém světě, včetně stáže u Jamieho Olivera, a je velmi úspěšná i na sociálních 
sítích. Na Instagramu ji sleduje více než 240 000 uživatelů. Vydala dvě kuchařské knihy – Nejbarevnější 
Mexiko a Nejbarevnější kuchařka. 
449 Kateřina St. Germain alias My Cooking Diary je česká blogerka a foodie, která na Instagramu v oblasti 
gastronomie patří mezi nejsledovanější uživatele v Česku, má přes 200 000 sledujících. Vydala dvě 
kuchařské knihy My Cooking Diary 1 a 2. 
450 Lukáš Hejlík je herec, foodie a autor Gastromapy, projektu, skrze který doporučuje lidem podniky, kam 
vyrazit na jídlo. Na Instagramu má 123 000 sledujících.  
451 Ivana Jindřichová alias Cat & Cook je blogerka píšící o jídle, foodie, kterou na Instagramu sleduje 43 000 
uživatelů a autorka kuchařek Cat & Cook 1 a 2. 
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než je Instagram či na internetu, avšak mimo sociální média, případně daný trend 

zaznamenalo skrze veřejná místa a tradiční média.452  

Graf. č. 8 Složení zkoumaného souboru respondentů podle znalosti vybraných trendů  

v gastronomii 

 

Další trend, tzv. „zero waste“, přístup k vaření a životu, znalo 883 

respondentů, tedy 83,7 % účastníků výzkumu. Znalost tohoto trendu přicházela 

primárně, v 62,5 %, z Instagramu, který ve 46, 3 % následovaly další sociální 

sítě, a ve 44, 3 % prostředí internetu, avšak mimo jakákoliv sociální média. 

Graf. č. 9 Složení zkoumaného souboru respondentů podle znalosti trendu „zero waste“ 

 

 
452 Veřejná místa byla ve výzkumu specifikovaná jako restaurace, bistra a kavárny. Tradiční média byla 
specifikovaná jako televize, rádio a noviny. 
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Speciálně připravené hovězí „pastrami“ znalo téměř 60 % dotázaných, 

nicméně názory na to, odkud o trendu slyšeli, se různily. Ve 30 % povědomí 

získali respondenti na Instagramu, ve 27,2 % na internetu mimo sociální sítě a v 

26,5 % šlo o veřejná místa, například restaurace a různá bistra, kde toto jídlo bylo 

nabízeno.  

Podobně tomu bylo u techniky přípravy jídla ve vakuu, tzv. „sous vide“. 

Tuto znalo 71,8 % respondentů, nicméně názory na původ znalosti se opět lišily. 

Jako nejsilnější se ukázala tradiční média, 31,3 %, která těsně následovalo 

prostředí internetu mimo sociální sítě, 28,2 %, a kuchařské knihy, 27,1 %.  

Graf. č. 10 Složení zkoumaného souboru respondentů podle znalosti techniky „sous-vide“ 

 

Obecně velmi známý byl mezi respondenty trend jídel do misky, tzv. 

„bowls“, konkrétně o havajském poké, tedy pokrmu se syrovou rybou, rýží a 

spoustu zeleniny, který se tradičně servíruje právě v hluboké misce, slyšelo 70,6 

% všech dotázaných. Jasným zdrojem informací o daném trendu se stal zejména 

Instagram, na kterém tuto informaci získalo 75, 3 % respondentů, tedy přesně 

565 dotázaných. 
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Graf. č. 11 Složení zkoumaného souboru respondentů podle znalosti tzv. „bowls“ 

 

Ještě více respondentů než „poké bowl“ znalo fermentovaný nápoj 

„kombucha“. A to konkrétně 75,6 % účastníků výzkumu. Nejčastěji o tomto trendu 

opět bylo slyšet na Instagramu, konkrétně ve 35,4 % případech, následovalo 

doporučení od přátel, které zmínilo 29,6 % dotázaných a prostředí internetu mimo 

sociální sítě, 18,3 %.  

O „fermentovaní potravin“, například zeleniny, mělo povědomí dokonce 

88,5 % všech respondentů. Nejsilnějším zdrojem inspirace byl opět Instagram, 

36,6 %, ale výrazný byl i podíl internetu mimo sociální média, 31,1 %. 
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Graf. č. 12 Složení zkoumaného souboru respondentů podle znalosti fermentace potravin

 

Nejvíce dotázaných v celém výzkumu pak znalo tzv. „bezobalový nákup“, 

bylo jich přesně 1037, tedy 97,6 %. Více než polovina z nich daný trend 

zaregistrovala na Instagramu, 55,8 %, a 42,7 % na dalších sociálních sítích. 

Minoritní podíl na znalosti trendu měly kuchařské knihy, veřejná místa a veřejné 

akce.  

Graf. č. 13 Složení zkoumaného souboru respondentů podle znalosti bezobalového nákupu 
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V sekci výzkumu zaměřené na mapování znalosti trendů v gastronomii se 

ukázalo, že zhruba polovina respondentů měla povědomí o všech analyzovaných 

trendech, v případě bezobalového nákupu a fermentování potravin byla tato 

znalost téměř absolutní.  

Jako nejčastější původ znalosti uživatelé uváděli zejména Instagram, další 

sociální sítě a internet v obecnějším slova smyslu. Pouze o technice sous-vide 

získalo nejvíce respondentů povědomí v tradičních médiích453 a kuchařských 

knihách. 

6.1.1.2 Prolínání Instagramu do běžného života  

Při otázce, zda někdo z respondentů upravil podle někoho v posledním 

roce jakoukoliv formou svůj jídelníček, se odpovědi rozdělily téměř na polovinu. 

Přesněji, 51,6 % dotázaných uvedlo, že ne, a 48,4 % naopak, že ano. V této 

souvislosti 216 respondentů doplnilo, že inspiraci získali konkrétně na 

Instagramu. Z odpovědi ale již není patrné, od koho přesně tato inspirace přišla, 

zda se jednalo o uživatele „čistě“ z gastronomické sféry, nebo například o 

uživatele zabývající se zdravým životním stylem, dietami atd. 

Graf. č. 14 Složení zkoumaného souboru respondentů podle inspirace při tvorbě jídelníčku

 

Otázka týkající se toho, zda uživatelé kolem sebe v posledním roce 

pozorují nárůst různých podniků (restaurace, bistra, bary atd.), které jsou více 

konceptuální, esteticky zdobné, vizuálně působivé, než tomu bylo dříve, se 77,7 

 
453 Tradiční média byla ve výzkumu specifikovaná jako televize, rádio a noviny.  
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% respondentů vyjádřilo souhlasně a 85 % dotázaných si dále myslí, že stále 

rostoucí důraz na estetiku, konceptualizaci jídla a prostředí se odráží i v tom, 

jak provozovatelé k těmto hodnotám přistupují v rámci utváření svých podniků. 

Jako možné vysvětlení této tendence se nabízí, že uživatelé Instagramu 

chodí cíleně právě do tohoto typu podniků, respektive do míst, kde na estetiku 

a konceptualizaci dbají více než jinde. 

Graf. č. 15 Složení zkoumaného souboru respondentů podle názoru na přeměnu restaurací  

 

6.1.2 Vliv Instagramu na české potravinové řetězce  

Druhý výzkum skrze výzkumnou metodu dotazování byl určený 

potravinovým řetězcům operujícím na českém trhu. Tyto společnosti mohou mít 

zájem na spolupráci s „vlivnými“ uživateli Instagramu, na sítí spravují firemní 

profily a někdy také inzerují.  

Jak bylo vysvětleno již v úvodu této práce, vzhledem k situaci související 

s výskytem pandemie nového typu koronaviru a výraznou vytížeností těchto 

společností se nakonec podařilo získat vyjádření pouze od společnosti Penny 

Market454 a Tesco Stores ČR.455  

 
454 Za společnost Penny Market dotazník vyplnila vedoucí prodeje Jitka Maňáková 
455 Za společnost Tesco Stores ČR vyplnil dotazník manažer externí komunikace Václav Koukolíček 
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Další oslovené firmy Lidl, Billa, Albert, Delmart, Mark and Spencer, Norma, 

Kaufland a Coop bohužel nereagovaly ani na opětovně zaslané emaily, nebo 

s omluvou účast v dotazníku odmítly.  

Dotazník jsem sestavil skrze formuláře společnosti Googlu a rozeslal e-

mailem. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak z pozice klienta potravinové řetězce 

reagují na možné gastronomické trendy na Instagramu. Zda, případně jak, 

populární uživatelé Instagramu ovlivňují nákupní chování zákazníků přímo 

v supermarketech, zda popularita na sociálních sítích souvisí se zvýšenou 

poptávkou po určitých produktech přímo v obchodech a jestli vůbec potravinové 

řetězce s vlivnými uživateli na Instagramu spolupracují. Celé znění dotazníku 

najdete v příloze číslo 5 této práce. 

V rámci konstrukce dotazníku byl zvolen spíše ekonomický přístup, cílem 

bylo získat všechny požadované odpovědi v relativně stručné formě. Na základě 

kombinace otevřené, polootevřené a uzavřené otázky, se jednalo o dotazník 

polostrukturovaný.456 

Vzhledem k vytíženosti daných společností mi právě stručnost a 

strukturovanost tohoto výzkumu připadala jako ideální řešení, jak zástupce 

supermarketů příliš časově nezatížit, ale zároveň získat odpovědi na položené 

dotazy. Otevřené otázky v dotazníku měly respondentům umožnit se rozepsat a 

lépe popsat firemní strategie.  

 Obě oslovené společnosti, tedy Penny Market a Tesco Stores ČR (dále 

pouze Tesco), potvrdily, že spolupracují s vybranými uživateli Instagramu, 

kuchaři, blogery, foodies, nebo jinými life style influencery.  

V případě Penny Marketu je spolupráce postavená především na placené 

podpoře značky formou sdílení domluvených postů a Instagram Stories, zatímco 

Tesco preferuje barterovou spolupráci, při které uživatelé sdílejí obsah spojený 

s privátními značkami produktů nebo propagují služby, který tento supermarket 

nabízí (rozvoz potravin, scan & shop atd.). 

 
456 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ, 2011. Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu. Praha: Grada. Expert (Grada). 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. s. 204–207 
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Ani jedna ze společností nicméně nepřikládá využití Instagramu při 

komunikaci a sponzoringu příliš velký význam. Penny Market do spolupráce, 

komunikace a inzerce na Instagramu vkládá maximálně 40 % marketingového 

rozpočtu a Tesco v souvislosti s touto sociální sítí nevyužije více než 20 % 

marketingového rozpočtu, jedná spíše o okrajový doplněk. 

Zástupci obou společností se shodují, že Instagram muže mít vliv na šíření 

trendů v gastronomii. Podle Tesca se tomu děje díky fotografiím jednoduchých 

pokrmů, které se stávají inspirací, uživatelé získávají motivaci k nákupu různých 

produktů, z nichž je pokrm připraven.  

Podle Penny Marketu i Tesca populární osobnosti na Instagramu ovlivňují 

nákupní chování běžných spotřebitelů. Jitka Maňáková z Penny Marketu dodává, 

že uživatele doporučení známé osobnosti motivuje k nákupu vybraných potravin, 

a uvádí příklad s Leošem Marešem, který s Penny Marketem spolupracuje, 

pokud tento uvaří něco s produkty z Penny a sdílí to na Instagramu, motivuje 

zákazníky, aby si došli to samé nakoupit a doma si uvařili.  

Podle Václav Koukolíčka z Tesca lidé influencerům, které na Instagramu 

sledují, důvěřují, nechají si od nich, pokud je spolupráce dobře připravená a 

uvěřitelná, poradit a produkty či službu si následně i zakoupí. 

Penny Market usuzuje, že existuje souvislost mezi popularitou určitého 

produktu mezi instagramovou komunitou a zvýšením poptávky po stejném 

produktu v obchodě, což se projevuje tím, že zákazníci daný produkt chtějí 

vyzkoušet, a tedy ho více nakupují.  

Při výběru osoby, se kterou budou na Instagramu spolupracovat obě 

společnosti, přihlížejí k počtu sledujících, šíři zásahu, vhodnosti v souvislosti s 

brandingem, obecné image osobnosti na veřejnosti a specifikům publika, které 

chtějí skrze navázanou spolupráci zasáhnout.  
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Tabulka. č. 1 Aspekty, které zvažují společnosti Penny Market a Tesco před navázáním nové 

spolupráce na Instagramu  

 

Pro Tesco je zásadní, aby se profil a image influencera, se kterým 

spolupracují, shodovaly s celkovou image společností. Pro zachování autenticity 

příspěvku ale samotnou komunikaci na Instagramu, její formu, nechávají 

influencerovi. Místu popisu toho, jak má příspěvek a spolupráce vypadat, volí 

raději influecnera, který jim sám navrhne smysluplnou podobu spolupráce. 

Podle obou dotazovaných společností se mezi lidmi v České republice 

obecně zvyšuje zájem o kvalitní potraviny. Pro Penny Market jsou toho důkazem 

zvyšující se zájem o české produkty, bezlepkový a bio sortiment či bezmasou 

stravu.  

S tím souhlasí i zástupce Tesca, podle kterého se lidé více zajímají o 

alternativní produkty, zvyšuje se nabídka i poptávka po bio produktech a tzv. 

„free“ produktech (bez laktózy, bez lepku, bez přidaného cukru) a více se řeší 

země původu. 

Zdá se, že původem těchto trendů ale není Instagram, protože ani jedna 

ze společností nezalistovala jakýkoliv produkt na základě toho, že o něm více 

mluvilo na Instagramu.  
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Graf. č. 16 Složení zkoumaného souboru potravinových řetězců podle vlivu, který má Instagram 

na zalistování nových artiklů v supermarketech 

 

Podle Penny Marketu má na zvýšení poptávky po určitém produktu v 

oblasti potravin v České republice stále nejvyšší význam cena a podle Tesca 

sezónnost a popularita daného produktu v dané době ve společnosti. 

Při hodnocení úspěšnosti spolupráce s vybranými uživateli Instagramu je 

pro zástupce obou společnosti důležitým kritériem úspěchu zvýšení prodeje 

promovaného produktu a zvýšení povědomí o daném produktu nebo značce. 

Naopak význam ani jedna z firem nepřikládá vlivu, který tato spolupráce může 

mít na její image.  

Tabulka. č. 2 Hodnotící kritéria potravinových řetězců Penny Market a Tesco při hodnocení 

úspěšnosti spolupráce na Instagramu 
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6.1.3 Prolínání trendů na Instagramu a v časopisech o vaření 

Data získaná z dotazníkového šetření dále doplňuje analýza vybraných 

trendů v gastronomii, na Instagramu a zároveň v odborných časopisech o vaření. 

Konkrétně se jedná o časopisy Apetit, Gurmet a F.O.O.D., které podle výzkumu 

Media projekt zaměřujícího se na čtenost tisku v letech 2017, 2018 a 2019457 

opakovaně patřily mezi 5 nejčetnějších, a časopis Prima Fresh s nákladem 

50 000 výtisků, který však nevychází pravidelně každý měsíc a do výzkumu 

Media projektu není zařazen.458  

V rámci výzkumu jsem se na Instagramu zaměřil na profily „vlivných“ 

uživatelů z prostředí gastronomie. Vybral jsem jich celkově 17 v rozpětí od 13 000 

do 240 000 sledujících. Konkrétně to byli Kamila Rundusová (ChefKamu), 

Kateřina St. Germain (My Cooking Diary), Lukáš Hejlík, Jana Vašáková 

(Slepičárnablog), Jana Králíková (Zásadně Zdravě), Markéta Pavleje 

(Kitchnettehome), Přemek Forejt, Jan Punčochář, Martin Kuciel (Cuketka), Ivana 

Jindřichová (Cat and Cook), Kateřina Kuranová (SmoothCooking), Juliana 

Fischerová (Maškrtnica), Oliver Pape, Kristina Nemčková (Made by Kristina), 

Petr a Gábina Ogurčákovi (PG Foodies), Veronika Šmehlíková (Menu od Koko), 

Janina Černá (Cukr Free) a Bára Karpíšková (Bju Kitchen). Všichni zmínění 

uživatelé jsou blíže představeni v kapitole číslo 5: Aktéři na české on-line 

gastronomické scéně. 

Na základě poznatků získaných v teoretické části diplomové práce jsem 

následně vybral několik trendů v gastronomii, které jsem analyzoval. Jedná se o 

trendy, které byly pozorovány již u běžných uživatelů Instagramu v dotazníkovém 

šetření, které je součástí bodu 6.1.1, a několik dalších, které jsou zmíněny 

v rámci teorie v bodu 4.2, viz níže.  

Celkově bylo touto formou prozkoumáno 10 vybraných trendů (hovězí 

pastrami, fermentace potravin, technika sous-vide, bezobalový nákup, 

 
457 Výzkum čtenosti tisku – Media Projekt, In: Unie vydavetelů ČR [on-line]. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti 
458 AUST, Ondřej, Časopis o jídle Prima Fresh vyjde v nákladu 50.000 výtisků. In: Mediář [on-line]. 2014 [cit. 
2020-05-04]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/casopis-o-jidle-prima-fresh-vyjde-v-nakladu-50-000-
vytisku/ 
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fermentované nápoje, zero waste přístup k životu, zdravý fast food, trend 

servírování jídla do misky, tzv. bowls, smoothies a popularita avokáda). 

Cílem bylo zjistit, zda existuje určitá korelace mezi tím, které z těchto 

trendů se objevují u „vlivných“ z oblasti gastronomie na instagramových profilech, 

a tím, co publikují odborné časopisy o vaření.  

Při postupu jsem se inspiroval prvky obsahové analýzy, o kterých mluví 

Helmut Scherer, profesor na Katedře žurnalistiky a komunikačního výzkumu 

Hanoverské univerzity459, či knihou Masová média460 od Jana Jiráka a Barbary 

Köpplové.  

Obsahová analýza klade důraz zejména na charakteristiky mediálních 

produktů, které lze pozorovat a popsat, dají se určitou formou změřit. Tato 

analýza je určena k tomu, aby vytvořila měřitelnou a objektivní výpověď o určité 

problematice, pomáhá například získat informace o množství pokrytí konkrétního 

tématu v mediálním prostředí.461  

Může se tedy jednat o analýzu textů, obsahů či projevů. Výzkumníci se 

v těchto snaží nalézt znaky, které jsou proměnné, sledují jejich četnost, korelaci, 

kauzalitu a další vztahy, které mezi sebou mediální obsahy mohou mít.462 

Konkrétně lze v rámci této výzkumné metody zmínit například analýzu televizní 

debaty, politické reklamy či zpráv.463  

Velmi důležitá je při obsahové analýze kódovací jednotka, k níž se váže 

měření obsahu.464 Kódovací jednotkou může být například jeden příspěvek 

v novinách či jeden článek v časopise. Na začátku je nutno tuto jednotku 

jednoznačně ohraničit, stanovit, kde začíná a kde končí. Tento postup musí být 

možné přesně a snadno opakovat. Dva odborníci zkoumající stejný materiál by 

 
459 SHERER, Helmut. In: SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ, 1998. Analýza obsahu mediálních sdělení. 
2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum. 150 s. ISBN 80-246-0827-8. s. 29–50.   
460 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ, 2009. Masová média. Praha: Portál. 416 s. ISBN 978-807-3674-663.  
461 Tamtéž. s. 280–284 
462 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ, 2004. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: 
Karolinum. 150 s. ISBN 80-246-0827-8. s. 19–25  
463 SHERER, Helmut. In: SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ, 1998. Analýza obsahu mediálních sdělení. 
2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum. 150 s. ISBN 80-246-0827-8. s. 29–36 
464 Tamtéž. s. 40–41 
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měli pomocí kvantitativní obsahové analýzy dojít k velmi podobným 

výsledkům.465 

V rámci analýzy trendů v časopisech o vaření a na Instagramu byl 

kódovací jednotkou zvolen jeden článek / recept v časopise, nebo příspěvek na 

profilu zmíněných „instagramistů“, který obsahoval zmínku o některém z trendů.   

Takto jsem v souvislosti s vybraným trendem analyzoval všechna vydání 

časopisů o vaření a příspěvky uživatelů na Instagramu od 1. ledna 2018 do 31. 

března 2020.  

U každého trendu jsem využil několik klíčových slov, kterými jsem rozšířil 

možnosti hledání, akcentoval česká i anglická synonyma a související označení, 

která se s daným trendem někdy používají. Kompletní seznam klíčových slov 

najdete v příloze číslo 7.  

V rámci jednoho článku v časopise o vaření se vždy počítala pouze 1 

zmínka o daném trendu. Tedy pokud například v časopise Apetit vyšel recept a 

v textu byla několikrát zmínka o avokádu, tato se započítala vždy pouze jednou 

v rámci celé jednotky. 

Na Instagramu jsem jako zmínku o daném trendu vnímal jeho obsažení 

buď přímo v textu, v rámci fotografie nebo hashtagu u daného příspěvku. V rámci 

1 příspěvku vždy ale pouze jednou. 

Přístup k obsahu časopisů o vaření jsem získal za laskavého zpřístupnění 

archivů a starších výtisků šéfredaktorkami Gurmetu, Apetitu, Prima Fresh a skrze 

monitoring médií společnosti Newton media, a.s.466, který jsem využil u časopisu 

F.O.O.D. Analýzy instagramových profilů jsem provedl ručně a u všech uživatelů 

zkoumal příspěvek po příspěvku. 

Prvním sledovaným trendem byla fermentace potravin. Korelační 

koeficient mezi časopisy o vaření a Instagramem se ukazuje jako velmi nízký, 

0,013. Více zmínek se objevilo v časopisech, kde má tento trend stále stoupající 

 
465 Tamtéž. s 41–42 
466 Newton media [on-line], [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.newtonmedia.cz/cs 
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tendenci. V březnu 2020 to bylo celkově 19 zmínek, nejvíce za celou dobu 

zkoumání. 

Graf. č. 17 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně trendu fermentace) v časopisech o vaření 

a na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

Druhý zkoumaný trend, hovězí pastrami, se objevil jen ve velmi malém 

počtu zmínek. Korelační koeficient vychází na 0,036. O tomto trendu se 

v časopisech o vaření výrazněji psalo v měsících, kdy se na profilech vybraných 

uživatelů Instagramu neobjevila žádná zmínka. 

Graf. č. 18 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně trendu pastrami) v časopisech o vaření a 

na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

Při hledání korelace se výzkum zaměřil také na tendence směřující 

k omezení plýtvání, tzv. trendu zero-waste, který souvisí s omezováním 

nadbytečné spotřeby potravin či plastů. V tomto případě je korelační koeficient 

negativní: -0,107. Častěji se o zmíněném psalo v časopisech o vaření. 
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Graf. č. 19 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně trendu zero waste) v časopisech o vaření 

a na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

Nejčastěji ze všech trendů se jak na Instagramu, tak v časopisech o vaření 

objevovala zmínka o avokádu. O daném trendu se nejvýrazněji psalo na 

Instagramu hned na začátku roku 2018, od té doby má na sociálních sítích tento 

trend klesající tendenci, zdá se, že je na ústupu. Korelace v jednotlivých měsících 

mezi oběma médii činí pouze 0,167. 

Graf. č. 20 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně o trendu používání avokáda) v časopisech 

o vaření a na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

Nejvíce zmínek o mixovaných nápojích z ovoce či zeleniny, tzv. 

smoothies, se objevilo na Instagramu na začátku roku 2018. Od té doby o tomto 

trendu na Instagramu „vlivní“ uživatelé z prostředí gastronomie píšou stále méně. 

Korelační koeficient mezi zmínkami v časopisech a na Instagramu je v tomto 

případě -0,217.  
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Graf. č. 21 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně o trendu smoothie nápojů) v časopisech o 

vaření a na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

O bezobalovém nakupování a otevírání nových obchodů tohoto typu se 

více píše v časopisech o vaření, na Instagramu jsou zmínky o zmíněném trendu 

téměř nulové. Korelační koeficient činí 0,127. Celkově se jedná o jeden 

z nejméně zmiňovaných trendů v rámci celého zkoumání. 

Graf. č. 22 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně o trendu bezobalového nakupování) 

v časopisech o vaření a na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

O tzv. bowls, tedy jídlu do misky, se nejvíce zmínek během jednoho 

měsíce objevilo v lednu 2018 na Instagramu, podobně jako u avokáda ale tento 

trend celkově vykazuje klesající tendenci. V časopisech o vaření se objevuje o 

poznání méně než na Instagramu. Korelační koeficient je 0,119. 
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Graf. č. 23 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně trendu tzv. „bowls“) v časopisech o vaření 

a na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

Fermentované nápoje v porovnání například s fermentací ovoce a 

zeleniny nejsou tolik zmiňované. Nejvýrazněji se o nich psalo na podzim a na 

začátku zimy 2019 v časopisech o vaření, celkově tento trend nepatří mezi ty, 

které by výrazně rezonovaly u „vlivných“ uživatelů na Instagramu, ani 

v časopisech, čemuž napovídá korelační koeficient -0,001. 

Graf. č. 24 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně trendu fermentovaných nápojů) 

v časopisech o vaření a na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie

 

Ani jedna zmínka se Instagramu neobjevila v souvislosti s technikou 

přípravy jídla ve vakuu, tzv. sous-vide.  O tomto trendu v gastronomii se píše 

pouze v časopisech o vaření.  
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Graf. č. 25 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně o technice sous-vide) v časopisech o 

vaření a na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

Posledním zkoumaným trendem byl tzv. fast good, tedy zdravá forma 

rychlého občerstvení. Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je důraz na kvalitu jídla 

do ruky a životní prostředí. Jak je zřejmé z následujícího grafu, až na výjimky se 

o něm ale nepíše. Korelace mezi zmínkami v časopisech o vaření a profily na 

Instagramu je -0,169. 

Graf. č. 26 Zjišťování korelace mezi trendy (konkrétně trendu fast good) v časopisech o vaření a 

na instagramových profilech „vlivných“ uživatelů z oblasti gastronomie 

 

U všech zkoumaných trendů se v rámci kladných i záporných hodnot 

korelace pohybovaly maximálně v rozmezí +/- 0,2, míra korelace mezi trendy 

v časopisech o vaření a na Instagramu tedy byla v rámci jednotlivých měsíců 

velmi nízká.  

Zkoumané trendy se vzájemně nešíří z Instagramu do časopisů o vaření 

a naopak, pravděpodobně do tohoto procesu vstupují další kanály, pokud vůbec, 
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které lidé sledují a vnímají. K dalším možným limitům analýzy jsem se vyjádřil 

v bodu číslo 6.3 této diplomové práce. 

 

6.1.4 Rozhovory s tvůrci české gastronomické scény na 

Instagramu 

Ve výzkumu byla ještě jednou využita metoda dotazování. Vzhledem 

k situaci spojené s výskytem nového typu koronaviru, nařízené karanténě a 

nemožnosti osobního setkání však nemohlo dojít k plánovanému 

polostrukturovanému individuálnímu rozhovoru, ale jak bylo vysvětleno již na 

začátku práce, vše proběhlo zprostředkovaně, přes e-mailovou korespondenci. 

Alternativně byl zvolený strukturovaný otevřený rozhovor s přesným pořadím a 

zněním otázek.467 Respondenti se podle potřeby mohli rozepsat, do odpovědí 

jsem nijak nezasahoval.  

Touto formou jsem vyzpovídal čtyři vlivné uživatele „gastronomické sféry“ 

na českém Instagramu: Lukáše Hejlíka, Kateřinu St. Germain (My Cooking 

Diary), Janu Králíkovou (Zásadně zdravě) a Janu Vašákovou (Slepičárna blog). 

Všechny zmíněné respondenty jsem blíže představil v bodu 5.1 a 5.2.  

Cílem bylo získat částečný vhled, který na danou problematiku mají 

samotní tvůrci obsahů, avšak tento výzkum byl pouze doplňkem k rozsáhlému 

dotazníkovému šetření zaměřenému na běžné uživatele Instagramu.  

V rámci rozsahu práce nebylo možné realizovat kvalitativní rozhovory se 

všemi tvůrci, proto jsem zvolil pouze kombinaci těchto čtyř, kdy každý zastupuje 

mírně odlišnou oblast gastronomické sféry.468 

Pracoval jsem konceptem, zda se z nich, tedy hojně sledovaných a 

vlivných osob české „food“ sféry, nestali v podstatě „novodobí gastronomičtí 

novináři", kteří mají vliv na to, jak se k trendům, především právě v gastronomii, 

 
467 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ, 2011. Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu. Praha: Grada. Expert (Grada). 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. s. 190–192 
468 Lukáš Hejlík je povoláním herec a do gastronomické sféry se dostal skrze psaní o zajímavých podnicích, 
které při cestách po Čechách navštěvuje, na sítích zejména doporučuje, kam vyrazit na jídlo. Kateřina St. 
Germain není vyučená kuchařka, ale cestu na sociální sítě si našla přes svůj blog o jídle, Jana Vašáková 
před tím, než se stala blogerkou, pracovala mnoho let v médiích, například jako šéfredaktorka časopisu 
F.O.O.D a Jana Králíková je vyučená kuchařka, nutriční specialistka, která se na blogu i sociálních sítích 
specializuje zejména na hodnotově vyváženou stravu a asijskou kuchyni.  
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staví další. Zajímalo mě, zda lidé při výběru místa, kam půjdou na jídlo, dávají na 

jejich názory, zda jejich doporučení ovlivňují konečná ozhodnutí veřejnosti a jak 

se podle nich mění svět gastronomie v Česku. 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem této diplomové práce je postihnout, 

jakou pozici má gastronomie na Instagramu a jaký vliv má tato sociální síť při 

šíření trendů v tomto oboru, tak mi názor „vlivných“ uživatelů z Instagramu, kteří 

tuto sféru spoluutvářejí, nabízí možnost vše pochopit v širším kontextu.  

Rozhovory proběhly v dubnu 2020 a jsou přiloženy v přílohách 1, 2, 3 a 4. 

Jedná se o doslovné znění, tedy včetně zachování všech prvků mluvenosti, 

nespisovných výrazů i chybných vazeb.  

Na úplném začátku rozhovoru respondenti dostali otázku, co pro ně 

znamená Instagram. Všichni se shodli, že tato sociální síť je do určité míry 

zdrojem zábavy, inspirace, ale zároveň platformou, která jim dává práci, skrze 

kterou se živí a vydělávají. 

V on-line prostředí se všichni dotázaní pohybují již mnoho let. Dříve tomu 

bylo zejména díky sociální síti Facebook, nebo jako v případě Jany Vašákové 

a Kateřiny St. Germain skrze blogy o vaření. Na Instagramu pak všichni shodně 

působí zhruba pět let, pouze Jana Králíková se na tuto sociální síť 

zaregistrovala ještě o dva roky dříve, v roce 2013. 

Součástí rozhovoru byly otázky týkající se sledujících na Instagramu. Pro 

Lukáše Hejlíka jsou tito uživatelé velmi podstatní, Instagram chápe jako 

„chlubítko své extrovertnosti“ a zážitky se snaží sdílet velmi osobně, tedy 

v kontrastu s tím, jak ke stejné komunikaci, jako autor projektu Gastromapa 

(Gastromapa Lukáše Hejlíka, pozn. autora), přistupuje na Facebooku. 

Pro Kateřinu St. Germain jsou její sledující skupina lidí na stejné vlně 

jako ona, ale zároveň zákazníci, kteří reagují na to, co na Instagramu sdílí, 

například v souvislosti s propagací a prodejem kuchařek. S tím souhlasí i Jana 

Králíková, která dodává, že sledující jsou publikem, kterému může nabízet své 

služby, fanoušky jejích projektů a důležitými autory zpětné vazby na to, co dělá. 

Pro Janu Vašákovou je velmi důležité, že její sledující pomáhají sdílet dál to, 

čemu se věnuje. 
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Respondenti se shodují, že jejich sledující reagují na doporučení, která 

jim ohledně různých podniků, kam vyrazit na jídlo a pití, dávají. Jana Králíková 

toto vnímá skrze označení „to se mi líbí“, komentáře u souvisejících příspěvků, 

soukromé zprávy, které jí na Instagramu chodí tzv. „do directu“ a e-mailů. 

Kateřině St. Germain sledující posílají fotografie z míst, která jim doporučuje, 

nebo ji označují přímo v příspěvcích či Instagram Stories. 

Jana Vašáková k tomuto tématu dodává: „Berou to jako inspiraci a sdílí se 

mnou zpětně své zážitky.“ Lukáš Hejlík dostává více reakcí ohledně návštěv 

doporučených podniků na Facebooku. Nicméně přiznává, že sledující se stejným 

způsobem v poslední době chovají i na Instagramu.  

Jana Králíková se domnívá, že její doporučení / kritika vybraného 

podniku může ovlivnit i jeho fungování, proto se snaží jít cestou pozitivních 

příspěvků a pokud jí někde nechutná nebo se jí něco nelíbí, většinou to 

nekomentuje veřejně, tedy pokud to nemá mít hlubší význam a dopad. Myslí si, 

že její pohled je z velké míry subjektivní a na sítích se proto snaží podnikům 

neškodit, ale spíše pozitivně ovlivňovat a inspirovat své sledující tipy, které jsou 

kvalitní. 

S tím souhlasí Kateřina St. Germain, která propaguje pouze místa, která ji 

nějak zaujmou a kde jí chutná. Negativním recenzím se vyhýbá a publikuje je 

pouze tehdy, když chce upozornit na věci, které se jí opravdu nelíbí. Když se o 

nějakém podniku vyjádří špatně, podle ní přímo neovlivňuje jeho fungování, ale 

naopak pozitivní kritika funguje jako dobrá reklama. 

Lukáš Hejlík si myslí, že jeho názor na vybraný podnik může ovlivnit i 

samotný provoz. Argumentuje zpětnou vazbou, kterou dostává přímo od podniků, 

které na Gastromapě doporučuje. Na Instagramu není tato reakce tak výrazná, 

nicméně na Facebooku se na základě pozitivní recenze povedlo na několik dnů 

dopředu „zaplnit“ například Gemüse Corner Kebab a Bistro Kudlov.  

Podle Jany Vašákové se na základě doporučení, která sdílí, do některých 

podniků lidé vracejí spíše za konkrétním jídlem. V této souvislosti zmiňuje 

buchtičky se šodó v restauraci Zas a znova. 
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Co se týče sdílení doporučení, ale i dalšího obsahu na Instagramu, tak pro 

Janu Králíkovou je to především zábava. S tím se shoduje i Lukáš Hejlík, který 

se snaží kombinovat zážitky z osobního i pracovního život, a Jana Vašáková, 

která na Instagramu nachází inspiraci, odlehčení, motivaci a tuto sociální síť 

vnímá jako platoformu, skrze kterou se dá pomáhat tam, kde je to třeba. 

Kateřině St. Germain jde hlavně o to inspirovat lidi, aby dobře jedli a vařili 

si doma. Zároveň však sdílí svůj osobní život, mimo vaření, a domnívá se, že 

takto uživatele inspiruje i v dalších oblastech. Sledující se snaží navést na cestu 

podpory lokálních tvůrců a dodavatelů a na zdravější, udržitelnější životní styl. 

Všichni čtyři respondenti mají na Instagramu navázané spolupráce 

s různými firmami. Jana Králíková takto formou barteru, nebo za finanční obnos 

sdílí doporučení a příspěvky spojené se společností Siemens, Natural Mallorca 

a Mystic Temple, preferuje dlouhodobé spolupráce. Jana Vašáková se soustředí 

pouze na spolupráce krátkodobé, spojení s malými českými firmami, a to formou 

barteru. 

Lukáš Hejlík má navázáno několik stálých spoluprací a nežli na kvantitu 

se soustředí zejména na „kvalitu“. K tématu dodává: „Mám svoji vysokou cenu, 

která mi filtruje vysoký zájem, a pak cenu dávám všem stejnou – tudíž nedělám 

toho moc, 95 % mého obsahu (možná víc) je reálný…“  Takto spolupracuje s 

Českými dráhami, AEG, Bontonem a společností Opavia.  

Kateřina St. Germain je dlouhodobě provázaná s Amazing Places a 

hypermarketem Globus. Pro společnost Emco donedávna tvořila recepty, promo 

ovesných vloček a zároveň na trhu uvedli i společný produkt – granolu (konkrétní 

příchuť, pozn. autora). Formou barteru spolupracuje se značkou Atranet.cz. 

Všichni dotazovaní se zároveň shodují, že spolupráce, ať už barterová, 

nebo placená, jim především musí dávat smysl a sedět do koncepce toho, co 

dělají. Kateřina St. Germain k tomu dále doplňuje: „Vždycky si vybírám spolupráci 

tak, že si představím, že pro ně točím Insta Stories nebo píšu příspěvek. Pokud 

mi je to v té představě proti srsti, spolupráci nevezmu.“  

Podle Jany Vašákové má být spolupráce pro sledující především inspirací 

a domnívá se, že její reklamní doporučení tito buď ignorují, nebo vnímají 
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pozitivně. Lukáš Hejlík úspěšnost spolupráce dokládá tím, že klienti se chtějí 

spojit dlouhodobě i opakovaně.  

Jana Králíková a Kateřina St. Germain mají pocit, že doporučení, která 

dávají sledujícím, ovlivňují jejich nákupní chování, případně image firmy, se 

kterou spolupracují. Soudí to podle zpětné vazby o zvýšených prodejích nebo 

zájmu o určité zboží, kterou od společností dostávají. Podle St. Germain může 

mít na vliv na image firmy i to, když na Instagramu ukáže tzv. „backstage“ – 

výrobu, majitele rodinnou atmosféru ve firmě, lidskost.  

Na otázku, co pro respondenty znamená možnost mluvit k lidem na více 

„frontách” skrze Instagram, ale i další média, se odpovědi lišily.  

Jana Vašáková říká: „Prošla jsem si za 20 let snad všemi médii, kterými 

disponujeme, a skončila jsem u on-line. Je mi blízká komunikace, rychlost, 

svoboda vyjadřování, a hlavně zpětná vazba. V téhle době jsou pro mě tištěné 

verze něco jako přežitek. A protože kvantita převládá u nás nad kvalitou, nevidím 

důvod, proč si např. koupit časopis, když vím, že není tak „vymazlený“, jak by měl 

být.“ 

Lukášovi Hejlíkovi to otevírá možnosti pro osobní vyjádření, Instagram 

v této souvislosti vnímá jako nejsilnější medium. Dříve o něm psal bulvár, a i teď 

o něm píše, avšak vychází z toho, co sdílí na Instagramu. 

Jana Králíková v možnosti mluvit k lidem na více „frontách“ vidí novou 

cestu, jak s komunitou sdílet zájmy (gastronomii a výživu), práci (nabízet kurzy 

vaření, výlety do tržnice Sapa a do Vietnamu), nabízet služby (focení, psaní 

receptů na zakázku), ale i možnost k vyjádření politických a obecných názorů. 

Svobodu a možnost dělat cokoliv, co ji baví, tak to vnímá i Kateřina St. 

Germain. Vzhledem k tomu, že ji sleduje mnoho uživatelů, si je zároveň vědomá 

velké dávky společenské zodpovědnosti, kterou nese na svých bedrech.  

Všichni respondenti se shodují v tom, že tím, co sdílí na Instagramu a jak 

se vyjadřují v médiích, nějakým způsobem ovlivňují chování lidí, popularitu 

určitých témat ve společnosti.  
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Podle Jany Vašákové jsou právě k ovlivňování a inspiraci sociální sítě 

určené. Ti, kteří ji sledují, vnímají jídlo, životní styl, ale třeba i politiku podobně a 

nebojí se napsat, když nesouhlasí. Důležitý je podle ní dialog.  

Kateřina St. Germain se domnívá, že tomu tak může být v určité sociální 

skupině, například ve spojení s některými druhy jídla a vybranými podniky. Jako 

příklad uvádí snídaně, které se přes Instagram zpopularizovaly v obecném slova 

smyslu. Uvádí ale i příklady z dalších prostředí, třeba jak společně s dalšími 

influencery vybrali přes Instagram 800 000 Kč na dobrou věc.469 

Jana Králíková si myslí, že tím, co sdílí a jak se vyjadřuje, část lidí ovlivňuje 

například v tom, jaký recept si uvaří, co si koupí, kterou restauraci navštíví, kam 

pojedou na výlet, případně i v souvislosti s výživovými doporučeními či politickou 

agitací.470  

Všichni čtyři respondenti potvrzují, že se objevili i v médiích, která nejsou 

primárně spjata s gastronomií, avšak většinou tomu tak bylo právě v souvislosti 

s jídlem a tím, čemu se věnují.  

Výjimku tvoří Lukáš Hejlík, který předtím, než se začal více věnovat jídlu, 

byl hercem a z odlišného mediálního prostředí do gastronomie přišel. Proto se 

stále objevuje v bulvárních médiích, i těch o životním stylu. U Jany Vašákové se 

vždy jedná o výstupy spojené s jídlem, focením a natáčením.  

S tím souhlasí i Kateřina St. Germain, avšak doplňuje, že se 

v rozhovorech baví obecně o tom, co dělá, což zahrnuje otázky ohledně 

gastronomie, ale zároveň i ty, které se týkají fungování Instagramu v obecnější 

rovině a jejího života. Zároveň uznává, že sdílením například „vejce benedikt“ z 

podniku Kavárna, co hledá jméno, mohla ovlivnit popularitu daného místa a 

daného pokrmu.  

 
469 Kateřina St. Germain spolu s dalšími influencery zorganizovala sbírku na pomoc znevýhodněné rodině, 
kterou sdílela na Instagramu. Touto cestou se od uživatelů podařilo vybrat asi 800 000 Kč na pomoc 
handicapovanému Lukášovi trpícímu Westovým syndromem. 
470 Jana Králíková na Instagramu před prezidentskou volbou v roce 2018 například aktivně podporovala 
kandidáta Jiřího Drahoše.   
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Hodně lidí St. Germain v této souvislosti posílá fotografie. Zároveň se ona 

sama považuje za jednoho z našich průkopníků vydávání kuchařek na vlastní 

pěst, tedy bez nakladatelství, včetně vlastní distribuce.  

Při zjišťování, zda se respondenti vyjadřují v médiích, v různých 

rozhovorech a debatách i k tématům, která se netýkají přímo jídla, se objevilo 

několik odlišných názorů. 

U Jany Králíkové jde zejména o propojení výživy s vařením. U Jany 

Vašákové o témata spojená s focením, food stylingem, výživou a ovládáním 

sociálního marketingu.  

Pro Lukáše Hejlíka je to kombinace obojího a dodává: „Bylo krásné 

sledovat ten obrat, kdy lidi zajímal bulvár / televizní seriály, ale ve chvíli, kdy se 

mi dařilo s knihou, média zajímá prvotně gastronomie.“ Zároveň se domnívá, že 

dokázal ovlivnit i to, co se děje v české gastronomii, pasuje se do pozice jedné z 

osobností, které můžou za to, že se v současnosti po Česku za gastronomií více 

cestuje. A to i tak, že jídlo je často primárním cílem těchto cest. 

Součástí výzkumu byly také otázky týkající se pozice gastronomie na 

Instagramu a toho, jaký vliv má tato sociální síť při šíření trendů v oboru.  

Podle Jany Králíkové hezká fotografie a smysluplný příspěvek dokážou 

zaujmout: „Jak se říká, jídlo se jí i očima. A určitě díky tomu pomáhá šířit trendy 

nejen v gastronomii.“ S tím souhlasí i Jana Vašáková, dobrý podnik podle ní má 

šanci dostat se na Instagramu do povědomí mnoha uživatelů, růst a vyvíjet se. 

Výhody Instagramu pro gastronomii vidí v tom, že oblíbené lokace se dají 

jednoduše označit, doporučit a sdílet.  

Lukáš Hejlík se domnívá, že Instagram šiří trendy v gastronomii vůbec 

nejrychleji, někdy možná až kontraproduktivně: „Jestli to dřív přicházelo z podniků 

samotných, dnes tento trend může akcelerovat právě Instagram.“ A ohledně 

pozice gastronomie na Instagramu pokračuje takto: „Někdy to jde ruku v ruce, ale 

znám restaurace, které jsou skvělé a vůbec netuší, co Instagram je, a stejně o 

nich lidi vědí. Všeobecně ale platí, že každá nová restaurace ví už to, co čeho se 

ty staré zbavují: menu nemá být kniha, interiér musí být příjemný, 



 

 111 

nepřeplácaný…“ Nově otevřené podniky si podle Hejlíka dnes uvědomují, že 

nelze podceňovat sílu sociálních sítí. 

To se shoduje s odpovědí Kateřiny St. Germain, podle které Instagram 

udává trendy místa pro mladší až střední věkovou skupinu, má vliv na to, jak se 

novodobé kavárny a bistra prezentují (snaží se mít jídlo i prostředí co nejvíce 

fotogenické, aby se prostřednictvím těchto fotek šířilo povědomí o daném 

podniku).  

Konkrétní doporučené podniky se podle St. Germain u jednotlivých 

influencerů často opakují a tím pádem sílí i důvěra v ně.  Často však vyhrává 

prezentace a „fotogeničnost" nad obsahem a kvalitou jídla. 

Názory všech respondentů se částečně protínají i v tom, zda Instagram 

odráží to, co je ve skutečnosti opravdu populární, nebo pouze vytváří určitou 

sociální bublinu, které na gastronomii v obecném slova smyslu příliš silný vliv 

nemá.  

 Podle Jany Vašákové na začátku, kdy byl Instagram novou platformou, 

mnoho lidí vnímalo příspěvky jako 100% důvěryhodné, avšak to se změnilo, dnes 

již víme, že je to zrcadlo, vidíme, co chceme vidět, a vybíráme si profily, které 

nám něco říkají. Instagram nás uzavírá do sociální bubliny s populárním 

dosahem. 

Jana Králíková k tématu dodává: „Záleží na tom, čím se člověk obklopí. 

Těchto bublin vzniká velké množství, ale co na sebe necháme působit, je jen na 

nás. Já třeba obecně sociální sítě jako takové moc nekonzumuji, nebaví mě tím 

trávit čas. Já ten obsah mnohem raději vytvářím.“ 

Podle Lukáše Hejlíka Instagram odráží to, co je ve skutečnosti populární, 

ale na druhou stranu také umí vyprofilovat to, co je „in“, ovšem jen pro lidi, kterým 

to „in“ připadá. Důležitý je i typ podniku, o který se jedná, zda je to například 

industriální moderní kavárna nebo tradiční rodinné pohostinství s klientelou 35+. 

Kateřina St. Germain si myslí, že se na Instagramu často doporučují místa, 

která podporu tolik nepotřebují, protože jsou populární i tak. Například řetězec 

restaurací Ambiente. 
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Další otázka ve výzkumu souvisela s tím, kdo podle respondentů ovlivňuje 

to, co je na (české) gastronomické scéně populární. Jana Vašáková si myslí, že 

je to například Kamila Rundusová, Přemek Forejt, Roman Vaněk, Maškrtnica 

nebo Taste of Prague.  

Podle Jany Králíkové to jsou různé kuchařské osobnosti, nejvíce asi 

Tomáš Karpíšek (spolu majitel AMBI CZ, pozn. autora) skrze síť restaurací 

Ambiente a jeho tým kreativních šéfkuchařů.  

Kateřina St. Germain se domnívá, že zprávy o dobrém jídle se mezi lidmi 

šíří přirozeně, lidé si je najdou a mezi sebou si o nich řeknou. Zmiňuje však i 

konkrétní příklady „šiřitelů“ – Taste of Prague a Lukáš Hejlíka, který s tím, že by 

na českou gastronomickou scénu mohl mít osobně vliv, souhlasí a dodává, že na 

pražskou gastronomickou scénu opravdu ovlivňují Taste of Prague, jistou 

skupinu oslovuje blog Dojedeno a na Instagramu vzniká taky spoustu oblastních, 

městských skupin například: „kamvbrně" a „kamvpraze".  

Co se týče trendů, které se na gastronomické scéně objevily a ustálily 

právě skrze (díky) Instagramu, respondenti zmiňuji hned několik konkrétních 

příkladů.  

Jana Králíková píše o tendenci „fotit jídlo svrchu“, Kateřina St. Germain o 

častém využívání avokáda, Lukáš Hejlík o omezení fungování blogerů na blozích 

a jejich přesunu na Instagram. 

Dotazovaní připouští svůj podíl na tom, že se v českém prostředí 

ustanovily nové trendy v gastronomii.  

Podle Jany Vašákové se v souvislosti se spoluprácemi, které vytvořila se 

zajímavými hosty, lidem podařilo přiblížit některé techniky přípravy jídla, 

například při grilování. Jana Králíková vnímá svůj přínos v souvislosti se šířením 

povědomí o vietnamské a blízkovýchodní kuchyni v českém prostředí. Kateřina 

St. Germain se domnívá, že mohla mít vliv na popularizaci například vajec z 

volného chovu, masa od farmářů a bio zeleniny. A Lukáš Hejlík na to, že lidé za 

jídlem u nás začali více cestovat.  

K tématu doplňuje, že se jedná zejména o podniky, které jsou více 

nedostupné, situované na specifických místech. Ilustruje to na příkladu buchtiček 
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s vanilkovým krémem z hotelu Horní dvůr v Novém Městě na Moravě. Dosah 

videa s daným doporučením byl 7x vyšší dosah než obvykle, asi 85 000 zhlédnutí 

na Instagramu, a už druhý den do Nového města přijeli lidé z Brna a z Prahy 

pouze kvůli oněm buchtičkám.  

Na základě těchto doporučení prý jezdí zástupci časopisu Forbes a EGA 

Hospodářských novin pro příběhy z gastronomického prostředí a reportáže ve 

vybraných podnicích natáčí i štáb pořadu Víkend vysílaného na TV Nova. 

Všichni respondenti ve výzkumu závěrem potvrdili, že v posledních letech 

pozorují změny v tom, jak vzhledově a dispozičně vypadají podniky v oblasti 

gastronomie.  

Podle Jany Vašákové se rozšířila popularita malých restaurací a různých 

bister: „Už neplatí, že pod 100 míst u stolu se restaurace neuživí. Dnes je to víc 

o tom, že méně místa znamená i méně personálu, vyladěné jídlo, příjemnou 

obsluhu, je to mnohem více transparentní a osobní. A u takových podniků je 

Instagram něco jako zlatý důl.“ 

S tím, že se v posledních letech roste počet menších podniků, které jsou 

více konceptuální a esteticky zdobné, souhlasí i Kateřina St. Germain, bohužel 

podle ní někdy design vyhrává nad obsahem a chutí.  

Estetika, i díky sociálním sítím, má podle Jany Králíkové vliv také na 

zvýšenou popularizaci a potřebu dekorovat, být designový.  

Lukáš Hejlík se domnívá, že zmíněnou proměnu dokresluje podobnost, 

kterou mezi sebou nově otevřené podniky mají. Často jsou například záměrně 

vidět kabely a ze stropu visí nezakryté žárovky. Tyto tendence Hejlík přičítá 

zejména Instagramu, jakožto důležitému zdroji inspirace.  

Všichni čtyři respondenti potvrzují, že na Instagramu vytvářejí komerční 

spolupráce s různými subjekty, ale tyto jsou vždy řádně zvýrazněny, například 

adekvátním hashtagem, označením příspěvku jako „placené partnerství“, v rámci 

textu či slovně v Instagram Stories. 
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6.2 Zhodnocení analytické části 

Ve výzkumné části této diplomové práce se ukázalo několik zajímavých 

jevů, které bych si nyní dovolil shrnout a zhodnotit v širším kontextu.  

Podle dotazníkového šetření více než 85 % uživatelů Instagramu tuto 

aplikaci používá na denní bázi, několikrát denně. Téměř nikdo z dotázaných ji 

však nemá primárně ke sdílení vlastního obsahu, více než polovina uživatelů 

zejména pozoruje to, co se na Instagramu děje, pro zbytek je důležitá kombinace 

obojího. 

Pro většinu běžných uživatelů je podle šetření prostředí Instagramu 

inspirativní, v posledním roce na této sítí objevili něco, co je inspirovalo, přes 75 

% dokonce opakovaně. Na Instagramu se inspirují i všichni čtyři „vlivní“ z oblasti 

gastronomie, které jsem vyzpovídal v rámci rozhovoru. Lze tedy předpokládat, že 

Instagram jistou formou dokáže lidi opravdu inspirovat.  

Jedním z cílů práce bylo zjistit, zda lidé jídlem a fotkami „žijí“ především 

na sociálních sítích, své pocity i zážitky s jídlem spojené sdílí v prvé řadě na 

svých profilech, nebo se stejným způsobem chovají i v běžném životě, aktivně 

vyhledávají restaurace a další místa k občerstvení a přemýšlejí o tom, jaké 

potraviny si koupí.  

Jak ukazují data získaná z dotazníku, většina běžných uživatelů 

Instagramu tvrdí, že má kladný vztah jídlu, chápe jej jako součást kultury, doma 

dokonce aktivně vaří a sleduje příspěvky s tématikou jídla na sociálních sítích, 

respektive na Instagramu.  

Tuto tendenci směrem k pozitivnímu vztahu k jídlu dokreslují i zjištění 

zástupců supermarketů, podle kterých se mezi spotřebiteli obecně zvyšuje zájem 

o kvalitní potraviny a čím dál více se řeší původ potravin.  

Zdá se, že zájem uživatelů Instagramu o jídlo se nevztahuje pouze na čas 

strávený surfování po této sociální sítí, ale obecně je vysoký. Sdílení a sledování 

příspěvků souvisejících s tématikou jídla může jejich vztah k jídlu spíše ještě 

zintenzivnit.  
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Více než polovina respondentů, konkrétně 757, v dotazníku uvedlo, že je 

na Instagramu inspirují zejména uživatelé z gastronomické sféry.  

Běžní uživatelé Instagramu se tím, že na síti sledují příspěvky spojené 

s jídlem, inspirují pro vaření, hledají návody, recepty, tipy. A to zejména u 

uživatelů, jejichž obsah je primárně spojen s jídlem (food blogeři, kuchaři, 

foodies…). Přes 200 respondentů si v rámci spontánní znalosti vzpomnělo 

konkrétně na Kamilu Rundusovou, téměř 200 na Kateřinu St. Germain a 144 na 

Lukáše Hejlíka. 

Podle názoru „vlivných“ z oblasti gastronomie Instagram pomáhá šířit 

trendy, popularizovat gastronomické podniky. A s tím, že Instagram může mít 

pozitivní vliv na šíření trendů v gastronomii, souhlasí i zástupci supermarketů 

Penny Market a Tesco.  

Při práci s konceptem, zda někteří nejčtenější uživatelé Instagramu 

v oblasti gastronomie nejsou novodobí amatérští novináři, kteří mají vliv na to, 

jak se k trendům, především právě v gastronomii, staví „opravdoví” žurnalisté a 

časopisy o vaření, se ukázalo, že korelace mezi trendy, které sdílejí tito „vlivní“ 

na svých profilech a které jsou součástí časopisů o vaření, je velmi slabá. Tedy, 

minimálně, co se 10 zkoumaných týče. Naprostá většina běžných uživatelů 

Instagramu, kteří se zúčastnili výzkumu, však znala například bezobalový nákup 

a zero waste tendence. V obou případech tato znalost ve více než 55 procentech 

pocházela přímo z Instagramu.  

Na druhou stranu, v rámci analýzy mediálního prostoru se o těchto dvou 

trendech na profilech „vlivných“ z instagramové gastronomické sféry objevuje 

pouze minimum zmínek. Je možné, že se tomu tak děje z toho důvodu, že „vlivní“ 

o daném tématu sledující více informují skrze Instagram Stories, které nebyly 

součástí analýzy (viz limity výzkumu), nebo se o těchto trendech běžní uživatelé 

na Instagramu dozvídají jinde než u těchto „vlivných“.  

Zdá se, že pro uživatele Instagramu má tato sociální síť význam i při 

výběru místa, kam vyrazit na jídlo. K návštěvě podniku nebo nákupu 

gastronomické služby se v rámci posledního roku inspirovalo 909 respondentů 

z řad běžných uživatelů. Silný vliv, 63 % odpovědí, měl právě Instagram, ale ještě 
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silnější, 69 % odpovědí, byla blíže nespecifikovaná inspirace od přátel, která 

mohla přijít jak skrze sociální sítě, tak z prostředí mimo ně. 

S tématem výběru místa, kam vyrazit na jídlo, je propojená i další otázka 

položená v úvodu práce, zda lidé v dnešní době více věří významným tvářím 

sociálních sítí, nebo zavedeným oborovým odborníkům. Zda při výběru místa, 

kam jdou na jídlo, spoléhají spíše na názory erudovaných kritiků, nebo dávají na 

hlasy svých oblíbenců ze sociálních sítí. Zda právě doporučení od těchto 

„vlivných“ ovlivňuje jejich konečná rozhodnutí. 

Respondenti se v dotazníku jednoznačně neshodují v tom, kdo jim 

pomáhá utvářet si názor na otázky týkající se jídla. V odpovědích se objevují jak 

sociální sítě, tak názory získané v tradičních médiích, hodnocení na recenzích 

serverech a aplikacích nebo vlastní zkušenosti. Z výzkumu nevychází žádná 

výraznější tendence. Ani kritiky jídla, ani „vlivné“ na Instagramu proto nelze 

označit za hlavní ovlivňovatele. 

To, že se při výběru podniku uživatelé mohou inspirovat na Instagramu, 

dokládají slova Lukáše Hejlíka, Kateřiny St. Germain, Jany Králíkové a Jany 

Vašákové, kteří to vnímají skrze zpětnou vazbu, kterou od uživatelů po návštěvě 

doporučených podniků na síti dostávají. Tuto však blíže číselně nespecifikují a 

nelze určit, zda se jedná o řády jednotek či stovek reakcí.  

Získaná doporučení, ať už přijdou odkudkoliv, nicméně mají na 

respondenty obecně vysoký vliv. V 825 případech potvrzují, že se právě na 

základě doporučení za jídlem opravdu vydali, gastronomickou služby vyzkoušeli.  

Z dat získaných ve výzkumu nelze potvrdit ani vyvrátit, zda to, co je 

opravdu oblíbené a trendy na Instagramu, koreluje se zvýšenou poptávkou po 

tomtéž v supermarketech. Zástupci supermarketů se neshodují, jestli popularita 

na Instagramu souvisí se zvýšením poptávky po stejném produktu v obchodech, 

a doplňují, že nezalistovali žádné nové artikly do sortimentu na základě toho, že 

se o nich více mluvilo na Instagramu. 

Silná korelace se neobjevila ani mezi trendy sdílenými v českých 

gastronomických časopisech Apetit, Prima Fresh, Gurmet a F.O.O.D. a profily 

sedmnácti „vlivných“ instagramistů z gastronomické scény.  
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Data napovídají, že zkoumané trendy se z Instagramu do časopisů o 

vaření, a naopak vzájemně nešíří. Je možné, že do toho vstupují další kanály, 

které lidé sledují a na šíření trendů mohou mít vliv (viz limity výzkumu). 

Skrze rozhovory s jednotlivými zástupci gastronomické scény na 

Instagramu jsem se snažil získat vysvětlení, zda publikují vybraný obsah jen 

proto, aby zaujali své sledující a upevnili si postavení na síti, nebo pro to mají i 

jiné důvody. 

Hlavní motivací podle jejich slov je možnost inspirovat okolí, sdílením na 

síti se bavit a šířit pozitivní zážitky. Platforma Instagramu je však zároveň místem, 

kde komerčně spolupracují s různými společnostmi, a takto buď vydělávají, nebo 

získávají zdarma produkty a služby formou barteru. Nejedná se však o práci na 

plný úvazek, ale pouze o formu přivýdělku. Spíše, než jako seriózní práci 

respondenti využívají Instagram zejména pro zpestření, inspiraci a zábavu. 

Závěrem vyšlo ve výzkumné části této práce najevo několik zjištění, která 

blíže umožnila pochopit význam Instagramu při tvorbě a šíření trendů v 

gastronomii v České republice.  

Nelze jednoznačně říct, že by tato síť zásadně ovlivňovala to, co se na 

naší gastronomické scéně obecně děje, avšak uživatelé skrze ni objevují, 

získávají povědomí o různých trendech v oboru, šíří zážitky s jídlem spojené, 

inspirují se při vaření a poznávají nové gastronomické podniky, služby a produkty. 

Celý proces přípravy a konzumace jídla je více interaktivní a provázaný, 

než tomu bylo před vznikem Instagramu. Jídlo je pro uživatele součástí kultury a 

každodenního života, včetně momentů, kde jej konzumují „pasivně“, skrze 

sociální síť.  

6.3 Limity výzkumu 

Záměrem bylo skrze kombinaci čtyř výzkumných metod získat co 

nejkomplexnější výsledky, i přesto si však uvědomuji možné limity výzkumu, které 

je potřeba zmínit a nazírat na výsledky v těchto mantinelech. 

Jedním z nich by mohlo být, že respondenti, kteří se zapojili do 

kvantitativního dotazníkového šetření, byli především mladí lidé, zejména 
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v rozpětí 21 až 30 let. Je zřejmé, že tato skupina je na sociálních sítích velmi 

aktivní a hojně zastoupená, ale v dalších výzkumech by, dle mého názoru, bylo 

dobré více vnímat i uživatele Instagramu z ostatních věkových skupin, kteří se na 

této sítí pohybují, ale součástí mého výzkumu nebyli.  

Je však možné, že toto odpovídá přirozenému rozložení uživatelů 

Instagramu do věkových skupin. Instagram je stále nejatraktivnější zejména pro 

teenagery, využívá jej 72 % z nich471. Více než polovina celosvětové populace 

této sociální sítě je zároveň mladší 35 let.472 

Jako jeden z dalších možných limitů vidím to, že na trendy v gastronomii 

na sociálních sítích, na Instagramu, mohou mít vliv i mikro ovlivňovatelé, tedy 

uživatelé s malým počtem sledujících, například do 5 000, kteří gastronomií „žijí“ 

a tím, co dělají, působí na své okolí. Vzhledem k menší mediální popularitě, 

nižšímu počtu označení a sdílení na sociálních sítích by bylo složité tuto skupinu 

v rozsahu práce komplexně zanalyzovat a postihnout, proto nebyla blíže 

zkoumána. 

Dále je potřeba vnímat, že trendy spojené s gastronomií mohou šířit i vlivní 

uživatelé z jiných prostředí, než je právě gastronomie. Například z oblasti 

životního stylu: Nikola Čechová, která má jako ShopaholicNicol na Instagramu 

přes 720 000473 sledujících, publikuje například příspěvek s avokádovým 

chlebem, který uvidí desítky tisíc lidí, může to ovlivnit, jak se k tomuto postaví, a 

motivaci využívat avokádo tak mohou získat zcela odjinud než od uživatelů 

z gastronomické sféry.  

Limitem analýzy mediálního prostředí, skrze kterou jsem sledoval četnost 

některých trendů v časopisech o vaření a u vybraných vlivných uživatelů 

Instagramu z oblasti jídla, by mohlo být, že jsem se soustředil pouze na „pevný“ 

obsah, který na síti zůstává. Nebylo možné postihnout to, co uživatelé sdílejí 

skrze Instagram Stories, protože tyto po 24 hodinách zmizí.  
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472 CLEMENT, J., Distribution of Instagram users worldwide as of April 2020, by age and gender. 
In: Statista [on-line]. 2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/248769/age-
distribution-of-worldwide-instagram-users/ 
473 ČECHOVÁ, Nikola. In: Instagram [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/shopaholicnicol/. Oficiální ́Instagram Nikoly Čechové 



 

 119 

Je důležité si uvědomit, že právě skrze tuto funkci Instagramu uživatelé 

sdílí zejména osobní obsah, průběh svého dne, jehož součástí by mohlo být i 

zmíněný vybraných trendů častěji než skrze příspěvky na profilech, které jsem 

analyzoval.  

Jiné výsledky by také mohlo nabídnout delší časové období, ve kterém 

bych v časopisech o vaření a na Instagramu korelace hledal. S ohledem na 

dotazník pro uživatele Instagramu jsem nechtěl jít daleko do historie, protože 

Instagram je spíše aktuální médium. 

Vliv na míru korelace by mohly mít také například pořady o vaření a reality 

show (Master Chef atd.), informace získané z rozhlasového vysílání, podcastů, 

ale také působení dalších kanálů, které na lidi mají vliv: mezilidský kontakt atd. 

Jednotlivé zmíněné oblasti by si však zasloužily detailní analýzu odpovídající 

minimálně délce mého výzkumu, proto jsem se tentokrát v práci zaměřil pouze 

na jednu z nich. Zároveň je však možné, že to, co se odehrává na Instagramu, 

nemusí být nijak silněji provázané s tím, o čem se píše v časopisech o vaření, a 

to i kdybych analyzoval všechny dostupné kanály. 

Problematiky šíření trendů v gastronomii by si určitě zasloužila hlubší a 

detailnější zkoumání, které by se soustředilo konkrétně na hledání souvislostí 

mezi nabídkou supermarketů a tím, co toto ovlivňuje, avšak výzkum na toto téma 

by vydal na další diplomovou práci.  

7. Závěr 

Svět gastronomie v souvislosti s rozvojem sociálních sítí, digitalizací a 

novými technologiemi prochází řadou změn, které v posledních letech nabraly až 

turbulentního charakteru, objevují se nové formy a způsoby prezentace i sdílení 

jídla, trendy, na které veřejnost reaguje. 

V této diplomové práci jsem se soustředil na Instagram jako prostředek 

pro šíření trendů v gastronomii se zaměřením na specifika České republiky. 

Snažil jsem se zmapovat vlivy, které na jejich formování může mít on-line 

prostředí, především zmíněná sociální síť. 
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Teoretické zázemí pro výzkum utvořila rešerše literatury související 

s médii, mediální a marketingovou komunikací, gastronomií a sociálními sítěmi.  

V rámci odborného ukotvení tématu byly specifikovány důležité související 

pojmy, zaměřil jsem zejména na gastronomii, marketing služeb, problematiku 

sociální sítě Instagram, její vliv na šíření zážitků, trendů a mediální prostředí 

obecně. 

Ukázalo se, že popularita Instagramu souvisí zejména s interaktivitou, 

kterou nabízí. Velmi důležitá je propojenost uživatelů s podobnými zájmy, a to i z 

různých částí světa.  

Princip této sociální sítě je postavený především na sdílení vizuálního 

obsahu, komunikaci a budování vztahů mezi uživateli. Nabízí okamžitou úpravu 

fotografií, videí, označovaní, možnost přidávat obsah, který po 24 hodinách zmizí, 

reagovat na příspěvky a sdílet. Existence těchto funkcí je pro uživatele novou 

motivací a pomáhá pochopit popularitu této sociální sítě.  

Instagram se stal součástí stravovací kultury, probíhá přes něj 

komunikace mezi jednotlivci. Také restaurace a další firmy působící v oblasti 

služeb využívají různé digitální prvky této sítě, snaží se přilákat spotřebitele, 

konzumenty, získat nové, konkrétnější možnosti, jak zákazníky oslovit. Zacílení 

a personalizace je snazší a důležitější než kdy předtím.  

Výběr pokrmu, návštěva podniku a nákup potravin jsou dnes často závislé 

na doporučení na blozích o jídle či na sociálních sítích. Vizuální komplexnost 

Instagramu dává uživatelům mnoho nových možností, jak sdílet obsah spojený 

s jídlem a pitím, jak se v tomto směru inspirovat. Instagram se stal dalším z 

kanálů, přes které je gastronomické sféra prezentována.  

Vzhled jídla a interiéru je dnes často to první, co si v souvislosti se jménem 

vybraného podniku spojíme. Jídlo je ve středu zájmu a Instagram funguje jako 

platforma, která umožňuje jednotlivým podnikům, aby jejich popularita rostla.  

Přítomnost na této sociální síti je pro fungování byznysu důležitá, 

Instagram dokáže zvýšit povědomí o podniku a přilákat nové zákazníky, což 

uznávají přímo lidé z oboru gastronomie, ale také odborníci na marketing.  
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Zvyšují se nároky, které zákazníci v oblasti služeb kladou, je velmi snadné 

restaurace podrobit kritice, skrze sociální sítě a hodnotící servery ovlivnit i jejich 

hodnocení. V prostředí sociálních médií se objevuje specifický přístup k 

marketingu, společnosti vyvíjí úsilí k získání názorových vůdců. Zaměřují se na 

tzv. influencery, kteří komunikují marketingová sdělení mezi své sledující a 

pomáhají firmám profitovat či zvyšovat povědomí o značce. 

Nelze jednoznačně říct, že by Instagram zásadně ovlivňoval to, co se na 

naší gastronomické scéně obecně děje, byl hlavním prostředkem pro šíření 

trendů v oboru, avšak uživatelé skrze tuto sociální síť objevují, získávají 

povědomí o různých trendech v oboru, šíří zážitky s jídlem spojené, inspirují se 

při vaření a poznávají nové podniky a produkty, které se na české gastronomické 

scéně objevují.  

Celý proces přípravy a konzumace jídla je více interaktivní a provázaný, 

než tomu bylo před vznikem sociálních sítí. Jídlo je pro uživatele součástí kultury 

a každodenního života, včetně momentů, kde jej konzumují „pasivně“, například 

skrze Instagram.  

Ačkoliv je o problematiku jídla a šíření trendů v oboru ve spojení se 

sociálními sítěmi zájem, rozhodně dané téma nebylo vyčerpáno. I tato diplomová 

práce přispívá pouze drobným dílem do rozsáhlého diskurzu a nabízí se mnoho 

dalších příležitosti k výzkumu, namátkou hlubší a detailnější analýza zaměřená 

na hledání souvislostí mezi nabídkou supermarketů a aspekty, které ji v dnešní 

době ovlivňují.  

8. Summary 

The world of gastronomy is undergoing a number of changes in connection 

with the development of social networks, digitization and new technologies. 

Instagram's popularity has been shown to be particularly related to the 

interactivity it offers. The connection of users with similar interests, even from 

different parts of the world, is very important.  

The principle of this social network is based primarily on sharing visual 

content, communication and building relationships between users. It offers instant 
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editing of photos, videos, tagging, the ability to add content that disappears after 

24 hours, respond to posts and share. The existence of these features is a new 

motivation for users and helps to understand the popularity of this social network.  

Instagram has become part of the food culture, communication between 

individuals takes place through it, but also restaurants and other businesses 

operating in the service field use various digital elements of this network, trying 

to attract consumers, gain new, more specific opportunities to reach customers. 

Targeting and personalising is easier and more important than ever.  

Choosing food, visiting a business and buying food today often depend on 

recommendations on food blogs or social networks. The visual complexity of 

Instagram gives users many new ways to share food and drink content and to be 

inspired. Instagram has become another channel through which the gastronomic 

sphere is presented.  

The appearance of food and interiors are often the first thing we associate 

with in connection with the name of a chosen business. Food is in the spotlight 

and Instagram acts as a platform that allows individual businesses to grow in 

popularity.  

Presence on this social network is important for the functioning of a 

business; Instagram can increase awareness and attract new customers, which 

are recognised directly by people within the field of gastronomy, but also by 

marketing experts.  

The demands that customers place on services in this field are increasing, 

it is very easy to subject restaurants to criticism and to influence their ratings 

through social networks and evaluation servers. A specific approach to marketing 

is emerging in the social media environment, with businesses making efforts to 

recruit opinion leaders. They focus on so-called influencers, who communicate 

marketing messages amongst their followers and help businesses profit or 

increase brand awareness. 

It cannot be said unequivocally that Instagram fundamentally influences 

what is happening on our gastronomic scene in general, being the main means 

for spreading trends in the industry, but users are discovering through this social 
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network, gaining awareness of different trends in the industry, spreading food 

experiences, being inspired by cooking, and recognising new businesses and 

products that are emerging on the Czech gastronomic scene.  

The whole process of preparing and consuming food is more interactive 

and interconnected than it was before the creation of social networks. Food is a 

part of culture and everyday life for users, including moments where they 

consume it "passively", for example through Instagram.  

Although there is interest in the subject of food, the spread of trends in the 

field, in connection with social networks, the topic has certainly not been 

exhausted. This diploma thesis contributes only a small part to the extensive 

discourse and offers many other opportunities for research, at random a deeper 

and more detailed analysis focused on finding connections between the offer of 

supermarkets and aspects that affect it today.  
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MACEK, Jakub, 2011. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v 

Ostravě. ISBN 978-80-7464-025-4. 

MANOVICH, Lev. 2016. Instagrammism and contemporary cultural identity. In 

Instagram and Contemporary Image. s. 1–25. CC BY-NC-SA. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/35501327/Instagram_and_Contemporary_Image. 

MANOVICH, Lev. Instagram and Contemporary Image. CC BY-NC-SA. 2017. 

148 s. Dostupné z:  http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-

contemporary-image 

MARTINEZ, Steve. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments, 

1997-2006, ERR-42. U.S. Dept. of Agriculture, Econ. Res. Serv. May 2007. 

Dostupné z: https://grist.files.wordpress.com/2007/06/err42.pdf.  

https://eprints.qut.edu.au/60826/1/Jennifer_Lofgren_Thesis.pdf
http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image
http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image


 

 131 

MILES, Jason, 2013. Instagram Power: Build Your Brand and Reach More 

Customers with the Power of Pictures. McGraw Hill Professional. ISBN 

9780071827010. 

MINTZ, Sidney W. a Christine M. DU BOIS, 2002. The Anthropology of Food and 

Eating. Annual Review of Anthropology [on-line]. Springer, 31(1), 99-119 [cit. 

2020-05-01]. DOI: 10.1146/annurev.anthro.32.032702.131011. ISSN 0084-

6570. Dostupné z: 

http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.anthro.32.032702.131011 

MORAVEC, Václav, 2016. Média v tekutých časech: konvergence 

audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia. Společnost (Academia). 192 s. 

ISBN 978-80-200-2572-2. 

OELDORF-HIRSCH, Anne a S. Shyam SUNDAR, 2016. Social and 

Technological Motivations for On-line Photo Sharing [on-line]. 60(4), 624-642 [cit. 

2020-05-02]. DOI: 10.1080/08838151.2016.1234478. ISSN 0883-8151. 

Dostupné z: https://www.tandfon-

line.com/doi/full/10.1080/08838151.2016.1234478 

PLUNKETT, John, Celebrity Culture. The Oxford Handbook of Victorian Literary 

Culture [on-line]. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016 [cit. 

2020-05-03]. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199593736.013.21. 

PÜTTER, Michael, 2017. The Impact of Social Media on Consumer Buying 

Intention. JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS RESEARCH AND 

MARKETING. 3(1), 7-13. DOI: 10.18775/jibrm.1849-8558.2015.31.3001. ISSN 

18498558. Dostupné také z: https://researchleap.com/impact-social-media-

consumer-buying-intention/ 

QUERCIA, Daniele, Jonathan ELLIS, Licia CAPRA a Jon CROWCROFT, 2011. 

In the Mood for Being Influential on Twitter. 2011 IEEE Third Int'l Conference on 

Privacy, Security, Risk and Trust and 2011 IEEE Third Int'l Conference on Social 

Computing [on-line]. IEEE, 2011, 307-314 [cit. 2020-05-03]. DOI: 

10.1109/PASSAT/SocialCom.2011.27. ISBN 978-1-4577-1931-8. Dostupné z: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/6113129/.  



 

 132 

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 328 

s. ISBN 80-7178-926-7. 

ROBINSON, Sue a Cathy DESHANO, 2011. ‘Anyone can know’: Citizen 

journalism and the interpretive community of the mainstream press [on-

line]. 12(8), 963-982 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.1177/1464884911415973. ISSN 

1464-8849. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884911415973 

ROUSSEAU, Signe, 2012. Food and Social Media: You Are What You Tweet 

(Rowman & Littlefield Studies in Food and Gastronomy). AltaMira Press; Edition 

Unstated edition. 136 s. ISBN 0759120439.  

SHERER, Helmut. In: SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ, 1998. Analýza 

obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum. 150 s. ISBN 80-

246-0827-8.  

SCHMID, David. 2006. Idols of destruction: celebrity and the serial killer. In: 

HOLMES, Su a Sean REDMOND, 2006. Framing Celebrity: New Directions in 

Celebrity Culture. Routledge. 384 s. ISBN 978-0415377102 

SILKES, Carol A., Liping A. CAI a Xinran Y. LEHTO, 2013. Marketing To The 

Culinary Tourist [on-line]. 30(4), 335-349 [cit. 2020-05-02]. DOI: 

10.1080/10548408.2013.784151. ISSN 1054-8408. Dostupné z: 

http://www.tandfon-line.com/doi/abs/10.1080/10548408.2013.784151. 

SOLOVE, Daniel J., The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on 

the internet (October 24, 2007). The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and 

Privacy on the internet, Yale University Press (2007); GWU Law School Public 

Law Research Paper 2017-4; GWU Legal Studies Research Paper 2017-4. 

Dostupné z: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2899125. 

STREET, John, 2016. Celebrity Politicians: Popular Culture and Political 

Representation. The British Journal of Politics and International Relations [on-

line]. 6(4), 435-452 [cit. 2020-05-03]. DOI: 10.1111/j.1467856X.2004.00149.x. 

ISSN 1369-1481. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-

856X.2004.00149.x  

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884911415973
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10548408.2013.784151
https://ssrn.com/abstract=2899125


 

 133 

SUPER, J. C., 2002. Food and History. Journal of Social History [on-line]. 36(1), 

165-178 [cit. 2020-05-01]. DOI: 10.1353/jsh.2002.0110. ISSN 0022-4529. 

Dostupné z: https://academic.oup.com/jsh/article-

lookup/doi/10.1353/jsh.2002.0110 

SMITH, Andrew F. The Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America [on-

line]. Oxford University Press, 2013, 2560 s. [cit. 2020-05-21]. DOI: 

10.1093/acref/9780199734962.001.0001. ISBN 9780199734962. 

SVÍZELA, Marek. Sociální sítě jako prostor pro sdílení gastronomických zážitků. 

Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav 
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Příloha č. 1: Rozhovor s Lukášem Hejlíkem 

 

Dobrý den a ahoj! 

 

Předem moc děkuju za váš čas!  

 

Tento rozhovor je součástí mojí závěrečné diplomové práce na FSV UK a týká 

se samozřejmě hlavně jídla. Rozhodl jsem se pracovat s konceptem, zda se 

někteří z vás, tedy hojně sledovaných a vlivných osobností české food sféry, 

nestali v podstatě "novodobí gastro novináři", kteří mají vliv na to, jak se k 

trendům, především právě v gastronomii, staví další. Zda lidi při výběru místa, 

kam půjdou na jídlo, dají na vaše názory, a zda vaše doporučení ovlivňují jejich 

konečná rozhodnutí. 

 

Snažím se postihnout, jakou pozici má gastronomie na Instagramu a jaký vliv má 

tato síť na šíření novinek v českém prostředí. Z toho důvodu má právě váš názor, 

jakožto významných uživatelů, kteří gastro sféru na Instagramu spoluutvářejí, pro 

moji práci zásadní význam! :-) 

 

Níže pro vás mám několik otázek týkajících se téhle problematiky. Odpovědi jsou 

ve většině případů otevřené a záleží na vás, jak hodně se rozepíšete. Budu rád, 

když Vaše odpověď bude obšírná a výstižná.  

 

Ještě jednou díky moc! 

 

Martin 

 

 

Obecné otázky 

Vaše jméno / název profilu na Instagramu 

 

Lukáš Hejlík / lukashejlik 
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Co pro vás Instagram znamená? 

 

Komunikační nástroj, zdroj inspirace, informací, ale také obživy 

 

Jak dlouho působíte (v oblasti gastronomie) na Instagramu? 

 

05/2016 

Působili jste už předtím jinde v on-line prostředí? 

Facebook. 

Followeři a vzájemná interakce 

Jaký význam pro vás mají vaši followeři? 

 

Podstatný, Instagram je takové chlubítko mé extrovertnosti / oproti tomu 

Facebook, tam se k tomu snažím přistupovat neosobně, za projekt, který lidi 

zajímá 

 

Reagují vaši followeři na Instagramu na to, když jim doporučíte nějaký 

podnik, kam vyrazit na jídlo / pití? Případně jak? 

 

Ne tolik jako na Facebooku, kde provozuju Gastromapu (tam mám "vycvicene" 

followery), ale určitě také, rozhodně 

 

Ovlivní vaše doporučení / kritika vybraného podniku nějak jeho fungování? 

Můžete uvést konkrétněji jak, nějaký příklad?  

 

Opět na FB (ale netýká se facebooku, spíše projektu Gastromapy) - tam docela 

dost, mám na to ohlasy přímo od podniků IG - ano, i když to není tak divoké, jako 

na FB - kde jsem třeba schopný vyvolat zaplnění podniků na příští dva tři dny - 

viz například Gemuse kebab corner nebo Bistro Kudlova. 
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Z jakého důvodu sdílíte a vytváříte obsah na Instagramu? Co je vaší hlavní 

motivací? 

 

Baví mě to, sdílím tam svůj osobní i pracovní život a jelikož je pestrý, mám docela 

přirozený obsah. 

 

Spolupráce na Instagramu 

Spolupracujete s nějakou firmou na Instagramu? Případně s kým a jakou 

formou (stačí obecně) 

 

Ano, jede mi několik stálých spoluprací. Mám svoji vysokou cenu, která mi filtruje 

vysoký zájem a pak cenu dávám všem stejnou - tudíž nedělám toho moc, 95% 

mého obsahu (možná víc) je reálný..spolupráce: České dráhy, AEG, Bomton, 

BeBe. 

 

Jaký pro vás má spolupráce na Instagramu význam? 

 

Především finanční - pak je tu ale spousta označení, která dělám zdarma a ta se 

právě týkají gastra - koneckonců reporty na Gastromapě píšu nezávisle, návštěvy 

restaurací si hradím - není to nijak zpoplatněné.. - takže když má pak někdo 

zájem o komerční spolupráci, jsem drahý. 

 

Podle čeho si vybíráte firmy, spolupráce, na které na Instagramu kývnete? 

 

Ideálně firmy / produkty - za které se můžu postavit. 

Máte pocit, že doporučení, která dáváte vašim sledujícím, nějak ovlivňují 

jejich nákupní chování, případně image firmy, se kterou spolupracujete? 

V případě AEG se to ukázalo, BeBe je se spoluprací spokojené, to samé České 

Dráhy, takže asi anoooo… 
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Mediální prostředí a vy  

Máte možnost mluvit k lidem na více „frontách”. Skrze Instagram, ale i další 

média. Co to pro vás znamená? Jaké vám to dává možnosti? 

 

Mám, ale k osobního prohlášení je teď Instagram nejsilnější medium. Dřív o mě 

psal bulvár. Teď, když o mě píše bulvár, je to to co ulovil z mého instagramu. 

 

Dokázali jste tím, co sdílíte na Instagramu a jak se zároveň vyjadřujete v 

médiích, nějakým způsobem ovlivnit chování určitých lidí, popularitu 

určitých témat ve společnosti?  

 

Ano, zcela určitě. 

 

Objevujete se i v médiích, která nejsou primárně spojena s gastronomií, 

jídlem? Případně ve kterých? 

 

Ano, lifestyle, bulvár – ale nutno říct, že já spíš přicházím z tohoto prostředí, až 

pak přišlo gastro. 

 

Vyjadřujete se v médiích, v různých rozhovorech, debatách, i k tématům, 

která se netýkají přímo jídla? Můžete případně uvést nějaký příklad, přidat 

odkaz na takový rozhovor? 

 

Ano, v mém případě je to kombinace - bylo krásné sledovat ten obrat, kdy lidi 

zajímal bulvár/televizní seriál, ale ve chvíli, kdy se mi dařilo s knihou, média 

zajímá prvotně gastro. 

 

Vzpomenete si na něco, čímž jste ovlivnili to, co se děje v české 

gastronomii?  
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Tak především, a hlavně budu jedním z těch, kteří můžou za to, že se za 

gastronomií cestuje. A to nejen na cestách, ale že jsou to velmi často ty primární 

cíle těch cest. 

 

 

Šíření trendů v gastronomii 

Jakou pozici má podle vás gastronomie na Instagramu a jaký vliv má tato 

síť na šíření trendů? 

 

Nic asi nešířilo trendy rychleji. Někdy možná až kontraproduktivněji. Jestli to dřív 

přicházelo z podniků samotných, dnes tenhle trend může akcelerovat právě 

Instagram. Ale první část otázky ohledně pozice gastronomie na Instagramu - na 

to se hůř odpovídá. Někdy to jde ruku v ruce, ale znám restaurace, které jsou 

skvělé a vůbec netuší, co Instagram je, a stejně o nich lidi vědí. Všeobecně ale 

platí, že každá nová restaurace ví už to, co čeho se ty staré zbavují - menu nemá 

být kniha, interiér musí být příjemný, nepřeplácaný, že nemůžou být včerejší a 

tedy i podceňovat sociální sítě. 

 

Máte pocit, že Instagram odráží to, co je ve skutečnosti opravdu populární, 

nebo pouze vytváří určitou sociální bublinu, jež na gastronomii obecně 

příliš silný vliv nemá? 

 

V Olomouci by řekli - ají ají - tedy, ano - odráží, na druhou stranu, Instagram umí 

vyprofilovat to co je in ovšem jen pro lidi, kterým to in připadá. Tedy závisí, něco 

jiného bude Instagram kavárny tzv. třetí kavárenské vlny, něco jiného restaurace, 

třeba rodinnného pohostinství s klientelou 35+. 

 

Kde čerpáte inspiraci pro to, co děláte?  

 

Na svých cestách, dělám všechno jak cítím, jsem blázen a mám spoustu fajn 

nápadů, takže vlastně nemám vzory, vlastně v tom co dělám jsem svým 

způsobem sám- nebo takhle, nevím o nikom, že by to dělal podobně. 
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Kdo podle vás udává trend tomu, co je na (české) gastronomické scéně 

populární? 

 

Uff, bude troufalé říct, že jsem to já? Pražskou scénu ovlivňují Taste of Prague, 

jistou skupinu oslovuje blog Dojedeno, bohužel zmizeli foodkritici z médií, které 

na ně nemají peníze a naopak za peníze food recenze píšou. Pak vzniká na 

Instagramu spoustu oblastních, městských skupin "kamvbrně", "kamvpraze" atd. 

 

Vzpomenete si na nějaký nový trend, který se na food scéně ustálil právě 

skrze (díky) Instagramu? 

 

ano, všichni foodblogeři přestali psát blog a začali komunikovat přes Instagram. 

Tedy, oni blog píšou, ale je to takové nucené "zlo". 

 

Pomohli jste někdy ustanovit nějaký nový trend v gastronomii? Přiblížili 

lidem například nějaký produkt, pokrm, který se poté stal více populárním? 

 

Rozhodně, cestování za gastronomií. Všeobecně z dosahu vím, že čím 

nedostupnější poctivý koncept objevíte (krásně je to vidět na bistrech ve stáncích, 

v mé knížce 365 je to kapitola "Ze stánku"), tím víc lidí to bombarduje. Asi můj 

největší virál bylo video buchtiček s vanilkovým krémem z Nové Města na Moravě 

(hotel Horní dvůr), který měl 7 větší dosah než obvykle, asi 85k zhlédnutí videa 

(pevný post na IG) a už druhý den do Nového města přijeli lidi z Brna a z Prahy 

na otočku kvůli oněm buchtičkám, dokonce včetně vedení ČSSD, které tam mělo 

druhý den tajný mýtink (starostou NMnM je Michal Šmarda). 

 

Ovlivnilo někdy to, jak jste se k určitému trendu v gastronomii postavili vy 

také to, jak se k němu postavila různá média? 

 

Ano, na základě mých reportů jezdí Forbes pro příběhy, stejně tak EGO 

Hospodářských novin nebo třeba reportážní pořad TV Nova, Víkend. 
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Pozorujete v posledních letech nárůst různých podniků, které jsou více 

konceptuální, esteticky zdobné, designové? Pokud ano, myslíte si, že se 

tím majitelé snaží jít naproti tomu, co se hojně sdílí na Instagramu, co je 

populární? 

 

Je to tak, je to vidět na bistrech a kaváren třetí vlny. Takže, když otevře další 

nová kavárna na malém městě, třeba v Moravské Třebové, už vím, jak asi bude 

vypadat - jsou takové tři šablony interiéru, ale vždycky budou vidět kabely a ze 

stropu viset žárovky, - jo, za to může Instagram. 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s Janou Králíkovou 

 

Dobrý den a ahoj! 

 

Předem moc děkuju za váš čas!  

 

Tento rozhovor je součástí mojí závěrečné diplomové práce na FSV UK a týká 

se samozřejmě hlavně jídla. Rozhodl jsem se pracovat s konceptem, zda se 

někteří z vás, tedy hojně sledovaných a vlivných osobností české food sféry, 

nestali v podstatě "novodobí gastro novináři", kteří mají vliv na to, jak se k 

trendům, především právě v gastronomii, staví další. Zda lidi při výběru místa, 

kam půjdou na jídlo, dají na vaše názory, a zda vaše doporučení ovlivňují jejich 

konečná rozhodnutí. 

 

Snažím se postihnout, jakou pozici má gastronomie na Instagramu a jaký vliv má 

tato síť na šíření novinek v českém prostředí. Z toho důvodu má právě váš názor, 

jakožto významných uživatelů, kteří gastro sféru na Instagramu spoluutvářejí, pro 

moji práci zásadní význam! :-) 
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Níže pro vás mám několik otázek týkajících se téhle problematiky. Odpovědi jsou 

ve většině případů otevřené a záleží na vás, jak hodně se rozepíšete. Budu rád, 

když Vaše odpověď bude obšírná a výstižná.  

 

Ještě jednou díky moc! 

 

Martin 

 

 

Obecné otázky 

Vaše jméno / název profilu na Instagramu 

 

Jana Králiková @zasadnezdrave (@jakorybicka) 

 

Co pro vás Instagram znamená? 

 

Zábavu, radost, inspiraci, komunitu, práci. 

 

Jak dlouho působíte (v oblasti gastronomie) na Instagramu? 

 

Přes 7 let (1. Post na profilu @jakorybicka byl 7.3.2013) 

Působili jste už předtím jinde v on-line prostředí? 

Na Facebooku od roku 2012 

 

Followeři a vzájemná interakce 

Jaký význam pro vás mají vaši followeři? 

 

Vnímám je jako svoji komunitu, fanoušky mých projektů a mám díky nim i určitou 

zpětnou vazbu. Zároveň jsou pro mě publikem, kterému můžu nabídnout svoje 

služby. 
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Reagují vaši followeři na Instagramu na to, když jim doporučíte nějaký 

podnik, kam vyrazit na jídlo / pití? Případně jak? 

 

Ano. Liky, komentáři pod příspěvky a v DM, někdy i emailem… 

 

 

Ovlivní vaše doporučení / kritika vybraného podniku nějak jeho fungování? 

Můžete uvést konkrétněji jak, nějaký příklad?  

 

Určitě, proto jdu cestou pozitivních příspěvků. Pokud mi někde nechutná/něco se 

mi nelíbí, většinou si to nechávám pro sebe a nekomentuju to veřejně (pokud to 

nemá mít hlubší význam a dopad). Můj pohled je z velké míry subjektivní, takže 

to, co nevyhovuje mě automaticky nevnímám jako objektivní měřítko. Nejde mi o 

to na sítích někoho poškodit, ale bavit se, případně pozitivně ovlivňovat a 

inspirovat svoje okolí, pokud se zajímá. 

 

Z jakého důvodu sdílíte a vytváříte obsah na Instagramu? Co je vaší hlavní 

motivací? 

 

Zábava. 

 

 

Spolupráce na Instagramu 

Spolupracujete s nějakou firmou na Instagramu? Případně s kým a jakou 

formou (stačí obecně)  

 

Ano. Pokud mi to dává smysl, využívám sítě i ke smysluplné spolupráci. 

Barterovým způsobem nebo za finanční obnos, záleží na konkrétní spolupráci 

(Siemens, Natural Mallorca, Mystic Temple…) 

 

Jaký pro vás má spolupráce na Instagramu význam? 
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Když to dává smysl a nepřehání se to, a hlavně je to transparentní a přiznané, 

proč nespojit příjemné s užitečným? 

 

 

Podle čeho si vybíráte firmy, spolupráce, na které na Instagramu kývnete? 

 

Musí dávat smysl a jít dohromady s mým přesvědčením a mojí prací. 

Máte pocit, že doporučení, která dáváte vašim sledujícím, nějak ovlivňují 

jejich nákupní chování, případně image firmy, se kterou spolupracujete? 

Ano.  

 

Mediální prostředí a vy  

Máte možnost mluvit k lidem na více „frontách”. Skrze Instagram, ale i další 

média. Co to pro vás znamená? Jaké vám to dává možnosti? 

 

Můžu se svojí komunitou sdílet svoje zájmy (gastronomii a výživu), práci (nabízet 

kurzy vaření, výlety do Sapy/Vietnamu), nabízet svoje služby (focení, psaní 

receptů na zakázku), ale i svoje politický a obecný názory, napříč různými kanály. 

 

Dokázali jste tím, co sdílíte na Instagramu a jak se zároveň vyjadřujete v 

médiích, nějakým způsobem ovlivnit chování určitých lidí, popularitu 

určitých témat ve společnosti?  

 

Těžko říct, do jak velké míry, ale jednotlivci mi píšou zprávy, že jsem je různými 

způsobem ovlivnila (recepty, koupí produktu, návštěvou restaurace, tipem na 

výlet, výživovým doporučením, politickou agitací…) 

 

Objevujete se i v médiích, která nejsou primárně spojena s gastronomií, 

jídlem? Případně ve kterých? 
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Už moc ne. Mě to nebaví. :D Takže se podobným nabídkám už spíš vyhýbám. 

Ale jinak ČT, Český Rozhlas apod. 

 

Vyjadřujete se v médiích, v různých rozhovorech, debatách, i k tématům, 

která se netýkají přímo jídla? Můžete případně uvést nějaký příklad, přidat 

odkaz na takový rozhovor? 

 

Většinou šlo o propojení výživy s vařením. 

 

Vzpomenete si na něco, čímž jste ovlivnili to, co se děje v české 

gastronomii?  

 

Těžko říct, myslím si že obecně přispívám k uvažování nad výživou a vařením se 

„zdravým selským rozumem“, nemám ale pocit, že bych nějak hýbala českou 

gastronomickou scénou, ani to není moje touha. Mě baví dělat si svoje a pokud 

to někoho pozitivně ovlivní a baví, dělá mi to radost, ale vyloženě netoužím po 

tom být, jak se dneska říká „influencerem“. 

 

 

Šíření trendů v gastronomii 

Jakou pozici má podle vás gastronomie na Instagramu a jaký vliv má tato 

síť na šíření trendů? 

 

Skvělou, protože hezká fotografie a smysluplný příspěvek může zaujmout. Jak 

se říká, jídlo se jí i očima. A určitě díky tomu pomáhá šířit trendy nejen 

v gastronomii. 

 

Máte pocit, že Instagram odráží to, co je ve skutečnosti opravdu populární, 

nebo pouze vytváří určitou sociální bublinu, jež na gastronomii obecně 

příliš silný vliv nemá? 
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Záleží na tom, čím se člověk obklopí. Těch bublin vzniká velké množství, ale co 

na sebe necháte působit je jen na vás. Já třeba obecně soc. sítě jako takový moc 

nekonzumuju, nebaví mě tím trávit čas. Já ten obsah mnohem radši vytvářím. 

 

Kde čerpáte inspiraci pro to, co děláte?  

 

Hlavně ze života, cestováním, z kuchařských stáží, workshopů, školy, z literatury, 

různých zajímavých pořadů, návštěv restaurací… 

 

Kdo podle vás udává trend tomu, co je na (české) gastronomické scéně 

populární? 

 

Nejvíc asi Tomáš Karpíšek skrze síť Ambiente a jeho tým kreativních šéfkuchařů. 

Různé kuchařské osobnosti. 

 

Vzpomente si na nějaký nový trend, který se na food scéně ustálil právě 

skrze (díky) Instagramu? 

 

Focení jídla zvrchu? :D 

 

Pomohli jste někdy ustanovit nějaký nový trend v gastronomii? Přiblížili 

lidem například nějaký produkt, pokrm, který se poté stal více populárním? 

 

Možná jsem přispěla k popularizaci vietnamské a blízkovýchodní kuchyně? 

 

Ovlivnilo někdy to, jak jste se k určitému trendu v gastronomii postavili vy 

také to, jak se k němu postavila různá média? 

 

Nevím, to asi nedokážu zhodnotit. 

 

Pozorujete v posledních letech nárůst různých podniků, které jsou více 

konceptuální, esteticky zdobné, designové? Pokud ano, myslíte si, že se 
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tím majitelé snaží jít naproti tomu, co se hojně sdílí na Instagramu, co je 

populární? 

 

Rozhodně hraje estetika i díky sociálním sítím určitou zvýšenou popularizaci a 

potřebu dekorovat, být designový. 

 

Příloha č. 3: Rozhovor s Janou Vašákovou 

 

Dobrý den a ahoj! 

 

Předem moc děkuju za váš čas!  

 

Tento rozhovor je součástí mojí závěrečné diplomové práce na FSV UK a týká 

se samozřejmě hlavně jídla. Rozhodl jsem se pracovat s konceptem, zda se 

někteří z vás, tedy hojně sledovaných a vlivných osobností české food sféry, 

nestali v podstatě "novodobí gastro novináři", kteří mají vliv na to, jak se k 

trendům, především právě v gastronomii, staví další. Zda lidi při výběru místa, 

kam půjdou na jídlo, dají na vaše názory, a zda vaše doporučení ovlivňují jejich 

konečná rozhodnutí. 

 

Snažím se postihnout, jakou pozici má gastronomie na Instagramu a jaký vliv má 

tato síť na šíření novinek v českém prostředí. Z toho důvodu má právě váš názor, 

jakožto významných uživatelů, kteří gastro sféru na Instagramu spoluutvářejí, pro 

moji práci zásadní význam! :-) 

 

Níže pro vás mám několik otázek týkajících se téhle problematiky. Odpovědi jsou 

ve většině případů otevřené a záleží na vás, jak hodně se rozepíšete. Budu rád, 

když Vaše odpověď bude obšírná a výstižná.  

 

Ještě jednou díky moc! 
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Martin 

 

 

Obecné otázky 

Vaše jméno / název profilu na Instagramu 

 

@slepicarnablog 

 

Co pro vás Instagram znamená? 

 

Práci a životní styl. 

 

Jak dlouho působíte (v oblasti gastronomie) na Instagramu? 

 

Od roku 2015.  

Působili jste už předtím jinde v on-line prostředí? 

V on-line médiích, webech s tématikou jídlo a zdravý životní styl. 

 

Followeři a vzájemná interakce 

Jaký význam pro vás mají vaši followeři? 

 

Přinášejí informace, které filtruji dle potřeby a pomáhají sdílet to, co je třeba být 

viděno. 

 

Reagují vaši followeři na Instagramu na to, když jim doporučíte nějaký 

podnik, kam vyrazit na jídlo / pití? Případně jak? 

 

Ano, berou to jako inspiraci a sdílí se mnou zpětně své zážitky. 
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Ovlivní vaše doporučení / kritika vybraného podniku nějak jeho fungování? 

Můžete uvést konkrétněji jak, nějaký příklad?  

 

To je otázka, vím, že do některých podniků se vrací za konkrétním jídlem, které 

zmíním, např. buchtičky se šodé v Zas a znova. 

 

Z jakého důvodu sdílíte a vytváříte obsah na Instagramu? Co je vaší hlavní 

motivací? 

 

inspirace, odlehčení, motivace, snažím se, aby obsah byl zábavný a zároveň k 

něčemu dobrý, aby pomáhal tam, kde je to třeba, např. sdílením 

 

 

Spolupráce na Instagramu 

Spolupracujete s nějakou firmou na Instagramu? Případně s kým a jakou 

formou (stačí obecně) 

 

V současné době beru jen krátkodobé spolupráce, které mi dávají smysl, 

nebráním se malým českým firmám bartrovou spoluprací, protože vím, že jim to 

pomůže a mě to osobně dává smysl. 

 

Jaký pro vás má spolupráce na Instagramu význam? 

 

Šíří dobro, vážně, oproti FB je Instagram místo, kde jsou lidi více pozitivní a 

pomáhají si navzájem, sdílí se, inspirují a motivují. A pokud někdo zmíní 

spolupráci pro profil rozumnou, sedící formou, nevadí mi to, ba naopak, podívám 

se na to, pokud mne to osobně osloví. Je to taková zdravá filtrace... A podle mě 

to takto vnímají i ti, co sledují Slepičárnu, dle ohlasů... 

 

Podle čeho si vybíráte firmy, spolupráce, na které na Instagramu kývnete? 
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Já osobně nikoho neoslovuji. Firmy nás oslovují formou zprávy na IG nebo přímo 

emailem, pokud se nám to líbí (vždy to konzultuju se Štěpánem, který se mnou 

na blogu obsah vyrábí) a pokud nám to sedí, dohodneme se. 

Máte pocit, že doporučení, která dáváte vašim sledujícím, nějak ovlivňují 

jejich nákupní chování, případně image firmy, se kterou spolupracujete? 

Buď ano, nebo to ignorují. Respektujeme jejich volbu, spolupráce má být 

inspirací. 

 

 

Mediální prostředí a vy  

Máte možnost mluvit k lidem na více „frontách”. Skrze Instagram, ale i další 

média. Co to pro vás znamená? Jaké vám to dává možnosti? 

 

Prošla jsem si za 20 let snad všemi médii, kterými disponujeme a skončila jsem 

u on-line. Je mi blízká komunikace, rychlost, svoboda vyjadřování a hlavně 

zpětná vazba. V téhle době jsou pro mě tištěné verze něco jako přežitek. A 

protože kvantita převládá u nás nad kvalitou, nevidím důvod, proč si např. koupit 

časopis, když vím, že není tak vymazlený, jak by měl být. Ráda podpořím kvalitní 

magazín a kuchařky, které jsou praktické. 

 

Dokázali jste tím, co sdílíte na Instagramu a jak se zároveň vyjadřujete v 

médiích, nějakým způsobem ovlivnit chování určitých lidí, popularitu 

určitých témat ve společnosti?  

 

V to vlastně doufám. Od čeho jiného by pak sociální sítě byly?:-) Zároveň je to 

filtrace lidí, zůstala mi skupina followers, kteří vnímají jídlo, lifestyle ale třeba i 

politiku podobně a nebojí se mi napsat, když se mnou nesouhlasí. Máme 

možnost si to vysvětlit a svět jede dál... 

 

Objevujete se i v médiích, která nejsou primárně spojena s gastronomií, 

jídlem? Případně ve kterých? 
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Ne, vždy je to spojené s jídlem nebo focením, natáčením. 

 

Vyjadřujete se v médiích, v různých rozhovorech, debatách, i k tématům, 

která se netýkají přímo jídla? Můžete případně uvést nějaký příklad, přidat 

odkaz na takový rozhovor? 

 

Myslím si, že by se měl člověk vyjadřovat k tomu, čemu rozumí nebo je mu to 

blízké. U mě je to obvykle jídlo, sem tam se v rozhovorech vyjadřuju k focení, 

food stylingu, výživě a ovládání sociálního marketingu. To je celé. Politiku si 

nechávám na IGstories. 

 

Vzpomenete si na něco, čímž jste ovlivnili to, co se děje v české 

gastronomii?  

 

Na to jsem malá paní. Pochybuju, že bych přišla s něčím, co jiné dostane do 

kolen. Jsem primárně redaktorka, takže informace posouvám dál. 

 

 

Šíření trendů v gastronomii 

Jakou pozici má podle vás gastronomie na Instagramu a jaký vliv má tato 

síť na šíření trendů? 

 

Podle mě IG může gastronomii jako takové hodně pomoci, od označení lokace 

restaurace, doporučením a sdílením. Pokud je podnik dobrý, má šanci dostat se 

do "insta šuškárny" a má tedy i možnost růst a šanci vyvíjet se. 

 

Máte pocit, že Instagram odráží to, co je ve skutečnosti opravdu populární, 

nebo pouze vytváří určitou sociální bublinu, jež na gastronomii obecně 

příliš silný vliv nemá? 
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Instagram má hodně tváří. Na začátku, kdy to byla nová platforma, věřím, že 

hodně lidí posty vnímalo jako 100% důvěryhodné. Teď už víme, že je to takové 

zrcadlo, vidíme, co chceme vidět. Vybíráme si proto profily, které nám něco říkají, 

je to taková zdravá filtrace. A když je tam "nastavená" fotka vlastně nám to už ani 

moc nevadí:-). Shrnuto, je to sociální bublina s populárním dosahem. 

 

Kde čerpáte inspiraci pro to, co děláte?  

 

Určitě částečně na Instagramu, dostanu třeba chuť na něco co vidím. Ale také je 

to Pinterest, jsou to kuchařky, můj muž, který pracuje v oboru gastronomie a lidi 

kolem mě. Ale musím se přiznat, že mi jídlo musí nejdřív připadat fotogenické a 

teprve pak to řeším. 

 

Kdo podle vás udává trend tomu, co je na (české) gastronomické scéně 

populární? 

 

Uf. Pro hodně lidí to je třeba Přemek Forejt nebo Kamu, za mě je tahle cesta 

trošku mimo, i když mě jako lidi baví, jídlo je na mě až MOC. Takže bych řekla 

Roman Vaněk a jeho tým, Maškrtnice nebo Taste of Prague. A samozřejmě ty! 

 

Vzpomente si na nějaký nový trend, který se na food scéně ustálil právě 

skrze (díky) Instagramu? 

 

Nemyslím si, že bych na IG objevila nějakou novou gastro techniku, některý profi 

food styling mě ani moc nebaví. Je to jako s recepty, furt se točí to stejné, občas 

jen v novém kabátku. 

 

Pomohli jste někdy ustanovit nějaký nový trend v gastronomii? Přiblížili 

lidem například nějaký produkt, pokrm, který se poté stal více populárním? 
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Díky hostům, které občas máme na Slepičárně si myslím, že ano. Sem tam je u 

nás i nějaká zajímavá spolupráce, která lidem přibližuje nějakou zajímavou 

techniku, třeba při grilování. 

 

Ovlivnilo někdy to, jak jste se k určitému trendu v gastronomii postavili vy 

také to, jak se k němu postavila různá média? 

 

To spíš ne. Podle mě se techniky, trendy vrací, oprašují a jestli někdo přišel s 

něčím novým, pak bych se nad tím osobně zastavila... Spíš jde o to, jak a co, 

věřím, že nějaká zjednodušená technika HOW TO může být přínosem, zvláště u 

nás, jsme takový národ Bédi Trávníčka. 

 

Pozorujete v posledních letech nárůst různých podniků, které jsou více 

konceptuální, esteticky zdobné, designové? Pokud ano, myslíte si, že se 

tím majitelé snaží jít naproti tomu, co se hojně sdílí na Instagramu, co je 

populární? 

 

Hodně se rozjely malé podniky, bistra. Vždycky platilo, že pod 100 stolů se 

restaurace neuživí. Dnes je to víc o tom, že míň místa znamená i méně 

personálu, vymazlené jídlo, příjemná obsluha, je to mnohem víc transparentní a 

osobní. A u takových podniků je IG něco jako zlatý důl. 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s Kateřinou St. Germain 

 

Dobrý den a ahoj! 

 

Předem moc děkuju za váš čas!  

 

Tento rozhovor je součástí mojí závěrečné diplomové práce na FSV UK a týká 

se samozřejmě hlavně jídla. Rozhodl jsem se pracovat s konceptem, zda se 

někteří z vás, tedy hojně sledovaných a vlivných osobností české food sféry, 
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nestali v podstatě "novodobí gastro novináři", kteří mají vliv na to, jak se k 

trendům, především právě v gastronomii, staví další. Zda lidi při výběru místa, 

kam půjdou na jídlo, dají na vaše názory, a zda vaše doporučení ovlivňují jejich 

konečná rozhodnutí. 

 

Snažím se postihnout, jakou pozici má gastronomie na Instagramu a jaký vliv má 

tato síť na šíření novinek v českém prostředí. Z toho důvodu má právě váš názor, 

jakožto významných uživatelů, kteří gastro sféru na Instagramu spoluutvářejí, pro 

moji práci zásadní význam! :-) 

 

Níže pro vás mám několik otázek týkajících se téhle problematiky. Odpovědi jsou 

ve většině případů otevřené a záleží na vás, jak hodně se rozepíšete. Budu rád, 

když Vaše odpověď bude obšírná a výstižná.  

 

Ještě jednou díky moc! 

 

Martin 

 

Obecné otázky 

Vaše jméno / název profilu na Instagramu 

 

Kateřina Saint Germain /MyCookingDiary.cz 

 

Co pro vás Instagram znamená? 

 

Instagram je pro mě zdrojem velké inspirace a zároveň mě i živí. 

 

Jak dlouho působíte (v oblasti gastronomie) na Instagramu? 

 

Přibližně pět let. 

Působili jste už předtím jinde v on-line prostředí? 
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Na Facebooku a na mém blogu. 

 

 

Followeři a vzájemná interakce 

Jaký význam pro vás mají vaši followeři? 

 

Skupina lidí, se kterou jsme většinou na stejné vlně a částečně taky zákazníci. 

 

Reagují vaši followeři na Instagramu na to, když jim doporučíte nějaký 

podnik, kam vyrazit na jídlo / pití? Případně jak? 

 

Ano, většinou mi pak posílají fotky, že tam taky byli nebo mě označují a děkujou 

za doporučení. 

 

Ovlivní vaše doporučení / kritika vybraného podniku nějak jeho fungování? 

Můžete uvést konkrétněji jak, nějaký příklad?  

 

Snažím se na Instagramu propagovat jenom ta místa, která mě nějak zaujmou a 

kde mi chutná. Nedělám cíleně negativní recenze, to jen opravdu v případě, že 

chci na něco hodně špatného upozornit. Jinak nemyslím si, že ovlivní nějak jeho 

fungování, ale určitě je to pro podnik forma reklamy. 

 

Z jakého důvodu sdílíte a vytváříte obsah na Instagramu? Co je vaší hlavní 

motivací? 

 

Baví mě inspirovat lidi k tomu, aby dobře jedli a vařili si doma. Zároveň taky sdílím 

svůj život, takže inspiruju i v jiných oblastech. Baví mě, že se mi díky příspěvkům 

občas daří někoho například navést na cestu podpory lokálních tvůrců, 

dodavatelů, podniků a zdravějšího a udržitelnějšího životního stylu. Zároveň je to 

prodejní kanál pro moje dvě kuchařky, takže motivací je možnost prodeje. 
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Spolupráce na Instagramu 

Spolupracujete s nějakou firmou na Instagramu? Případně s kým a jakou 

formou (stačí obecně) 

 

Ano, mám několik dlouhodobých spoluprací. Jedná se o firmu Amazing Places, 

kde cestuju po ČR a ukazuju, kam se u nás dá vyrazit, pak o firmu Globus, pro 

kterou tvořím recepty a ukazuju, co se u nich dá koupit v rámci sekce Zdravý 

svět. Měla jsem taky dlouhodobou spolupráci se značkou Emco, pro kterou jsem 

tvořila recepty, promo ovesných vloček a zároveň jsme vytovřili i společný 

produkt - Granolu. Pak mám ještě bartrovou spolupráci se značkou Atranet.cz, 

kteří mi dlouhodobě půjčují malé domácí spotřebiče. 

 

Jaký pro vás má spolupráce na Instagramu význam? 

 

Je to další forma přivýdělku a zároveň je to motivace k další tvorbě obsahu. 

Občas nemá člověk třeba chuť tvořit, ale dlouhodobé spolupráce mě udržují 

vždycky aktivní. 

 

Podle čeho si vybíráte firmy, spolupráce, na které na Instagramu kývnete? 

Musí to být opravdu něco, co budu propagovat ráda. Vždycky si vybírám 

spolupráci tak, že si představím, že pro ně točím instastories nebo píšu 

příspěvek. Pokud mi je to v té představě proti srsti, spolupráci nevezmu. 

Máte pocit, že doporučení, která dáváte vašim sledujícím, nějak ovlivňují 

jejich nákupní chování, případně image firmy, se kterou spolupracujete? 

Určitě ano. Často dostávám zpětnou vazbu o větších prodejích nebo zvýšeném 

zájmu o dané zboží. Zároveň například pro firmu Emco jsem dělala i malou 

backstage, takže moji sledující viděli výrobu, majitele a přiblížila jsem jim víc tuhle 

rodinnou firmu. Určitě to tak v očích některých mých sledujících mohlo změnit 

pohled na Emco. 
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Mediální prostředí a vy  

Máte možnost mluvit k lidem na více „frontách”. Skrze Instagram, ale i další 

média. Co to pro vás znamená? Jaké vám to dává možnosti? 

 

Dává mi to svobodu a možnost dělat cokoli, co mě v danou chvíli baví. Zároveň 

cítím velkou dávku zodpovědnosti a snažím se podle toho svůj profil používat. 

 

Dokázali jste tím, co sdílíte na Instagramu a jak se zároveň vyjadřujete v 

médiích, nějakým způsobem ovlivnit chování určitých lidí, popularitu 

určitých témat ve společnosti?  

 

Vždycky říkám, že v určitě sociální skupině se to chování ovlivnit dá. Pokud jde 

o jídlo, určitě se to týká některých restaurací a druhů jídla. Myslím, že se přes 

Instagram hodně zpopularizovaly například obecně snídaně. Pak jsme spolu s 

dalšími kamarádkami například zpopularizovaly nové druhy menstruačních 

pomůcek (menstruační kalíšek a kalhotky) nebo když uvedu příklad z jiné oblasti, 

dokázali jsme spolu s ostatními influencery vybrat asi 800.000 Kč na dobrou věc 

a změnit tak život jedné znevýhodněné rodině. 

 

Objevujete se i v médiích, která nejsou primárně spojena s gastronomií, 

jídlem? Případně ve kterých? 

 

Několikrát jsem dělala rozhovor například do TV Prima. Většinou to bylo spojeno 

s jídlem, jednou právě s tou charitativní akcí. 

 

Vyjadřujete se v médiích, v různých rozhovorech, debatách, i k tématům, 

která se netýkají přímo jídla? Můžete případně uvést nějaký příklad, přidat 

odkaz na takový rozhovor? 

 

Většinou se v rozhovorech bavím obecně o tom, co dělám, což zahrnuje otázky 

ohledně gastronomie, ale zároveň otázky ohledně fungování Instagramu. 
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Naposledy jsem například dělala rozhovor do Cukrfree podcastu, kde jsme se s 

Janinou Černou bavily obecně na toto téma. 

 

Vzpomenete si na něco, čímž jste ovlivnili to, co se děje v české 

gastronomii?  

 

Nemyslím si, že přímo ovlivnila, ale hodně jsem sdílela například Vejce benedikt 

z podniku Kavárna co hledá jméno. Hodně lidí mi posílalo a doteď posílá fotky z 

jejich návštěvy. Taky jsem byla asi takovým průkopníkem vydávání si kuchařek 

na vlastní pěst bez nakladatelství a to včetně svojí distribuce. Od té doby to tak 

udělala spousta dalších autorů. 

 

 

Šíření trendů v gastronomii 

Jakou pozici má podle vás gastronomie na Instagramu a jaký vliv má tato 

síť na šíření trendů? 

 

Myslím, že Instagram udává určitě trendy místa pro mladší až střední věkovou 

skupinu. Dost často se doporučená místa u jednotlivých influencerů opakují a tím 

pádem sílí důvěra v nich. Bohužel dost často vyhrává prezentace a 

"fotogeničnost" nad obsahem a kvalitou jídla. Často se ale potkám i s kvalitním a 

krásným jídlem. Každopádně určitě Instagram udal trend tomu, jak se novodobé 

kavárny a bistra prezentují. Snaží se mít jídlo i prostředí co nejvíce fotogenické, 

aby se prostřednictvím těhle fotek šířilo povědomí o daném podniku.. 

 

Máte pocit, že Instagram odráží to, co je ve skutečnosti opravdu populární, 

nebo pouze vytváří určitou sociální bublinu, jež na gastronomii obecně 

příliš silný vliv nemá? 

 

Vždycky je to o tom, koho na Instagramu sledujeme. Snažím se sledovat lidi, kteří 

odráží to, co je populární a zároveň opravdu dobrý. Nestane se mi často, že jdu 

na něčí doporučení na jídlo a nechutná mi tam. Samozřejmě se mi to ale párkrát 
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už stalo. Já sama nedoporučím nic, co by mi nechutnalo, ale je to jídlo. Vždycky 

to bude hodně subjektivní. Každopádně často se doporučujou na Instagramu i 

místa, který podporu Instagramu nepotřebujou, protože jsou populární i tak. 

Například síť restaurací Ambiente. 

 

Kde čerpáte inspiraci pro to, co děláte?  

Pokud se jedná o jídlo, tak čerpám právě z Instagramu, Pinterestu, pak z mých 

zahraničních cest, návštěv restaurací a pak mi je největší inspirací to, co najdu 

zrovna v lednici:) 

 

Kdo podle vás udává trend tomu, co je na (české) gastronomické scéně 

populární? 

 

Stále stojím za tím, že opravdu dobrý jídlo si lidi najdou a řeknou si o něm dál. 

Každopádně na české scéně je to momentálně určitě alespoň pro mě profil Taste 

of Prague a Lukáš Hejlík. Pak i ostatní blogeři, ale tam občas vyhrává vzhled nad 

kvalitou. 

 

Vzpomente si na nějaký nový trend, který se na food scéně ustálil právě 

skrze (díky) Instagramu? 

 

Myslím, že například chleba s avokádem je dobrý příklad. 

 

Pomohli jste někdy ustanovit nějaký nový trend v gastronomii? Přiblížili 

lidem například nějaký produkt, pokrm, který se poté stal více populárním? 

 

Snažím se popularizovat například vejce z volného chovu, maso od farmářů a 

bio zeleninu. Minimálně ta vajíčka si myslím, že se už (a nejenom díky mně) 

podařilo dostat do podvědomí. 

 

Ovlivnilo někdy to, jak jste se k určitému trendu v gastronomii postavili vy 

také to, jak se k němu postavila různá média? 
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Přiznám se, že se většinou pohybuju jen na těch sociálních sítích a například 

televizi ani tisk neprojíždím, takže za mě asi ne. 

 

Pozorujete v posledních letech nárůst různých podniků, které jsou více 

konceptuální, esteticky zdobné, designové? Pokud ano, myslíte si, že se 

tím majitelé snaží jít naproti tomu, co se hojně sdílí na Instagramu, co je 

populární? 

 

Ano, s tímhle naprosto souhlasím. Psala jsem o tom už před tím. Bohužel občas 

právě design vyhrává nad obsahem a chutí. 
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Příloha č. 5: Dotazník pro zástupce potravinových řetězců 
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Příloha č. 6: Dotazník pro uživatele Instagramu 
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Příloha č. 7 Klíčová slova: analýza časopisů o vaření a 

instagramových profilů, korelace trendů 

 

 


