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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá komunikačními kanály a marketingovými strategiemi 

televizního pořadu Herbář. Cílem teoretické části je uvést čtenáře do dané problematiky, 

proto je zde obsažena charakteristika a kategorizace vybraného pořadu a definice jeho pozice 

mezi ostatními kulinářskými pořady. Dále je tu shrnuta základní teorie týkající se internetové 

komunikace, sociálních sítí a marketingu. V metodologické části jsou uvedeny výzkumné 

otázky, cíle a metody výzkumu. Jsou zde vysvětleny výzkumné proměnné. Praktická část 

zahrnuje samotný výzkum. Jeho cílem je za pomoci deskriptivní analýzy, kvantitativní 

obsahové analýzy a kvalitativní analyticko-srovnávací metody zmapovat komunikační 

kanály Herbáře, popsat, kterými způsoby a jakým jazykem pořad se svými sledujícími 

komunikuje a jaký typ obsahu jim nabízí (v rovině textové, grafické a multimediální). Práce 

též shrnuje, které marketingové trendy lze v případě Herbáře vysledovat. Zvláštní důraz je 

při analýze kladen na sociální sítě pořadu. Zjištěné poznatky jsou doloženy konkrétními 

příklady. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis focuses on communication and marketing strategies of the Herbář TV 

show. The main aim of the theoretical part is to introduce the topic therefore it contains the 

characteristics and categorization of the show and its position among other culinary 

programs. It also summarizes the basic theory of internet communication, social networks 

and marketing. The methodological part presents research questions, goals and research 

methods. Research variables are explained here. The practical part includes the research 

itself. It aims to map the communication channels of Herbář with the help of descriptive 

analysis, quantitative content analysis and qualitative analytical-comparative methods. It 

also aims to describe in which ways and in what language the show communicates with its 

audience and what type of content it offers. The work summarizes which marketing trends 

can be traced in the case of the show with a special focus on social media. All the findings 

are supported by specific examples. 
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Úvod 

Nad tématem diplomové práce jsem nemusela dlouho přemýšlet. Pracuji 

v médiích zaměřených na gastronomii, svět vaření a skutečnosti spjaté s jídlem jsou  

pro mě každodenní rutinou a současně největší zálibou. Věděla jsem tedy, že bych se 

v závěrečné práci ráda zaobírala problematikou, jež by byla určitým způsobem spjata 

s kulinářstvím. 

Gastronomie je v současném době velmi atraktivní téma, které se rychle rozvíjí. 

Jedná se o velmi výrazný trend posledních let, v určitých případech by se možná dalo říci 

až životní styl. Jídlo přestalo být pouhým prostředkem nasycení – domácí vaření, 

konzumace kvalitních pokrmů a navštěvování zajímavých a prestižních restaurací se staly 

vyjádřením sociálního statusu. Na trhu je nespočet kulinářských časopisů, příruček  

o vaření, gastronomických televizních pořadů, blogů. Neustále vznikají nové formáty. 

Gastronomie se přesunula ze starých médií do online světa, působit na internetu je dnes 

pro restaurace i jednotlivé šéfkuchaře nutnou samozřejmostí. Pokud lidé, kteří se věnují 

kulinářství, nejsou úspěšní na sociálních sítích, jako by neexistovali. 

Rozhodla jsem se zjistit, jak si s přesunem na nová média poradil televizní pořad 

Herbář vysílaný na České televizi. Zajímá mě, kterých komunikačních kanálů 

v současnosti využívá pro svou propagaci, které marketingové cesty volí a jakým 

způsobem komunikuje se svými fanoušky. Nejvíce se budu soustředit na působení této 

gastronomické televizní show v oblasti sociálních sítí.  

Teoretická část by měla zorientovat čtenáře v dané problematice. Představím zde 

televizní pořad Herbář a zasadím ho do kontextu ostatních českých kuchařských show. 

Poté za pomoci odborných pramenů shrnu základní teorii týkající se elektronické 

komunikace, objasním její principy a uvedu, jaký jazyk je pro ni charakteristický. Čtenáři 

dále zprostředkuji základy sociálních sítí, vysvětlím, jaké typy komunikátů na nich 

mohou uživatelé vytvářet. Zvláštní pozornost věnuji síti Facebook a Instagram,  

na kterých Herbář působí a které jsem si pro analýzu zvolila. V poslední části teoretické 

části se pokusím vysvětlit základní marketingové termíny a skutečnosti, jejichž znalost 

považuji za nutnou pro porozumění následující praktické části práce. 
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V metodologické části uvedu několik dílčích cílů práce. Tyto dílčí cíle by měly být 

v průběhu výzkumu naplněny a zároveň by měly napomoci realizovat primární cíl práce. 

Hlavním cílem práce je zmapovat komunikační kanály, na kterých televizní pořad Herbář 

působí. Práce se pokusí popsat, jakými způsoby pořad se svými sledujícími komunikuje, 

analyzuje jazyk, kterého pořad užívá. V závěru se práce bude snažit analyzovat a posléze 

syntetizovat marketingové postupy, kterých Herbář na internetu užívá pro zviditelnění 

a zefektivnění svých aktivit. V metodologické části budou kromě cílů práce a metod 

výzkumu formulovány také výzkumné otázky, budou zde obsaženy charakteristiky 

zkoumaných proměnných a popis zkoumaného materiálu.  

Praktická část pak zahrnuje samotný výzkum. Nejdříve zmapuji, na kterých 

platformách Herbář působí a kterých komunikačních kanálů využívá pro komunikaci 

se svými sledujícími. Analyzuji obsah, který sociální sítě Herbáře fanouškům nabízí, 

zajímat mě bude, jaká formální a tematická skladba příspěvků převažuje. Uvedu, jaké 

cílové skupině jsou příspěvky primárně adresovány. V praktické části také provedu 

jazykový rozbor komunikátů. Nebude se však jednat o komplexní jazykovou analýzu  

– cílem bude za pomoci detailní analýzy velkého množství publikovaných textů 

postihnout ty jazykové prostředky, které jsou pro komunikaci Herbáře na sociálních sítích 

charakteristické. Poslední fáze výzkumu v praktické části práce analyzuje marketing 

Herbáře a shrne, které trendy lze v této oblasti vysledovat. Zjištěné poznatky budou 

doloženy konkrétními příklady. Aby byla analýza nosná, bude také doplněna o větší 

množství příloh ve formě obrázků a grafů. Obrazové přílohy jsem se pro větší názornost  

a přehlednost rozhodla vkládat přímo do textu, nikoliv do příloh, jak bývá v diplomových 

pracích zvykem. 

V závěru této diplomové práce zodpovím výzkumné otázky, které jsem 

formulovala na samotném začátku výzkumu, a veškeré zjištěné poznatky sumarizuji. 
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Teoretická část 

 

1 Televizní pořad Herbář 

V úvodu krátce vysvětlím, v čem spočívá podstata Herbáře, popíšu, 

co se na obrazovce odehrává. Při charakteristice pořadu budu vycházet z analýzy 

kulinářských pořadů a vlastních zkušeností. Posléze se pokusím Herbář zařadit  

do kategorií kulinářských pořadů, určit, o jaký televizní žánr se primárně jedná.  

Při deskripci a analýze budu vycházet z původní kategorizace gastronomických relací 

autorky Teri Ketchum (2005). V neposlední řadě shrnu, které pořady dané zájmové 

oblasti (vaření) jsou v současnosti vysílány v televizi a jaké místo mezi nimi Herbář 

zaujímá, případně jaká je konkurence tohoto pořadu.  

1.1 Obecná charakteristika televizního pořadu Herbář 

Herbář je kulinářský pořad vysílaný na veřejnoprávní televizní stanici Česká 

televize. V televizním vysílání měl premiéru 13. října 2013, v uplynulém roce 2019 mohli 

diváci na ČT1 zhlédnout již 7. sérii tohoto pořadu. Premiéry nových dílů jednotlivých 

sérií začínají vždy v 17:55 nebo 18:25, Herbář je tedy vysílán před hlavním vysílacím 

časem 19:00–23:00, který je často označován anglickým výrazem prime time (Media 

Guru, 2020). Stopáž pořadu je obvykle 27 minut, za celou dobu vysílání (7 let) nikdy 

nepřesáhla 30 minut. 

V prvních čtyřech sériích Herbářem prováděly dvě moderátorky, herečky Linda 

Rybová a Kateřina Winterová. V roce 2017 došlo ke změně – od 5. série do současnosti 

již pořad uvádí pouze Winterová. Název Herbář pořad získal na základě tématiky bylin, 

která se vysíláním prolíná již od začátku. V každém díle je pozornost soustředěna  

na některé z bylin, moderátorka o nich informuje a ukazuje, jak dané byliny využít 

v kuchyni či domácí přírodní lékárně. 

Jedná se o gastronomickou relaci, která v původních šesti sériích nazírá jídla 

našich babiček moderním ženským pohledem. Tradice jsou pro moderátorky klíčové, 

považují je za určité pevné body, které dávají našim životům řád. Prostřednictvím pořadu 

se moderátorky pokoušejí navracet moudrost našich předků. Zastávají názor,  
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že generacemi ověřené recepty zvládne uvařit každý – zvláště když většina surovin roste 

na zahrádkách nebo v přírodě, kde jsou v podstatě dostupné pro každého.  

Vedle tradičních a chutných, ale ne vždy dietních jídel jsou před kamerou připravovány 

také pokrmy zdravé, bez zbytečné chemie, jako se to dělávalo kdysi. Kromě receptů  

se moderátorky zaobírají i návody na různé nejedlé předměty, například velikonoční 

dekorace z kynutého těsta. 

 Tradicemi je výrazně ovlivněn i set design pořadu. Před kamerou moderátorky 

vaří ve starém nádobí, scény jsou zasazeny do světnice chalupy s dobovým nábytkem 

a dekoracemi. Rybová s Winterovou jsou mnohdy oděny do vintage oblečení a divákům  

na kameru ukazují, v jakých starých (nejen gastronomických) knihách a magazínech 

se při výběru připravovaných pokrmů inspirovaly. Velká pozornost je věnována také food 

dekoru a food stylingu. Není důležitá jen chuť jídla, ale i jak jídlo vypadá. Moderní 

člověk, který se o problematiku gastronomie zajímá, ovlivněn food trendy, které sleduje 

v médiích a na sociálních sítích, si potrpí i na vizuální stránku konzumovaných pokrmů. 

Pořad zastává filozofii, že jídlo by v ideálním případě mělo mít i jistou estetickou 

hodnotu. Na propracované vizuálně působivé momenty je v pořadu obecně kladen velký 

důraz. 

V popředí zájmu Herbáře nejsou jen samotné recepty, jak to u kulinářských 

pořadů bývá, ale také jednotlivé suroviny, ze kterých jsou pokrmy připravovány. Cílem 

moderátorek je vařit z toho nejlepšího, co nám příroda nabízí, vybírat si kvalitní lokální 

suroviny. Důraz je také kladen na způsob získávání surovin k vaření. Pořad seznamuje 

diváky s tím, jak vypadá průmyslová výroba surovin, zároveň nabízí alternativy. 

V 7. sérii se forma Herbáře výrazně proměnila. Obrazy z české krajiny byly 

z velké části nahrazeny příspěvky z cest po Indii, Herbář se v roce 2019 odehrával také 

v jižní Asii. Jednalo se o světovou sérii pořadu, neboť koření a byliny rostou po celém 

světě. Připravovaly se zdravé exotické pokrmy, částečně přizpůsobené domácím 

podmínkám a dostupným ingrediencím. Diváci se prostřednictvím reportáží z indických 

měst a plantáží podívali do oblasti Kérala. Tradice v pořadu zůstaly zachovány – na konci 

každého dílu Kateřina Winterová připravila, stejně jako v předchozích sezónách, jedno 

jídlo ze skanzenu (lokální lidový pokrm, který si v minulosti připravovali naši předci). 

Taktéž byl kladem důraz na používání biologických surovin z českých krajů a na práci 
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menších producentů v oblasti zemědělství a hospodářství, pořad o nich informoval 

pomocí krátkých reportáží. Nechyběli ani hosté z oblasti gastronomie, zdravého 

životního stylu či zemědělství. 

Příspěvky na sociálních sítích každopádně již v březnu tohoto roku avizovaly, 

že se televizní pořad Herbář v roce 2020 navrátí zpět domů, do kuchyní a na zahrady  

v České republice. 

1.2 Kategorizace televizního pořadu Herbář 

Stejně jako u jiných televizních formátů, které ve vysílání můžeme naladit, 

i v oblasti gastronomických pořadů existuje několik subžánrů. Tato práce vychází 

ze základní kategorizace kulinářských pořadů od Ireny Mařincové (Mařincová, 2015), 

kterou o dva roky později převzala, rozšířila a doplnila Šárka Camrdová  

(Camrdová, 2017). Herbář s ohledem na toto roztřídění nejlépe odpovídá 

charakteristikám tzv. naučných kulinářských pořadů. Splňuje níže uvedená kritéria. 

Hlavním cílem pořadu je seznámit diváky s novými kulinářskými poznatky, 

chce primárně edukovat recipienty v dané problematice (Camrdová, 2017: 22). V tomto 

případě se jedná hlavně o snahu předat vědomosti z gastronomie, dále Herbář prohlubuje 

vědomosti z oblasti zahrady, přírody, hospodářství a zemědělství – a to jak na lokální 

(rady a tipy pro zahradničení), tak světové úrovni (poslední řada informovala například  

o pěstování koření v Indii či o způsobech tamní gastronomie). 

Instruktážní charakter se výrazně projevuje v grafické stránce pořadu.  

Ve starších dílech se prolínají vysvětlivky, mezititulky a resumé k různým surovinám, 

aby se divák v přijímaných informacích lépe orientoval. Tyto doplňky mají podobu 

stránek ve staré knize (archaický font, podklad ve formě grafiky zažloutlých listů papírů, 

obdoby dobových ilustrací apod.). V novějších sériích tento grafický prvek z velké části 

nahrazuje voice-over1. Během toho, co divák sleduje video, moderátorka na pozadí 

komentuje scény a vybrané skutečnosti (Camrdová, 2017: 22). 

 
1 Zvuk v pořadu je utlumen či odstraněn, moderátor vysvětluje danou problematiku či komentuje promítané 
obrazy, aniž by sám byl na scéně přítomen (Cambridge English Dictionary, 2020). 
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Pro kulinářské naučné pořady je typické, že prezentující vystupují před kamerou 

ve dvojici, aby se mohli navzájem poučit (Camrdová, 2017: 22). Tuto skutečnost můžeme 

pozorovat ve starších dílech, kdy před kamerou komunikuje Rybová s Winterovou. 

Poučování se děje humornou a odlehčenou formou. Oproti tomu v posledních třech 

sériích, kdy pořad uvádí Winterová sama, je poučován přímo divák. Druhou moderátorku 

částečně nahrazují hosté. Rozdíl je v tom, že jsou to oni, kdo moderátorku poučují  

(např. pozvaná Margit Slimáková uvádí na pravou míru různé skutečnosti z oblasti 

zdravého životního stylu, Markéta Pavleje alias foodblogerka Kitchenette instruuje 

Winterovou při vaření apod.). Podobnou roli sehrávají také pěstitelé a farmáři, o kterých 

jsou v pořadu reportáže – uvádí moderátorku i diváky do specifické problematiky, které 

oni sami rozumí lépe.  

Herbář nicméně nelze považovat za čistě naučný kulinářský pořad, neboť 

nesplňuje všechny charakteristiky tohoto žánru. Plně tak odpovídá současnému trendu 

hybridizace televizních žánrů. 

Pořad nutně vychází z tradičních kulinářských relací, najdeme v něm několik 

klasických ustálených postupů. Prezentující zpravidla není profesionální kuchařkou, 

velmi často ji ale diváci už znají z mediálního prostředí – Winterová (a dříve i Rybová) 

není z oboru, je nadšeným kuchařským laikem, povoláním je herečka. Tradiční 

gastronomické pořadu jsou postaveny na atmosféře domáckosti (Camrdová, 2017: 21). 

Obvykle jsou kulinářské pořady natáčeny ve stylizovaném studiu, oproti tomu je Herbář 

natáčen v reálném interiéru i exteriéru statku, který Winterová se svou rodinou obývá. 

Tento fakt značně podtrhuje onen pocit domáckosti. Moderátorka vystupuje jako 

pragmatická kuchařka, pro kterou je vaření denní rutinou, zastává ho nicméně s notnou 

dávkou elegance a nadhledu. Pořad se vrací ke kořenům, moderátorka po většinu času 

zpracovává lokální suroviny, které jsou v Česku běžně dostupné, spoustu z nich si 

dokonce pěstuje sama doma – a nabádá k tomu i diváky. Dívá se suverénně přímo  

do kamery a při přípravě pokrmů vypráví příběhy, jež se s danými jídly pojí. V klasickém 

pojetí kulinářských pořadů s ženskými prezentujícími bývají moderátorky prezentovány 

jako pečovatelky, které vaří pro svého muže a jejich potomky. K tomu často dochází  

i v Herbáři, nutno však podotknout, že tuto předepsanou roli a sociální konstrukt 
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moderátorka často glosuje ironizujícími poznámkami, genderový stereotyp boří  

jak svými názory, tak i činy (Camrdová: 2017, 21).  

 Herbář silně inklinuje ke gastronomickým pořadům typu food porno2. Pořad má 

velmi propracovanou vizuální stránku, estetický dojem je klíčový. Jak již bylo řečeno 

výše, moderátorka boří genderové stereotypy a částečně opouští svou roli pečovatelky. 

Winterová vystupuje jako emancipovaná, sebevědomá a přitažlivá žena, která z velké 

části vaří pro své potěšení z jídla. Miluje vaření a přípravu pokrmů si užívá. Expresivním 

jazykem komentuje daná jídla, vysvětluje, proč jsou pro ni osobně důležitá. Práce 

v kuchyni pro moderátorku nepředstavuje nutnost a nezáživnou činnost, je to pro ni 

prostředek péče o sebe samu (Camrdová: 2017, 21–22). 

Některými prvky Herbář odkazuje také ke kulinářské talk show. Proces přípravy 

pokrmů je v každém díle prokládán malou televizní debatou, v níž jsou moderátorkou 

a jejími hosty veřejně probírána atraktivní či aktuální témata. V popředí zájmu tedy  

po určitý čas stojí komunikace účinkujících, ne vaření (Camrdová, 2017: 24).  

Poslední řadou z roku 2019 Herbář odpovídá exotickým kulinářským pořadům. 

Moderátorka diváky seznamuje s cizokrajnými gastronomickými specifiky, vaří pokrmy 

z indické kuchyně. Poučuje o tamních způsobech života, vypráví osobní příběhy, které se 

jí staly během pobytu v Indii. Z kuchyně se moderátorka za účelem reportáže vydává 

na nákupy do města či na výlet do přírody. Diváci se dozvídají o cizích ingrediencích  

a jejich použití v kuchyni, slýchají cizojazyčné termíny. Obraz je doplněn o hudbu 

typickou pro danou zemi (Camrdová, 2017: 23–24). 

1.3 Pozice Herbáře mezi českými televizními kulinářskými pořady 

Stejně jako mezi televizními pořady jiného žánrového zaměření,  

i mezi kulinářskými pořady je v televizním vysílání velká konkurence. V současné době, 

tedy v prvním až druhém kvartálu roku 2020, je na největších českých televizních 

stanicích (Česká televize, Nova a Prima) aktuálně vysíláno zároveň několik pořadů,  

ve kterých hraje hlavní roli kulinářská tematika. Pokud bychom se podívali také  

 
2 Velmi atraktivní vizuální prezentace pokrmů, cílem je vyvolat velkou chuť k jídlu; typickou formou je 
fotografie lákavého pokrmu sdílená na sociálních sítích označená jako #foodporn (Camrdová, 2017). 
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do programů na soukromých televizních kanálech, jistě bychom našli pořadů o vaření 

mnohem více. Já jsem se rozhodla krátce popsat pouze televizní žánrovou konkurenci 

Herbáře v prostředí výše zmíněných TV stanicí, neboť se jedná o kanály neplacené,  

a má k nim tudíž přístup každý, kdo má v domácnosti televizi. 

1.3.1 Gastronomické pořady na České televizi  

Na veřejnoprávní České televizi je od roku 2005 do dnešních dnů vysílán 

kulinářský pořad Kluci v akci. Novými díly provádí stále stejná dvojice moderátorů, Filip 

Sajler a Ondřej Slanina. Pořad splňuje charakteristiky naučných kulinářských pořadů. 

Moderátoři jsou tedy profesionální kuchaři, jejichž posláním v pořadu je naučit diváky 

nové kuchařské dovednosti. Nevystupují sami za sebe, reprezentují gastronomické 

profesionály.  

Od ledna do března se mohli diváci ČT1 v sobotním hlavním vysílacím čase 

dívat na pořad Peče celá země. Jedná se o českou verzi britského televizního pořadu The 

Great British Bake Off. Cílem pořadu bylo najít nejlepšího pekaře a cukráře  

mezi 12 amatérskými soutěžícími z celé republiky. V každém díle soutěžící dostali  

3 výzvy – osobní, technickou a kreativní. Kdo úkoly z různých odvětví pekařiny  

a cukrařiny v časovém tlaku a pod velkým náporem stresu zvládl nejhůře, ze soutěže 

vypadl. O setrvání v soutěži a o následné vítězce rozhodovali profesionální cukráři – 

Josef Maršálek a Mirka van Gils Slavíková. Pořadem provázel herec Václav Kopta  

a herečka Tereza Bebarová. Nahrávání probíhalo v atraktivních prostorách barokního 

zámku Bon Repos u obce Čihadla. Pořad lze považovat za kulinářskou reality show, 

přesněji řečeno kulinářskou game show. 

Na Déčku České televize, stanici určené dětem, je vysílán MasterChef Junior. 

Jedná se o obdobu pořadu MasterChef, jehož česká mutace je k vidění na TV Nova. 

Rozepisuji se o ni v následující podkapitole. V původně americké kulinářské show 

MasterChef Junior mezi sebou nesoutěží dospělí, ale děti ve věku 8–13 let. Jedním 

z hlavních porotců je profesionální kuchař Gordon Ramsay. 

Kuchařská tematika se objevuje také v pořadu Menu pro Emu s podtitulem 

S příchutí rodiny. Moderátorka Veronika Koko Šmehlíková nechává kameru nahlédnout 

do svého světa food blogerky a matky malého dítěte. Pořad je plný rad pro novopečené 
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či nastávající rodiče, Šmehlíková s diváky sdílí své zkušenosti a inspiruje je ve vaření  

i v péči o dítě. Pro svou dceru připravuje především zdravá jídla, která jsou finančně 

zvládnutelná a rychlá na přípravu. Pořad by se díky ženské prezentující dal primárně 

zařadit mezi tradiční kulinářské pořady – moderátorka není profesionální kuchařkou, 

představuje genderový stereotyp ženy pečovatelky, která je zodpovědná za nasycení 

manžela a dětí. Silně se zde objevuje aspekt příběhů ze života, kterými je navozována 

intimní a příjemná atmosféra. V pořadu se objevují i prvky naučných gastronomických 

pořadů (chce poučit diváky) a kuchařské talk show (Šmehlíková si do pořadu zve hosty, 

se kterými si povídá o předem určených tématech). 

Recepty se objevují také v pořadech Všechno, co mám ráda, Co naše babičky 

uměly a na co my jsme zapomněli, Sama doma, Kouzelné bylinky na ČT1 a Dobré ráno 

na ČT2. Gastronomii zde ale není věnována primární pozornost. 

1.3.2 Gastronomické pořady na Nově 

Na této komerční televizi dominuje kulinářská reality game show MasterChef 

Česko vysílaná ve středečním prime-timu (20:20). Tato soutěž amatérských kuchařů je 

česká adaptace britského originálu od stanice BBC, v současnosti se jedná o 4. řadu. 

Soutěž probíhá v uměle vytvořených prostorách, v nichž se nachází několik kuchyňských 

linek, větší a menší sklad potravin a balkon. Ve finálových kolech mezi sebou účastníci 

soutěží v několika úkolech a zkouškách (konkrétně se jedná o tajemný box, vyřazovací 

test, týmovou výzvu a test stresu). Postupující do dalšího kola i celkového vítěze, který 

vyhraje vysoký finanční obnos a možnost vydat vlastní kuchařskou knihu, vybírá porota 

sestavená z profesionálních kuchařů – v současnosti je porotcem a zároveň moderátorem 

Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář. Pro pořad jsou typické stresující situace 

a s nimi související vypjaté emoce. Citelná je rivalita soutěžících. Soutěživost a napjatá 

atmosféra je podporována dramatickou hudbou a rychlými střihy. Hlavní funkce pořadu 

je zábavná, přidružená funkce je naučná.  

Každý všední den Nova vysílá také pořad Tescoma s chutí. Jedná se o krátký 

(pětiminutový) televizní formát, jehož cílem je informovat o všem kolem jídla,  

o stolování a trendech ve vaření, zároveň propagovat značku Tescoma. V této kuchařské 

relaci vystupuje společně s moderátorkou vždy jeden host, který prezentuje jeden pokrm. 
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Moderátorka dostává během vaření od hosta úkoly, nechává se od něj poučit,  

čímž dochází také k nepřímému poučení diváka.  

1.3.3 Gastronomické pořady na Primě 

Komerční televizní stanice Prima disponuje známým a divácky velmi oblíbeným 

pořadem Prostřeno! (typickým příkladem kulinářského docusoap3). Soutěž amatérských 

kuchařů se odehrává v reálných domácnostech, nahlédnutí do soukromí účinkujících je 

pro diváky lákavé. Soutěž trvá 5 pracovních dní, každý den pozve jeden účastník zbylé 

soutěžící na večeři k sobě domů. Kuchař, který své soupeře pohostí nejlépe, vyhrává 

finanční odměnu. Hodnotí se jak kvalita jídla, tak vydařenost zábavy během uplynulého 

večera. Pro pořad je typická rivalita, konflikty, napjaté situace a vyhrocené emoce. 

Moderátor je nepřítomný, zastupuje ho zpětně namluvený voice-over. Česká adaptace 

pořadu je vysílána od roku 2010 a je evidentní, že pro české diváky je pořad stále aktuální 

a zajímavý i po 10 letech. Svědčí o tom velké množství hlášek z tohoto kulinářského 

pořadu, které se do dnešních dnů v populaci běžně užívají. Z osobního pozorování jsem 

zjistila, že velmi oblíbené a často používané jsou například hlášky Atmosféra u stolu byla, 

je příjemná. / Uvidíme, jak se večer vyvije. / Konzervace u stolu byla příjemná. / ruličky 

do ručky / šmejděníčko, šmejdění / Pečivo je domácí? / epipí / chézekhake, čínský dort, 

šísake, čízcejk či chízechache. 

Novinkou na tomto kanálu byl od února pořad Superšéf: 24 hodin do pekla  

a zpět, který moderoval Zdeněk Pohlreich. Stejně jako jeho předchozí Ano, šéfe! i nynější 

pořad se inspiroval britským kuchařem Gordonem Ramsaym, zde konkrétně pořadem 

Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back. První série pořadu měla jen 4 díly. 

Pohlreich v nich pokaždé dostal na starost jednu restauraci, kterou měl se svým týmem 

za jediný den dostat ze svízelné situace. Do restaurace vždy přišel v převleku a v utajení 

nenápadně pozoroval, jak podnik funguje (či spíše nefunguje). Posléze se do obnovy 

restaurace pustil již veřejně pod svým jménem. Jeho cílem bylo změnit chod v kuchyni, 

kvalitu jídla, interiér restaurací či celkové myšlení a způsob práce restauratérů. Funkce 

 
3 Televizní žánr, který zaznamenává situace dokumentární formou a stříhá je jako seriál. Většinou sleduje 
příběhy lidé spojené určitým prostředím či situací, důležité je zachycení proměny jejich vztahů 
(MediaGuru, 2020).  
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pořadu je zábavná, primárně chce pořad pobavit diváky. Z části se jedná i o funkci 

naučnou, hlavně vzhledem k účastníkům pořadu. Pořad spadá do kategorie přeměnových 

kulinářských pořadů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v českém televizním prostředí se za první dva 

kvartály odvysílalo (či stále vysílá) 8 pořadů, jejichž hlavním tématem je vaření.  

Pokud si uvědomíme, že pořady jsou vysílány současně (tedy nejméně každý týden), 

jedná se o poměrně vysoké číslo. Je též důležité myslet na to, že analyzovány byly jen 

gastronomické pořady tří největších českých televizních stanic. Do analýzy nebyly 

zahrnuty pořady na placených soukromých televizních kanálech, internetové televize  

či třeba pořady na YouTube. Žádný z pořadů se plně nepodobá zkoumanému Herbáři, 

určité pořady s ním nicméně vykazují jisté podobnosti. 

Pořad Všechno, co mám ráda je koncipován z velké části podobně jako Herbář 

– jedná se televizní magazín vystavěný na individualitě moderátorky, která je tvůrčí, ráda 

objevuje nové věci a experimentuje v kuchyni. Pořad ubíhá ve svižném tempu, je 

harmonický a snaží se sledovat módní trendy v domácnosti. Stejně jako Herbář je natáčen 

v reálném domě moderátorky, je zachycován její běžný život, tedy i práce v kuchyni. 

Oproti Herbáři je pořad ale postaven na hobby a koníčcích moderátorky, které jsou velmi 

různorodé – od tapetování místností přes cestování po aranžování květin a vaření. 

Primárním cílem pořadu Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli je 

připomenout již zapomenuté dovednosti našich předků, o což se velkou měrou snaží  

i Herbář. S touto snahou souvisí fakt, že dvojice moderátorů občas narazí na staré metody 

přípravy pokrmů. Pořad však na vaření není primárně založen. V pořadu Kouzelné 

bylinky se také prolínají tradice a byliny a jsou zde prezentovány recepty. V průběhu čtyř 

sérií moderátorka bylinky pěstovala, posléze je sklízela a používala při vaření, 

připravovala domácí bylinnou medicínu či potkávala lidi, které se léčivými bylinami 

zabývají. Pořad je ale založen čistě na bylinách, což Herbář není.  

Lifestylový týdeník, který by byl založený primárně na kulinářství, na přírodě 

a obnovování starých zvyků, způsobem, který známe z Herbáře, se tedy v obdobné 

podobě ve vysílání největších českých televizních stanic nevyskytuje. Herbář je unikátní 

jak osobností moderátorky a náhledem na současné zemědělství a hospodářství,  
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tak pojetím vaření a celkovým zpracováním pořadu. Lze říci, že ve svém žánru Herbář 

nemá v současné době v televizi žádného výrazného konkurenta.  
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2 Sociální sítě  

V této kapitole krátce definuji pojem sociální sítě. Považuji za nezbytné tuto 

oblast objasnit, neboť se má diplomová práce blíže soustředí právě na sociální sítě 

Herbáře, zkoumaného televizního pořadu. 

2.1 Definice a principy sociálních sítí 

Sociální sítě se začaly masivně rozvíjet v polovině 90. let 20. století. Tento druh 

sítí je řazen mezi tzv. online média, tedy média, jejichž existence je podmíněna 

fungováním internetu (Manovich, 2002). Jejich podstatou je sdílení informací  

na internetu (Vysekalová, 2012). Uživatelé spolu mohou na těchto platformách 

komunikovat, tvořit, publikovat a posléze sdílet různé druhy obsahů, tyto obsahy hodnotit 

a komentovat. Spíše než na samotném sdílení obsahu jsou sociální sítě postaveny  

na rozvíjení vztahů mezi uživateli. V dnešní době existuje několik typů charakteristik 

sociálních sítích, shrnují je následující body. 

• Obsah sociálních sítí je tvořen, publikován a sdílen primárně samotnými 

uživateli těchto sítí. 

• Provozovatelé sociálních sítí vstupují jen minimálně do provozu těchto 

serverů (např. za účelem ochrany komunity). 

• Základem sociálních sítí je rozvíjení vztahů mezi jednotlivými 

registrovanými uživateli těchto sítí, jejich vzájemné hodnocení, 

komentování a označování. Uživatelé mohou pomocí svých profilů 

komunikovat s lidmi, které osobně znají, i s lidmi neznámými. Obsah, jeho 

sdílení a odkazování na něj je na sociálních sítích až sekundární. 

(Bednář, 2011) 

Mezi celosvětově nejznámější a nejpoužívanější sociální sítě v dnešní době patří 

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Spotify a v současnosti velmi rychle 

rozvíjející se TikTok (Statista, 2020). Protože se v této práci budu podrobněji zaobírat 

právě sociální sítí Facebook a Instagram televizního pořadu Herbář, považuji za důležité 

později (viz kapitoly 2.3 a 2.4) blíže představit pouze tyto dvě platformy.  
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2.2 Uživatelská obec na sociálních sítích 

Český statistický úřad ke dni 29. 11. 2019 zveřejnil data týkající se uživatelů 

sociálních sítí v České republice i v zemích Evropské unie za uplynulý rok. Sociální sítě 

slouží především ke sdílení informací, komunikaci a propagaci. Celosvětově se jedná 

o významné komunikační platformy, jen v Česku používá sociální sítě více než 4,7 

milionu osob, tj. 54 % jednotlivců starších 16 let. První údaje o používání sociálních sítí 

v České republice pochází z roku 2009. V tu dobu bylo na sociálních sítích jen 5 % osob. 

Sociální sítě dnes nejvíce používají lidé ve věkové kategorii 16–24 let (z této skupiny je 

minimálně na jedné sociální síti aktivních 96 % osob).  S rostoucím věkem podíly 

uživatelů sociálních sítí klesají (ve skupině 45–54 let je jich 56 %, ve skupině 65+ už 

pouze 9 %). Používání sociálních sítí je v rámci České republiky nejrozšířenější v Praze, 

tam některou sociální síť používá 54 % osob. Naopak nejméně jsou lidé na sociálních 

sítích aktivní v Libereckém a Karlovarském kraji a na Vysočině. V porovnání s ostatními 

zeměmi EU se Česká republika   nachází na průměru zemí Evropské unie. V čem se Češi 

od ostatních Evropanů liší, je rozdíl v oblíbenosti sociálních sítí mezi osobami různého 

věku: zatímco Češi ve věku 16–24 let jsou v používání sítí spolu s Dány na prvním místě, 

osoby ve věku 55+ jsou značně pod průměrem (v Česku 19 %, průměr EU 27 %). 

Celosvětově existuje více než 3,2 miliardy uživatelů sociálních sítí, což odpovídá asi  

42 % populace – toto číslo nicméně stále roste (Český statistický úřad, 2019). 

Nejen fyzické osoby, ale také značky v dnešní době využívají sociální sítě. Díky 

nárůstu oblíbenosti sociálních sítí se také podniky snaží se svými zákazníky udržovat 

kontakt přes tyto komunikační kanály. Profil na sociálních sítích typu Facebook má 

nejméně 45 % českých firem (Český statistický úřad, 2019). Sociální sítě umožňují 

přímou interakci se zákazníky a finančně dostupný a efektivní marketing, díky kterým 

pak společnosti mohou prohlubovat povědomí o značce a věrnost zákazníků. Je nasnadě 

říci, že v současné době sociální sítě přenášejí do digitálního prostoru reálné vazby 

z offline světa – ať ve sféře osobní, tak v oblasti komerční (Pavlíček, 2010).  

O konkrétních způsobech, jak sociálních sítí využívá ke své propagaci pořad Herbář,  

se detailně rozepisuji v kapitole 13.2. 
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2.3 Facebook 

Facebook je dnes největší a nejnavštěvovanější sociální sítí na světě – ve světě 

ho používá přes 2,5 miliardy lidí, v České republice více jak polovina populace 

(Holzman, 2020). Může si na něm založit svůj účet každý, komu již bylo 13 let a má svou 

e-mailovou adresu. Pro fungování na této sociální je třeba si nejdříve vyplnit tzv. timeline 

(osobní profil) – uživatel vyplní své osobní údaje (chce-li, aby byly veřejné, soukromí si 

každý uživatel může nastavit sám), nahraje svou profilovou a úvodní fotku. Poté může 

začít vyhledávat přátele. Hlavní straně Facebooku se říká newsfeed nebo česky zeď. 

Zobrazují se na ní veškeré statusy, fotografie, videa a další příspěvky, jež sdílejí přátelé 

či stránky firem, umělců či třeba organizací, které můžeme sledovat. Facebook má také 

svou mobilní aplikaci, která představuje zjednodušenou formu této sociální sítě. 

2.3.1 Typy komunikátů na Facebooku 

Cest, jak spolu uživatelé na Facebooku mohou komunikovat, je hned několik. 

Na následujících řádcích způsoby komunikování na této sociální sítí ve stručnosti 

představím, neboť tyto termíny budu používat při analýze komunikátů pořadu Herbář. 

Základním komunikátem, s nímž se setká každý uživatel Facebooku, 

je bezesporu tzv. status (někdy se pro tento typ komunikátu užívá i původního anglického 

výrazu post). Jedná se o text kratšího rozsahu, většinou délkou vydá do 10 řádků,  

jímž autor sděluje své pocity, uvažuje nad určitými skutečnosti nebo popisuje, co právě 

dělá. Pisatel se pokaždé může rozhodnout, zda bude jeho nový status veřejný,  

či soukromý (tedy zobrazí se pouze vybranému okruhu přátel). Facebookový status může 

mít intertextovou povahu – lze k němu připojit fotku, video a odkaz na jiný web. Při psaní 

statusu je velmi časté tzv. tagování4, typické je užívání hashtagů5. 

 
4 Tagovat ve statusu znamená, že autor příspěvku v textu označí jiného uživatele dané sítě za pomoci znaku 
„@“, za který napíše jméno osoby, kterou chce zmínit. Označenému uživateli vyskočí upozornění, že se o 
něm ve statusu píše (pokud chce, označení může posléze odebrat či předem možnost být označen zakázat). 
V případě tagování fotek je postup odlišný – Facebook disponuje funkcí rozeznávání obličej, uživatel jen 
klikne na daný obličej a vepíše jméno jiného uživatele, kterého chce na fotce označit. 
 
5 Klíčové slovo, které je na začátku opatřeno znakem „#“. 
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Pokud uživatel do feedu6 nahrává svou vlastní fotku či video, může ho opatřit 

popiskem. Ten zpravidla bývá kratší než status a uživatel ho vytváří až po nahrání daného 

souboru. Oproti statusu je zde důležitější nahraný soubor než samotný text, který většinou 

pouze vysvětluje, co na fotografii či ve videu můžeme vidět. 

Uživatelé mohou na sdílený status či soubor reagovat pomocí komentáře. 

Do tohoto vyjádření lze kromě textu vložit obrazovou či audiovizuální přílohu, 

internetový odkaz a speciální emoji7. Lze vybírat i z širší nabídky větších smajlíků,  

tzv. samolepek. Svůj názor lze také vyjádřit pomocí tlačítka To se mi líbí a jeho různých 

variant. V komentářích lze stejně jako ve statusu tagovat a hashtagovat za pomoci výše 

zmíněných znaků. 

V případě, že chce uživatel cíleně komunikovat jen s jednou osobou, využije 

možnosti chatu8. Ačkoliv se jedná o písemnou soukromou výměnu krátkých zpráv, chat 

má po většinu času rysy mluvené konverzace (více o charakteristikách internetové 

komunikace viz kapitola 3.2). Facebook nabízí možnost také skupinového chatu.  

Jestliže se elektronické konverzace účastní více jak dvě osoby, mluvíme o hromadných 

zprávách.  

Za komunikát by se dala považovat také událost. Tohoto komunikátu mohou 

lidé vyžít v případě, že chtějí pozvat více lidí na určitou akci. Většinou se jedná o akci 

reálnou, kdy se účastnící fyzicky setkají. Tento komunikát lze však použít například 

i k marketingovým účelů, kdy celá akce probíhá pouze online. Text a fotografii vztahující 

se k události pořadatel vkládá do předem naprogramované šablony, následně rozešle 

vybraným uživatelům pozvánky. Pokud se pořadatel rozhodne vytvořit veřejnou událost, 

bude přístupná všem uživatelům Facebooku. 

 
6 Zeď (či nástěnka), na které zobrazují příspěvky od všech přátel a stránek, které uživatel sleduje. 
 
7 Miniaturní obrázky zastoupené v tabulce znaků stejně jako písmena nebo číslice pro vyjádření 
emocionální reakce, jež se užívají v elektronické komunikaci. Emoji tabulka obsahuje ideogramy a smajlíky 
s určitým mimickým výrazem (Komrsková, 2013, Sedláček, 2019).  
 
8 Rozhovor uskutečňovaný písemně přes internet. 



 
 

25 
 
 

2.3.2 Firemní účet na Facebooku 

Na Facebooku kromě výše zmíněného osobního účtu existuje také možnost 

založit si zdarma firemní účet. Pokud chce být firma na této sociální síti aktivní, musí si 

vytvořit tzv. facebookovou stránku. Firma může na sociální síti působit jako podnik, 

instituce, organizace a společnost, značka či produkt, umělec, skupina nebo veřejně 

známá osobnost. Stránku lze založit také za účelem zábavy či vytvoření určité komunity. 

Profil firmy na Facebooku vypadá podobně jako osobní profil jednotlivce, skýtá však 

několik přidaných funkcí. 

 

Obrázek 1: Ukázka osobního účtu na Facebooku (zdroj: osobní Facebook autorky práce, 9. 6. 2020) 
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Obrázek 2: Ukázka firemního účtu na Facebooku (zdroj: facebooková stránka společnosti GoOut, 9. 6. 2020) 

 

Níže shrnuji důvody, proč je v dnešní době zvládnutí marketingové komunikace 

na Facebooku pro firmy důležité, a vypisuji benefity, které z působení na této sociální síti 

vyplývají, je-li firemní stránka používána efektivně pomocí Business Manageru9. 

 

• Důležitá je především funkce nazvaná Přehledy (z anglického výrazu 

Insights), jež firmě poskytuje detailní informace především o příspěvcích 

zveřejněných na dané stránce. Firma se díky této funkci může kdykoliv 

podívat, jak si její příspěvky vedou – jaké posty jsou oblíbené, kolik 

získaly „lajků“ a jak hojně je uživatelé komentují. Lze tedy zjistit, který typ 

 
9 Nástroj vytvořený přímo Facebookem, jenž pomáhá uživatelům se správou facebookových firemních 
stránek. Je určený pro firmy, které díky různým statistikám v něm obsaženým získají lepší přehled o svých 
stránkách a reklamních aktivitách.  
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příspěvků je úspěšný a jaký nikoliv. Firma se také dozví, jak velký měl 

konkrétní příspěvek dosah – kolik lidí oslovil, kolik lidí si ho uložilo či dále 

sdílelo. Tyto informace pomáhají marketérům10 při sestavování 

dlouhodobého obsahového plánu na stránce. 

• Díky výše uvedené funkci je také snadné rozpoznat, jaká je cílová skupina 

dané firmy. K dispozici je shrnutí, jakého pohlaví sledující jsou, kolik je jim 

let a z jakého místa se na stránku dívají. To vše může firmě napomoci 

k efektivnější propagaci. Díky působení na Facebooku lze najít nové 

zákazníky a oslovit uživatele, kteří nepoužívají klasická média  

(např televizi). 

• Obsah lze kombinovat s přesně cílenými reklamními kampaněmi. 

Facebookové stránky a reklamy jsou navrženy takovým způsobem,  

aby upoutaly pozornost a vzbuzovaly reakce. Pomocí digitální analytiky je 

lze vyhodnocovat a optimalizovat tak, aby přinesly co nejvyšší zisk. 

• Zpětná vazba od sledujících (komentáře, lajky a jiné reakce) pomáhá 

zlepšovat nabízený produkt. Se zákazníky lze budovat dlouhodobé vztahy. 

• Profil na Facebooku firmě umožňuje rychlejší komunikaci s fanoušky. 

Odpovídání na komentáře sledujících je snadné a velmi rychlé, používání 

Facebook Messengeru i funkce automatické odpovědi v chatu urychlují  

a zdokonalují zákaznický servis. 

• Možnost pořádání soutěží vede k získávání nových fanoušků. Pořádání 

událostí může fanoušky přenést do offline světa (např. na křest nové 

knihy). 

• Propojení s dalšími sociálními sítěmi (např. se sítí YouTube, Instagram, 

Twitter či třeba TikTok) je velmi jednoduché. 

(Facebook for business, 2018)11 

 
10 Marketér je označení pro odborníka na marketing. 
11 Samotný Facebook vytvořil v roce 2018 pro uživatele přehledný manuál, ve kterém shrnuje návody, jak 
spravovat firemní facebookovou stránku, a popisuje možnosti marketingu na této sociální síti. 
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2.4 Instagram 

Aplikace Instagram byla spuštěna v roce 2010. Stejně jako Facebook je 

označována jako sociální síť, neboť dovoluje být v kontaktu s dalšími uživateli a sdílet 

uživatelsky vytvářený obsah. Instagram byl původně navržen pouze pro mobilní zařízení, 

dnes je možné si ho prohlížet také na počítači a tabletu. Uživatel může sledovat další 

uživatele a zároveň být sledován tzv. followery (followers). Zveřejněné příspěvky 

(fotografie, fotografické koláže či videa) uživatelů jsou řazeny do feedu, kde si je lze 

jednoduše a rychle prohlédnout posouváním prstu.  

Oblíbené příspěvky se dají ukládat do záložek a později se k nim lze vrátit. 

Fotografie je možné pořídit přímo pomocí aplikace či je lze nahrát zpětně. Instagram také 

nabízí možnost upravit fotografii za pomoci několika filtrů a editačních nástrojů. 

Nastavení soukromí je stejně jako na Facebooku volitelné. 

Je to sociální síť se zaměřením na vizuální obsah, která se především ve svých 

začátcích opírala o princip polaroidových fotografií, tedy o analogovou estetiku  

(v případě aplikace je tato estetika nahrazena různými filtry napodobující staré fotografie 

vyvolané z negativů), čtvercový formát snímků a jejich okamžité vyvolání (v Instagramu 

tedy zveřejnění) a možnost sdílení s dalšími lidmi (Edwards, 2012). Podobně jako 

v dřívější době analogové fotografie i dnešní sdílené instagramové posty jsou většinou 

obrazy z každodenního života, publikované snímky pak zachycují zejména rodinné 

události, různé soukromé oslavy, společenské akce, jídlo, zvířata či módu, což plně 

odpovídá původnímu záměru této sociální sítě. Kromě všedních momentek, jejichž cílem 

je zachytit situace všedního dne a osobní zážitky, na Instagramu nalezneme také 

příspěvky stylizované a profesionální či umělecké, které kladou důraz na formální úpravu 

snímků, jsou esteticky propracované a snaží se oslovit co nejvíce ostatních uživatelů  

a získat velké množství lajků (Manovich, 2016). Přibývá také uživatelů, kteří nahrávají 

fotky pořízené fotoaparáty a před zveřejněním na Instagramu příspěvky upravují 

v profesionálních programech (např. Photoshop). 

V současné době se jedná o nejrozšířenější mobilní aplikaci pro pořizování, 

editaci a sdílení fotografií. V loňském roce 2019 měl Instagram 1 miliardu uživatelů, 

z nichž 500 milionů bylo na síti aktivních každý den (HubSpot, 2019).  
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2.4.1 Typy komunikátů na Instagramu 

Pro vizuálně zaměřený Instagram je stěžejní formou komunikace fotografie. 

Sdílení obsahu se děje primárně za pomoci fotografie, text je v této aplikaci sekundárním 

 a doprovodným prvkem. Protože jsou v této aplikaci důležité informace sdělovány  

ve vizuální podobě, je třeba věnovat velkou pozornost kvalitě sdílených fotografií 

(vysokému rozlišení, správnému světlu, vhodné kompozici apod.). Nejčastějším typem 

sdílených fotografií na této sociální síti je snímek typu selfie12 (Manovich, 2016).  

Každý vizuální příspěvek je možné doplnit popiskem o maximální délce 2200 znaků, 

krátkým vysvětlovacím či úvahovým textem, který se k dané fotografii či videu určitým 

způsobem vztahuje. Existuje možnost přidat k příspěvku lokaci, tedy geografickou 

polohu, kde byl obraz pořízen. Do textu se může přidat hashtag, lze také někoho označit 

za pomoci tagu. 

Ke klasickým postům přibyly v roce 2016 tzv. stories. Tento typ příspěvků  

se sledujícícím zobrazuje na hlavní straně, zároveň ho lze uložit do výběrů na profilu. 

Stories jsou určeny pro nahrávání momentek. Pokud je neuložíme, za 24 hodin  

od publikování z Instagramu zmizí. Lze na ně reagovat pomocí komentáře v soukromé 

zprávě či „rychlé reakce“ (autorovi stories se odešle pouze emotikon vyjadřující pocity 

sledujícího z publikované momentky). Tento typ příspěvku je také možné přeposlat 

(pokud to daný uživatel v nastavení soukromí předem povolí). 

Každý uživatel Instagramu má možnost vyplnit si svůj profil, tzv. bio. Slouží 

k prezentaci uživatele či firmy, informace uvedené v profilu by tedy měly vystihovat 

charakter daného uživatele či podstatu podnikání firmy. Cílem profilu je zaujmout, 

nejlépe rovnou i podnítit k činnosti (tedy aby recipienti začali daného uživatele sledovat, 

podívali se na jeho webovou stránku, zakoupili jeho produkt, apod). Profil se skládá 

z několika částí: uživatelského jména nebo názvu, krátkého textu (popisu) o maximální 

délce 150 znaků, profilové fotky, kategorie a tlačítka vyvolávajícího akci (webový odkaz, 

e-mail, telefonní číslo či adresu). 

 
12 Neformální fotografický autoportrét pořízený z ruky za pomoci chytrého mobilního telefonu. 
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Všechny tyto formy komunikace na Instagramu podněcují uživatelskou 

interakci, jsou nástrojem socializace a podporují efektivitu obchodních firemních 

strategií. 

2.4.2 Firemní účet na Instagramu 

Ačkoliv byla aplikace primárně určena pro potřeby jednotlivců, značnou část 

uživatelů dnes tvoří firemní účty, které (obdobně jako v případě Facebooku) síť využívají 

jako další prostor pro inzerci svých výrobků či aktivit. Instagram se této skutečnosti  

v posledních letech přizpůsobil a zavedl několik opatření, díky kterém běžní uživatelé 

mohou komerční příspěvky rozeznat od těch běžných, prodejní příspěvky jsou 

transparentní. 

Na Instagramu si lze vytvořit firemní účet. Ten na první pohled vypadá jako 

běžný účet, liší se pouze tím, že obsahuje přidanou kategorií nazvanou Obchod a roli 

uvedenou v popisku profilu (např. značka, móda, šperky/hodinky, umělec apod.). Firemní 

účet však disponuje několika funkcemi, které firmě pomáhají s propagací a prodejem 

produktů.  

Je možné přidat označení produktu/firmy a proklik na profil a webovou stránku, 

používat funkci Swipe Up13 či Značkový obsah14. Nově také přibyla funkce, která 

umožňuje zakoupit si produkty přímo bez nutnosti opouštět aplikaci Instagramu. 

Ačkoliv je třeba komerční posty a placené spolupráce označovat speciálními hashtagy 

(např. #spoluprace, #ad, #gifted, #sponsored či #barter15), aby bylo zřejmé, že se jedná  

o inzerci, v české populaci tento postup stále není běžný. Výzkumníci z Katedry 

marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zkoumali, 

nakolik jsou děti ve věku 9–15 let schopny rozpoznat, zdali jestli jejich oblíbení blogeři 

či youtoubeři propagují daný výrobek nebo službu za úplatu. Z výzkumu, jejž zpracovala 

 
13 Funkce, která uživatelům Instagramu umožňuje přidat odkaz na webovou stránku do stories. 
 
14 Firemní profily a profily tvůrců mají možnost ve svých IGTV videích označit svého obchodního partnera 
– v záhlaví videa se objeví hláška „Placené partnerství s ...“ (BUSINESSGRAM, 2015).  
 
15 Směnný obchod – výměna zboží za jeho sdílení na sociální síti bez použití peněz (např. fashion blogerka 
dostane drahou kabelku za to, že nasdílí fotku produktu na své sociální sítě). 
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agentura Ipsos, vyplynulo, že skrytou reklamu (tedy reklamu, která není označená  

jako reklama) či sponzorovaný obsah pozná jen jedno dítě z deseti. Skoro polovina dětí 

nepozná sponzorovanou reklamu, pokud je označena anglicky (Fakulta sociálních věd 

Univerzity Karlovy, 2020)16.  

Existuje několik typů placených instagramových reklam. Lze si předplatit 

fotoreklamu či videoreklamu, která se zobrazuje ve feedu. Od ostatních nekomerčních 

příspěvků se odlišuje textací Sponzorováno (nebo anglickým Sponsored) v záhlaví. 

Fotoreklama je čistá, jednoduchá a přehledná, ve formátu čtverce či obdélníku jako běžné 

instagramové fotografie. Videoreklama je atraktivnější díky zvuku a pohybu, lze sdílet  

až 120 vteřin dlouhá videa. Díky rotující reklamě si uživatelé mohou v jediné reklamě 

přejetím prstu prohlédnout hned několik fotek či videí. Reklama ve formátu sbírky 

umožňuje za pomoci správně zvolených a nakombinovaných fotek či videí vyprávět 

provázanější příběh vztahující se k inzerovanému produktu. Vedle záložky feedu 

najdeme oddíl nazvaný Prozkoumat, jenž je určen uživatelům, kteří se chtějí inspirovat 

či objevovat nové účty mimo profily uživatelů, které již sledují.17 

V roce 2012 tuto sociální síť odkoupil Facebook (The Guardian, 2012). Nejenže 

tak vznikla možnost sdílet obsah mezi těmito dvěma platformami, Instagram získal funkci 

Přehledy, která se objevovala primárně na Facebooku a o níž jsem psala již výše. Důvody, 

pro které se firmy rozhodnou působit na Instagramu, jsou v podstatě stejné jako v případě 

Facebooku a dalších sociálních sítí – potřeba zvýšit povědomí o značce a snaha navýšit 

prodej svých produktů či služeb. 

 

 
16 Tisková zpráva z výzkumu je volně dostupná zde: https://fsv.cuni.cz/skrytou-reklamu-na-internetu-
pozna-jen-jedno-dite-z-deseti-zjistili-vyzkumnici-z-univerzity-karlovy 
 
17 Typy instagramových reklam jsou detailněji popsány v příručce Businnes přímo od Instagramu, která je 
k dispozici zde: https://business.instagram.com/advertising?locale=cs_CZ 
 

https://fsv.cuni.cz/skrytou-reklamu-na-internetu-pozna-jen-jedno-dite-z-deseti-zjistili-vyzkumnici-z-univerzity-karlovy
https://fsv.cuni.cz/skrytou-reklamu-na-internetu-pozna-jen-jedno-dite-z-deseti-zjistili-vyzkumnici-z-univerzity-karlovy
https://business.instagram.com/advertising?locale=cs_CZ
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3 Internetová komunikace 

3.1 Definice  

Komunikace obecně je chápána jako schopnost produkovat sdělení a vyměňovat 

významy těchto sdělení s druhým člověkem pomocí kódu. Kódem rozumíme 

systematickou organizaci znaků, jejich významů a vztahů mezi nimi sloužící k přenosu 

sdělení mezi komunikátorem a adresátem, přičemž oba aktéři komunikace musí znát 

použitý kód (Reifová, 2004: 36). Komunikace obsahuje pět základních složek: 

komunikátora, adresáta, komunikační kanál, mediované sdělení a účinek (Reifová, 2004: 

98–100). 

Pro internetovou komunikaci existuje hned několik definic. Rozhodla jsem se 

pracovat s definicí, která je uvedena v Encyklopedickém slovníku češtiny z roku (2002), 

tedy že internetová komunikace je jakákoliv komunikace realizovaná prostřednictvím 

sítě. Jedná se o způsob dorozumívání, které je podmíněno technickými nástroji 

(elektronickým zařízením, např. počítačem, mobilním telefonem či tabletem; připojením 

k internetu a příslušným softwarem), počítačovou gramotností a znalostí daného kódu 

(Dostál, 2007: 60–65). 

3.2 Specifika internetové komunikace 

Internetová komunikace má hned několik specifik. Pro tento druh komunikace 

je charakteristická možnost komunikovat na velkou vzdálenost, a to prostřednictvím 

optického či sluchového kanálu a za pomoci širokého spektra kódů, například jazyka, 

semigrafických znaků, emotikonů, akronymů a podobně (Konečná, 2011: 9). Internetová 

komunikace je interaktivní, rychlá, může probíhat synchronně i asynchronně. Bývá spíše 

neformálního charakteru. Komunikátor si může zvolit, zda bude jeho komunikace 

soukromá, či veřejná. Lze navazovat kontakt s jedním člověkem, ale i s více lidmi 

najednou (Pfeiferová, 2017: 13). Tento typ komunikace umožňuje komunikovat 

anonymně.  

Internetovou komunikaci je také možné rozdělit do několika typů podle toho, 

jakou formou jsou předávány informace. Můžeme se tak setkat s komunikací textovou, 

zvukovou, obrazovou, velmi často také s komunikací multimediální. Zejména sociální 
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sítě svým uživatelům umožňují komunikovat hned několika způsoby (statusy, chatem, 

diskuzemi v komentářích, fotografiemi apod.) a tyto způsoby kombinovat. 

3.3 Jazyk internetové komunikace 

V české odborné literatuře (například Čmejrková, 2003; Hoffmanová, 2003  

či Hladká, Šmilauer, 2006) panuje shoda v tom, že elektronická komunikace osciluje 

mezi psanou a mluvenou podobou jazyka. Totéž platí pro komunikaci internetovou, která 

je podtypem elektronické komunikace. Míra psaných a mluvených prostředků se odvíjí  

od jednotlivých žánrů – zatímco formální e-mailová komunikace se opírá především  

o jazyk psaný, v dialozích na sociálních sítích jsou silně zastoupeny spíše prvky jazyka 

mluveného. Jak ve své diplomové práci Specifika elektronické komunikace na sociálních 

sítích uvádí Komrsková (2013: 24), pro elektronickou komunikaci je charakteristická 

nepřipravenost či polopřipravenost. Ta vede k opakování slov, chybovosti v pravopisu, 

překlepům, jednoduché větné stavbě či k používání obecně českých výrazů. Často se 

objevují příspěvky bez diakritiky, pravděpodobně z důvodu potřeby rychlé komunikace. 

Extralingvální a paralingvální prostředky jsou v internetové komunikaci 

nahrazovány především smajlíky a piktogramy, dále pak třeba velkými písmeny  

či zmnoženými interpunkčními znaménky (Komrsková, 2013: 20). V psané internetové 

komunikaci zcela chybí neverbální prostředky, a tak je tato náhrada neverbální složky 

velmi důležitá pro to, aby recipient správně interpretoval význam daného 

komunikovaného sdělení.  

3.4 Mediální komunikace 

Protože se v práci budu zabývat mediálními výstupy pořadu Herbář, myslím,  

že je třeba alespoň krátce definovat pojem mediální komunikace. V mediální 

komunikační sféře, v offline i online typu, se mísí několik komunikačních cílů. Texty 

jsou většinou pečlivě připravené. Hlavní snahou tohoto typu komunikace je 

zprostředkovávat a šířit informace, jež jsou předmětem veřejného zájmu. Objevují se zde 

nicméně také žánry, ve kterých převažuje persvaze. Vlastní informace přebíjí formulace 

stanovisek k nim a uvádění argumentů, jejichž cílem je daná stanoviska podpořit. Texty 

s funkcí persvazivní mají přesvědčit adresáty, a ovlivnit tak jejich postoje a případně 
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pozměnit i jejich chování. Texty s cílem přesvědčit recipienty by měly být od textů čistě 

informačních zřetelně odděleny, v praxi se však hranice mezi těmito skupinami textů 

s rozdílným cílem stírá (Mareš, 2017: 261). 

V mediální komunikační sféře si konkuruje funkce referenční a konativní (ta má 

kromě přesvědčení čtenáře zařídit i jeho zaujetí a pobavení), v některých žánrech se 

uplatňuje funkce poetická a emotivní. Neméně důležitá je funkce fatická, tedy snaha 

navázat a udržet kontakt se skupinou adresátů (Mareš, 2017: 269).  

Mediální komunikace obsahuje prvky stylu publicistického a reklamního. 

Mediální texty jsou často personalizované, bývají spjaty s konkrétními jedinci. Nejedná 

se tedy o texty, které přinášejí pouze informace a slouží jako podnět pro vytváření názorů 

a postojů, cílem těchto komunikátů se stává také poskytnutí zábavy, rozptýlení a relaxace  

(Mareš, 2017: 262). Zatímco produktoři komunikátů vystupují jako reprezentanti určité 

organizace, adresáty textů představují soukromé osoby. Je jim ale poskytnuta možnost 

texty komentovat, hodnotit či třeba sdílet je s jinými lidmi (Mareš, 2017: 264). 
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4 Marketing 

Protože se v praktické části práce budu zaobírat marketingem pořadu Herbář, 

považuji za důležité nejprve uvést čtenáře do základů marketingové terminologie. 

Marketing představuje soubor činností, jejichž cílem je vytvořit poptávku  

po zboží či službách u potenciálních zákazníků. Jedná se o předem připravené akce, které 

jsou zaměřeny na přesně zacílenou skupinu lidí, jsou dobře promyšlené, mají daný 

harmonogram. Marketingové činnosti jsou založené na kvalitních průzkumech trhu  

a chování cílové skupiny zákazníků (Supfee, 2020). Mnoho lidí zaměňuje pojem 

marketing za reklamu. Reklama je však jen jedna z mnoha částí marketingových aktivit, 

která nefunguje sama o sobě (aby byla reklama efektivní, je třeba najít pro ni to správně 

medium, vymyslet vhodný způsob propagace apod.). Definic pro termín marketing 

existuje velké množství, podstata marketingu by se nicméně ve zkratce dala shrnout  

jako soubor všech činností, které daná firma činí s vidinou toho, že její podnikatelské 

aktivity budou posléze známější, úspěšnější a výdělečnější (Musil, 2015). 

4.1 Tradiční vs. moderní marketing 

Marketing je disciplína, která se rychle vyvíjí. Musí bezmezně reagovat  

na poptávku a také na případné změny nákupního chování zákazníků, firmy musí 

uspokojovat zákaznické potřeby. V momentě, kdy poptávka po produktech a službách 

převyšuje nabídku, firmy se snaží především o maximalizaci produkce, a tedy svých 

výdělků. Pokud ale nastává situace jako v dnešní době, kdy je nabídka mnohonásobně 

vyšší než poptávka, firmy musí řešit marketing, aby dokázaly své produkty a služby 

prodat. 

Starší (neboli tradiční či klasické) pojetí marketingu spatřuje v marketingu 

pouhý prodej či reklamu. Takový marketing je tvořen především těmito praktikami: 

prodej produktu místo snahy o pochopení a uspokojení potřeb zákazníků, důraz  

na získávání zákazníků než pečování o ně, snaha o dosažení zisku namísto úsilí  

o cílevědomé poskytování hodnot. Toto pojetí marketingu je v dnešních dnech již 

většinou překonáno. Moderní marketing znamená přechod od orientace na výrobek 

k orientaci na zákazníka. V současné době se firmy snaží využít všech příležitostí  
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pro navázání kontaktu se svými zákazníky, chtějí se o nich dozvědět co nejvíce, usilují  

o to, aby jejich vztah byl prohlouben a aby se stal dlouhodobým (Pilík, 2008). 

4.2 Základní marketingové nástroje a metody  

Pod tradiční marketing jsou řazeny takové marketingové činnosti, které 

neprobíhají na internetu. Tento typ marketingu se vyskytuje v klasických, starých 

médiích. Jedná se primárně o tyto marketingové aktivity: 

• televizní a rozhlasové reklamy 

• reklama v kině 

• inzerce v tištěných novinách a časopisech 

• papírové letáky, brožury a prospekty 

• PR články18 

• product placement19 

• venkovní velkoplošné reklamní plakáty (billboardy) 

• telefonické kampaně 

V případě moderního marketingu pak tedy mluvíme o veškerých 

marketingových činnostech prováděných prostřednictvím internetu. Tomuto typu 

marketingu se říká také internetový či online marketing. Výše zmíněné marketingové 

metody jsou pro tento druh marketingu nevhodné, firmy proto své aktivity propagují 

pomocí odlišných nástrojů a metod, které lépe reagují na možnosti online prostředí. 

1) Webové stránky či internetové blogy. Jedná se o jednu z nejúčinnějších 

marketingových metod – čtenáři nabývají dojmu, že autora textů znají,  

je navozován pocit důvěry, případnou reklamu zákazníci vnímají spíše  

 
18 Článek v médiích, jehož cílem je budování a udržování vztahů s veřejností (z anglického public relations 
= vztahy s veřejností). Pomocí článků tohoto typu se lze dostat do povědomí publika, a propagovat tak svůj 
produkt či službu (Rostecký, 2012). 
 
19 Jedná se o skrytou placenou reklamu, kdy je konkrétní produkt vložen do uměleckého díla (např. 
televizního pořadu, filmu, fotografie, písně) za účelem zviditelnění výrobku. Product placement může být 
aktivní (vybraná postava s produktem pracuje) i pasivní (produkt je součástí dekoru pořadu). V českém 
televizním vysílání musí být product placement označen před i po skončení pořadu za pomoci zkratky PP 
(MediaGuru, 2020). 
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jako doporučení známého. Často se k těmto webům přidružují takzvané 

doplňkové microsites, tedy speciální malé weby, který jsou úžeji zaměřeny  

a slouží k efektivnějšímu získávání zákazníků pro daný produkt. 

2) Kontextové reklamy. Typ internetové reklamy, která funguje na principu 

klíčových slov. Pokud se tedy v reklamních textu vyskytuje klíčové slovo, 

které zadáme do vyhledávače, reklama se nám zobrazí na předních příčkách  

ve vyhledávači. 

 

Obrázek 3: Příklad kontextové reklamy (zdroj: vyhledávač Google, 9. 6. 2020) 

 

3) Reklamní bannery. Reklama zpravidla obdélníkového formátu či ve formě 

animace zobrazovaná na okraji obrazovky. 
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Obrázek 4: Ukázka reklamních bannerů (zdroj: Aktuálně.cz, cit. 9. 6. 2020) 

 

4) PPC reklamy. Přesně zacílená reklama výkonnostního typu, která 

zákazníkům nabízí jen ty produkty a služby, které je zajímají. Firmy mohou 

nastavit, aby se jejich reklama zobrazovala lidem, kteří právě hledají daný 

výrobek, ale i cílové skupině, kterou by propagované produkty s nejvyšší 

pravděpodobností měly zajímat. Jedná se o vysoce efektivní reklamu, neboť 

její přesně zacílení zvyšuje šance na proklik. Tento typ reklamy lze snadno 

optimalizovat, tedy přizpůsobovat trhu díky pravidelnému vyhodnocování 

zákaznického chování. Firma neplatí za reklamu paušálně, ale jen pokud  

na ni zákazníci kliknou (název z anglického pay-per-click, tedy platba  

za proklik). 

5) Sales promotion. Tento marketingový výraz je do češtiny překládán  

jako podpora prodeje. Jedná se o soubor různých motivačních nástrojů, 

převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších 

či větších nákupů (Kotler, 2007). Nejběžnějšími typy podpory prodeje jsou 

slevy a akční balíčky, soutěže, vzorky, reklamní dárky, ochutnávky, různé 

kupony, věrnostní programy nebo třeba vzdělávací akce a veletrhy. 

6) SEO. Soubor optimalizovaných úkonů, které dané firmě napomáhají k tomu, 

aby se ve výsledcích vyhledání v internetovém prohlížeči zobrazovala  

na předních příčkách. Například zvládnutí technické (rychlé načítání, 
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přehledná struktura a mobilní verze webu) a obsahové stránky (zajímavý, 

originální  

a pravidelně aktualizovaný obsah) webu vede k tomu, že ho zákazníci 

navštěvují, tráví tam více času, a hlavně se vrací. Tak se web dostává  

na přední příčky vyhledávání, díky čemuž se o stránkách dozví více 

potenciálních zákazníků. 

7) E-mailing. Tento marketingový nástroj nastupuje ve chvíli, kdy zákazník 

dané firmě již věří, zajímá se o ni. Tato forma marketingu přímo neprodává, 

ale informuje o novém produktu či službě formou e-mailu neboli 

newsletteru, k jehož odběru se daný zákazník musí předem přihlásit. 

8) Sociální média. Působení na sociálních médiích představuje nejrychlejší, 

nejpoutavější, a především snadno aktualizovatelný reklamní proces,  

ačkoliv se primárně nejedná o místo čistě spjaté s prodejem nabízených 

produktů a služeb. Tento marketingový nástroj nejsilněji podněcuje 

zákaznickou interaktivitu – je zde důležitá obousměrná komunikace. Lze zde 

získat nové zákazníky, zároveň komunikovat se zákazníky stávajícími  

a prohlubovat s nimi vztah. Sociální sítě také představují platformu, jejíž 

zvládnutí napomáhá poskytnutí dobrého zákaznického servisu. Více se  

o benefitech a marketingových možnostech sociálních sítí rozepisuji 

v předchozích kapitolách 2.3.2 a 2.4.2. 

Internetový marketing skýtá celou řadu výhod oproti tradičnímu marketingu,  

ale objevují se i některé jeho minusy. Online marketing je rychlý, jeho vstupní investice 

je (například oproti propagaci v televizi) nižší, má větší, a hlavně od začátku do konce 

snadno měřitelný dosah, firmy z monitorování kampaní získají mnohem větší objem dat 

s vyšší výpovědní hodnotou. Marketing na internetu se provádí nepřetržitě, je komplexní, 

zákazníky lze tedy oslovit různými způsoby najednou. Konkrétní způsob, jakým 

propojuje své marketingové aktivity televizní pořad Herbář, je analyzován a rozepsán 

v kapitole 13. Mezi další hlavní benefity patří jeho snadná individualizace a personalizace 

reklamních sdělení či okamžitá možnost optimalizovat nebo pozastavit již započatou 

reklamní kampaň. Nevýhody internetového marketingu pak představují nároky  

na zvládnutí složitosti problematiky online marketingu, velká konkurence nebo snadnější 
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a rychlejší kopírování nápadů (Janouch, 2010). V neposlední řadě má nad nabízeným 

produktem ve finále moc zákazník, ne firma, jako tomu bylo v tradičním marketingu. 

4.3 Typy marketingu 

Podle obsahu a funkce rozličných marketingových sdělení je možné rozdělit 

marketing do několika základních kategorií. V různých médiích se vyskytují tyto druhy 

marketingu: 

• Přímý marketing. Jedná se o přímé oslovování předem a pečlivě 

vybraných zákazníků, jsou pro ně vytvářeny personalizované nabídky. 

Opakem je plošný marketing. 

• Nepřímý marketing. Způsob šíření a prodej zboží či služeb pomocí 

zprostředkovatele. 

• Komerční marketing. Jeho hlavním cílem je ziskovost. 

• Sociální marketing. Jedná se o typ marketingu, který využívá techniky 

komerčního marketingu k tomu, aby vyřešil určitý společenský problém, 

ovlivnil chování zákazníků k lepšímu (Kotler, Lee, Roberto, 2002). 

• Content marketing. Obsahový marketing je zaměřený na tvorbu, publikaci  

a šíření obsahu, který je relevantní a hodnotný pro určitou skupina publika. 

Jeho cílem je přilákat pozornost a potenciálně získat nové zákazníky, zvýšit 

povědomí o značce a vzbudit důvěryhodnost, zapojit online komunitu,  

a podpořit tak podpořit prodej svých produktů či služeb (Zeman, 2020). 

• Lifestyle marketing. Produkt či služba jsou na trh uváděny záměrně tak,  

aby byly vnímány jako reprezentanti estetiky, určitých ideálů a správného 

životního stylu. Zákazníci se s nimi snadno identifikují a následují jejich 

vzor (Feedough, 2016). 

• Food marketing. Souhrn marketingových aktivit a nástrojů, jejichž cílem 

je podpořit proces výroby a distribuce potravin. Tento typ marketingu se 

snaží propagovat celý cyklus tvorby potravin, tedy od získání surovin  

po finální výrobek předkládaný koncovým zákazníkům (Consumer 

Behavior, 2008). 
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• Konverzní marketing. Zákazník neví o novém výrobku, je třeba o něm 

zákazníka urychleně informovat. 

• Stimulující marketing. Poptávka po produktu či službě již existuje, je třeba 

poptávku zvýšit. 

• Udržovací marketing. Poptávka je úplná, ale je potřeba neustále se 

zákazníkům připomínat. 

• Guerilla marketing. Nekonvenční forma marketingu, často šokující, 

extravagantní či kontroverzní. Taktikou tohoto marketingu je autentičnost  

a snaha udeřit nečekaně. Tento typ marketingu neprobíhá v tradičních 

médiích, je realizován většinou v exteriérech (na ulici, na zastávce městské 

hromadné dopravy, na osobních automobilech apod.). Typickým rysem je 

nízkonákladovost, cílem je dosáhnout co největšího efektu za minimum 

finančních zdrojů. Existuje zde velké riziko, že se kampaň nepovede,  

a bude tak kontraproduktivní, poškodí tvář značky (MediaGuru, 2020). 

• Virální marketing. Forma marketingu, jež spočívá ve snaze o vytvoření 

kreativy, která uživatele sociálních sítí zaujme natolik, že ji budou sami 

sdílet  

a posílat dál, ve společnosti se o ní bude mluvit. Podobně jako v případě 

guerilla marketingu je obsah sdělení většinou humorný či šokující 

(MediaGuru, 2020). 

• Co-marketing. Marketingová spolupráce je postup, kdy se tvoří marketing  

na základě uzavření partnerství dvou firem. Je důležité, aby se jednalo  

o firmy s podobným typem nabízeného produktu či služby a obdobnou 

cílovou skupinou. Spoluprací zvyšují firmy navzájem povědomí o druhé 

značce. 

• Influencer marketing. Typ marketingu, který je v dnešní době velmi 

populární. Jedná se o aktivity, do nichž jsou vtaženi influenceři, tedy známé  

a významné osobnosti daného oboru, jež disponují širokou fanouškovskou 

základnou, kterou mohou ovlivňovat své sledující na sociálních sítích 

(Mekyska, 2019). 
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Pro shrnutí je možné říci, že hlavními cíli marketingové komunikace značky je 

být vidět, navázat vztah se zákazníky a následně si u nich vybudovat důvěru, vzbudit 

jejich zájem a přimět je k nákupu daného produktu či služby, poté s uživateli dále 

prohlubovat pouto, aby se vraceli, v nejlepším případě nakupovali opakovaně 

(Eckhardtová, 2014).  
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Metodologická část 

Praktická část mé diplomové práce je postavena na vlastním výzkumu.  

Zprvu provedu deskriptivní analýzu komunikačních kanálů televizního pořadu Herbář, 

soustředit se budu především na facebookovou stránku Herbář a instagramový účet 

@katerina_winterova_official. Pokračovat budu kvantitativní obsahovou analýzou 

příspěvků na těchto sociálních sítích. Posléze se pomocí kvalitativní  

analyticko-syntetické metody pokusím popsat, jaká forma a téma postů jsou nejčastěji 

publikovány. Budu se snažit vysledovat a shrnout, co je typické pro psané komunikáty 

tohoto pořadu publikované na Facebooku a na Instagramu. Nakonec vysvětlím,  

jaké marketingové strategie Herbář používá ke své propagaci na nových médiích. 

 

5 Cíle diplomové práce 

Primárním cílem této diplomové práce je zmapovat komunikační kanály,  

na kterých televizní pořad Herbář působí, zároveň popsat, jakými způsoby se svými 

sledujícími komunikuje a jaký obsah jim nabízí, přičemž zvláštní důraz je kladen  

na sociální sítě pořadu. Práce se též pokusí shrnout stěžejní terminologii z oblasti 

marketingu a posléze prakticky rozebrat, jaké (především marketingové) trendy lze 

v případě Herbáře vysledovat. 

Pro lepší orientaci a přehlednější strukturu diplomové práce bylo před samotným 

psaním vytvořeno několik dílčích cílů, které by při výzkumu v praktické části práce měly 

být postupně naplněny: 

1) Provést deskriptivní analýzu komunikačních kanálů televizního pořadu Herbář. 

2) Vykonat deskriptivní analýzu sociálních sítí Herbáře (Facebooku a Instagramu)  

a kvantitativní obsahovou analýzu těchto sítí s důrazem na formu a tematické 

složení publikovaného obsahu. 

3) Zjistit za využití analyticko-syntetické a následné srovnávací metody jazyková 

specifika komunikace na těchto sociálních sítích. 

4) Sumarizovat marketingové strategie pořadu Herbář. 

V závěru práce se pokusím všechny zjištěné poznatky syntetizovat. 
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6 Výzkumné otázky  

Výzkumné otázky pro praktickou část této diplomové práce byly před započetím 

samotného výzkumu formulovány následovně. Cílem výzkumných otázek 1, 4 a 5 bylo 

obecně zmapovat a popsat danou problematiku v celé své šíři, hypotézy nebyly 

formulovány záměrně. 

 

• Výzkumná otázka č. 1: 

Jaké komunikační kanály Herbář využívá pro komunikaci s širokou veřejností? 

 

• Výzkumná otázka č 2: 

Kterým způsobem (formátem v rovině textové, grafické či multimediální) tyto sociální 

sítě nejčastěji komunikují se svými sledujícími? 

 

• Výzkumná otázka č. 3: 

Je v příspěvcích publikovaných na Facebooku a Instagramu Herbáře také nejvíce 

zastoupeno téma vaření, jako je tomu v případě televizního gastronomického pořadu 

Herbář? 

 

• Výzkumná otázka č. 4: 

Jaká jsou jazyková specifika komunikace na těchto sociálních sítích? 

 

• Výzkumná otázka č. 5: 

Kterých marketingových prostředků Herbář využívá ke své propagaci? 

 

Výše uvedené výzkumné otázky byly stanoveny tak, aby zmapovaly působení 

televizního pořadu Herbář v sekundárních médiích. Je důležité nejen zjistit, na kterých 

platformách kromě televize Herbář s veřejností interaguje, ale především jakým 

způsobem, a to na úrovni jazykové i mimojazykové. 
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7 Metody výzkumu 

Pro analýzu komunikačních kanálů Herbáře jsem si zvolila deskriptivní 

analýzu. Popisná analýza je většinou chápána jako první stupeň analytického výzkumu, 

kdy je čtenář díky přehlednému popisu dané problematiky a následného procesu 

klasifikace uveden do předmětu výzkumu (Homola, 2014). Pomocí této metody lze 

jednoduše popsat určitý soubor dat, případně porovnat více souborů mezi sebou  

(Hendl, 2004).  

K provedení výzkumu formálního a tematického složení příspěvků 

publikovaných na Facebooku a Instagramu Herbáře bylo užito kvantitativní obsahové 

analýzy. Kvantitativní analýza zkoumá proměnné, které se dají vyjádřit číslem, 

umožňuje strukturovaně sbírat data a poté je snadným způsobem zobecnit. Na počátku 

samotného výzkumu je třeba stanovit a charakterizovat zkoumaný vzorek, poté přejít  

ke sběru dat. Následuje pozorování dat, jejich měření a formulace výsledků výzkumu 

(Watson, 2015). Tuto výzkumnou metodu jsem si zvolila, protože je vhodná  

pro zkoumání většího množství jednotek, kdy je třeba klást důraz na strukturovanost 

výzkumu. Ze standardizovaných technik kvantitativní analýzy jsem si zvolila obsahovou 

analýzu. Výhoda obsahového výzkumu pak spočívá především v možnosti převedení 

zkoumaného verbálního textu na měřitelné proměnné, které lze snadněji analyzovat. 

Jedná se o co nejobjektivnější popis zjevného obsahu komunikace. Nejdříve by měla být 

formulována výzkumná otázka, po výběru dat, která budou výzkumu podrobena, je třeba 

zvolit systém a jednotky kategorizace obsahu. Poté se přejde ke kódování obsahu  

a následně k sumarizaci výsledků výzkumu (Dominick, Wimmer, 2010: 158–160). 

Poslední metodou, kterou jsem si pro výzkum zvolila, je kvalitativní 

analyticko-srovnávací metoda. Kvalitativní výzkum je opakem kvantitativního 

výzkumu, k vyhodnocení dat se nevyužívá statistických metod (Kozel, Mynářová, 

Svobodová, 2011). Na dostatečně velkém množství materiálu interpretuji jazyková  

a marketingová specifika sociálních sítí Herbáře. Především v jazykové rovině se 

pokusím vystihnout znaky typické pro internetovou komunikaci pořadu Herbář. Nebude 

se tedy jednat o komplexní jazykovou analýzu, ale o rozbor, ve kterém popíši, porovnám 

a syntetizuji specifika této vybrané konkrétní komunikace. 
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8 Vzorek vybraný k analýze 

Pro tuto analýzu jsem si zvolila příspěvky na sociálních sítích Facebook  

a Instagram pořadu Herbář. Analýze budou podrobeny všechny facebookové  

a instagramové příspěvky publikované v loňském roce 2019. Záměrem je prozkoumat 

komunikáty, které byly publikovány v průběhu celého roku, aby zjištěné poznatky byly 

relevantní a obecně platné (a nevztahovaly se například jen k danému ročnímu období). 

Rozhodla jsem se analyzovat jen psané komunikáty. Zkoumány budou pouze příspěvky 

zveřejněné na hlavní straně profilu, tedy posty, které nezmizí po určitém časovém úseku 

(jako je tomu třeba u příspěvků typu stories na Instagramu). Všechny analyzované 

příspěvky jsou k datu odevzdání práce volně dostupné na facebookové stránce Herbář  

a na instagramovém účtu @katerina_winterova_official. 

Vzhledem k tomu, že analyzovaných příspěvků bylo poměrně velké množství 

(celkem 322 příspěvků), pro snadnější a rychlejší orientaci čtenářů této diplomové práce 

jsem četnost proměnných do kódovacích archů zaznamenávala po jednotlivých měsících 

(datum publikování je vždy uvedeno u každého příspěvku) a výsledky výzkumu jsem 

posléze sumarizovala do kvartálů. 

 

9 Výzkumné kategorie a záznamové archy 

Před samotným sběrem dat bylo potřeba sestavit kódovací arch tak, aby co 

nejlépe odpovídal nastoleným výzkumným otázkám. Sledováním četnosti proměnných 

(daných kategorií) mělo dojít ke zjištění, jaký typ příspěvků a která témata se nejčastěji 

objevují v obsahu publikovaném na sociálních sítích Facebook a Instagram televizního 

pořadu Herbář. Níže jsou uvedeny a blíže vysvětleny kategorie, jež byly po čas analýzy 

příspěvků publikovaných na sociálních sítích sledovány. Přikládám k nahlédnutí také 

ukázku záznamových archů, které byly při analýze používány (viz Příloha 1–4). Všechny 

vzorové i vyplněné záznamové archy přikládám jako samostatné přílohy k diplomové 

práci. 

Pro tuto část výzkumu pomocí kvantitativní obsahové analýzy jsou klíčové dvě 

výzkumné kategorie – formát a téma příspěvků. Pro obsahovou a tematickou analýzu 

byly vytvořeny proměnné, které byly v průběhu kvantitativní obsahové analýzy 
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sledovány a zaznamenávány. Vzhledem k tomu, že výzkumným vzorkem jsou příspěvky  

na facebookové a instagramové stránce Herbáře, tedy na dvou odlišných sociálních sítích, 

zvolené proměnné se v obou případech trochu liší – každá sociální síť totiž disponuje 

jinými druhy příspěvků. 

9.1 Záznamový arch a zkoumané proměnné pro FB stránku Herbář 

Četnost proměnných při analýze facebookové stránky Herbář byla 

zaznamenávána do kódovacího archu, jehož vzor přikládám k diplomové práci  

jako přílohu (společně s vyplněnými archy). Pro analýzu facebookové stránky Herbář 

byly v kategorii formát zvoleny následující proměnné: 

• Text. Facebook umožňuje sdílet pouze samotné textové sdělení. 

• Fotografie. Jedná se o fotografii, která může být doplněna textem  

(či naopak). 

• Grafika. Kromě fotografií lze sdílet také různé grafiky (jedná se o jiný 

typ obrazového materiálu a uměleckého vyjádření, než je fotografie), 

též mohou být doplněné o text (a naopak). 

• Video. I tento typ příspěvku může být na Facebooku nasdílen společně  

s textem. 

• Odkaz. Dalším typem facebookového příspěvku je sdílení odkazu, 

který vede na jinou internetovou stránku. Bude nás zajímat četnost 

odkazů na blog Culina Botanica, web České televize, Instagram a 

jiné externí weby. 

• Událost. Na Facebooku lze sdílet také vlastní či cizí facebookovou 

událost. 

 

Co se týče tematického složení příspěvků, bylo třeba předem udělat rešerši 

obsahu těchto příspěvků. Na základě pozorování bylo stanoveno 8 základních kategorií 

témat, které se objevují napříč příspěvky facebookové stránky Herbář: 
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• Gastronomie. Příspěvek prezentuje kulinářství v celé své šíři  

– objevuje se téma surovin, přípravy pokrmu, výsledného jídla a/či jeho 

konzumace. 

• Zahrada. Dominuje téma zahrady a vše, co k ní patří – zahradní 

rostliny, pěstování, činnost zahradničení, chování zvířat apod. 

• Příroda. Do této proměnné patří především tematika volné krajiny, 

rostlin a zvířat, které lidé nepěstují či nechovají doma na zahradě. 

• Tradice. Jedná se o téma způsobů myšlení a forem lidských zkušeností 

předávaných z generace na generaci. 

• Lidé. Toto téma se vztahuje na inspirativní osobnosti z různých oborů 

– příspěvky mohou předávat jejich osobní příběh či oblast života,  

ve které působí. 

• Inzerce. Téma inzerce značí oznámení, pomocí kterých je nabízen 

určitý produkt či služba za peníze. 

• Spolupráce. V příspěvku je signifikantní téma kooperace, tedy (často 

placeného) partnerství dvou či více subjektů. 

• Jiné. Hlavní téma příspěvku nespadá pod žádnou jinou výše uvedenou 

proměnnou. 

 

9.2 Záznamový arch a zkoumané proměnné pro instagramový účet 

@katerina_winterova_official 

Jak již bylo řečeno v podkapitole výše, v případě formální a tematické analýzy 

instagramového účtu bylo využito pozměněného záznamového archu, který lépe 

odpovídá koncepci příspěvků na sociální síti Instagram. Vzor archu i vyplněné kódovací 

archy přikládám do přílohy této práce. Sledovány a sčítány budou tyto formáty typické 

pro instagramové příspěvky: 

• Fotografie. Jedná se o fotografii, která může být doplněna popiskem. 
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• Video. Formou příspěvku může být záznam konkrétní reality pomocí 

videa, které lze zpětně přehrát. 

• Rotující příspěvek. Příspěvek je v rotujícím formátu, tzn. sledující 

mohou v jednom příspěvku swipnutím20 prstu zhlédnout několik 

fotografií či videí. 

• Nákupní příspěvek. V tomto příspěvku se mohou sledující kliknutím  

na tlačítko Koupit dozvědět více o zobrazeném produktu. 

 

Ačkoliv byl instagramový účet @katerina_winterova_official založen  

jako firemní účet (což podporuje tvrzení, že tento Instagram navazuje na televizní pořad 

Herbář), na první pohled v podstatě působí jako osobní účet moderátorky pořadu. 

Z tohoto důvodu byly pro analýzu témat příspěvků ustanoveny tyto kategorie:  

• Gastronomie. Příspěvek prezentuje kulinářství v celé své šíři – objevuje 

se téma surovin, přípravy pokrmu, výsledné jídlo a/či jeho konzumace. 

• Zahrada. Dominuje téma zahrady a vše, co k ní patří – zahradní rostliny, 

pěstování, chování zvířat, činnost zahradničení apod. 

• Příroda. Do této proměnné patří především tematika volné krajiny, rostlin 

a zvířat, které lidé nepěstují či nechovají doma na zahradě. 

• Tradice. Jedná se o téma způsobů myšlení a forem lidských zkušeností 

předávaných z generace na generaci. 

• Lidé. Toto téma se vztahuje na inspirativní osobnosti z různých oborů – 

příspěvky mohou předávat jejich osobní příběh či oblast života, ve které 

působí. 

• Film. Příspěvky tohoto typu tematizují profesní obor autorky Instagramu, 

která je původní profesí je herečka. 

 
20 Smýknutí prstu po displeji mobilního telefonu. Jedná se o anglickou přejímku užívanou skupinou lidí 
působících na Instagramu. 
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• Rodina. Tento typ obsahu ze soukromého života se ke sdílení nabízí, 

jelikož Winterová na Instagramu vystupuje především sama za sebe. 

• Kateřina Winterová. V příspěvku je dominantní osoba moderátorky. 

• Inzerce. Téma inzerce značí oznámení, pomocí kterých je nabízen určitý 

produkt či služba za peníze. 

• Jiné. Hlavní téma příspěvku nespadá pod žádnou jinou výše uvedenou 

proměnnou. 

 

Předpokladem autorky je, že témata postů se do značné míry budou prolínat. 

Při analýze a zařazení příspěvku do obsahového celku tedy bude vždy rozhodující,  

jaké téma je dominantní. 
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Praktická část 

 

10 Komunikační kanály televizního pořadu Herbář 

Pořad vznikl v roce 2013 jako televizní formát, byl již popsán kapitolách 

1.1 až 1.3. Následující rok se Herbář rozšířil do dalšího klasického média, první 

kuchařské knihy. V dnešní době se svými recipienty komunikuje i na nových médiích,  

o kterých se též rozepíšu níže. Jak z názvu diplomové práce vyplývá, zvláštní pozornost 

budu věnovat sociálním sítím Herbáře – Facebooku a Instagramu. 

10.1 Kuchařské knihy  

První kuchařské knihy s názvem Vaříme podle Herbáře 1–5 vycházejí od roku 

2014. Jsou přepisem receptů odvysílaných v televizi, každá kuchařka odpovídá jedné sérii 

pořadu. Všechny knihy mají totožnou strukturu a grafický design. Na přebalu knihy je 

fotografie Lindy Rybové a Kateřiny Winterové, v knize je pak vždy krátký úvodník, 

obsah knihy, rozhovor s moderátorkami, zajímavými hosty z pořadu či odborníky 

z oboru. Následují úvahy autorek nebo naučné texty na různá témata (např.: historie 

bylinářstvím, průvodce gastronomickými a ekologickými termíny, o původních 

odrůdách, Mattioliho herbář, domácí chov včel apod.). Za těmito texty čtenáři najdou 

herbář bylin doplněný o ilustrace v historickém stylu (tomuto stylu odpovídá i font)  

a místo pro své poznámky. Recepty s fotografiemi jsou v knihách rozděleny  

do tematických kapitol (pro představu se objevují názvy kapitol jako Svačiny pro děti, 

Z lesa, Naložené léto, Podzim, Kosmetika, Advent, Ze skanzenu, Na nervy, Tradiční atd.). 

Knihu zakončují opět naučné texty (například s tématem základní pravidla biozahrady  

či třeba superplodiny roku) a rejstřík receptů. Všechny díly kuchařek vyjma dílu prvního 

zahrnují product placement sponzorských firem v různých formách: zakomponování 

výrobků do fotografií (ETA, Herbadent, Billa, Tchibo, Probio), článek o tématu, který se 

k dané značce vztahuje (udržitelný rozvoj – E.ON) či článek s prvky reportáže (výlet  

do biodynamických zahrad – Weleda). Za nepřímou reklamu by se dala označit  

i doporučení a zmínky o značkách v textech (např. květinové hospodářství Planta 
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Naturalis). Knihy vznikly (a do dnešních dnů vznikají) v Edici ČT za podpory České 

televize. 

V roce 2018 vyšel titul Jíst a žít. Koncept knihy se změnil. Výraznou proměnou 

prošla jak celková grafika knihy, tak fotografie i zápis receptů. Díky této proměně kniha 

působí o dost moderněji, grafika je minimalistická, barvy světlé a písmo nerušivé. 

Winterová se stala jedinou tváří knihy a zároveň i jedinou přispěvatelkou. Kniha je pojata 

jako moderní herbářová kuchařka, jejím heslem je „jíst a žít přirozeně“. Postoj k vaření, 

surovinám  

a přírodě se tedy nemění – aspekt respektování přírody je zde dokonce akcentovaný. 

Zábavná funkce ustupuje do pozadí a do popředí se dostává funkce naučná. Kniha si klade 

za cíl přivést čtenáře ke zdravému životnímu stylu, probudit mezi konzumenty zájem  

o uvědomělý způsob stravování, chce čtenářskou obec seznámit s různými zdravými 

alternativami surovin a jídel. Heslem knihy je: „Zdravá příroda, zdravé suroviny, zdravé 

recepty a zdraví lidé.“ V knize Jíst a žít dominují texty dvojího druhu: texty informativní  

a naučné (příklady článků: Vývoj spotřeby potravin v Česku za posledních 100 let, Vliv 

prostředí na člověka, Bio Evropa a Česká republika, Mléčný průmysl, Člověk a maso, 

Ryby) a samotné recepty na zdravá a odlehčená jídla. Ke každému tematickému celku 

(mléko, ryby, obiloviny, sladidla, ovoce atd.) se vztahují související recepty. Kniha je 

nicméně srozumitelná i pro laiky v oboru, lze ji tedy považovat stále za příručku 

populárně naučnou. 

Nejnovější kniha (2019) nazvaná Světová koresponduje s poslední sérií 

televizního Herbáře. Hlavním sponzorem této řady Herbáře se stala firma Vitana,  

i proto se Herbář pravděpodobně natáčel v Indii, která je jedním z největších exportérů 

koření. Kniha tak (podobně jako pořad) recipienty seznamuje s původem a zpracováním 

koření, různé druhy koření od značky Vitana se objevují na fotografiích jako product 

placement. Kuchařka se nese stále ve stejném duchu – obsahuje exotické (nejen indické) 

recepty, zároveň je koncipována jako herbář cizokrajného koření, světových bylin  

a exotických plodin. Oproti sedmé řadě Herbáře obsahuje kniha značně větší množství 

receptů na exotické pokrmy – ač se jednalo o světovou televizní sérii Herbáře, 

cizokrajným receptům byla věnována pouze menší polovina času. 
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10.2 iVysílání České televize 

Jedná se o internetovou databázi pořadů České televize, která se nachází na jejím 

webu. Jakmile televize odvysílá nový díl Herbáře, diváci ho vždy mohou najít právě  

na iVysílání, lze si zpětně přehrát všech 7 sérií. Kromě samotných dílů tam najdeme také 

fotogalerii z natáčení, odkaz na e-shop České televize, bylinné recepty, hru nazvanou 

Bylinkové pexeso, videobonusy, diskuzi diváků a chat s osobností, který je ale již 

nefunkční. 

10.3 Diář  

Novinkou v minulém roce byl diář s názvem Zábavný kalendář Kateřiny 

Winterové k upotřebení v jubilejním roce 2020. Jedná se o diář určený fanynkám Herbáře, 

jejichž koníčkem je zahradničení. Diář je uzpůsoben tomuto koníčku – funguje  

jako přehledný rádce zahraničením, obsahuje herbářové popisky a ilustrace rostlin, 

přehled sběru léčivých bylin, u významných dnů jsou uvedeny lidové pranostiky a rčení. 

K určitým obdobím (advent, masopust, Velikonoce, dožínky apod.) jsou v diáři autorčiny 

texty úvahového typu, přepisy úryvků ze starých knih dobovým jazykem (např. úryvek 

z knihy Zahradníkův rok od Karla Čapka z roku 1929), příležitostně také krátké staré 

recepty (třeba prvorepublikové zavařovací recepty z časopisu Rádce z předmostí původně 

publikované roku 1935). Stránky zdobí staré fotografie a vintage obrázky. Oproti běžným 

diářům nezačíná 1. lednem 2020, ale již koncem listopadu předcházejícího roku. Diář byl 

velmi rychle vyprodán, což svědčí o jeho úspěchu mezi divačkami a s tím spojené oblibě 

televizního Herbáře. 

10.4 Internetový blog Culina Botanica 

Culina Botanica (www.culinabotanica.cz) je online lifestylový magazín  

o přírodě, dobré kuchyni a zdravém životním stylu. Stojí za ním sama Kateřina Winterová 

a její editorský tým, nikoliv pořad samotný (ačkoliv z jeho filozofie blog vychází). Blog 

vznikl souběžně s televizním pořadem a funguje dodnes, letos (2020) prošel revitalizací 

designu. Kromě úvodní strany na webu Culina Botanica najdeme 6 kategorií:  

složku s recepty, články o přírodě, zahradě a tradicích, kategorii s mediálními příspěvky 
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vztahujícími se k osobě Winterové a odkaz na iVysílání, kde jsou přístupné odvysílané 

díly Herbáře (o této platformě jsem se již zmiňovala výše v podkapitole 10.2). 

10.5 E-shop Culina Botanica 

Na webu Culina Botanica se kromě zmíněných postů nachází i odkaz vedoucí  

na přidružený e-shop (www.shop.culinabotanica.cz). Návštěvníci, často inspirováni 

právě pořadem, si v tomto internetovém obchodě mohou zakoupit různé produkty,  

které souzní s propagovanými tématy v Herbáři – ať už se jedná o organická semínka  

pro pěstování plodin (zahraniční i tuzemské původní odrůdy, byliny, zelenina, květiny  

a květnaté louky), či knihy (viz kapitola 10.1). Kromě samotných produktů k zakoupení 

se na e-shopu nachází také proklik zpět na web Culina Botanica a kategorie nazvaná Rady 

& tipy, v níž jsou obsaženy návody, jak pěstovat rostliny na své zahradě. Tato kategorie 

se na e-shopu pravděpodobně nachází z důvodu poskytnutí osvěty začínajícím 

zahrádkářům, zároveň slouží jako podpora prodeje. 

Pokud si projdeme obsah e-shopu, zjistíme, že narazí-li zákazník v nabídce  

na vyprodanou položku, o kterou by měl zájem, nachází se u ní políčko, po jehož 

zaškrtnutí zákazníkovi přijde e-mail s informací, že produkt byl naskladněn, jakmile jsou 

zásoby doplněny. Vzniká tak tedy další komunikační kanál, přímý e-mailing  

(či, chceme-li, je praktikován tzv. e-mail marketing21). 

  

 
21 Hromadné rozesílání e-mailů konkrétním zákazníkům. Jedná se o zasílání tzv. newsletterů, tedy e-mailů, 
které informují o novinkách týkajících se firmy (Oxford Dictionary, 2020). 
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11 Sociální sítě televizního pořadu Herbář 

11.1 Facebooková stránka Herbář 

Facebook je první sociální sítí, kterou Herbář ke své propagaci používal.  

Tento televizní pořad lze na Facebooku najít pod stejným názvem – tedy jako Herbář. 

V současné době se jedná i o nejsilnější sociální síť, na níž pořad působí.  

11.1.1 Deskriptivní analýza FB stránky Herbář 

Jak již bylo zmíněno v teoretické kapitole o fungování sociálních sítí  

(viz kapitola 2), každá firma by na Facebooku měla mít nahranou profilovou a úvodní 

fotografii na hlavní straně profilu. Jsou důležité pro rychlou orientaci – návštěvník by měl 

hned vědět, na čím profilu nebo na jaké firemní stránce se nachází. Facebookové stránce 

Herbář dominuje úvodní fotka, uprostřed které stojí moderátorka pořadu před zdí  

na statku, tedy uprostřed natáčecí lokace, kterou diváci dobře znají z pořadu. Je obklopena 

dýněmi, které v jednom z dílů pořadu sbírala. 

 

 

Obrázek 5: Úvodní strana Herbáře na Facebooku (zdroj: facebooková stránka Herbář, 6. 6. 2020) 

 

Jako profilovou fotografii zvolili správci pouze grafiku, ne fotografii. 

Ozdobným fontem, který působí zastarale, je na grafice napsáno Originální Herbář, 
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zdraví z vaší kuchyně – 100% přírodní. Tento claim22 plně vystihuje filozofii Herbáře, 

tedy vařit zdravě z přírodních surovin. 

 

 

Obrázek 6: Profilová fotografie facebookové stránky (zdroj: facebooková stránka Herbář, 25. 5. 2020) 

 

Podíváme-li se do archivu úvodních fotek, zjistíme, že správce této facebookové 

stránky změnil za uplynulý rok (2019) úvodní fotku celkem patnáctkrát. V srpnu se zde 

objevila fotka Kateřiny Winterové uprostřed sklizně rajčat, v druhé polovině září tuto 

fotku nahradila Winterová ve vintage oblečení pojídající okurky. Fotografii doplňoval 

vložený text Nový Herbář: Kuchyně plná bylin a koření, 13. 10. na ČT1. Následovalo  

8 fotografií v témže stylu, vždy s textem upozorňujícím na nový díl Herbáře  

(například Nový Herbář: Koření jako základ kuchyně. 2 díl, 20. 10. v 17:55 na ČT1). 

Mezi tyto fotografie byla v prosinci vložena reklamní fotografie, výrazná a jednoduchá 

grafika, která upozorňovala na garanci doručení objednaných kuchařských knih  

do Štědrého dne. Obsahovala rovnou i proklik na internetový obchod. Dne 24. 12.  

se úvodní fotografie změnila na vánoční přání, v lednu se objevila nová koláž 

upozorňující na výprodej v e-shopu. Ukázky zmiňovaných úvodních fotografií přikládám 

níže. 

 
22 Označení v marketingu pro krátký slogan, který vystihuje podstatu daného produktu či značky, obecně 
tvoří jeho image. Měl by být jednoduchý, krátký a snadno zapamatovatelný, aby si ho zákazníci vždy 
vybavili a spojili s daným produktem nebo značkou (ITBiz, 2019). 
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Fotky odpovídají sezonnímu období, ve kterém je fotografie publikovaná. 

Srpnová fotografie koresponduje s časem dozrávání a sběru rajčat, štědrovečerní přání je 

ve formě fotografie, na níž je vánočka. Fotografie, které zvou ke sledování televizního 

pořadu, jsou vždy vybrány tak, aby pocházely z promovaného dílu, a tedy navnadily 

diváky, na co se mohou těšit. 

 

 

Obrázek 7: Úvodní fotografie facebookové stránky Herbář, 9. srpna 2019 (zdroj: facebooková stránka Herbář, 6. 6. 
2020) 

 

 

Obrázek 8: Úvodní fotografie facebookové stránky Herbář, 23. září 2019 (zdroj: facebooková stránka Herbář, 6. 6. 
2020) 
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Obrázek 9: Úvodní fotografie facebookové stránky Herbář, 16. října 2019 (zdroj: facebooková stránka Herbář, 6. 6. 
2020) 

 

 

Obrázek 10: Úvodní fotografie facebookové stránky Herbář, 28. listopadu 2019 (zdroj: facebooková stránka Herbář,  
6. 6. 2020) 
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Obrázek 11: Úvodní fotografie facebookové stránky Herbář, 10. prosince 2019 (zdroj: facebooková stránka Herbář,  
6. 6. 2020) 

 

 

Obrázek 12: Úvodní fotografie facebookové stránky Herbář, 24. prosince 2019 (zdroj: facebooková stránka Herbář,  
6. 6. 2020) 
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Obrázek 13: Úvodní fotografie facebookové stránky Herbář, 24. ledna 2020 (zdroj: facebooková stránka Herbář,  
6. 6. 2020) 

 

Z výše prezentovaných úvodních fotografií lze vyvodit, že záhlaví profilu je  

pro správce facebookové stránky Herbář velmi důležité. Úvodní fotografie zde neplní jen 

estetickou funkci, mají i funkci informativní (předat recipientům zprávu a informovat je  

o důležitých skutečnostech) a funkci persvazivní, tedy ovlivnit chování příjemců. Herbář 

pomocí úvodních fotek fanoušky své facebookové stránky v roce 2019 informoval o tom,  

že se blíží vysílání nové řady pořadu, vždy předem oznamoval na nové díly a v neposlední 

řadě upozornil na změnu vysílacího času. Dvakrát byla použita úvodní fotografie 

odkazující na e-shop. Jejím cílem bylo podpořit prodej kuchařských knih, upozornit  

na výprodej, a ovlivnit tak nákupní chování sledujících. Funkce úvodních fotografií jsou 

navíc mnohdy podpořeny krátkým popiskem, který popisuje záměr fotografie a shrnuje 

podstatné informace, které mají být úvodními fotografiemi fanouškům komunikovány. 

Administrátoři profilu Herbář na Facebooku vyplnili také základní informace  

o uživateli. Text je trochu zastaralý, jako datum publikace je uvedeno 28. září 2018,  

od té doby pravděpodobně nebyl upraven. Zpravuje o nové podobě Herbáře, která zřejmě 

spočívá v tom, že pořad uvádí samotná Winterová bez Rybové, zároveň je text 

koncipován jako pozvánka na první díl nové televizní řady. Také zde najdeme odkaz  

na „novou“ kuchařskou knihu Jíst a žít. Tento údaj není aktuální, jak bylo napsáno výše, 

nejnovější knihou je kuchařka s názvem Světová. Tento text by měl být aktualizovaný, 

pokud chce plnit svou primární funkci – informovat uživatele Facebooku o podstatě 

stránky. 
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Obrázek 14: Text uvedený v záložce Informace na facebookové stránce Herbář (zdroj: facebooková stránka Herbář, 
25. 5. 2020) 

 

Kromě příspěvků, fotek a videí, kterým se budu věnovat později v samostatné 

kapitole (viz kapitola 11), na stránce nalezneme také kategorii nazvanou Obchod.  

V něm je nahraná fotografie knihy Světová. Pokud na ni uživatel klikne, ve formě  
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pop-up okna23 na něj vyskočí odkaz na e-shop, kde může knihu zakoupit. Produkt lze též 

sdílet či si ho uložit a později se k němu vrátit. 

 

 

Obrázek 15: Pop-up okno v sekci Obchod na facebookové stránce Herbář (zdroj: facebooková stránka Herbář, 7. 6. 
2020) 

 

Zajímavá je záložka Skupiny. Zde nalezneme proklik na další facebookovou 

stránku nazvanou Fanoušci Herbáře – RADY & Tipy – zahrada, recepty, tradice příroda. 

Jedná se o skupinu, kterou správci sociálních sítí vytvořili pro zahrádkáře a pěstitele, kteří 

v ní mohou sdílet své zkušenosti, posílat fotografie výpěstků či si vzájemně radit. Skupina 

funguje, její členové, kterých ke dni 25. 5. 2020 skupina čítá 10 431, jsou aktivní. 

Impulzem k založení této skupiny byla pravděpodobně snaha zredukovat počet dotazů 

ohledně pěstování na hlavní stránce Herbáře a přesunout zodpovědnost za jejich řešení 

ze správců stránky na běžné uživatele Facebooku (fanoušky Herbáře a zahradničení).  

 
23 Vyskakovací okno na webové stránce, které zákazníkům nabízí obsah navíc, na který chtějí firmy 
upozornit. Jeho cílem je zvýšit povědomí a zájem o propagovaný produkt. 
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Obrázek 16: Přidružená stránka Herbáře určená pro fanoušky, kteří jsou sami na zahradě aktivní (zdroj: přímý 
proklik v záložce Skupiny na facebookové stránce Herbáře, 7. 6. 2020) 

 

Na Facebooku Herbáře nalezneme také kategorie Události a Kariéra. V první 

kategorii však nalezneme jen události, které již proběhly, a v druhé kategorii momentálně 

není zveřejněna žádná aktuální pracovní nabídka.  

11.1.2 Charakteristika cílové skupiny sledujících FB stránky Herbář 

Facebook je sociální síť, na které je Herbář nejaktivnější. Příspěvky facebookové 

stránky mají nejvyšší dosah ze všech sociálních sítí, Herbář zde oslovuje největší 

množství internetových fanoušků. Fanouškovská základna k datu 27. 5. 2020 čítá 218 044 

sledujících, což je o 26 855 lidí více než ve stejný den minulý rok.  
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Graf 1: Nárůst počtu fanoušků facebookové stránky Herbář za uplynulý rok (zdroj: Facebook Audience Insights,  
27. 5. 2020) 

 

Drtivou většinu followerů tvoří ženy (89 %), fanoušci muži jsou v menšině (je 

zde pouze 11 % mužských fanoušků ve věku 25–44 let). Ačkoliv fanouškovskou 

základnu tvoří především ženy ve věku 25–34 let, pokud se podíváme na aktivitu 

fanoušků, vidíme, že na stránce Herbáře jsou aktivnější ženy starší (35–44 let, poté 

skupina žen ve věku 45–54 let). Mužů je aktivních 18 %, nejaktivnější je stejná věková 

kategorie jako ve skupině fanynek. 

 

 

Graf 2: Souhrnné demografické údaje o složení fanouškovské základny facebookové stránky Herbář na základně 
pohlaví a věku (zdroj: Facebook Audience Insights, 27. 5. 2020) 

 



 
 

65 
 
 

 

Graf 3: Počet lidí aktivních na facebookové stránce Herbář podle pohlaví a věku (zdroj: Facebook Audience 
Insights, 27. 5. 2020) 

 

Nejvíce fanoušků zcela logicky žije na území České republiky, následuje 

Slovensko. V přehledu nacházíme i fanoušky ze zahraničí – především ze Spojeného 

království, Německa a USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o menší čísla (v řádu stovek 

oproti necelým 200 000 fanoušků z Čech), předpokládám, že se jedná o české fanoušky 

žijící v zahraničí. Pokud se zaměříme na konkrétní města, dominuje skupina fanoušků 

z největších českých měst – Prahy, Brna a Ostravy. Tato skutečnost může vypovídat  

o tom, že o problematiku zahradničení a přírody, která je v Herbáři silně zastoupena,  

se hodně zajímají i lidé, kteří v přírodě nebydlí, případně bydlí v bytě a nemají zahradu. 

Zároveň se jedná o potvrzení informace, že nejvíce aktivní na sociálních sítích jsou lidé 

z Prahy (viz teoretická kapitola 2.2). 

11.1.3 Formální podoba příspěvků na FB stránce Herbář 

V následující podkapitole budou sumarizovány výsledky kvantitativně 

obsahového výzkumu, pomocí kterého bylo zkoumáno, jaký typ příspěvků (v rovině 

textové, grafické či multimediální) se objevuje na facebookové zdi Herbáře nejčastěji. 

Za rok 2019 se na Facebooku Herbáře objevilo celkem 190 příspěvků. 

Facebooková stránka Herbář byla nejaktivnější v listopadu (31 příspěvků, což odpovídá 

zhruba 1 příspěvku za den), v měsíci květnu byla naopak aktivní nejméně (0 příspěvků). 

Absence facebookových postů pravděpodobně nepředstavuje strategický marketingový 

tah, domnívám se, že buď došlo k výpadku pracovní síly, nebo se Herbář soustředil  
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na jiné aktivity, které pro něj v tu dobu byly důležitější (například natáčení nové série 

pořadu). 

 

 

Graf 4: Počet příspěvků publikovaných na facebookové stránce za rok 2019 (zdroj: vlastní výzkum) 

 

Formální stránka (podobně jako tematická skladba) napříč zkoumaným vzorkem 

příspěvků, který byl popsán v kapitole 8, byla poměrně pestrá. Všechny předem určené 

kategorie příspěvků se na stránce objevily alespoň jednou, chyběl pouze formát 

samotného textu. 
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Graf 5: Formální podoba příspěvků publikovaných na facebookové stránce Herbář v roce 2019 (zdroj: vlastní 
výzkum) 

 

V uplynulém roce absolutně dominovaly příspěvky ve formě odkazu, celkem 

bylo příspěvků tohoto typu publikováno 133. Příspěvky nejčastěji odkazovaly na web 

Culina Botanica (70x), poté na odkazy typu Jiné – díky tematické analýze, jejíž výsledky 

jsou sepsány níže (viz kapitola 11.1.4), lze vyvodit, že tyto odkazy vedou buď na weby 

partnerů, se kterými Herbář spolupracuje, nebo do vlastního e-shopu Culina Botanica. 

Třetím nejčastějším odkazem byl proklik na iVysílání České televize, kde je možné si 

zpětně přehrát odvysílané díly pořadu, celkem se jedná o 18 odkazů. Objevily se také 

odkazy (7) na Instagram Herbáře, resp. Kateřiny Winterové.  

Druhým nejčastějším formátem bylo video (použito 28x), dále pak formát 

obrazu (14) a fotografie (13). Obraz je vždy spojení ilustrace a textu, které má připomínat 

stará herbářová hesla (viz Obrázek 17 připojený níže). Samotný text, jak již bylo řečeno, 

nebyl použit vůbec.  
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Obrázek 17: Ukázka formátu Obraz na facebookové stránce Herbář (zdroj: facebooková stránka Herbář, 27. 5. 
2020) 

 

Díky výše uvedeným zjištěním můžeme vidět, že Herbář se snaží všechny své 

(nejen digitální) platformy, na kterých působí, propojovat. Sdílené odkazy často vedou  

na blog Culina Botanica nebo na stejnojmenný e-shop, kde se dále zákazníci dostávají  

do kontaktu s klasickými offline mediálními formáty – knihami. Absence pouze 

textových příspěvků je pravděpodobně podmíněna skutečností, že formáty fotografie, 

obrazu či videa recipienty spíše zaujmou. Pokud je sdílený příspěvek ve formátu videa, 

obrazu či fotografie, je každopádně vždy doplněn o textovou informaci (popisek). Každý 

odkaz je sdílen společně s náhledovou fotografií či videem (nejčastěji se jedná o sdílení 

odkazu na recept, ke kterému je připojena náhledová fotografie výsledného pokrmu, 

v případě videa pak natočený pracovní postup).  

11.1.4 Tematická skladba příspěvků na FB stránce Herbář 

Následující kapitola nejprve shrne výsledky kvantitativní obsahové analýzy 

témat příspěvků na dané facebookové stránce obecně, posléze blíže rozvede konkrétní 

témata v jednotlivých měsících a sumarizuje výsledky analýzy témat po kvartálech. 
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Nejvíce prostoru, co se témat příspěvků týče, bylo v roce 2019 na facebookové 

stránce Herbář věnováno gastronomii (celkem 70 příspěvků). Vzhledem k tomu, že se 

jedná o sociální síť primárně gastronomického pořadu, tento výsledek se dal 

předpokládat. Druhé místo v četnosti témat zaujímají spolupráce (31 příspěvků), kdy se 

jednalo o odkazy na externí webové stránky sponzorů pořadu. Jejich obsahem byly  

ve valné většině recepty, tedy opět kulinářská tematika. Následuje kategorie Jiné (29 

příspěvků), ve které se nejčastěji objevovalo téma samotného pořadu Herbář, poté 

kategorie s přírodní (25 příspěvků) a zahradní či zahradnickou (14 příspěvků) tematikou. 

Inzerce byla obsažena celkem ve 13 postech. Tématem 8 příspěvků byly různé české 

tradice. Pouze jednou byly hlavním tématem příspěvku konkrétní lidé. 

Ukázalo se, že facebooková stránka Herbář nejčastěji tematizuje gastronomii, 

vlastní televizní pořad, přírodu, zahradu a tradice. Příspěvky svým obsahem tedy plně 

odpovídají tematickému složení televizního pořadu Herbář.  

 

Graf 6: Tematické složení publikovaných příspěvků na facebookové stránce Herbář v roce 2019 (zdroj: vlastní 
výzkum) 
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Q1 (leden, únor, březen) 

V prvním kvartálu roku 2019 bylo na facebookové stránce Herbář zveřejněno  

48 příspěvků. Dominuje téma gastronomie. Byl nasdílen prvorepublikový recept na řezy  

ze škvarků, které se v minulosti připravovaly na Tři krále (6. ledna) a Popeleční středu 

(17. února), objevily se odkazy s recepty na kvašenou zeleninu a černou ředkev  

pro posílení imunity v zimních měsících. Video s tématem přírody se ohlídlo za reportáží 

z minulého roku o ekologickém farmaření v Bílých Karpatech, instagramový odkaz 

připomněl, co loňský rok Kateřina vypěstovala, sledující se zároveň dozvěděli, co má 

v plánu vypěstovat v průběhu nového roku. 

 Únor přinesl recepty na obalovaný celer, který měl být odlehčením po vánočním 

přejídání, a na nakládané citrony pro doplnění vitaminu C. Tradiční recept připomněl 

kynuté beleše, které se kdysi v zimě pekly na suché rozpálené plotně, na valentýnský 

svátek (14. února) byl zveřejněn recept na hříšnou čokoládovou pěnu. Je zdůrazněna 

tradice masopustu a zvyky, které se k němu pojí. Posty se zahradní tematikou opakují 

pravidla biozahrady, neboť začátek nového roku je období nakupování semínek  

a plánování pěstování, připomínají, že je čas na první setí (klíčky a microgreens24 

představují první jarní úrodu z parapetu). Příspěvky o přírodě také radí, jak posílit svou 

imunitu a zdraví – informují o léčivých vlastnostech bylin, rakytníku a éterických olejů. 

Jiné posty fanoušky vyzývají k registraci do newsletteru25 nebo k přečtení článku 

s tematikou seberozvoje (pro životní vyrovnanost je třeba žít přítomným okamžikem). 

Inzertní příspěvek upozorňuje na vydání nové knihy Jíst a žít. 

V březnu se začínají objevovat jarní recepty (prvorepublikový mrkvový koláč 

nejen na jaro, jarní quiche s kopřivou a medvědím česnekem, domácí pesta z jarních 

bylin, fialkový sirup, předvelikonoční šťávy z ovoce a zeleniny). V jednom z odkazů je 

krátce shrnuta historie pučálky, tradičního postního jídla. Jeden z příspěvků odkazuje  

na článek o tradičních původních odrůdách salátů a ředkviček, čtenáři se v něm dozví, 

 
24 Mladé výhonky bylin a zeleniny. 
 
25 Pravidelný e-mail, který dostávají do svých schránek uživatelé, kteří se přihlásili k jeho odběru. Jeho 
cílem je různými formami připomínat existenci firmy (např. informováním o novinkách či různých akcích, 
často slevových).  
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jak se o výpěstky starali lidé v 19. století. Videa radí, kde sehnat ekologické byliny a jak 

upéct bábovku na víkend. Příspěvky reflektují přírodní tematiku ve formě informování  

o jarních bylinách (pampeliška, medvědí česnek), které napomáhají jarní očistě těla,  

i zahradní tematiku (jarní výsadba ovocných stromů, základní pravidla biozahrady 2). 

Příspěvky s tematikou Jiné jsou odkazy na Instagram Kateřiny Winterové či na blog 

Culina Botanica, kde byl zveřejněn článek o mindfulness neboli schopnosti vědomě  

a všímavě prožívat přítomný okamžik. Protože se blíží vyhlašování filmových cen Český 

lev, fanoušci se dozvídají, že Kateřina Winterová byla nominována na herečku roku. 

Q2 (duben, květen, červen) 

Ve druhém kvartálu facebooková stránka Herbář se svými sledujícími sdílela 

celkem 24 příspěvků, což je o polovinu méně příspěvků než v Q1. Pokles v četnosti 

příspěvků způsobil měsíc květen, ve kterém nebyl publikován ani jeden příspěvek.  

Proč tomu tak bylo, bychom se mohli dozvědět, pokud by byl během výzkumu realizován 

kvalitativní rozhovor s administrátory této facebookové stránky či kompetentní osobou 

z marketingového oddělení firmy. 

V dubnu se v příspěvcích silně projevuje tematika Velikonoc. Velikonočně 

laděny jsou gastronomicky zaměřené příspěvky, byly zveřejněny sladké recepty  

na bezlepkový mazanec, jidáše, boží milosti, velikonočního beránka, kávového zajíčka, 

ale i recepty slané na pobožné buchty s masem, kocmrdu či pastýřský koláč. Jedná se  

o tradiční povelikonoční recepty na vydatná jídla bohatá na tuky a cukry, které si lidé 

v minulosti dopřávali po půstu. Vedle toho se ale stále objevuje tematika jarního detoxu 

v podobě odkazu na recepty z pampelišky. Příspěvky obsahovaly také tematiku 

velikonočních tradic – historii tradičních malovaných kraslic, koledy a šlehání 

pomlázkou, návod na sestavení létečka. Bylo zveřejněno velikonoční přání určené všem 

sledujícím postavené na citaci z Babičky, literárního díla Boženy Němcové. Tento 

příspěvek dokazuje intertextualitu, tedy že literární i neliterární texty mají schopnost 

navazovat vztahy s jinými texty, reagují na pretexty, obsahují je. Může se jednat o textové 

narážky na jiný text, které byly do textu vloženy autorem záměrně (jako je tomu právě 

v tomto případě, kdy je zdroj textu přiznaný), nebo o aluze vzniklé nevědomě, které 

vytváří teprve recipient (Trpka, 2012). 
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  Příspěvky o přírodě seznámily sledující s květnatými loukami, zveřejněn byl 

návod na kopřivový šampon a průvodce sběrem a sušením bylin. Stránka zveřejnila 

promo video na Regionální potravinu (značka Ministerstva zemědělství, která je 

každoročně udělována kvalitním českým zemědělským nebo potravinářským výrobkům, 

jejím cílem je podpořit lokální maloproducenty, kvalitní eko a biopotraviny a rozšířit 

povědomí o nich). 

V červnu byl publikován pouze jeden příspěvek – pracovní nabídka. V textu 

inzerátu stálo, že začalo natáčení nové řady Herbáře a produkční tým hledá výpomoc  

na pozici správce sociálních sítí a redaktora. Díky tomuto příspěvku se lze domnívat,  

že ve firmě na této pozici došlo k poklesu či nedostatku pracovní síly, což mohl být 

potenciální faktor vedoucí ke zmíněnému propadu četnosti příspěvků v měsíci květen  

a červen. 

Q3 (červenec, srpen, září) 

Ve třetím kvartálu bylo zveřejněno celkem 36 příspěvků. Posty 

s gastronomickou tematikou se točily kolem zpracování letní ovocné a zeleninové úrody 

(rybízová šťáva, jahodový ledový čaj s bazalkou, malinová šťáva zastudena – jednalo se 

tedy o nápoje, které měly zchladit v horkém počasí). Díky odkazu na Instagram  

se sledující mohli podívat, jakou úrodu sklidila moderátorka pořadu. Velká pozornost 

byla věnována přírodě – facebooková stránka opět upozornila na byliny, které je vhodné 

v červenci sklízet (jitrocel, cesmína), nasdílela průvodce jedlými květy z polí i luk 

publikovaný na webu Culina Botanica a pomocí instagramového videa, na němž byl 

zachycen roháč obecný ve svém přirozeném prostředí, informovala o tom, že je brouk 

v přírodě ohrožený. Společně s tímto příspěvkem stránka edukovala o důležitosti 

zachování listnatých stromů a povzbudila k jejich výsadbě, která napomůže zachránit 

hmyz v české krajině. 

Srpen byl stále plný příspěvků s recepty postavenými na místním letním ovoci  

a zelenině (např. koláč z meruněk a borůvek bez těsta, sušené rybízové placky, cuketové 

pickles, řepa se špenátem), nechyběly ani osvěžující recepty (domácí limonády, jogurtová 

zmrzlina, květované nanuky, ostružinová kořeněná šťáva). Herbářové grafiky upozornily  

na ideální dobu pro sklizeň kotvičníku, žita a aronie. Z Instagramu byly nasdíleny 
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fotografie borůvek a první úrody česneku. Lidé, kteří mají zahradu, si mohli přečíst  

o způsobech, jakými nechemickými způsoby se zbavit škůdců na zahradě. Tématem videa 

byly květnaté louky a jejich funkce v přírodě (zachování biodiverzity a udržování vody 

v krajině během období sucha). 

I v zářijových příspěvcích dominovala kulinářská tematika. Objevovaly se stále 

recepty ze zeleniny, letní (nakládaná rajčata nebo třeba zeleninový spirálový dort z cuket, 

lilku a mrkve) i podzimní (dýně plněné houbovým kernotem). Jelení ragú oznamovalo 

konec léta a příchod podzimu společně s obdobím zvěřiny v kuchyni. Nechyběly 

herbářové ilustrace s informativním textem (o tuřínu, brusnici a cizrně, tedy spíše již 

podzimních rostlin). Na zeď byla vyvěšena fotogalerie z natáčení a zároveň pozvánka  

na první díl nové řady Herbáře. 

Q4 (říjen, listopad, prosinec) 

Za čtvrtý kvartál na facebookové stránce Herbář nalezneme dohromady  

82 postů, což je s přehledem nejvyšší počet příspěvků v porovnání s ostatními kvartály. 

V říjnu v televizním vysílání začala sedmá řada Herbáře. Na facebookové zdi Herbáře se 

objevilo stejné množství příspěvků s kulinářskou tematikou jako upoutávek na nové díly 

pořadu a také ohlédnutí za již odvysílanými díly. Přibyla fotogalerie, která zachycovala 

osobnosti, které diváci později viděli v pořadu. V případě gastronomických příspěvků se 

jednalo především o odkazy s recepty vedoucí na webové stránky sponzorů Herbáře 

(Vitana, Gorenje, dm drogerie), pokud byly zveřejněny fotografie či videa (kterých 

výrazně přibylo), jejich obsahem byly náhledy receptů z odvysílaných dílů Herbáře 

uložené na iVysílání či na stránce Culina Botanica. Objevily ale i recepty z podzimních 

surovin (např. dýňové recepty, kořeněný hruškový kompot, šípková panna cotta)  

či naučný článek o tom, proč jíst ryby a jaké ryby si vybírat. V rámci spolupráce byla 

vyhlášena soutěž na webu Regionální potraviny o novou knihu Kateřiny Winterové. 

Velkou část obsahu příspěvků tvořila inzerce – odkazy vedoucí do e-shopu Culina 

Botanica měly podpořit prodej knihy Světová a diáře na rok 2020. 

Témata facebookových příspěvků zveřejněných v listopadu se nesla ve stejném 

duchu jako příspěvky říjnové, nejčastějším obsahem byly recepty, které odkazovaly  

na externí internetové stránky sponzorů pořadu. V gastronomických příspěvcích 
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převažovaly cizokrajné suroviny (rýže, kokos) a pokrmy (hovězí po burgundsku, pečená 

drůběž ras el hanout, šafránové rizoto, perská rýže či pho bo), jejichž přípravu diváci 

mohli zhlédnout v novém Herbáři, ale i klasické české recepty typické pro podzimní 

období (sakrajda, slepičí vývar, kvašená zelenina, jabkance). Silně byly zastoupeny 

inzertní příspěvky oznamující slevy v e-shopu a sdílení instagramových příspěvků, které 

byly frekventovanější než kdy předtím. 

V prosinci jednoznačně dominovaly zimní a vánoční recepty z místních surovin, 

opět formou odkazu na externí webové stránky. Na timeline byly uveřejněny recepty 

třeba na vánoční makovec a ořechovec, domácí perníkové koření, svatoštěpánskou husu  

na sušených švestkách či prvorepublikový bramborový salát. Světovým Herbářem byly 

inspirovány recepty na červené pomeranče se sýrem labneh, polévka pistou, marocká 

čočka a návod na domácí exotické kořenicí směsi. Před Vánoci přibylo příspěvků 

oznamujících vánoční slevy na e-shopu. Ke konci měsíce byl zveřejněn recept  

na novoroční hrstkovku a přání do nového roku. K příležitosti vánočních slev  

na kuchařské knihy se objevilo několik inzertních příspěvků s odkazy do e-shopu.  

Zcela jiným tématem příspěvků byly dva playlisty s hudbou z Herbáře. 

 

Tematická skladba příspěvků uveřejněných v roce 2019 na facebookové stránce 

Herbář je složena z námětů gastronomických, přírodních a zahradních, v neposlední řadě 

příspěvky tematizují také české tradice, a to za pomoci rozmanitých forem. Témata 

v jednotlivých kvartálech reflektují roční dobu, koloběh přírody, dostupné suroviny  

na vaření a zvyky vztahující se k danému období. 

První kvartál se zprvu ohlíží za uplynulým rokem a hodnotí ho, poté se soustředí 

na recepty, které stojí na surovinách, jež podporují lidskou imunitu v zimních měsících. 

Prezentovaná jídla jsou spíše těžší a vydatná, dokud nepřijde období masopustu.  

Z tradic se zdůrazňují Tři králové, Popeleční středa a již zmiňovaný masopust. Na pomezí 

března a dubna, tedy na začátku Q2, se pomalu objevují příspěvky s tematikou receptů  

na odlehčená jídla a jarního detoxu, později je pozornost věnována především 

velikonočním receptům a tradici samotných Velikonoc. Je publikováno více příspěvků 

s tématem přírody a zahrady, neboť příroda se po zimě začíná probouzet a zahradníci 
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začínají předpěstovávat semena rostlin. V červenci až září (Q3) dominuje tematika 

zpracování letní úrody ovoce a zeleniny v kuchyni. Ve čtvrtém kvartálu se v receptech 

začínají používat podzimní suroviny. V říjnu se do programu televizního vysílání dostává 

nová série Herbáře, na facebookové stránce tedy nalézáme výrazně větší množství 

příspěvků věnující se pořadu a spolupracím se sponzory. Nové díly pořadu jsou 

inspirovány cizokrajnou kuchyní, což se odráží v komunikovaném tématu exotických 

pokrmů a surovin. Jak se blíží Vánoce, nejsilnějším tématem se opět stává gastronomie  

a tradiční české vánoční recepty. V příspěvcích na konci roku se objevuje bilance 

uplynulého roku a vize roku nadcházejícího. 

11.2 Instagramový profil @katerina_winterova_official 

Televizní pořad Herbář na sociální síti Instagram reprezentuje pouze jeho hlavní 

představitelka Kateřina Winterová. Protože se v případě Instagramu dnes jedná o jednu 

z nejpoužívanějších mobilních aplikací, osobní instagramový účet Kateřiny Winterové  

se nese plně v duchu Herbáře a profil šíří dále jeho filozofii, rozhodla jsem se ho  

do podrobnější analýzy také zahrnout.  

11.2.1 Deskriptivní analýza instagramového účtu @katerina_winterova_official 

Moderátorku a reprezentantku televizního pořadu Herbář nalezneme  

na Instagramu pod označením @katerina_winterova_official. Její účet má ke dni  

24. 5. 2020 celkem 34 265 sledujících – vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velmi 

početnou skupinu followers, v českém kontextu bychom Winterovou mohli považovat  

za influencerku26 v oboru zdravého životního stylu, vaření a zahradničení. 

Instagramový profil obsahuje profilovou fotku, na které je Winterová zachycena 

v suverénní pozici v zástěře s vařečkou v ruce (viz Obrázek 18). Tato fotografie působí 

sebevědomě a jen dokládá tvrzení, že moderátorka pořadu Herbář nereprezentuje klasické 

kulinářské pořady, ve kterých je žena stereotypně stylizována do role pečovatelky  

a hospodyně. Winterová na fotografii působí odhodlaně, pravděpodobně to souvisí s její 

 
26 Influencer je člověk (často osobnost z veřejného života), který je aktivní na sociálních sítích, má vysoké 
číslo sledujících a svými myšlenkami nebo činy ovlivňuje své sledující (Cambridge Dictionary, 2020). 
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filozofií stravovací a zahradnické revoluce, o které píše v profilu svého instagramového 

účtu. 

V popisku profilu vidíme, že účet se řadí do skupiny Šéfkuchař, na profilu by 

tedy pravděpodobně mělo dominovat téma vaření. Dále zde nacházíme odkaz na blog 

Culina Botanica a přímý proklik do internetového obchodu www.shop.culinabotanica.cz. 

Kromě těchto informací se v popisku objevuje výzva „Buďte se mnou součástí 

zahradnické revoluce!“ a pod ní hashtag #zahradnickarevoluce. Toto zaměření  

na zahradničení je lehce v rozporu s již zmíněným primární zařazením Instagramu, které 

značí, že profil se zaměřuje hlavně na gastronomii.  

Kromě tzv. feedu27 mohou sledující nahlížet také do výběrů ze stories. Na profilu 

jsou uloženy následující výběry (v pořadí od nejstaršího po nejnovější): Diář 2020, 

Světová, Soutěž o diář, Semínka, Podcast, Velikonoce, Revoluce, Zahrada a Recepty.  

V záložce vedle feedu najdeme příspěvky (fotografie a videa), na níž je profil Kateřiny 

Winterové označen pomocí tagů a hashtagů. Tyto fotografie lze následně na profilu sdílet, 

případně je uložit jako inspiraci pro sledující (děje se to tak například ve výběrech 

označených jako Revoluce či Soutěž o diář). 

Uživatelé Instagramu mohou profil sledovat, posléze sledování zrušit, profil 

ztišit či přidat na seznam blízkých přátel. Uživateli lze pomocí jednoho kliknutí odeslat 

zprávu či e-mail. Uživatelka @katerina_winterova_official zveřejnila 813 příspěvků  

a sleduje 283 jiných uživatelů. 

 
27 Instagramová galerie fotografií a videí na hlavním profilu uživatele, příspěvky jsou zde zobrazovány 
v pravidelném čtvercovém formátu a vytvářejí formát mřížky (Kirschner, 2020).  
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Obrázek 18: Hlavní strana instagramového profilu @katerina_winterova_official (zdroj: Instagram Kateřiny 
Winterové, 26. 5. 2020) 

 

11.2.2 Charakteristika cílové skupiny sledujících instagramového účtu 

@katerina_winterova_official  

Sociální síť Instagram disponuje stejně jako Facebook funkcí Přehledy  

(přeloženo z původního anglického Insights), díky které mohou firemní instagramové 

účty velmi dobře zmapovat skupinu sledujících, lépe a efektivněji tak plánovat příspěvky 

a svou propagaci na této platformě. 

I zde z celkového počtu 34 265 sledujících tvoří většinu ženy – statistiky 

ukazují, že Instagram @katerina_winterova_official sleduje 87 % žen a pouze 13 % 
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mužů. Věkový průměr ženských sledujících je 25–34 let, což kopíruje průměrný věk 

fanynek na Facebooku, mužů je zde o 2 % více než na facebookové stránce Herbáře  

a jsou průměrně o pár let mladší. Tento fakt jen potvrzuje skutečnost, že Instagram je 

sociální síť a mobilní aplikace, jejíž cílovou skupinou jsou mladí lidé používající digitální 

technologie na denní bázi.  

 

 

Graf 7: Statistiky rozdělení sledujících na základě pohlaví a věku (zdroj: Instagram Insights Kateřiny Winterové, 
25. 5. 2020) 

 

Sledující z převážné většiny žijí na území České a Slovenské republiky. Z měst, 

kde fanoušci bydlí, vychází jako nejčastější opět Praha, druhé město v pořadí je Brno. 

Jako třetí je udaná Ostrava a se stejným počtem sledujících také Plzeň. Hned po těchto 

čtyřech českých městech je slovenské hlavní město Bratislava. 
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Graf 8: Místa, odkud sledující daného instagramového účtu pocházejí (zdroj: Instagram Insights Kateřiny Winterové,  

25. 5. 2020) 

 

Nejvíce aktivní jsou sledující Kateřiny Winterové v neděli – s jejím profilem 

nějakým způsobem interaguje v průměru 28 200 fanoušků. Naopak nejmenší aktivita je 

zaznamenaná v pátek a sobotu. Pokud se zaměříme na konkrétní hodiny, nejaktivnější 

jsou uživatelé vždy kolem 21:00 a později, nejmenší aktivitu pak vyvíjejí nepřekvapivě  

okolo 3. hodiny ranní. 

 

 

Graf 9: Aktivita sledujících na základě dnů v týdnu (zdroj: Instagram Insights Kateřiny Winterové, 25. 5. 2020) 
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11.2.3 Formální podoba příspěvků na instagramovém účtu 

@katerina_winterova_official  

Na uvedeném Instagramu bylo v roce 2019 publikováno celkem 132 příspěvků,  

což je o 58 příspěvků méně než na facebookové stránce televizního pořadu Herbář. Účet 

byl nejaktivnější v prosinci (30 zveřejněných příspěvků), nejmenší aktivitu vyvinul 

v září, kdy byly publikovány pouze 2 příspěvky. 

 

 

Graf 10: Počet příspěvků publikovaných na instagramovém účtu za rok 2019 (zdroj: vlastní výzkum) 

 

Oproti příspěvkům publikovaným na Facebooku byla na analyzovaném 

instagramovém účtu v roce 2019 nejčastěji používaným formátem jednoznačně fotografie 

(125 příspěvků) doplněná o krátký komentář, tedy formát, na kterém byla sociální síť 

Instagram od začátku své existence postavena. Video bylo uveřejněno pětkrát, rotující 

příspěvek se objevil ve 2 příspěvcích. Nákupní formát příspěvku nebyl ve feedu použit  

ani jednou.  
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Graf 11: Formální podoba příspěvků publikovaných na instagramovém účtu v roce 2019 (zdroj: vlastní výzkum) 

 

V instagramových příspěvcích nahraných do feedu se vůbec nevyskytují 

příspěvky formou odkazu, který se ukázal jako nejčastější typ postu na facebookové 

stránce Herbář. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že do instagramového popisku 

nelze vložit hypertextový odkaz, který je pro sledující velmi pohodlný, chtějí-li se  

na odkazovanou stránku podívat. 

11.2.4 Tematická skladba příspěvků na instagramovém účtu 

@katerina_winterova_official 

Na analyzovaném instagramovém účtu byla v roce 2019 nejčastějším tématem 

příroda (28 příspěvků), nikoliv gastronomie jako v případě facebookové stránky Herbář. 

Gastronomie byla druhé nejčetnější téma (25 příspěvků) před příspěvky zařazené  

pod kategorii Jiné (26 příspěvků). Instagramových postů, které primárně prezentovaly 

samotnou Kateřinu Winterovou, bylo 20. Téma zahrady skončilo v kritériu četnosti  

na pátém místě se 13 příspěvky. Následovala inzerce (8 příspěvků), lidé (4 příspěvky)  

a film (3 příspěvky). Nejméně zastoupené bylo téma rodiny (jen 1 příspěvek). Stejně  

jako u facebookových příspěvků nejdříve sepíši dominantní témata v jednotlivých 

měsících, poté je sumarizuji po kvartálech. 
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Graf 12: Tematické složení publikovaných příspěvků na instagramovém účtu @katerina_winterova_official v roce 
2019 (zdroj: vlastní výzkum) 

 

Q1 (leden, únor, březen) 

První kvartál (Q1) bylo zveřejněno 27 příspěvků. Započalo ho lednové přání 

všeho nejlepšího do nového roku 2020, následovaly fotografie Kateřiny Winterové 

s informacemi o tom, kde zrovna je a co právě dělá – rozepsala se o lyžování  

na rakouském ledovci či informovala své sledující, že si zrovna udělala kávu a jde psát 

texty do připravované knížky. Téma gastronomie bylo zastoupenou pouze jednou 

v případě fotografie jablkového koláče. 

I v únoru Kateřina Winterová postovala, co zrovna dělá, čím se zaobírá (peče 

obřadní chléb, vzpomíná na starší časy, běžkuje na horách). Kulinářské téma je 

zastoupeno v případě fotografie boršče, do kategorie gastronomie by se dala započítat  

i fotografie mlýnku na kávu, u které Winterová popisuje svou citovou vazbu k tomuto 

předmětu. Objevují se další témata: film (fotky z natáčení filmu Toman, ve kterém si 

Kateřina Winterová zahrála jednu z hlavních rolí), příroda (sněženky, probouzející se 

krajina po zimě, bledule), zahrada (fotografie mikrozeleniny, první sklizně). Dvakrát  
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se objevilo téma inzerce (informace o semínkách a zahradnických lopatkách, v popisku 

fotky také popis fungování e-shopu Culina Botanica). 

V březnu je nejčastější téma přírody (motýl jako ranní překvapení na okně, 

sněženky přirovnané k posledním projevům zimy, probouzející se devětsil  

v Peci pod Sněžkou a květ třešně ve městě jako předzvěst jara). Druhým 

nejfrekventovanějším tématem příspěvků je zahrada (první vzrostlá rostlina papriky, 

informace o tom, že začal růst medvědí česnek). Opakuje se téma filmu (večer vyhlášení 

filmových cen Český lev) a samotné Winterové (fotografie ve slavnostní róbě  

během předávání filmových cen). Gastronomické téma bylo reprezentováno pouze 

jednou (karásky). 

Q2 (duben, květen, červen) 

Druhý kvartál roku 2019 bylo zveřejněno 35 příspěvků. V dubnu se objevilo 

nejvíce příspěvků s tématem přírody, jednalo se o jarní témata – divoký medvědí česnek, 

květ plicníku lékařského a petrklíče, květ staré odrůdy jabloně. Tyto květy dle Winterové 

otevírají jaro v plné kráse. Následovala fotografie brouků mezi jarními rostlinami  

a rozkvetlé čemeřice. U jedné z fotek se Winterová rozepsala o „environmentálním žalu“, 

otevřela téma sucha v přírodě. Byly publikovány také fotografie s tématem tradic 

(velikonoční koledování, barvení velikonočních vajec) a zahrady (výzva, aby lidé přestali 

na svých zahradách používat chemické postřiky, fotografie sklizně prvních ředkviček). 

Pod tématem Jiné byly uveřejněna výzva k podepsání petice proti klecovým chovům 

zvířat, zvláště slepic. Pod tématem Kateřina Winterová zveřejnila moderátorka pořadu 

fotku sebe samé, jak stojí na hromadě hnoje. 

Téma přírody, tradice a Kateřiny Winterové followeři zhlédli na instagramovém 

účtu i v květnu. Jednalo se pouze o tři příspěvky. Pomocí fotografií Winterová 

informovala své sledující o tom, že přemýšlí, co bude vařit o víkendu, také nadnesla téma 

včel – upozornila veřejnost, že tento hmyz je nejen na jaře velmi důležitý pro správné 

fungování přírody, vyzvala k jejich ochraně. Poslední fotografie připomíná tradici 

polibků pod rozkvetlým stromem na 1. máje. 

Červen byl měsíc, kdy se na instagramovém feedu objevila první (a zároveň 

jediná) fotografie s tématem rodiny, Winterová uveřejnila fotografie svého syna,  
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se kterým byla na obědě. Nebylo mu vidět do obličeje. Zajímavá byla fotografie, která 

spadá do kategorie Jiné, pomocí níž uživatelka podporuje iniciativu spolku Milion 

chvilek pro demokracii (na fotografii byla zachycena česká vlajka vytvořená z barevných 

okvětních lístků). Zahradní téma (rozkvetlé květiny na zahradě, vosíci ve skleníku)  

se objevilo třikrát, stejně početné byly fotografie Winterové. Téma přírody bylo 

zastoupeno jako v květnu pouze jednou (zachycení hmyzu společně  

se zveřejněním informací, proč je dobré nesekat trávu, po dlouhé době ve formátu videa). 

Téma gastronomie úplně chybělo. 

Q3 (červenec, srpen, září) 

Třetí kvartál došlo k propadu počtu zveřejněných příspěvků (14 postů). 

Ani v červenci se v příspěvcích neobjevilo téma gastronomie. V kategorii zahrada  

a příroda byla hlavním tématem sklizeň letní úrody ovoce a zeleniny (na fotografiích 

první indiánské borůvky, mangold, hrášek nebo třeba petržel rostoucí v prasklině 

betonové cesty jako ukázka toho, jak je příroda mocná) a hmyz (video s roháčem 

obecným, video včel pijících z konve). Na fotografii pod tématem Lidé se objevila Hana 

Zemanová, známá česká propagátorka biostravování, kterou dle popisku fotografie 

Winterová potkala na Bioslavnostech ve Starém Městě pod Sněžníkem. 

V srpnu byly zveřejněny pouze tři příspěvky. Jednalo se o dvě selfie fotografie 

Kateřiny Winterové a jednu inzerci, podporu prodeje charitativního kalendáře nadačního 

fondu Seňorina. Během září bylo publikováno ještě o jeden příspěvek méně  

– ke sledujícím se znovu dostal inzertní příspěvek připomínající kalendář podporující 

pacienty trpící Alzheimerovou chorobou a jejich rodiny, Winterová také uveřejnila video 

ze svého focení. 

Q4 (říjen, listopad, prosinec) 

V rámci posledního kvartálu roku 2019 bylo se sledujícími sdíleno dohromady  

66 příspěvků, což je nejvyšší četnost příspěvků za celé analyzované časové období. První 

měsíc čtvrtého kvartálu, v říjnu, bylo nejvíce zastoupeno téma v kategorie Jiné. Jednalo 

se o příspěvky tematizující televizní Herbář. Nárůst tohoto tématu v příspěvcích souvisí  

se skutečností, že říjen je měsíc, kdy se na obrazovky každoročně dostává nové série 

pořadu. Často byly publikovány upoutávky na nadcházející díly, zároveň se Winterová 
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svých sledujících ptala, jak se jim líbily díly uplynulé. Na dvou fotografiích byly 

zachyceny osobnosti, které se v nové řadě pořadu objevily (Markéta Pavleye, Mimi Lan 

Nguyen). Dva příspěvky obsahovaly téma přírody (bedla, kterou našla Winterová v lese 

u své chalupy, gdoule). V jednom příspěvku se primárně objevilo téma gastronomie 

(recept na lososa), jednou se objevila tematika zahrady (sběr úrody dýní na zahradě). 

Tematická kategorie Kateřina Winterová se objevila dvakrát – vždy se jednalo o fotky 

moderátorky z natáčení Herbáře v Indii (plantáže, sklady koření). 

V listopadu mohli sledující na instagramovém účtu naleznout 22 příspěvků, 

z nichž 21 příspěvků byly fotografie. Nejčetnější téma byl stále televizní pořad Herbář 

v kategorii Jiné, nově i inzerce (nová kuchařská kniha Světová a diář, s nimi spojený křest 

a kmotry, které produkty pokřtily). Gastronomii reprezentovaly fotografie cizokrajných 

jídel z pořadu (nesmažené závitky, onigirazu, také exotické koření). Témata v kategorii 

příroda se opakovala (např. roháč obecný, řepa rostoucí ze škvírky v betonu u silnice). 

Téma filmu bylo zastoupeno v příspěvku, který upozorňoval na televizní premiéru filmu 

Toman, ve kterém Winterová hrála. Tradice byly obsaženy v postu  

o dušičkách. Bylo zveřejněno také jedno selfie video, na němž bylo zachyceno, jak 

Kateřina Winterová jede v indické rikše. 

V měsíci prosinci byla uživatelka na sociální síti Instagram nejaktivnější  

(30 příspěvků). Byly zveřejněny pouze fotografie, poprvé i dva rotující příspěvky.  

Oproti předchozím měsícům byla nejsilnějším tématem gastronomie. Prolínala se stále 

ještě tematika exotických pokrmů (např. shakshuka, huevos rancheros, pad thai, tikka 

massala, chai latté, mango sticky rice) s tematikou nadcházejících klasických vánočních 

receptů (vánoční koření, vizovické pečivo, medvědí tlapky, perníková bábovka, 

sakrajda). Druhým nejčastějším obsahem příspěvků byla inzerce (propagace diáře). 

 

Tematická skladba příspěvků uveřejněných v roce 2019 na instagramovém účtu 

@katerina_winterova_official je složena z námětů gastronomie, zahrady, přírody a tradic, 

stejně jako je tomu v případě facebookové stránky Herbář. Témata jednotlivých kvartálů 

též reagují na změnu přírodních cyklů, pokud je komunikováno téma gastronomie, 

odpovídá surovinám dostupným v daném ročním období. Nejsou opomenuty tradice 
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vztahující se k danému měsíci. Téma zahrady kopíruje koloběh přírody. Tematika 

příspěvků je výrazně proměněna ve čtvrtém kvartálu, kdy na obrazovky vstupuje nová 

série Herbáře – obsah příspěvků se přizpůsobuje televiznímu vysílání.  

V případě hodnocení výsledků kvantitativní obsahové analýzy témat příspěvků  

na Instagramu bylo překvapivé zjištění, že dominantním tématem zde není gastronomie  

(20 % příspěvků), jako je tomu v televizním pořadu i na sociální síti Facebook, ale příroda 

(22 %). Velký prostor zaujímají také příspěvky, kde je hlavním tématem samotná 

průvodkyně pořadem. Kateřina Winterová sdílí situace ze svého života (z přírody, 

kuchyně a zahrady), což je pro instagramové posty obecně typické. Své soukromí si  

ale evidentně důkladně chrání a nesdílí se svými sledujícími podrobnosti a citlivé 

informace (toto tvrzení dokládá fakt, že téma Rodina bylo za celý rok publikováno pouze 

jednou, navíc obličej sdíleného člena rodiny byl zakryt). 

Instagram je nástrojem socializace a utváření virtuální reality.  

Ačkoliv Winterová sdílí momentky, které sama fotí, je třeba si uvědomit, že uživatelka 

pečlivě vybírá, které příspěvky zveřejní a jaké nikoliv. Instagram, podobně jako jiné 

sociální sítě, neodráží věrně realitu. O manipulaci z pragmatického hlediska se podrobněji 

rozepíšu níže (viz kapitola 12.6). 

Publikované fotografie a další obrazový materiál jsou samy o sobě prostředkem 

komunikace, což dokládá fakt, že na obou sociálních sítích, na Instagramu především, 

jsou informace podávány hlavně obrazovou formou. Příspěvky čistě textového charakteru 

se nevyskytují vůbec. Je možné říci, že v případě instagramových příspěvků má text spíše 

funkci doprovodnou. Kromě funkce informační obraz zajisté zastává také funkci 

atraktivizační. V případě instagramového účtu @katerina_winterova_official dochází 

k mixu 3 druhů fotografií: momentky (záznamy z každodenního života, kompozice bývá 

nepromyšlená a fotografie postprodukčně neupravené), fotografie profesionální (pořízené 

profesionálními fotografy – například portréty Winterové či promyšlené fotografie 

z natáčení) a stylizované (v tomto případě se jedná především o fotografie jídla u kterých 

je velmi dbáno na formální podobu snímků). Na facebookové stránce jsou publikovány 

hlavně poslední dvě jmenované kategorie fotografií.  
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Tematická rovina příspěvků zveřejněných na sociálních sítích Facebook  

a Instagram odpovídají námětům, na kterých je postaven televizní pořad Herbář. Převládá 

téma gastronomie a přírody, důležité je téma zahrady. Herbář staví na tradicích a radách  

od našich babiček, objevují se v něm tendence navrátit se ke kořenům. Klade důraz  

na uvědomělost při stravování a v životě obecně. Pro přípravu pokrmů zdůrazňuje výběr 

kvalitních, domácích, čistých a zdravých surovin. Herbář apeluje na zemědělský  

a hospodářský produkční systém, který zachovává zdraví půdy, ekosystémů a lidí. Snaží 

se podporovat malé živnostníky v těchto oborech a vést i veřejnost k tomu, aby se o tuto 

problematiku více zajímala. V tomto ohledu pořad naplňuje požadavky moderní 

gastronomie – v současném kulinářském diskurzu je kladen důraz nejen na to,  

co konzumujeme, ale také na původ a zdroje surovin. Zároveň podněcuje sledující 

k tomu, aby byli otevřeni světu a zkoušeli nové věci (např. ochutnat či uvařit exotické 

pokrmy). Příspěvky jsou koncipovány tak, aby byly vizuálně působivé. Lze říci,  

že systém a způsob komunikování výše zmíněných témat je téměř shodný na obou 

sociálních sítích.  
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12 Jazyková specifika komunikace Herbáře na sociálních sítích 

Od počátku bylo jedním z mých primárních cílů v této práci zjistit, co je typické 

pro jazykovou stránku komunikace Herbáře na sociálních sítí. Během zkoumání forem  

a tematických celků zveřejněných příspěvků jsem si pečlivě všímala jazyka, soustředila 

se na jazyková specifika komunikátů. V této části práce přejdu k podrobnější  

jazykově-stylistické analýze výsledků zjištěných pozorováním jazyka užívaného  

na sociálních sítích, kterých Herbář využívá ke své prezentaci. Nejedná se o komplexní 

jazykovou analýzu, zaobírat se budu záměrně pouze jevy, které mi přišly výrazné  

a charakteristické pro danou komunikaci.  

Vzhledem k tomu, že jsem se při výzkumu zaobírala pouze psanými texty,  

kdy rovina hláskoslovná ustupuje do pozadí, analýzu zvukové realizace jazykových 

projevů jsem záměrně vynechala.  

12.1 Pravopis 

Ve zkoumaném vzorku bylo nalezeno několik pravopisných chyb, které se 

opakovaly ve facebookových i instagramových příspěvcích, které byly publikovány 

během Q1–Q3 roku 2019. S příchodem 4. kvartálu tyto odchylky od pravopisu z velké 

části vymizely, ne však úplně. Vysvětluji si to tak, že příspěvky na sociální sítě začal 

vytvářet jiný pisatel. Je běžné, že oblast správy sociálních sítí má na starost tzv. social 

media manager. Ten má na starosti marketingovou strategii sociálních sítí a vytváření 

postů (Techopedia, 2020). Informaci, zda posty na sociální sítě vytváří sama Winterová, 

nebo někdo jiný, nelze dohledat. Posty také mohly být před zveřejněním odesílány  

na korekturu.  

Chyby se projevovaly především v interpunkci. Často se opakovala záměna 

interpunkčního znaménka spojovníku s pomlčkou. Na místech, kde se správně píše 

pomlčka, bylo pravidelně užíváno spojovníku. Šlo především o pasáže, kde bylo třeba 

oddělit jednotlivé části projevu. Níže uvádím příklady. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o přepis autentických textů, nechávám v nich i jiný typ chyb (konkrétně v psaní velkých 

písmen a i/y ve shodě podmětu s přísudkem), který byl ale spíše výjimečný a pravidelně 

se neopakoval. Nezapomeňte také na bylinky - třeba formou čaje z ostropestřce!  

nebo Naše prababičky v tuto dobu chodívaly do zahrad a třásly stromy - to aby v nich  
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po dlouhém zimním spánku probudili mízu. či Dnes je totiž popeleční středa - první den 

čtyřicetidenního postního období. Na Instagramu, se objevovala stejná chyba: Podobny 

spenatu jen s vice vitaminy a mineraly, skvely do polevek , sote, jako dusena příloha, 

mladounky do salatu- zkratka ho musite mit na zahonu! či Indianska boruvka - 

muchovnik, po roce opet na scene. Texty byly publikovány bez diakritiky, s překlepy  

a absencí mezer, což svědčí o tom, že byly psány rychle a publikovány pravděpodobně 

přímo z mobilního telefonu. Spojovník, který byl chybně užíván namísto čárky  

či pomlčky, naznačoval většinou vysvětlivku či přístavek. 

Docházelo také k chybnému psaní uvozovek. Namísto základních českých 

dvojitých uvozovek typu 99 66 bylo často užíváno pouze horních anglických uvozovek, 

což je považováno za nesprávné. Špatně zvolené uvozovky byly jak v případě přímé řeči 

či doslovné citace (Naprosto souhlasíme se slovy Josefa Tománka z reportáže: “Naše 

filozofie je zdravá krajina, zdravé krmivo, zdravé zvíře a zdravá potravina.“ / Jestli to 

chcete vědět jako první, stačí napsat do komentáře “PĚSTUJI S HERBÁŘEM“ a budete 

první, kdo se to dozví. / Dejte Kateřině "to se mi líbí", aby vám už nic neuniklo z její 

zahrádky, divadla i filmu.), tak při psaní přesných názvů (Připomeňte si další “Jídlo  

ze skanzenu“, tentokrát řízný staročeský guláš.). 

Opakující se chybou byla nevhodná záměna osobního zájmena ji a jí v akuzativu 

singuláru (Perníková bábovka je jednoduchá obměna pro všechny milovníky kořeněného 

litého perníku. Co vy, vyzkoušíte jí s polevou, nebo máte bábovku raději bez? / Jakmile 

se jí však naučíte připravovat, už se jí nevzdáte.). 

12.2 Morfologie 

Ve zveřejněných textech se nejvíce uplatňuje spisovná čeština. Velká četnost 

užitých verb, substantiv a adjektiv zajišťuje dynamičnost textu. V případě adjektiv jsou 

jednoznačně preferovány dlouhé tvary (plný, pečená, kořeněný, inspirovaný, ztraceným, 

připravený apod.) před krátkými tvary přídavných jmen. Slovesa jsou v aktivu (A kromě 

krásné výzdoby začínají i jinak vonět domácnosti. / Kulajda patří k těm jídlům, která 

každý vaří trochu jinak, ale všichni je milujeme! / Dobře připravený tapiokový pudink 

vám sedne k rychlé snídáni i svačině, hravě si ho vezmete s sebou do práce. / A až vás 

klasický zázvorový čaj omrzí, vyzkoušejte zázvorovou šťávu. / Japonské národní jídlo 
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ramen si upravíte podle vlastní chuti, vždy vás však zahřeje a dodá sílu!), tvary pasiva  

se vyskytují minimálně.  

Do instagramových příspěvků často proniká hovorová koncovka -u v první 

osobě singuláru (miluju, kupuju, potřebuju), na Facebooku je v případě třetí osoby plurálu 

striktně dodržována neutrální koncovka -í (dozrají, zahřejí, fungují). V instrumentálu 

plurálu substantiv se objevuje obecně česká koncovka -ama namísto zakončení -y  

(S hmyzákama si labužíme.). 

Příspěvky na Instagramu jsou napsány převážně v ich formě singuláru  

(Já se nemůžu dočkat. / Sepsala jsem vám o nich článek na blog. / Recept mám od své 

kamarádky Petry, foodstylistky. / Miso polévku miluju! / Troufám si říct, že je to jeden 

z nejdelikátnějších receptů za celou dobu, co se věnuji pečení a vaření! / Prohlížím si 

fotky v počítači a narazila jsem na složku, kde mám vzpomínky z indických plantáží,  

kde jsme loni natáčeli světový Herbář.), což ve čtenářích probouzí pocit, že texty píše 

sama Winterová. Facebookové příspěvky jsou psány pouze v plurálu exkluzivním 

(Takhle jsme natáčeli nový Herbář. / Exotiku milujeme! / Máme něco pro soutěživé typy. 

/ Pro rychlejší zpracování úrody pro vás máme recept na dýňovou roládu. / Podělíme se 

s vámi o vyladěný recept medovníku.), který je použit v případě, že autorem článku je celá 

redakce. Plurálem inkluzivním (Dáme si takovou malou páteční tipovačku. / Podíváme 

se spolu, jak roste pepř – abychom ho pak použili do kořenicí směsi na indický pokrm 

tikka masala. / Tak nám v neděli začal advent. / Tak si recept ještě jednou zopakujeme.) 

je do sdělení zahrnut i čtenář, autor vyjadřuje spřízněnost s adresátem. Du-formou,  

tedy druhou osobou plurálu (Hoffmannová, 2017), se pisatel na adresáty přímo obrací 

(Připomeňte si recept na fašírku. / Bylo vás opravdu hodně. / Vyzkoušíte jabkance 

překvapivě připravené z brambor? / Ptáte se na přesný recept, tak jsme vám ho do puntíku 

rozepsali na blogu! / Jestli vám včerejší díl unikl, najdete ho na iVysílání. Bude tam  

na vás čekat jako v zavařenině, dokud nepřijedete z výletu nebo prodlouženého víkendu.). 

Tento postup je akcentován častou familiární apostrofou přátelé. Objevuje se také er 

forma singuláru (Kateřina vám novou kuchařku ráda podepíše. / Kateřina měla včera 

svátek. Děkuje všem, co jí včera popřáli. Za odměnu vytáhla jednu momentku z natáčení 

v Indii. / Jak připravit proslulou omáčku sriracha vám včera Kateřina Winterová ukázala 

v druhém díle Herbáře.).  
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V textech se téměř nenacházela interjekce, několikrát se ale objevilo citoslovce 

mňam označující pocity tvůrce komunikátu vztahující se ke zveřejněnému obsahu. 

Interjekce do textu vnáší vyšší míru emocionality. 

Jak jsem psala v úvodu této kapitoly, hláskoslovnou analýzu zvukové realizace 

jazykových projevů jsem se, vzhledem k tomu, že na sociálních sítích Herbáře převažuje 

psaná forma textů, nevěnovala. Na Instagramu si v popiscích příspěvků lze přesto 

všimnout jistých odchylek od spisovnosti adjektiv v grafické podobě lexémů – dochází 

k zápisu výslovnostní realizace některých slov. Objevuje se příznaková obecně česká 

koncovka -ý namísto -é v nominativu singuláru neutrálních adjektiv (Bylo to strašně 

dobrý.) a dochází k diftongizaci deklinačního morfu -ý na -ej u adjektiv (Je krásnej!). 

Dochází také k unifikaci koncovek v množném čísle přídavných jmen (Nejenže navrhuje 

krásný šaty, ještě k tomu skvěle vaří!), což je prvkem interdialektu obecné češtiny. 

12.3 Syntax 

V případě facebookové stránky i instagramového účtu byla syntax 

nekomplikovaná, nenarážela jsem na výrazně delší větné celky. Převažovaly věty 

oznamovací, velmi četné byly ale výpovědi, v nichž se vyskytovala otázka. Užity byly 

otázky zjišťovací (Máte dneska chvilku pohody u kávy nebo dobrého čaje? / Vytrhali jste 

už řepu? / Zkusíte to podle Katky?), častěji ale byly do projevů zařazovány otázky 

doplňovací (Kdy jste naposledy měli vepřo, knedlo, zelo? / Jak se vám povedla úroda 

česneku? / Jaké další šťávy děláte vy? / Co všechno z kopřiv děláte vy? /  

Jaké pampeliškové recepty znáte vy? / Jak je barvíte vy? / Jaký je váš oblíbený recept 

z bedel?). Častý výskyt otázek si vysvětluji snahou o zapojení čtenářů do diskuze. 

Otázky, ve kterých je jádro výpovědi (réma), tedy osobní zájmeno „vy“, kladeno na konec 

otázky, ve čtenářích probouzí pocit, že autora příspěvku zajímá jejich názor, což u nich 

podněcuje aktivitu (napsání komentáře). Na odpovědi administrátoři účtů reagují  

– nejčastěji označením Like na Facebooku či srdíčkem na Instagramu, méně často pak 

odpovědí. Tento typ interaktivity je pro sociální sítě typu Facebook a Instagram typický. 

Další funkcí doplňovacích či zjišťovacích otázek je poodhalit obsah sdíleného odkazu 

(článku). Mnohdy dochází k řetězení otázek (Co vy a dýně? Vaříte je? A poznáte,  

které odrůdy dýní jsem na zahradě posbírala? / Znáte? Děláte? A chutná vám?), užity 
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jsou i otázky čistě řečnické, na které si pisatel odpovídá vzápětí sám, či na ně dokonce 

opověď od sledujících ani nechce, sémanticky se jedná spíše o zvolání (Máte-li chuť 

vytvořit novou adventní tradici, co zkusit něco medově dobrého? Podělíme se s vámi  

o vyladěný recept medovníku. nebo třeba Koho uvidíte v novém Herbáři? Někoho už jste 

viděli a jiné ještě uvidíte.). Cílem kladení otázek je ozvláštnit text a zaujmout čtenářskou 

pozornost, v rovině syntaktické je příznakové využití interpunkce prostředkem 

zdůraznění a zvýšené emocionality. 

Ve velké míře se také vyskytovaly věty zvolací zakončené vykřičníkem  

(Pečené, vařené, jsou zkrátka skvělé na všechny způsoby! / Ke kávě i ke sváteční náladě, 

pokroutky v každé rodině! / Příprava je jednoduchá! / Co je to? Závin z perníkového 

těsta! / Díky za podporu a těším se na vás dnes v 17:55 na ČT1! / První díl za námi!  

/ Bude to krásný! / Tyhle krásky jsem našla u nás na chalupě! / A já to samozřejmě 

všechno sním! / Stavte se, moc se těším!), které evokují vzrušený tón a natěšení. Objevila 

se i zvolání zakončená třemi vykřičníky, což ještě více zvyšuje emocionalitu (Tohle 

všechno pro vás podepisuju od rána do večera! Děkuju!!! / Nezbývá než to všechno 

sníst!!! / Krásný sváteční den přeji!!!). 

Věty rozkazovací, které se též v příspěvcích často objevovaly, měly čtenáře 

podnítit k nějaké akci, ve většině případů ke sledování televizního pořadu Herbář  

či k vyzkoušení sdíleného receptu (Určitě si doma zkuste vlastnoručně namíchat onu 

kořenicí směs… / Na blogu přibylo spoustu nových článků a fotek, tak se podívejte!  

/ Na blogu najdete na medvědí tlapky recept, tak ho zkuste – ať jste žena, nebo muž!  

/ Tak se v neděli od 18:25 na ČT1 dívejte, těším se! / Zkraťte si čekání na dnešní Herbář 

pečením! / Tak si doma udělejte pořádnou pohodu, uvařte si čaj, uvelebte se v křesle  

a pusťte si od 18:25 ČT1. / Pokud vás honí chuť na sladké, ale vánoční cukroví už 

nemůžete ani vidět, upečte si bábovku s perníkovým kořením! / Přečtěte si slíbený recept, 

ať ho můžete taky uvařit!). Slovesa v rozkazovacím způsobu jsou užita za účelem 

persvaze a udržení kontaktu se čtenářem. 

Především v případě instagramových příspěvků se hojně opakovala apoziopeze, 

tedy nedokončená výpověď graficky zaznamenaná třemi tečkami. (Nádhera… / Na neděli 

k odpolednímu čaji ideální… / Hrozně mě potěšilo, kolik z vás našlo pod stromečkem diář 

nebo kuchařku… / To, že je muškátový květ i oříšek hojně používán v nejtradičnější  
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i moderní kuchyni, jsem věděla, ale když jsem viděla mimozemský vzhled muškátovníku, 

to jsem teda koukala... / Štědrý den se pomalu blíží… / Velké zahradníky a kuchaře určitě 

potěší (výhodný) dárkový balíček se Světovou... / Určitě si doma zkuste vlastnoručně 

namíchat kořenicí směs garam masala... / Dnešní Herbář bude peprný! Nebo spíš 

pepřový... / Podávám ho s kuskusem, který je velmi rychlý na přípravu... / Ne každý má 

ale to štěstí, že má vejce domácí...). Nedopovědění jsou záměrná – aktivují interpretační 

proces u adresátů (Karlík, 2012). 

12.4 Lexikologie 

V příspěvcích na sociálních sítích Herbáře převládá spisovná slovní zásoba, 

můžeme zde ale často najít lexikum příznakové a citově zabarvené (paráda, svařák, 

vyladěný recept, flákota, velmi často slovo dobrota). Hojně se objevovala expresivní 

diminutiva doprovázená pozitivními konotacemi (Děláme si místo na semínka. / Jedině 

tak vytáhnete z trouby chleba s křupavou kůrčičkou. / Inspirujte se naším receptem na 

perníčky. / Ale určitě nezapomeňte na asijské bylinky! / V 7. díle Herbáře jsme si 

s Markétkou @kitchenettehome připravily cizokrajné dobroty z vajec. / A budou  

i kočičky a slepičky (a kohoutek)! / Zkuste místo karbanátku připravit kuličky z krůtího 

masa. / Jako pilné včelky, jak nejkrásnější čeští motýli, jak dozrálý rybíz lákající 

k utrhnutí…). Užité zdrobněliny někdy označovaly menší skutečnosti, spíše však 

demonstrovaly libý emocionální postoj pisatele k označovaným substancím. 

Protože byla poslední série Herbáře „světová“, tedy zaměřovala se na exotickou 

gastronomii, příspěvky na sociálních sítí obsahovaly velké množství přejímek  

(slov z cizích jazyků). V komunikátech se vyskytla slova přejatá, která si zachovala svůj 

původní pravopis. Většinou se jednalo o názvy cizokrajných pokrmů – například Phở Bo 

(vietnamština), divoký losos s omáčkou sriracha (thajština), kořenicí směs Ras el hanout 

nebo pomeranče s kořeněnou omáčkou a sýrem labneh (arabština), hovězí stew, 

cheesecake s rakytníkem (angličtina), dýňové chili con carne (španělština), onigirazu 

(japonština), jarní quiche s kopřivou a medvědím česnekem (francouzština). Anglicismy 

byly často použity i mimo oblast názvů jídel (Masem od farmáře a vlastně umíchanou 

kořenicí směsí tohle jídlo pozvednete ještě na vyšší level! / Mám pánev a jsem ready  

na výkop už 7. řady Herbáře!). Zajímavé je, že na Instagramu se dokonce objevil 
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příspěvek, jehož popisek byl čistě v angličtině (New single from Karaoke Kat. I love 

India.). 

Velmi často se v příspěvcích jak na Facebooku, tak na Instagramu objevovala 

univerbizace kuchařka ve smyslu kuchařská kniha. Podle Proška (2005) univerbáty 

obecně oscilují mezi hovorovou podobou spisovného jazyka a příslušností k nespisovné 

vrstvě, slangu, čím dál častěji se vyskytují i v projevu psaném. Univerbizace kuchařka 

má mnohdy v komunikačních situacích snad i neutrálnější charakter než původní 

označení kuchařská kniha. Používání univerbátů je úspornější a pro pisatele pohodlnější, 

neboť se tato slova skloňují snadněji než sousloví. Nevýhodou je jejich menší 

explicitnost, což je ale kompenzováno kontextem, do kterého je výraz zasazen (Hladká, 

2012). 

Poměrně překvapivým zjištěním bylo, že v příspěvcích gastronomického pořadu  

se objevovalo jen málo kuchařských termínů. Pokud bylo odborného názvosloví užito, 

vztahovalo se především k oblasti zahradničení, zemědělství a farmaření či k přírodě 

(například ekologické farmaření, mikrozelenina, mulčování, biozahrada, předpěstování, 

jednocení apod.), ne ke gastronomii. Odborné termíny se vyskytovaly až ve sdílených 

článcích, respektive receptech na externích webech, které ale nebyly předmětem 

zkoumání. 

12.5 Stylistická platnost grafických prostředků 

V příspěvcích uveřejněných na facebookové stránce Herbář a instagramovém 

účtu @katerina_winterova_official převládá funkce informativní, populárně naučná, 

estetická, zábavná a persvazivní. Nejvíce se zde projevuje funkční styl publicistický, 

některé texty silně vykazují prvky stylu prostěsdělovacího, v případě sdílených popisů 

pracovního postupu (receptů) pak můžeme mluvit o funkčním stylu odborném.  

Facebook a Instagram umožňují využívat různých grafických prostředků, které 

slouží k ozvláštnění komunikátů. Na sociálních sítích Herbáře jsou velmi časté texty,  

jež obsahují emoji. Objevují se snad v každém příspěvku, jejich funkcí je vyjádřit emoce, 

nálady a postoje pisatele. Je zajímavé, že v příspěvcích na zkoumaných sociálních sítích 

emoji často nahrazují větnou interpunkci na konci větných celků. Jsou použity v místě,  

kde běžně stojí čárka, tečka, středník či vykřičník. V některých případech je emoji užito 
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jako náhrady interpunkce nesystematicky, mnohdy se emoji a interpunkce doplňují. 

Emoji přidávají textu pragmatický význam, do jisté míry jsou vyjádřením mimiky 

(Komrsková, 2014). Podobně jako třeba gesta nebo mimika, které jsou prostředky 

neverbální komunikace při osobním kontaktu, je význam piktogramů a smajlíků otázkou 

konvence. Emoji zároveň napomáhají úspornosti vyjádření. Níže vypisuji pro lepší 

představu několik příkladů facebookových textů, jež emoji obsahují: 

 

Svěží chuť pomerančů a zemité aroma koření společně dokonale funguje!  

 Vyzkoušejte recept na šumavskou kulajdu s voňavým kořením a ztraceným vejcem. 

V zimě pamatujte na protizánětlivé účinky zázvoru. Pomůže vám jak dostat se z chřipky 

a angíny, tak jim předcházet.   

Čerstvé bylinky, bambusové výhonky, měkké a na plátky nakrájené maso a to vše zalité 

silným a osobitě kořeněným vývarem.  Tuhle dobrotu nazýváme dvěma slovy, které 

sametově zní: Phở Bo. 

 
Na Instagramu (pro ukázku viz Obrázek 19 na následující straně) bylo emoji 

zastoupeno značně hojněji než na Facebooku. Tuto skutečnost si vysvětluji tím,  

že Instagram je od svého počátku platformou, na které se komunikuje primárně  

skrze obraz, text zde byl vždy až sekundární. 
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Obrázek 19: Ukázka instagramového postu, kde byly použity emotikony (zdroj: instagramový profil 
@katerina_winterova_official, 3. 4. 2020) 

 

Kromě samotných emoji znaků bylo ve zkoumaných příspěvcích na sociálních 

sítích často užito i jiných grafických prostředků, například odrážek nebo číslování, jejichž 

funkcí je komunikát zpřehlednit. Zdůraznění dané části textu pak bylo často dosaženo 

použitím velkých písmen, kapitálky se objevovaly většinou v příspěvcích, jejichž cílem 

bylo prodat recipientům kuchařskou knihu či semínka rostlin (například Máme pro vás 

BYLINKOVÝ BLACK FRIDAY.). Zajímavým zjištěním bylo, že akronymy, především 

anglické, které jsou pro elektronickou komunikaci typické, se v příspěvcích nenacházely. 
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Především pro instagramové příspěvky je typické používání hashtagů,  

tedy klíčových slov na začátku označených znaménkem #, které shrnují hlavní téma 

příspěvku a zároveň usnadňují jeho vyhledávání (všechny takto označení příspěvky  

se promění v odkaz). Velmi často se opakovaly následující hashtagy: #herbar, 

#culinabotanica, #winterova, #svetova, #food, #foodblog, #bio, #recipe, #spices, 

#czechia, #nature, #vintage či #diy. Užíváno bylo také tagů, tedy označování jiných osob 

působících na sociální síti Instagram (Mně se ještě teď sbíhají sliny na mango sticky rice, 

co připravila Markétka @kitchenettehome. nebo Mimi @mimi_la_femme_mimi je 

strašně fajn.). 

V příspěvcích se také projevila tendence používat číselný zápis na úkor slovního 

vyjádření (Ve spolupráci s indickou pobočkou v Hollywoodu jsem pro vás připravila  

10 nových dílů Herbáře. / 1. díl už tuto neděli. / Stačí 2 minuty povařit… / Mám pro vás 

vánoční soutěž o 5 diářů na rok 2020! / Recept z 5. dílu Herbáře najdete na iVysílání 

nebo v kuchařce Světová.). Nejčastěji se tak dělo v případě základních a řadových 

číslovek, jednalo se o nízký počet (do deseti). Podobně jako v případě emotikonů, 

odrážek, číslování a kapitálek je důvodem užití číslic snaha o ekonomizaci vyjádření, 

případně snaha zpřehlednit text a zaujmout čtenáře. 

12.6 Pragmatické aspekty textů 

Ačkoliv se může zdát, že cílem Herbáře je pomocí textů publikovaných  

na sociálních sítích vzdělávat adresáty v oblasti gastronomie, zahradničení, přírody  

i zdravého životního stylu, informovat fanoušky o novinkách v těchto oborech  

a v životě moderátorky pořadu, je důležité mít neustále na mysli implikaturu textu, tedy 

že je ve skutečnosti komunikováno více, než je vysloveně napsáno. Implikatura je běžně 

odhalována pomocí inferencí (myšlenkových procesů usuzování), nicméně ne vždy je 

jednoduché odhalit pravý význam komunikátů.  

Je-li čtenář příspěvků zveřejněných na sociálních sítích Herbáře pozorný, může 

implikatury čili informace, které přesahují jazykově kódovaný význam  

(Nedvědová, 2007: 30), odhalit pomocí širšího komunikačního kontextu. V případě 

Herbáře je tedy důležité mít povědomí o dalších aktivitách pořadu a o všech typech 

příspěvků sdílených na jeho sociálních sítích, abychom v případě určitých postů odhalili 
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jejich pravý smysl. Pokud například fanoušci ví, že Herbář provozuje obchod, ve kterém 

prodává své zboží (konkrétně semena pro pěstování rostlin), po zhlédnutí určitých 

příspěvků uveřejněných na Instagramu (jako příklad viz Obrázek 20) snadno odhalí  

a správně interpretují, co komunikáty implikují, co měl pisatel doopravdy v úmyslu sdělit. 

Uvědomují si, že příspěvek explicitně upozorňuje na skutečnost, že nastal čas pikýrování, 

a také sděluje, že ještě není pozdě pro výsadbu okurek. Zároveň však implikuje,  

že semena okurek bude pravděpodobně možné zakoupit v e-shopu autora příspěvku. 

Implikatury jsou do jisté míry porušením maxim kooperačního principu, které formuloval 

Paul Grice (Hirschová, 2013: 40).  

 

 

Obrázek 20: Ukázka instagramového postu zahrnujícího implikované sdělení (zdroj: instagramový profil 
@katerina_winterova_official, 11. 12. 2019) 
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Komunikace nejen na sociálních sítích by měla být v ideálním případě 

přímočará, aby se předešlo nedorozuměním. V příspěvcích publikovaných na sociálních 

sítích televizního pořadu Herbář nicméně nacházíme metaforické vyjadřování (Na této 

belešníkové formě se již podepsal zub času… / Kopeček vanilkové zmrzliny je pak už 

taková třešnička na dortu.), čímž dochází k porušování maximy kvality, neboť se jedná 

o nejednoznačná sdělení – pisatel si nemůže být jistý tím, jak budou metaforu 

interpretovat různí adresáti. K porušování maximy kvality přispívají také řečnické otázky 

(Kdo by nemiloval čokoládu? / Cítíte to ve vzduchu? Vánoce se blíží.) a formulace, 

kterými jsou komunikovány neověřené či nejisté informace. Pisatel se užitím takových 

formulací částečně zbavuje odpovědnosti za to, co říká (např. Všichni vědí, že rakytník je 

plný vitaminu C. / Pokaždé, když jsem dort upekla, velmi ho ocenili i ti, co si hladinu 

lepku ve stravě hlídat nemusí… Prý to je jeden z nejlepších kakaových dezertů, co kdy 

měli.). 

Porušována je také maxima kvantity. Z neadekvátního množství informací  

(ať z jejich přehnaného, či naopak nedostatečného množství) může recipient vyvodit 

mylné závěry. Například z nadsázky Tento dezert připravíte rychlostí blesku. vyplývá, 

že dezert je na přípravu velmi rychlý, což ale nemusí být nutně pravda (dobu přípravy 

mlže ovlivnit individuální kuchařská schopnost recipienta či třeba individuální 

vybavenost jeho kuchyně apod.). Hodně nadbytečných informací poskytuje reklama, 

která se tímto způsobem často pokouší určité informace zamlčet (typicky cenu) – dobře 

to dokládá například tento text k fotografii uveřejněné na Instagramu Winterové 

s informací o zahájení prodeje nového produktu. V poměrně dlouhém textu s velkým 

množstvím informací cena není vůbec zmíněna: 

 

Přátelé, sezona zavařování se blíží a já si pro vás připravila novinku.  Mám ráda dobré 

jídlo a ctím tradiční hodnoty. Ovoce a zeleninu pěstuji bez chemie, a tak i při zpracování 

kvalitní, s láskou vypěstované úrody volím co nejpřirozenější cesty.  A hraju 

si s kořením, to dělá divy! Zkuste to taky.  Koukněte na www.shop.culinabotanica.cz, 

kam jsme přidali mé nové BIO a čistě přírodní zavařovací boxy, jež jsme dali dohromady 
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s českými výrobci. Až před práh vám dorazí vše, co budete potřebovat pro výrobu těch 

nejlepších marmelád nebo třeba nakládaček... Inspiraci najdete na blogu, kam 

budou celé jaro i léto přibývat recepty.  Nezapomeňte se tu pak se mnou případně 

podělit o výsledek ve skleničkách...  

 

 Dochází zde také v porušení maximy relevance, můžeme si všimnout 

asociačního řetězení myšlenek a částečně i odbíhání od hlavního tématu, tedy uvedení 

nového produktu na trh. Maximu kvantity v publikovaných příspěvcích dále porušují 

tautologická vyjádření (Kapr je prostě kapr. / Můžete použít také hnětacího robota, ale 

ruční práce je holt ruční práce.). 

Podle filozofa J. L. Austina jazyk není pouze nástrojem popisování, je i jednacím 

nástrojem. Pisatel příspěvků svými texty vyjadřuje určitý komunikační záměr.  

Akt lokuční (realizace smysluplné výpovědi, která má význam a potenciální referenci) je 

doplňován aktem ilokučním, vyjádřením záměru mluvčího či pisatele, a perlokučním, 

tedy účinkem na adresáta projevu (Saicová Řámalová, 2015: 36).  

Z výše uvedeného vyplývá, že texty, které Herbář publikuje na svých sociálních 

sítích, nemají jen funkci čistě informační. Je zřejmé, že cílem zkoumaných mediálních 

textů Herbáře není jen prohlubovat informovanost recipientů v dané problematice, 

komunikáty mají velmi často také funkci persvazivní neboli přesvědčovací. To znamená, 

že úkolem těchto textů je přinášet informace, ale zároveň přesvědčit čtenáře k tomu,  

aby tyto informace přijali, na jejich základě zaujali určité postoje (Schneiderová, 2015: 

91), nejlépe shodné s postoji Herbáře. V publikovaných příspěvcích Herbáře spatřuji dva 

hlavní cíle. Pořad se snaží přivést recipienty k uvědomělému životnímu stylu, informuje 

o zdravém vyváženém stravování, chce fanoušky dovést k pomalému způsobu života, 

podnítit jejich zájem o krajinu, v níž žijeme. Tím, že Herbář čtenáře přivede k této 

problematice, může efektivně propagovat své obchodní aktivity (Objednejte si 

zavařovací box Culina Botanica a zavařujte bez chemie kvalitní ovoce a zeleninu jako já. 

/ Koření v biokvalitě je šetrnější pro naše zdraví i přírodu, dejte mu šanci. / V kuchařce 

naleznete spoustu dezertů ve zdravější verzi, zkuste je taky!). 



 
 

101 
 
 

Z komunikačních strategií se ve zkoumaném textovém materiálu nejvíce 

projevuje persvaze, Herbář se snaží ovlivnit sociální i nákupní chování recipientů 

přesvědčováním o správném stanovisku (biopotraviny jsou kvalitnější než konvenční 

potraviny, ekologické zemědělství je šetrné k přírodě, zvyky a postupy naších předků jsou 

osvědčené),  

nejlépe tak, aby recipienti změnili svůj názor dobrovolně (Saicová Římalový, 2015:  

46–47). Výrazná je argumentance, kdy příspěvky působí na racionální složku, názory 

jsou odůvodněny a podpořeny argumenty (Používání chemického prostředku Roundup je 

nevhodné, neboť glyfosát, organická sloučenina v prostředku obsažená, snižuje 

přirozenou diverzitu krajiny a v lidském těle způsobuje silnou alergickou reakci.  

/ Je nutné zajistit bezpečnost GMO pro životní prostředí i pro konzum. U konzumovaných 

potravin musí být obsah GMO vyznačen. Zatím je tato skutečnost vyznačena  

podle směrnice EU (2002/53/EC – zemědělské plodiny) a českého zákona č. 78/2004 Sb. 

o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, který platí 

od 25. února 2004.). V postech publikovaných na sociálních sítích se ale částečně 

projevuje také manipulace, a to v případě nezjevné reklamy. Norman Fairclough, jeden 

ze zakladatelů kritické diskurzivní analýzy, definuje manipulaci jako snahu řídit druhé 

tak, že vědomě vybíráme a používáme slova takovým způsobem, kterým skrýváme 

své pravé záměry (Saicová Římalová, 2015: 48). Zásadní je, že čtenáři si manipulaci, 

v případě Herbáře tedy skrytou či nepřiznanou reklamu, nemusí uvědomovat. 

Příkladem manipulativního příspěvků může být tento instagramový post, jehož 

primárním cílem je propagace kuchařské knihy Světová: 
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Obrázek 21: Ukázka manipulativního instagramového postu zahrnujícího skrytou reklamu (zdroj: instagramový 
profil @katerina_winterova_official, 12. 12. 2019) 

 

Je důležité si také uvědomit, především pak v případě instagramového profilu, 

kde Kateřina Winterová vystupuje sama za sebe, že zveřejněné příspěvky nemusí nutně 

odrážet realitu. V době, kdy existuje povolání správce sociálních sítí, je dokonce velmi 

nepravděpodobné, že příspěvky vytváří sama Winterová. Na Instagramu i jiných 

sociálních sítích dochází k autostylizaci, tedy k tomu, že se produktoři záměrně 

sebestylizují určitým způsobem (Saicová Římalová, 2015: 43–44). Většinou se snaží 
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prezentovat tak, aby jejich příspěvky vzbuzovaly pozitivní reakce, fotografie běžně 

procházejí postprodukcí, aby byly líbivější a upoutávaly pozornost. Fotky či videa mohou 

být autentické, stejně tak se ale často stávají prostředkem manipulace. Je třeba brát 

v potaz, že fotografie mohou být velmi zavádějící. Ani informace uvedené v popisku 

příspěvku nemusí být vždy nutně pravdivé.  

Pro současný mediální diskurz je typická konverzacionalizace, tedy projekce 

konverzačního diskurzu z původní privátní sféry do oblasti veřejné. Do prostoru 

vyjadřování, který byl původně doménou oficiálního a formálního způsobu vyjadřování, 

proniká uvolněnost (Schneiderová, 2015: 92). Tento proces je dobře pozorovatelný 

v televizním vysílání Herbáře. I na sociálních sítích, kde je uvolněný způsob komunikace 

běžný, se Herbář snaží oslabit dojem institucionální autoritativnosti, eliminovat znaky 

nadřazenosti a nahradit ji přívětivostí a vlídností (Čmejrková, 2008: 90). Jedná se  

o způsob, jak vzbudit zájem a získat přízeň publika. Herbář i Kateřina Winterová se v na 

komunikátech sociálních sítích snaží navodit pocit osobního kontaktu a přátelskou, 

důvěrnou atmosféru (Přátelé, zdravím vás ze své kuchyně. / Zůstaňte s námi…). Mnohdy 

je s fanoušky veden až důvěrný dialog (Štědrý večer je za námi. Jak jste si ho užili?  

/ Jaké jídlo je pro vás esencí domova? / Kdo u vás doma vládne v kuchyni? / Koledníci 

jdou! Těším se na omlazení! A vy, holky?). Personální a emocionální rovina je zdůrazněna 

také sdílením osobních pocitů (Tak jsem šťastná, že aspoň trochu sprchne. / Byla jsem  

na skok v ráji!). S konverzacionalizací souvisí také kolokvializace, do veřejných projevů 

proniká společně s neformálností a nespisovnost (Hoffmannová, 2017). V analyzovaných 

textech nalézáme velké množství nespisovných výrazů. Jako příklad lze uvést následující: 

kupa pomerančů / A vy z vás, kdo dnes zůstáváte doma a pěkně si lenošíte, koukněte  

ke mně na blog. / Dnes na Lvech uvidíme, jak to Toman skoulel s akademiky. / Děkuji 

moc (…) za bohovský make-up. I tyto dva postupy lze částečně považovat manipulativní, 

tvůrci příspěvků se tímto způsobem snaží příjemce nenásilně, podvědomě získat na svou 

stranu vytvořením falešného pocitu přátelství a blízkosti. 

Persvaze a manipulace pomocí marketingových nástrojů a metod tohoto pořadu  

je dále detailně rozebrána v kapitole 13.3. 
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13 Marketingové strategie pořadu Herbář 

Během výzkumu jsem se soustředila také na způsoby, kterými Herbář provádí 

marketing. Výsledky svého pozorování shrnuji v následující kapitole. 

13.1 Mix tradičního a moderního marketingu 

V poslední dekádě prudce vzrostl zájem o gastronomii. Média jsou si dobře 

vědoma skutečnosti, že skrze tento obor lze zaujmout velkou skupinu lidí. Televizní 

program nabízí velké množství kulinářských pořadů, v novinách a časopisech jsou 

uveřejňovány pravidelně články o vaření, kuchařské knihy patří mezi nejprodávanější 

tituly, existuje nepřeberné množství gastronomických internetových formátů (Ketchum, 

2005). Na všech těchto platformách působí i Herbář.  

Pořad Herbář se dostal do diváckého povědomí díky působení  

ve veřejnoprávním televizním vysílání. Svou činnost tedy započal v tradičním médiu.  

Po úspěšné první sérii pořadu se Herbář rozšířil do dalšího klasického média, začal 

vydávat knihy. V počátcích Herbáře byl hlavní formou propagace aktivit této značky 

marketing v tištěných lifestylových plátcích. Tento typ marketingové komunikace byl 

ponechán, byla na něj ale navázána spousta nových moderních marketingových přístupů.  

Se vstupem Herbáře na internet přestala být komunikace jednosměrná  

(jako je tomu v televizi a tištěných médiích), šíření informací začalo probíhat v reálném 

čase, komunikace se stala globálnější, a tedy dostala se k více lidem z různých částí 

republiky. Komunikace není zprostředkovaná, neprobíhá pouze prostřednictvím médií, 

ale komunikuje se napřímo se zákazníky. Ačkoliv se Herbář snaží prodávat své aktivity  

a produkty, hlavní důraz není kladen na samotný prodej – stěžejním se stal zákazník  

a jeho potřeby. Byl aplikován diferenciovaný marketing adresovaný konkrétní skupině 

zákazníků, značka se zaměřuje na produkty a služby, které upravuje dle přání a potřeb 

publika. Herbář nepůsobí na trhu samostatně, spolupracuje s ostatními firmami. Jediným 

cílem jeho marketingu není samotný zisk, ač tento aspekt při podnikání zůstává stále 

primární.  V marketingu Herbáře nalézáme určitý přesah – pořad se veřejně hlásí 

k zodpovědnosti za životní prostředí, celkově vzato se snaží o rozvoj společnosti 

v oblasti stravování, kvalitního hospodaření a pěstování a uvědomělého spotřebitelského 

chování. 
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V případě tohoto pořadu tedy dochází k mísení tradičního a moderního 

marketingu, přičemž internetový marketing převažuje. 

13.2 Marketing na sociálních sítích Herbáře 

Zaobírat se marketingem na sociálních sítích (neboli social media marketingem)  

je pro firmy v dnešní době samozřejmost. Více o tom, proč se marketing firem přesouvá  

do online světa, jaké jsou základní typy marketingu a které marketingové nástroje  

a metody může firma praktikovat, jsem se rozepsala již v kapitole 4. Sociální sítě 

představují virtuální prostor, ve kterém mnoho lidí tráví velkou část svého volného času. 

V současné době je Herbář velmi aktivní v oblasti online marketingu a velkou pozornost 

věnuje marketingu na sociálních sítích, jak dokládají přílohy vložené níže. Od roku 2013 

propaguje své aktivity na Facebooku, v roce 2015 vstoupil na Instagram. Díky tomu,  

že Herbář začal působit na těchto významných sociálních sítích, došlo k humanizaci 

značky, tedy k jakémusi „polidštění“. Když lidé otevírají sociální sítě, chtějí se podívat, 

co dělají lidé z jejich okolí, ne být zavaleni reklamními sděleními. Pro firmu je výhodné, 

pokud zákazníci získají pocit, že komunikují s konkrétním člověkem.  

Přestože Facebook ani Instagram nejsou primárně prodejní platformy,  

lze na nich poté, co značka získá důvěru potenciálních zákazníků (tzn. lidé se stanou 

fanoušky facebookové stránky či instagramového účtu) své produkty či služby prodávat. 

Facebook umožňuje přímou komunikaci se zákazníky pomocí chatu. Této formy 

marketing Herbář využívá. Textové sdělení doplňuje o rotující formát fotografie,  

u kterého zákazník setrvá déle než u běžné fotografie, navíc si může prohlédnout více 

produktů z nabídky v jeden čas. Na každou fotografii lze kliknout, a dostat se tak přímo 

do e-shopu ke konkrétnímu produktu. Protože je tento chat interaktivní, může docházet 

ke zlepšení zákaznického servisu, je-li tato komunikace dobře zvládnuta. 
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Obrázek 22: Ukázka přímého online marketingu ve formě chatu od facebookové stránky Herbář  
(zdroj: osobní facebookový chat autorky práce, 7. 6. 2020) 

 

Dalším formátem marketingu Herbáře na Facebooku je PPC reklama  

(viz Obrázek 22 a 23) ve formě fotografie či videa, která se zobrazuje v kanálu vybraných 

příspěvků uživatelům, které by mohla témata spojená s Herbářem na základě zjištění 

historie internetového vyhledávání zajímat. Animovaná reklama je pravděpodobně užita 

z důvodů většího upoutání pozornosti potenciálních zákazníků. Jedná se o reklamu 

placenou, což poznáme podle uvedeného textu „sponzorováno“ v horní části reklamy 

(placená reklama na Facebooku i na Instagramu musí být vždy označena). Tento typ 

reklamy stejně jako výše uvedená reklama obsahuje proklik na e-shop Culina Botanica. 
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Obrázek 22: Ukázka PPC reklamy ve formě fotografie na facebookové stránce Herbář (zdroj: osobní Facebook 
autorky práce, 7. 6. 2020) 

 

Obrázek 23: Ukázka PPC reklamy ve formě videa na facebookové stránce Herbář (zdroj: osobní Facebook autorky 
práce, 7. 6. 2020) 
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Na Instagramu účet @katerina_winterova_official využívá placené fotoreklamy 

(viz Obrázek 24), která působí jako běžný příspěvek, co se zobrazuje v instagramovém 

feedu mezi neplacenými příspěvky. 

 

 

Obrázek 24: Ukázka instagramové fotoreklamy na Instagramu @katerina_winterova_official (zdroj: osobní 
Instagram autorky práce, 7. 6. 2020) 
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Velmi často se na instagramovém účtu @katerina_winterova_official objevuje 

reklama ve stories. Do této reklamy může Kateřina Winterová (či administrátor tohoto 

instagramového účtu), jako každý jiný uživatel, který má více než 10 tisíc sledujících, 

vložit odkaz na web. 

 

 

Obrázek 25: Ukázka reklamy ve Stories na Instagramu @katerina_winterova_official (zdroj: osobní Instagram 
autorky práce, 7. 6. 2020) 
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Některé stories instagramový účet @katerina_winterova_official ukládá  

do různě pojmenovaných výběrů ve feedu, díky čemuž se followers mohou k reklamě 

dostat i zpětně:  

 

    

   

Obrázek 26: Ukázka reklam ve formě Stories uložených na Instagramu @katerina_winterova_official (zdroj: osobní 
Instagram autorky práce, 7. 6. 2020) 
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Kromě výše zmíněných forem reklam lze na Instagramu i Facebooku Herbáře 

nalézt také nepřímou propagaci produktů a služeb formou zmínky v popisku fotografie 

nahrané ve feedu: 

 

 

Obrázek 27: Ukázka nepřímé propagace obchodu ve formě zmínky v popisku fotografie nahrané ve feedu uživatele 
@katerina_winterova_official (zdroj: osobní Instagram autorky práce, 7. 6. 2020) 

 

Marketingová komunikace na sociálních médiích je rychlá, velmi poutavá,  

a hlavně snadno aktualizovatelná. Jak jsme viděli, Herbář využívá četných způsobů 

sponzorované i neplacené propagace na sociálních sítích. Rozpoznat placenou reklamu  
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by měl každý mediálně gramotný uživatel sociálních sítí, protože tento typ reklamy je 

označený. Je však důležité si uvědomit, že jak na facebookové zdi,  

tak i na instagramovém feedu se nacházejí příspěvky, jejichž cílem je podnítit k dané 

činnosti či změnit chování svých sledujících (tedy pomocí kterých chtějí správci 

sociálních sítí přesvědčit fanoušky k nákupu nabízených produktů), ačkoliv tak příspěvky 

na první pohled nemusí působit. 

13.3 Hlavní marketingové nástroje značky 

Herbář využívá pro svou propagaci celou řadu marketingových nástrojů a metod  

i mimo oblast sociálních sítí. Pokusím se je shrnout na následujících řádcích. 

Tradiční marketingové postupy jsou v případě Herbáře zastoupeny především 

v televizním vysílání, kdy je v samotném pořadu užito aktivního (moderátorka při vaření 

používá mixér dané značky) i pasivního (za moderátorkou je umístěna lednice s jasně 

rozeznatelným logem značky) product placementu. V nejnovější řadě Herbáře (7. řada 

z roku 2019) se jednalo o reklamu tohoto typu pro značky ETA, Vitana a dm drogerie. 

Product placement pro Vitanu se objevil i v kuchařské knize Světová. 

 

  

Obrázek 28: Ukázka aktivního product placementu v televizním pořadu Herbář (zdroj: iVysílání ČT, 9. díl 7. řady 
pořadu Herbář) 
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Obrázek 29: Ukázka product placementu v kuchařské knize Světová (zdroj: Světová, 2019: 255) 
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Jinou formou televizní reklamy, která se v Herbáři nachází, je reportáž  

vztahující se k danému sponzorovi. V roce 2019 se jednalo o reportáže, ve kterých byl 

vždy představen vítěz soutěže Regionální potravina z určitého kraje České republiky.  

Za každým z vítězů se pořad vydal, aby o něm natočil reportáž, ze které se diváci 

dozvěděli, kde farmáři a pěstitelé působí, v jakém oboru pracují, za jaký produkt a proč 

ocenění získali. Cílem těchto reportáží je představit kvalitní výrobky a podnikatele, kteří 

za nimi stojí, současně seznámit diváky s fungováním soutěže Regionální potravina, 

kterou pořádá ministerstvo zemědělství.  

V tištěných médiích jsou nejčastější formou marketingu PR články. Jedná se  

o články zveřejněné především v lifestylových časopisech. V loňském roce PR články 

pojednávaly primárně o nové řadě televizního pořadu Herbář, o nové knize Světová a také  

o nově vzniklém diáři pro rok 2020 například v magazínu Gurmet, Marianne, Haarper’s 

Bazaar, Vlasta, Maminka či Blesk pro ženy. Ukázka PR článku v časopisu Apetit je 

uvedena na následující straně jako Obrázek 30. 
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Obrázek 30: Ukázka PR článku v tištěném magazínu Apetit (zdroj: časopis Apetit, ročník 17, č. 11, listopad 2019) 

 



 
 

116 
 
 

Důležitým nástrojem v oblasti internetového marketingu Herbáře je webová 

stránka Culina Botanica. Obsah je pravidelně aktualizovaný, propojený s Facebookem, 

Instagramem, a především s e-shopem Culina Botanica. Na hlavní stránce si lze díky 

banneru v záhlaví povšimnout, že v současné době je k webu přidružena microsite  

o zavařování, na které čtenáři naleznou zavařovací recepty a prokliky na e-shop, kde je 

možné zakoupit produkty vztahující se k zavařování. Pokud si rozklikneme e-shop, 

můžeme si všimnout podpory prodeje (kterou nalezneme i na Facebooku a Instagramu). 

Konkrétně se jedná o slevy na produkty a akční balíčky. 

 

 

Obrázek 31: Ukázka podpory prodeje ve formě slevy na e-shopu Culina Botanica (zdroj: e-shop Culina Botanica,  
23. 4. 2020) 
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Obrázek 32: Ukázka podpory prodeje ve formě akčního balíčku na e-shopu Culina Botanica (zdroj: e-shop Culina 
Botanica, 23. 4. 2020) 

 

Obrázek 33: Ukázka podpory prodeje ve formě akčního balíčku na facebookové stránce Herbář (zdroj: facebooková 
stránka Herbář, 23. 4. 2020) 
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S webovou stránkou a e-shopem je spojen také e-mailing. Herbář pravidelně 

rozesílá všem registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy newsletter, aby jim 

neunikly novinky o Herbáři, na blogu a v neposlední řadě akce v internetovém obchodě. 

Tímto způsobem se Herbář fanouškům vždy po určitém časovém úseku připomene. 

V newsletteru je text kombinován s videem a fotografiemi, ve kterých jsou obsaženy 

přímé prokliky na blog a e-shop Culina Botanica. Pokud se lidé dostanou na blog  

za účelem najití receptů, zvětšuje se šance, že navštíví i e-shop. Ukázku newsletteru 

přikládám níže (protože byl newsletter dlouhý, přikládám ho v několika fotografiích): 
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Obrázek 34: Ukázka newsletteru (zdroj: vlastní e-mailová schránka autorky práce, 23. 4. 2020) 

 

Herbář využívá kontextové reklamy (viz Obrázek 35 na následující straně). 

Pokud do internetového vyhledávače zadáme slova jako herbář, Winterová či byliny, 

zobrazí se Herbář na předních příčkách zobrazených výsledků. S tím jistě souvisí  

i placená PPC reklama, která byla již rozebrána o kapitolu výše – pokud uživatel  

na internetu hledá slova spojená s tématy, o kterých Herbář na internetu píše,  

a spadá-li do zjištěné cílové skupiny, bude se danému uživateli zobrazovat právě tato 

reklama. 
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Obrázek 35: Ukázka kontextové reklamy Herbáře v internetovém vyhledávači (zdroj: internetový vyhledávač Google,  
23. 4. 2020) 

 

Lze pozorovat, že se Herbář snaží své komunikační kanály propojovat za účelem 

efektivnějšího marketingu. Pokud se například divák v průběhu sledování televizního 

Herbáře ze zmínky Kateřiny Winterové dozví o facebookové stránce Herbáře a posléze 

tuto stránku navštíví, přesune se ze starého média na nové médium. Protože jsou  

na Facebooku občas sdíleny instagramové posty, dozví se také o působení Herbáře  

na této sociální síti. Na Facebooku a Instagramu jsou sdíleny články z blogu Culina 

Botanica, ve kterých jsou hypertextové odkazy na e-shop Culina Botanica, kde se 

recipient může přihlásit k odběru newsletteru. Z prostého diváka se tak v ideálním 

případě stane zákazník, který si koupí (či ještě lépe opakovaně kupuje) produkty  

v internetovém obchodě. 
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13.4 Typy marketingu používané Herbářem 

Z analýzy vyplynulo, že Herbář používá ke své propagaci zřejmě všech typů 

marketingu, které byly definovány v kapitole 4.3 teoretické části práce. V této 

podkapitole všechny tyto marketingové typy syntetizuji a krátce okomentuji. 

• Content marketing. Nejvýrazněji se projevuje existencí funkčního webu 

Culina Botanica a také obsahem na sociálních sítích, který je neustále 

doplňován a aktualizován. 

• Lifestyle marketing. Herbář za sebe do mediálního prostoru vysílá 

moderátorku pořadu, Kateřinu Winterovou, která záměrně reprezentuje 

filozofii pořadu, z něj vzešlé ideály a způsob životního stylu. S konkrétním 

člověkem se zákazníci snadno identifikují a následují ho. 

• Food marketing. Herbář propaguje proces výroby a distribuci zdravých 

potravin pomocí reportáží v pořadu, které jsou následně sdíleny na sociálních 

sítích. Propaguje partnerské značky, které působí v oblasti gastronomie. 

• Konverzní marketing. Zákazníci jsou informování o novém produktu,  

který si mohou zakoupit.  

 

 

Obrázek 36: Ukázka konverzního marketingu Herbáře – banner, který se ke dni 7.7.2020 vyskytoval 
v záhlaví webu Culina Botanica (zdroj: hlavní stránka webu Culina Botanica). 
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Obrázek 37: Ukázka konverzního marketingu, který se ke dni 7.7.2020 vyskytoval na facebookové 
stránce Herbář (zdroj: facebooková stránka Herbář). 

 

• Stimulující marketing. Tento typ marketingu představují všechny reklamy 

Herbáře, které neupozorňují na nový produkt, ale snaží se prodej stávajících 

nabízených výrobků podpořit. Pokud je například v dubnu na trh uveden 

zavařovací box, bude oznámen jeho prodej, nejvíce finančních nákladů  

na marketing a podporu tohoto výrobku však půjde až v sezoně zavařování, 

tedy v době letních prázdnin.  

• Udržovací marketing. Pomocí této metody Herbář například připomíná,  

že blog pořád funguje nebo že je stále možné zakoupit dané produkty. 
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Obrázek 38: Ukázka udržovacího marketingu, který se ke dni 7.7.2020 vyskytoval na facebookové 
stránce Herbář – Herbář připomíná, že bude nová série pořadu (zdroj: facebooková stránka Herbář). 

• Co-marketing. Jak již bylo řečeno, minulý rok Herbář spolupracoval 

s několika značkami. Spolupráce byla uskutečněna formou product 

placementu či internetových odkazů na webové stránky partnerů. Sdílení bylo 

vzájemné. 
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Obrázek 39: Ukázka co-marketingu, který se ke dni 7.7.2020 vyskytoval na facebookové stránce Herbář  
– stránka přidala příspěvek s odkazem na web partnera Vitana (zdroj: facebooková stránka Herbář). 

 

• Influencer marketing. Za tento typ marketingu by se dala považovat 

skutečnosti, že se v Herbáři objevovali hosté, významné osobnosti s jistým 

vlivem na svou širokou skupinu sledujících. Jednalo se například o Markétu 

Pavleye, v současnosti jednu z nejúspěšnějších českých foodblogerek,  

či Margit Slimákovou, specialistku na výživu a zdravotní prevenci, jež velmi 

aktivně působí na sociálních sítích. Samotná průvodkyně pořadem Kateřina 

Winterová je zase podstatou influencer marketingu všech značek,  

s nimiž byla uzavřena spolupráce na projektu Herbář. 
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Jestliže pořad Herbář započal svou činnost v médiích tradičních, v současné 

době ho můžeme nalézt i v nových médiích, tedy na internetu – oproti televizi v průběhu 

celého roku. V případě Herbáře dochází k mísení tradičního a moderního marketingu, 

přičemž převažuje internetový marketing. V tradičních médiích se nejvýrazněji projevuje 

marketing ve formě product placementu, reportáží, a to v případě televizního pořadu  

i kuchařských knih, v lifestylových časopisech jsou publikovány PR články propagující 

Herbář.  

Během pozorování vyplynulo, že Herbář výrazně působí především na třech 

internetových platformách – na webu Culina Botanica, e-shopu Culina Botanica  

a na sociálních sítích (konkrétně se jedná o aktivitu na Facebooku a Instagramu). 

Důležitým marketingovým nástrojem Herbáře je webová stránka Culina Botanica 

propojená se stejnojmenným internetovým obchodem. Zde je realizováno hned několik 

marketingových strategií: bannery, microsite, e-mailing (ve formě newsletteru)  

a v neposlední řadě podpora prodeje (různé akční balíčky a slevy v obchodě).  

Působení na sociálních sítích je pro značku výhodné – dostane se do širšího 

povědomí populace, komunikace již není jednosměrná, se zákazníky se komunikuje 

napřímo a komunikace probíhá v reálném čase. Značka se spíše něž jako firma prezentuje  

jako konkrétní osoba (Kateřina Winterová), tímto způsobem snadněji získává důvěru 

zákazníků, prohlubuje s nimi vztah. Na sociálních sítích je také možné realizovat 

obchodní aktivity, značka se již nemusí omezovat pouze na platformu k prodeji primárně 

určenou (tedy omezovat prodej pouze na e-shop). V rámci social media marketingu 

Herbář používá nástroj facebookového chatu, který umožňuje spojit se s konkrétními 

lidmi. Sponzorovaná PPC reklama se zobrazuje uživatelům, které by mohl Herbář 

zajímat. Na Facebooku i na Instagramu uživatelé narazí na placenou reklamu, která je 

označená, ale zakomponovaná na síť tak, aby vizuálně zapadala mezi ostatní, neplacené, 

příspěvky. Pro Instagram je typická reklama ve formátu stories. Na těchto sociálních 

sítích lze do příspěvků zakomponovat i neplacenou reklamu díky copywritingu28.  

 
28 Marketingová činnost, jejíž cílem je vytváření reklamních textů za účelem propagace dané značky, 
služeb, produktů, určitého názoru či myšlenky (Pýcha, 2013). 
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Bylo zjištěno, že Herbář využívá všech typů marketingu, které byly vyloženy 

v teoretické kapitole 4.3. Cílem marketingového snažení Herbáře je edukovat sledující 

v oblasti gastronomie, přírody, zahrady, tradic a celkově životního stylu a zároveň prodat 

své výrobky. Zákazníci jsou informování o novinkách ohledně pořadu či obsahu na webu 

Culina Botanica, Herbář se nesnaží své sledující cíleně šokovat, vyvolat rozruch.  

Z tohoto důvodu se na komunikačních kanálech Herbáře neobjevuje guerilla marketing  

a virální marketing (ačkoliv v případě příspěvků, které dostaly výrazně větší počet 

označení To se mi líbí či je sdílelo velké množství sledujících, by se o dalo mluvit o tom, 

že se daný příspěvek stal virálním).  
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo deskriptivní analýzou zjistit, definovat  

a shrnout, jaké komunikační kanály televizní pořad Herbář využívá pro komunikaci 

s širokou veřejností. Za pomoci kvantitativní obsahové analýzy práce zjistila, jaký formát 

je na facebookové a instagramové stránce Herbáře publikován nejčastěji. Z výzkumu také 

vyplynulo tematické složení příspěvků. Práce využitím analyticko-syntetické a následně 

srovnávací metody charakterizovala jazyková specifika komunikace na těchto sociálních 

sítích. Nakonec rozebrala a sumarizovala marketingové strategie pořadu Herbář. Výzkum 

byl podpořen konkrétními příklady a doplněn četnými přílohami, což se značně projevilo 

v celkovém počtu stran této diplomové práce. 

Pořad Herbář, moderní kuchařská televizní show, v níž moderátorka Kateřina 

Winterová propaguje vyvážený jídelníček, zdravý životný styl, ale i zahradní tipy, 

důležitost přírody a moudrost našich předků, je specifický svou vizuální atraktivitu  

a osobitým humorem prezentující. Pořad apeluje na zemědělský a hospodářský produkční 

systém, který zachovává zdraví půdy, ekosystémů a lidí. Snaží se podporovat malé lokání 

pěstitele a zemědělce, probouzet v lidech uvědomělost a zodpovědnost. V tomto ohledu 

pořad naplňuje požadavky moderní gastronomie – v současném kulinářském diskurzu je 

kladen důraz nejen na to, co konzumujeme, ale také na původ a zdroje surovin. Velká 

pozornost je věnována působivému food stylingu a celkovému dekoru scény. Herbář je 

primárně řazen mezi naučné kulinářské pořady, ale obsahuje i prvky tradičních  

a exotických kulinářských pořadů, částečně inklinuje k pořadům typu food porno. 

V českém mediálním prostředí je tento lifestylový pořad vcelku unikátní. V televizním 

vysílání se nevyskytuje obdobný pořad, jenž by byl založen na gastronomii, přírodě  

a tradicích. 

V současné době Herbář komunikuje se svými fanoušky prostřednictvím hned 

několika komunikačních kanálů. S každou novu televizní sérii Herbář vydává jednu 

kuchařskou knihu, doposud jich vyšlo sedm. Každá kniha vždy koresponduje s obsahem 

pořadu. S Herbářem se fanoušci mohou setkat také na iVysílání, webu České televize, 
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novinkou v roce 2019 byl diář. Kromě sociálních sítí je Herbář nejaktivnější na blogu 

Culina Botanica a na stejnojmenném e-shopu. 

Facebooková stránka a instagramový profil Herbáře představují mediální 

platformy, na kterých v rámci nových médií Herbář působí nejvíce. Důvodem je velká 

oblíbenost těchto sociálních sítí, s tím spojený široký dosah, dále pak snadná a rychlá 

komunikace a možnost efektivní propagace produktů a služeb. Ze statistik, které tyto sítě 

poskytují, vyšlo najevo, že drtivou většinu sledujících tvoří ženy ve věku 25–34 let 

pocházející z velkých měst. Z toho vyplývá, že problematika zahrady a přírody je 

zajímavá i pro fanoušky z měst, kteří velmi často žijí v bytech bez zahrady a nejsou 

obklopování přírodou. Z počtu followers na těchto sítích lze vyvodit, že Herbář je 

schopný flexibilně a atraktivně reagovat na přesun tradičních médií na nová média.  

Na Facebooku v publikovaných příspěvcích dominuje formát odkazu,  

oproti tomu na Instagramu převládají fotografie. Nejfrekventovanější téma  

na facebookové stránce je gastronomie. Instagram překvapivě, vzhledem k tomu,  

že televizní pořad nejčastěji propaguje vaření, nejvíce zveřejňuje příspěvky týkající se 

přírody. Z výzkumu vyplynulo, že tematické složení příspěvků kopíruje koloběh roku  

(to znamená, že například na jaře jsou sdíleny příspěvky propagující lehké recepty 

z jarních bylin, návody na předpěstování rostlin a zeleniny, objevuje se velikonoční 

tematika, v létě se texty věnují zavařování, na podzim převažují příspěvky vztahující se 

k televiznímu vysílání Herbáře, v zimě jsou dominantní komunikáty týkající se Vánoc).   

Co se týče jazykové stránky, na sociálních sítích Herbáře (především pak  

na Facebooku) můžeme narazit na několik pravopisných chyb, což je, vzhledem k časové 

úspornosti a rychlosti psaní, pro elektronickou komunikaci typické. Je však překvapivé,  

že se určitý druh chyb opakuje a že k chybám dochází v příspěvcích, které by měly být 

reprezentativní, a tedy připravené. Nejčastěji je chybováno v interpunkci, není důsledné 

dodržována větná interpunkce a často je zaměňován spojovník za pomlčku, stejně tak 

zájmeno ji za jí. Co se týče morfologické stránky, do psané spisovné češtiny proniká 

hovorová koncovka -u v první osobě singuláru, v instrumentálu plurálu se pak prosazuje 

obecně česká koncovka -ama namísto -y. Příznaková obecně česká koncovka -ý namísto 

-é se objevuje také v nominativu singuláru neutrálních adjektiv. 
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Příspěvky na Facebooku jsou psány v plurálu exkluzivním, na Instagramu je 

preferována ich-forma singuláru, která v recipientech vzbuzuje pocit, že posty vytváří 

samotná Winterová. V případě plurálu inkluzivního autor vyjadřuje spřízněnost 

s adresátem, čtenáři nabývají dojmu, že jsou zahrnuti do sdělení. Velmi často se tvůrce 

instagramových textů na adresáty obrací přímo užitím du-formy. Z hlediska syntaxe  

se pravidelně objevují zjišťovací a doplňovací otázky, které si kladou za cíl vtáhnout 

čtenáře do diskuze. Typická jsou zvolání zakončená vykřičníky evokující vzrušený tón  

a nadšení. Pokud chtějí příspěvky čtenáře podnítit k akci, nenabízejí mu činnost  

jako potencialitu, nýbrž ho k ní přímo navádějí použitím imperativu. Instagram je 

signifikantní používáním apoziopeze, jež aktivuje interpretační proces u recipientů 

komunikátu. 

Do spisovného jazyka textů proniká velké množství příznakového lexika, 

především pak deminutiv doprovázených pozitivními konotacemi. Komunikáty 

vztahující se k poslední sezoně televizního pořadu jsou plné přejímek a cizích výrazů. 

Překvapivé bylo, že texty publikované na analyzovaných sociálních sítích obsahovaly jen 

velmi málo kuchařských termínů. Zato jsou plné emoji, grafických znaků zastupujících 

paralingvální a extralingvální prostředky, což je pro internetovou komunikaci typické.  

Ve zkoumaných textech lze také pozorovat konverzionalizaci a kolokvializaci, tedy 

pronikání uvolněnosti a nespisovné češtiny do veřejných projevů. Na instagramovém 

profilu jsou pravidelně užívány hashtagy a tagy. Ačkoliv se příspěvky na Facebooku  

a Instagramu Herbáře na první pohled mohou zdát jako čistě informační a edukativní,  

při bližším zkoumání dojdeme ke zjištění, že v textech není vždy označena reklama,  

a tudíž se komunikáty stávají prostředkem manipulace. Ukázky těchto textů by se daly 

použít ve škole při výuce mediální výchovy. Žáci by měli být vybaveni alespoň základní 

mediální gramotností, aby chápali fungování současných médií a byli schopni analyzovat 

tento druh komunikátů, posoudit jejich věrohodnost a správně vyhodnotit jejich 

komunikační záměr. 

Z výzkumu vyplynulo, že televizní pořad Herbář propojuje moderní 

marketingové metody s těmi tradičními, přičemž internetový marketing převažuje. 

Ačkoliv Facebook ani Instagram nejsou z podstaty prodejní místa, Herbář je zde schopen 

své produkty určené k prodeji nabízet. V příspěvcích daného pořadu můžeme narazit  
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na prodejní formát rotující fotografie, placenou i neplacenou reklamu či PPC reklamu. 

Výjimkou není formát product placementu (mnohdy necitlivě užitý), PR článků  

a reportáže. Důležitou roli v propagaci aktivit Herbáře hraje internetový blog a obchod 

Culina Botanica, se kterými se pojí kontextová reklama, reklamní bannery, podpora 

prodeje, tvorba microsite a newslettering. Je třeba zdůraznit, že Herbář se snaží všechny 

tyto marketingové přístupy propojovat, což by ve finále mělo vést k větší efektivitě.  

První zmíněné formy marketingu jsou typické spíše pro tradiční média (televize, rozhlas, 

tiskoviny), ostatní formy se vyskytují hlavně v online prostředí. Herbář používá,  

až na guerilla a virální marketing, všech typů marketingů (tedy marketingu označovaného 

jako content, lifestyle, food, konverzní, stimulující, udržovací, influencer  

a co-marketing). Cílem marketingových aktivit Herbáře je přinášet informace z oblasti 

gastronomie, přírody, zahrady, tradic a celkově životního stylu  

a v daných problematikách své sledující edukovat. Tyto aktivity jsou však zároveň 

prostředkem, kterým se Herbář snaží propagovat a prodávat své produkty. 

Věřím, že se mi v průběhu analýzy podařilo získat kvalitní a relevantní poznatky, 

které by do budoucna mohly posloužit jako základ pro rozsáhlejší výzkum vybraného 

tématu. Po domluvě s marketingovým týmem Herbáře bude tato práce poskytnuta 

k nahlédnutí osobám zodpovědným za fungování sociálních sítí pořadu.  

Doufám, že zvláště výsledky jazykové analýzy, konkrétně poznatky zjištěné během 

rozboru pragmatických aspektů textů uveřejněných na Facebooku a Instagramu Herbáře, 

by mohly vést k posunu v daných komunikátech – pokud by autoři příspěvků díky 

uvedeným zjištěním začali v příspěvcích náležitě označovat všechny reklamy, 

komunikace by se stala transparentnější a důvěryhodnější. Stejně tak by mohlo dojít 

minimálně k nápravě a předcházení opakujících se pravopisných chyb, které zbytečně 

snižují kvalitu komunikátů. 
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