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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem „Analýza online komunikace značky Bagind“ popisuje a 

analyzuje komunikaci značky v online prostředí. Vzhledem k stále navyšujícímu se počtu 

uživatelů internetu se online komunikace stává stále důležitější. 

První část práce se zabývá popisem komunikačního mixu, online komunikací a jejím 

specifikům, a také významu public relations v komunikaci organizací.  

Druhá část práce je zaměřena na představení značky Bagind, její cílové skupiny a stručnou 

analýzu online komunikace dvou hlavních konkurentů. 

Poslední část práce obsahuje popis online kanálů a nástrojů využívaných značkou Bagind a 

obsahovou analýzu zkoumající vybraný obsah. Součástí této části je i kapitola s návrhy na 

zlepšení online komunikace značky. 

Závěr práce shrnuje výsledky provedené analýzy a navržená doporučení. 

 

Abstract 

The bachelor's thesis called „An Analysis of Online Communication of Bagind” describes 

and analyzes online communication of the brand. Due to the ever-increasing number of 

Internet users, online communication is becoming more and more important. 

The first part deals with the description of the communication mix, online communication 

and its specifics, as well as the importance of public relations in the communication of 

organizations. 

The second part of the thesis is focused on the introduction of the Bagind brand, its target 

group, and a brief analysis of online communication of two main competitors. 

The last part of the thesis contains a description of online channels and tools used by the 

Bagind brand and a content analysis examining selected content. A chapter with suggestions 

for improving online communication of the brand is also included. 

The conclusion summarizes the results of the analysis and the proposed recommendations. 
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Úvod 

Internet je v dnešní době neodmyslitelnou součástí života značné části populace. Lidé se na 

něm baví, vzdělávají, konzumují zprávy či třeba nakupují.  

Obraty z internetových prodejů se kamenným prodejnám v roce 2020 meziročně 

zdvojnásobily (CzechCrunch, 2021a). Nemalou roli na tom měla i pandemie způsobená 

onemocněním covid-19, v jejímž důsledku se online prostředí pro mnohé jednotlivce i firmy 

stalo jediným možným zdrojem příjmů, a v zájmu vlastního přežití tak bylo třeba se situaci 

přizpůsobit. Jednou z oblastí, které pandemie také citelně zasáhla, je móda. Prodejci oblečení 

a doplňků se v mnoha případech museli zcela spolehnout na sílu internetu a e-shopů. Online 

komunikace se tak stala důležitější než kdy dříve.   

Cílem této práce je popsat a analyzovat online komunikaci značky Bagind, a následně 

navrhnout možné způsoby a doporučení pro její zlepšení. Bagind je česká značka tašek, 

kabelek a dalších produktů z kozí kůže. 

Teoretická část popisuje komunikačním mix a jeho jednotlivé složky. Dále je zde věnována 

kapitola online komunikaci, kde je popsána její charakteristika, výhody a nevýhody, 

momentální trendy a chování Čechů na internetu. Poslední kapitola teoretické části se 

zaměřuje na oblast public relations a její důležitost v komunikaci. 

Analytická část představuje značku Bagind, její příběh, cílové skupiny a konkurenty. Online 

komunikace dvou hlavních konkurentů Bagindu je zde zároveň krátce analyzována.  

V praktické části jsou popsány kanály a nástroje, která značka Bagind v rámci své 

komunikace v online prostředí využívá, a je zde provedena analýza vybraného obsahu. 

Pomocí kvalitativní obsahové analýzy jsou zkoumány webové stránky značky, vybrané 

příspěvky publikované na sociální sítě a e-mailový newsletter.  

S ohledem na aktuálnost práce došlo k odklonu od teze u zkoumaného časového období. 

Původně měl být materiál analyzovaný v praktické části z období říjen až prosinec 2020. Ke 

změně zkoumaného období jsem se rozhodla z toho důvodu, že značka Bagind na konci 

prosince roku 2020 představila nový vzhled svého webu a na jaře 2021 také nový vzhled 

newsletteru. Přišlo mi tak nepřínosné analyzovat způsob komunikace, od kterého již značka 

upustila. Nově zvolené časové období je leden až březen 2021, jelikož se jedná o období 

časově nejbližší tomu původnímu a zároveň je v jeho rámci možné analyzovat již aktuální 

komunikaci značky.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Komunikační mix a jeho jednotlivé složky 

Komunikační mix je pododdílem jednoho z čtyř nástrojů marketingového mixu1, konkrétně 

propagace (Promotion). V širším pojetí se jedná o všechny formy komunikace, jež přispívají 

k dosažení stanovených marketingových i komunikačních cílů (Vysekalová, 2012, s. 20). 

Skládá se ze sedmi hlavních komunikačních disciplín, které se při propagaci používají. 

Názory na přesné složení komunikačního mixu se však mezi autory odborných publikací 

liší. Zatímco Karlíček (2016) a Vysekalová (2012) berou online způsob komunikace jako 

samostatnou komunikační disciplínu, Přikrylová (2019) uvádí online jako součást každé 

z níže zmíněných disciplín a místo toho věnuje samostatnou kategorii veletrhům a výstavám.  

1.1. Reklama 

Jedná se o placenou formu komunikace. Může být buď produktová (s cílem oslovit cílovou 

skupinu a přimět ji tak je koupi produktu nebo služby) nebo imageová (s cílem posílit nebo 

utvořit dobré jméno firmy, či prezentovat firemní image a postoje). Jedná se o neosobní druh 

komunikace, jelikož často cílí plošně na velkou, méně specifikovanou masu lidí. Může být 

v tisku, rádiu, televizním vysílání, na billboardech a jiných venkovních reklamních nosičích, 

na internetu apod. Na internetu se vyskytuje ve textovém, grafickém i video formátu.  

1.2.  Direct marketing 

Direct marketing využívá přímé a přesné oslovení jednotlivců z cílové skupiny. Jedná se 

například o e-mailový newsletter nebo dříve často využívané tištěné katalogy doručované 

přímo do schránek adresátům. Díky dnešním technologiím dokáže být direct marketing 

přesně zacílený specificky na každého adresáta zvlášť a trochu jinak podle informací, které 

o něm máme k dispozici. 

1.3.  Podpora prodeje 

Jde se o krátkodobý stimul s cílem zvýšení prodejů výrobku nebo služby. Může se jednat o 

slevové akce, soutěže, rozdávání vzorků, výzvy, dárek k nákupu či účast na veletrhu nebo 

 
1 Nástroji marketingového mixu jsou takzvaná 4P – Product (výrobek), Place (místo/distribuce), Price (cena) 

a již zmíněné Promotion (Kotler, 2007, s. 56). Občas bývá přidáváno i páté P – People (lidé). 
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obdobné akci. Často je využívána přímo v místě prodeje s pomocí takzvaných POP/POS 

materiálů2, aby podpořila zákazníky k uskutečnění nákupu. 

1.4.  Sponzoring 

Jedná se o finanční, případně barterová podpora určité organizace, události či jednotlivce, 

zpravidla s cílem zmínění a zviditelnění značky nebo společnosti. Sponzoring bývá 

některými autory považován za součást public relations, Přikrylová (2019) a Karlíček (2016) 

jej však považují za samostatnou disciplínu komunikačního mixu. Karlíček (2016) jej navíc 

řadí do jedné kategorie společně s event managementem, který v praxi se sponzoringem úzce 

souvisí a často tyto dvě aktivity fungují společně. 

1.5.  Osobní prodej 

Prezentace výrobku či služby při osobní komunikaci mezi prodávajícím nebo kupujícím. Je 

zde oboustranná komunikace mezi oběma (případně všemi) zúčastněnými a cílem je 

nejenom produkt nebo službu prodat, ale mimo jiné také budovat s kupujícími dlouhodobé 

pozitivní vztahy a udělat z nich loajální zákazníky. Často jsou pro tyto účely využívány 

tematické veletrhy či jiné akce, kdy zástupci firem přímo komunikují s potenciálními kupci 

a mají lepší možnost navázat s nimi spolupráci. Poslední dobou, a zejména v době 

koronavirové pandemie, se stále populárnějšími stávají i virtuální setkání v online prostředí. 

1.6.  Public relations 

Oblast public relations usiluje o vytvoření a udržování dobrých vztahů se stakeholdery3. 

Nesnaží se o zvýšení prodejů, ale o udržení dobrého jména firmy ve společnosti a 

informování o důležitých tématech týkajících se firmy. Vzhledem k informační povaze PR 

nelze přesně změřit jeho účinnost (na rozdíl od reklam, které zpravidla motivují ke koupi). 

Často se také jedná o dlouhodobou komunikaci, která může mít efekt až s delším časovým 

odstupem. Rozpočet na public relations tak bývá v některých případech menší, než by měl, 

jelikož jej mnoho firem či osob v řídících funkcích stále nepovažuje za dostatečně důležitou 

součást komunikace.  

 
2 „point of sales“/ „point of purchase“ materiál je reklamní médium vyrobené z jednoho nebo více materiálů 

(Jesenský, 2018, s. 36–37).  
3 Skupiny, které jsou pro organizaci klíčové (Hejlová, 2016, s. 20). 
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1.7.  Veletrhy a výstavy 

Veletrhy a výstavy jsou specifickým způsobem komunikace kombinujícím osobní prodej, 

PR a podporu prodeje. Účast firem na domácích i zahraničních akcích může zajistit větší 

povědomí o značce, vybudovat vztahy s potenciálními klienty i uskutečnit obchod přímo na 

místě. 

 

Všechny zmíněné komunikační disciplíny bývají v mnoha odborných publikacích 

rozdělovány na nadlinkovou (ATL)4 a podlinkovou (BTL)5 komunikaci. Jako nadlinková 

forma komunikace je označována reklama, zbylých 6 disciplín je bráno jako komunikace 

podlinková. Toto rozdělení však již však už nebývá používáno vzhledem k tomu, že dnešní 

marketingové komunikace firem kombinují ve stejné chvíli několik oblastí komunikačního 

mixu zároveň. Celá komunikace tak na příjemce ve výsledku působí jako celek, proto často 

nemá smysl ji takto rozdělovat (Vysekalová a Mikeš, 2018, s. 150).  

Jsou zde také určité výjimky, například reklamu v online prostředí jako nadlinkovou ani 

považovat nelze. Vzhledem k možnostem personalizace, specifického a přesného cílení a 

remarketingu6 na každého jednotlivce z cílové skupiny je reklama v online prostředí 

typickým příkladem podlinkové komunikace. 

 

  

 
4 ATL (above-the-line) neboli nadlinková komunikace znamená druh neosobní komunikace, kdy je jeden 

reklamní formát použit na široké publikum za použití masových médií  
5 BTL (below-the-line) neboli podlinková komunikace znamená druh komunikace, kdy je sdělení přizpůsobeno 

příjemci na základě jeho osobních zájmů, preferencí či spotřebního chování v minulosti 
6 Opakované oslovení návštěvníka webové stránky skrze internetovou propagaci. např. pomocí zobrazování 

položek, které si na daném webu návštěvník již prohlížel (Vysekalová a Mikeš, 2018, s. 159). Občas je pro 

remarketing používán také termín retargeting. 
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2. Online komunikace 

Internet je jeden z nejnovějších způsobů komunikace. Patří do skupiny rychle se 

rozvíjejících nových médií, která doplňují nebo občas již plně nahrazují komunikaci médií 

tradičních (média, rozhlas, televize apod.). Hlavní charakteristikou komunikace přes internet 

oproti tradičním médiím je zejména dostupnost a rychlost, kterou mohou být data a 

informace šířeny (Janouch, 2014, s. 15). Informace mohou být navíc snadno doplňovány, 

aktualizovány, ale i mazány. Je zde k dispozici nepřeberné množství zdrojů, které jsou 

v mnoha případech oproti tištěným médiím zdarma.  

Komunikovat lze na internetu mnoha způsoby pomocí vlastních i cizích kanálů a 

komunikace může být, stejně jako v tradičních médiích, placená i neplacená. Pro neplacené 

způsoby komunikace lze využít webové stránky, profily na sociálních médiích, intranet, 

e-mailové newslettery nebo třeba vlastní mobilní aplikace. Ke splnění marketingových a 

komunikačních cílů může přispět i správná optimalizace pro internetové vyhledávače 

(Search engine optimalization). Nastavení vhodných klíčových slov a upravení dalších 

parametrů pomáhá webové stránce objevit se na prvních příčkách vyhledávání i organicky 

bez jakékoliv placené propagace. 

Na oblíbenosti začíná nabírat i online inzerce, do které je v posledních letech investováno 

mnohem více finančních prostředků než dříve. Zatímco v roce 2015 bylo do internetové 

inzerce investováno 15 miliard korun, v roce 2018 to bylo již 28,6 miliard, tedy skoro 

dvojnásobek, a v roce 2020 činily investice skoro 40 miliard korun (SPIR, 2021).  

2.1. Výhody a nevýhody online komunikace 

Mezi jednu z hlavních výhod internetu oproti jiným platformám je z hlediska propagace jeho 

velká rozmanitost a přesnost cílení, ať už podle věkového, geografického, zájmového či 

jiného vybraného kritéria. Dalšími výhodami jsou rychlost a přizpůsobivost – pomocí pár 

kliknutí lze během chvíle jakkoliv změnit text, obrázek, frekvenci, s jakou se bude inzerce 

zobrazovat, cílovou skupinu, přidat další vizuál nebo třeba celou kampaň zastavit. Na rozdíl 

od inzerce v tradičních médiích je ta v online prostředí mnohem flexibilnější. 

Také způsob platby za placenou propagaci je v online prostředí rozmanitější. Zatímco 

v případě tištěných novin jsou částky za umístění a velikost inzertní plochy vypočítané podle 

pevně stanovených ceníků každého média a nelze nijak zaručit počet osob, které reklamu 

uvidí (nikdy není předem jasné, kolik kusů daného vydání se skutečně prodá), online 
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reklamu lze platit buď na základě zobrazení, prokliků nebo doby trvání. Inzerce tak bude 

aktivní do té doby, než dosáhne stanovené metriky (např. 100 000 přehrání, 3 měsíce 

umístění článku na webu, utracení denního finančního limitu určeného na prokliky). 

Inzerce na internetu se dá také mnohem lépe vyhodnotit. Služby jako Google Ads, Seznam 

Reklama, Business Manager a další poskytují detailní data týkající se průběhu celé kampaně 

nebo jednotlivých částí. Lze tak jednoduše zjistit dosah, počet zhlédnutí do 3 sekund nebo 

do konce (u videa), počet prokliků na landing page7, cenu za proklik, engagement rate8, 

konverzní poměr a další ukazatele relevantní k vyhodnocení úspěšnosti propagovaného 

příspěvku či kampaně. 

S nárůstem obliby online reklamy jsou však spojena i negativa. Mezi jedny z hlavních patří 

přesycenost reklamou. Uživatelé jsou v online prostředí vystaveni inzerci téměř nepřetržitě, 

často i většímu počtu reklam najednou. Tyto reklamy tedy v reálném čase mezi sebou bojují 

o uživatelovu pozornost (Common Language Marketing Dictionary, cit. 13. 3. 2021). 

Uživatel je reklamou „zavalen“ a často tak dochází k bannerové slepotě. Tou je myšleno 

vědomé i nevědomé potlačování reklamních sdělení (Přikrylová, 2019, s. 172).  Uživatelé 

začnou reklamní bannery ignorovat navzdory tomu, že mohou obsahovat obsah, který si 

dříve hledali nebo se o něj aktivně zajímali.  

Přesycenosti reklamou jsou si vědomi i provozovatelé různých online služeb a webů, a proto 

v mnoha případech nabízí uživatelům možnost zaplatit si premiovější verzi služby a užívat 

si tak obsah zcela bez reklam. Základní verzi nabízejí zdarma, avšak s různými omezeními 

a množstvím reklam. Z marketingového hlediska se tedy do jisté míry jedná i o obchodní 

tah, jak přimět uživatele za službu platit. Nejznámějšími weby či aplikacemi nabízejícími 

placené účty bez reklam jsou například Duolingo, Spotify či YouTube. Bránit se reklamním 

sdělením však lze i zdarma bez jakýchkoliv premiových účtu či předplatných – velmi 

populární jsou reklamní blokátory, tedy pluginy9 nainstalované do prohlížečů zabraňující 

zobrazování reklamních sdělení (videí, bannerů, vyskakovacích oken apod.). Nejznámějšími 

reklamními blokátory jsou AdBlock a AdGuard.  

 
7 Cílový web, na který se uživatel dostane po kliknutí na tlačítko či odkaz uvedený v propagovaném 

příspěvku, e-mailu apod. (Mailchimp, cit. 11. 3. 2021). 
8 Metrika určující kolik procent lidí jakkoliv interagovalo s příspěvkem (např. like, komentář, sdílení, 

kliknutí na odkaz), který jim byl zobrazen (Influencer Marketing Hub, cit. 11. 3. 2021). 
9 Plugin je software, který přidává nové funkce do základního programu, aniž by jej jakkoliv upravoval 

či měnil (Encyclopedia Britannica, cit. 14. 3. 2021). Jako základní program může sloužit například 

internetový prohlížeč Google Chrome, jako rozšíření pak antivirový program zajišťující bezpečné vyhledávání. 
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Další nevýhodou placené i neplacené komunikace v online prostředí je menší důvěryhodnost 

v očích uživatele (Vysekalová a Mikeš, 2018, s. 46). Vzhledem k snadnému přístupu 

k internetu a možnosti zůstat anonymní představuje online svět místo, kde mohou lidé bez 

omezení přidávat svůj obsah či vyjadřovat své názory (samozřejmě existují výjimky jako 

dětská pornografie apod.). Lze snadno odesílat podvodné e-maily (takzvaný phishing), šířit 

dezinformace a hoaxy10 nebo vytvářet nepravé a podvodné účty na sociálních sítích. Na 

sociální síti Twitter existuje více než 31 falešných profilů Jiřího Ovčáčka, mluvčího 

prezidenta Miloše Zemana. Název jeho oficiálního účtu @PREZIDENTmluvci slouží 

dalším uživatelům a jiným vtipálkům jako základ pro vytvoření podvodného profilu, často s 

nenápadnou obměnou jednoho z písmen či výměny jejich pořadí – @PREZIDENTmlovci, 

@PREDIZENTmluvci, @PRESIDENTmluvci a mnoho dalších (Twitter, cit. 14. 3. 2021).  

Dostupnost a rychlost, jedny z hlavních charakteristik komunikace po internetu, lze 

považovat jak za silné, tak za slabé stránky. Právě všeobecný přístup k internetu dává lidem 

možnost volně vytvářet nebo šířit jakýkoliv, a tedy v některých případech i nepravdivý, 

násilný či jinak závadný obsah. Vzhledem k již zmíněnému obrovskému množství různých 

zdrojů je také náročnější ověřit si fakta a člověk se může v určité fázi v přemíře rozdílných 

informací ztratit. „Na jednu stranu jsou lidé spokojeni, že najdou na Internetu téměř cokoliv, 

na druhou stranu je informací tolik, že je nejsme schopni vůbec vnímat, natož zpracovat.“ 

(Janouch, 2014, s. 13)  

 

2.2. Nejčastější formy placené online komunikace 

2.2.1. Reklama ve vyhledávací síti 

Jako vyhledávací síť se rozumí prostředí vyhledávače (stránka s výsledky vyhledávání), ve 

kterém se uživatel ocitne po zadání hledané fráze. Reklama zde může být ve formě textového 

nebo produktového inzerátu (např. v sekci Nákupy). Zadavatel platí buď za zobrazení 

reklamy uživateli nebo za proklik na web či produkt. Reklama ve vyhledávací síti je vhodná 

zejména pro marketingové účely, například zvýšení prodeje. Mezi hlavní vyhledávače 

v Česku patří Seznam.cz a Google. 

 
10 Falešné, poplašné a nebezpečné řetězové zprávy (HOAX, cit. 15. 3. 2021).  
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Obrázek 1: Reklama ve vyhledávací sít po zadání klíčové fráze „letní šaty“. Zdroj: www.google.com  

2.2.2. Reklama v obsahové síti 

Jako obsahová síť se rozumí prostředí webu, videa nebo aplikace. Takováto reklama se 

objevuje nejčastěji ve formě grafických bannerů, textové reklamy a videí na partnerských 

webech služeb Seznam Reklama nebo Google Ads. Bannery mohou být statické i 

interaktivní. Zadavatel platí buď za zobrazení reklamy uživatelům, nebo za prokliky. 

Reklama v obsahové síti je vhodná jak pro marketingové, tak PR účely. Využívá se například 

pro remarketing nebo zvýšení povědomí o značce.  

Právě na reklamu v obsahové síti jsou nejčastěji používány reklamní blokátory. Omezení 

reklam nabízejí ve svém pokročilejším nastavení i samy některé internetové prohlížeče, 

konkrétně například Firefox.  

 

Obrázek 2: Reklama v obsahové síti na umělé mléko Sunar. Zdroj: www.dama.cz 

http://www.google.com/
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2.2.3. Nativní reklama a PR články 

Cílem nativní reklamy a PR článků je zapadat co nejvíce do obsahu webu a vypadat jako 

klasický redakční obsah (např. upoutávka na článek). Nativní reklama je efektivní právě díky 

své nenápadnosti. Vzhledem k přesycenosti reklamou jsou již uživatelé, v tomto případě 

čtenáři, proti reklamním bannerům a videím odolní, avšak nativní reklamu jejich oko na 

první pohled nezachytí a bere ji tak jako součást obsahu webu. Po kliknutí na nativní reklamu 

se uživatel dostane nejčastěji na stránku zadavatele, kde již pozná, že se jedná o placenou 

propagaci.  

Cílem PR článků je vypadat jako klasický redakční obsah. Po kliknutí na článek zůstává 

čtenář na stejném webu a kromě upozornění „Komerční prezentace“ či jinak formulovaného 

označení mu nezbývá moc způsobů, jak PR článek rozpoznat. Nativní reklamu si lze zaplatit 

přes Seznam Reklamu či Google Ads, uveřejnění PR článků je nutné si domluvit přímo 

s daným webem. Cílem nativní reklamy je zpravidla přivést uživatele na svůj web a přimět 

je vykonat určitou akci (nákup zboží, přihlášení do soutěže apod.), PR články slouží jako 

nástroj pro budování image značky a přispívají k udržování nebo vytváření jejího dobrého 

jména. 

Obrázek 3: PR článek společnosti Nestlé. Zdroj: www.idnes.cz  

http://www.idnes.cz/
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Obrázek 4: Nativní reklama na antigenní testy. Zdroj: www.idnes.cz  

2.2.4. Reklama na sociálních médiích 

S rozmachem sociálních médií přirozeně přišla možnost placené propagace i zde. 

Standardně propagovaný obsah mívá podobu příspěvku nebo příběhu11. Na Facebooku či 

YouTube však lze spatřit i reklamu bannerovou. Pro nastavení reklam na sociálních médiích 

slouží zejména nástroje Business Manager nebo GoogleAds, avšak propagaci si lze nastavit 

i přímo v aplikaci nebo na webu platformy. Díky dobře zmapovaným zájmům a chování 

uživatelů dokážou sociální média cílit reklamní sdělení přesně a relevantně. 

 

 
11 Příběh, většinou nazýván anglickým názvem „story“ je druh příspěvku, který vydrží na profilu uživatele jen 

24 hodin, poté mizí. Jedná se o nejčastěji o fotografie a videa.  

Obrázek 5: Sponzorovaný příspěvek e-shopu Zalando na Facebooku. Zdroj: www.facebook.com  

http://www.idnes.cz/
http://www.facebook.com/
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Instagram i Facebook nabízí od roku 2019 jako jednu ze svých hlavních funkcí také sekci 

Nákupy, kde si mohou uživatelé zboží prohlédnout, vybrat i zaplatit, aniž by opustili 

prostředí aplikace (CzechCrunch, 2019). Mezi nejnovější trendy v propagaci na sociálních 

sítích patří influencer marketing. V případě nezvykle atraktivního obsahu se také může 

reklamní obsah stát virálním organicky se šířit dále a bez dalších finančních nákladů na 

propagaci (viz podkapitola Trendy v online komunikaci níže). 

 

 

 

  

Obrázek 6: Sponzorovaný příspěvek e-shopu Moje Bohema 

v Instagram Stories. Zdroj: www.instagram.com  

http://www.instagram.com/
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2.3. Trendy v online komunikaci 

2.3.1. Influencer marketing 

Využívání názorových vůdců, takzvaných influencerů, je oblíbené zejména díky vztahu, 

který mají se svým publikem. Za influencery mohou být považovány celebrity (sportovci, 

herci, zpěváci, účastníci reality show, modelky, politici apod.), ale i „obyčejní lidé“, kteří 

mají širokou fanouškovskou základnu díky neobvyklému koníčku nebo inspirativnímu 

přístupu k životu. V roli influencera se tak často objevují vášnivé pekařky, matky na 

rodičovské dovolené, stejnopohlavní páry nebo cestovatelé. Zjednodušeně jsou tedy 

influenceři lidé, kteří jsou známí v určité sféře (například mezi cukráři nebo módními 

bloggerkami) a mohou mít potenciálně velký vliv na větší skupinu lidí (Přikrylová, 2019, s. 

272).  

Značky rády spolupracují s influencery, jelikož jim jejich publikum věří a někteří sledující 

si k nim mohou vybudovat takový vztah, že berou jako své známé či kamarády. V rámci 

propagace vystupují influenceři často jako uživatelé propagovaného produktu nebo služby, 

pro cílové publikum tak doporučení z jejich úst může působit důvěryhodněji a mít na ně větší 

vliv (Tamtéž). 

 

Obrázek 7: Příklad využití influencer marketingu na menstruační spodní prádlo značky Snuggs. Zdroj: www.instagram.com  

Součástí spoluprací s influencery mohou být slevové kódy (sloužící jako podpora prodeje i 

jako způsob pro následné vyhodnocení úspěšnosti kampaně), dárky k nákupu, limitované 

http://www.instagram.com/
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edice zboží a podobně. Spolupráce mohou být krátkodobé i dlouhodobé a probíhají zpravidla 

formou barteru nebo peněžní směny. 

Influencer marketing se však v poslední době stává také terčem kritiky, jelikož někteří 

influenceři spolupráce nedostatečně nebo vůbec neoznačují a sledující tak nemusí poznat, že 

se jedná o placenou propagaci. V takovém případě se podle české legislativy jedná o 

klamavou obchodní praktiku (Zákony pro lidi, 2020). Problematikou neoznačených 

spoluprací v online prostředí se dlouhodobě věnuje například Sdružení pro internetový 

rozvoj či katedra Marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy, díky jejichž spolupráci vznikly webové stránky Férová reklama a 

novější Férový influencer. V roce 2020 navíc vznikl Kodex influencera, jež slouží pro 

jednoduchou orientaci v pravidlech pro označování reklamy v online prostředí (Férový 

influencer, cit. 21. 3. 2021).  

Špatné příklady influencer marketingu na Instagramu ukazují například české instagramové 

účty @cringefluenceri a @svetinfluenceru nebo slovenský účet @badinfluence_sk.  

2.3.2. Dynamický retargeting 

S rozmachem personalizovaných reklam se velké oblibě těší i retargeting. Ten může být 

statický a dynamický. V případě statického retargetingu je vytvořeno několik formátů 

reklamy se stejným sdělením a ta se pak uživatelům ukazuje na základě podmínek, které pro 

to jsou zvoleny (návštěva webu, kliknutí na tlačítko „Chci vědět více“ apod.). Oproti tomu 

dynamický retargeting v podstatě reklamy sám vytváří na základě konkrétních aktivit, které 

uživatel na webu udělá. Často je používán byznysy s velkou produktovou nabídkou, jako 

jsou například e-shopy s oblečením, zbožím do domácnosti či elektronikou. 

 

Obrázek 8: Ukázka dynamického retargetingu po návštěvě e-shopu ABOUT YOU a vyhledání kategorie černých kalhot. 

Autor: ABOUT YOU 
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Dynamický retargeting má oproti statickému jednu velkou výhodu, a to schopnost cílení na 

základě momentálních (klidně i chvilkových) zájmů uživatele. Již v době prohlížení dané 

kategorie se nám může reklama na základě použití dynamického retargetingu začít objevovat 

na dalších webech, které mezitím navštívíme.  

 

Obrázek 9: Ukázka dynamického retargetingu po návštěvě e-shopu ABOUT YOU a vyhledání kategorie džínů všech 

značek začínajících na písmeno „T“ 

Tato rychlost a velmi specifická přesnost může na uživatele v některých situacích působit i 

nepříjemně. Pokud si například uživatel prohlíží kategorii kalhot na e-shopu s módou, 

většinou si nějaké kalhoty buď rovnou vybere a objedná, nebo nemá zájem, z nabídky si 

nevybere nic a z e-shopu odchází s nepořízenou. V obou případech jsou pak reklamy 

s dalšími páry kalhot (viz Obrázek 8 a Obrázek 9) cílené na něj v podstatě zbytečné, protože 

uživatel již buď dané zboží zakoupil, nebo jej v úmyslu jej kupovat nemá. Reklama je tedy 

sice v tomto případě vysoce personalizovaná, avšak ani navzdory obrovské rychlosti již 

neodpovídá aktuálním a rychle se měnícím požadavkům a zájmům jedince. Informace o 

chování a zájmu spotřebitele na daném webu jsou však pro provozovatele často cennou 

informací pro budoucí reklamní cílení v rámci jiných kampaní. 

2.3.3. Buzzmarketing 

Pojem buzzmarketing je používán jako zastřešující název pro několik možností, jak přimět 

lidi, aby začali sami o produktu/službě mezi sebou mluvit (Vysekalová a Mikeš, 2018, 

s. 170). Cílem buzzmarketingu je vytvořit okolo produktu/služby takový rozruch, aby 

vzbudil zájem okolí a přiměl lidi sdílet jej s ostatními (v rámci osobní konverzace i na 

sociálních sítích). Pod buzzmarketing spadá virální marketing a WOM (word of mouth – 

šeptanda).  
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Šeptanda je v obecné rovině efektivnější jiná jakákoliv forma marketingové komunikace 

(Karlíček, 2016, s. 40). Slyšet informaci z úst někoho známého je pro jednotlivce mnohem 

důvěryhodnější než klasická reklama. Lidem kolem sebe totiž zpravidla věříme, navzájem 

si s nimi předáváme zkušenosti a radíme, co si koupit a vyzkoušet, a čemu se naopak vyhnout 

obloukem – od drobností jako je krém na ruce nebo voda do ostřikovačů po finančně 

nákladnější položky jako robotický vysavač, dovolená nebo auto. 

U buzzmarketingu nejde, na rozdíl třeba od reklamy v obsahové síti, nikdy stoprocentně 

ovlivnit, co a jak se z našeho sdělení bude šířit dál a co naopak zůstane opomenuto, jelikož 

v tomto případě hlavním šiřitelem našeho sdělení člověk. Lze však pozitivní šeptandu 

stimulovat a bránit tak vzniku šeptandy negativní. Základem je vysoká kvalita a servis 

našeho produktu/služby a dostatečná prevence nepříjemných situací, do kterých by se 

zákazník mohl ve spojitosti s produktem nebo firmou dostat (Karlíček, 2016, s. 43). Zcela 

zabránit šíření negativních informací v rámci šeptandy ale ani tak nelze.  

Úspěšné provedení buzzmarketingu je finančně výhodné a nenákladné, jelikož se obsah 

začne šířit sám bez nutnosti rozsáhlé placené propagace. Kromě počátečních nákladů 

(například na natočení videa) tak již není potřeba dalších vysokých investic. Rozruch (buzz) 

lze vyvolat i neobvyklou komunikační kampaní obsahující třeba guerillovou reklamu či 

zajímavou výzvu. Mezi úspěšné příklady patří Ice Bucket Challenge z roku 2014 sloužící 

jako osvětová kampaň proti amyotrofické laterální skleróze, která se stala velmi rychle 

celosvětově virální a podařilo se díky ní vybrat 115 milionů dolarů na financování nových 

klinických studií a výzkumů této nemoci (The ALS Association, 2019).  
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2.4. Češi a internet 

Češi jsou na internetu vcelku aktivní a jejich počet se každoročně zvyšuje. Zatímco o v únoru 

2016 činila podle průzkumů Sdružení pro internetový rozvoj tuzemská internetová populace 

7,18 milionu reálných uživatelů starších 10 let (SPIR, 2016), v říjnu 2020 jich bylo již 

7,8 milionu (SPIR, 2020). Skoro milion z nich se k internetu připojuje již výhradně přes 

mobilní telefon, většina uživatelů však zařízení kombinuje s klasickým počítačem nebo 

tabletem. Internetovým připojením disponují více než čtyři pětiny domácností (Český 

statistický úřad, 2020). Nejnavštěvovanější server je Seznam.cz, který jen za říjen 2020 

navštívilo skoro 7 milionu reálných uživatelů. Na druhém místě je iDnes.cz a třetí je server 

Novinky.cz, oba s více než 6 miliony reálných uživatelů (SPIR, 2020).  

2.4.1. Vyhledávače 

Co se týče internetových vyhledávačů, nejpoužívanější jsou Seznam.cz a Google.com, které 

dohromady tvoří 97% podíl vyhledávání na českém trhu. Česko je jedna z mála zemí, kde 

lokální vyhledávač zatím ještě odolává světovému gigantovi jako je Google. V posledních 

letech se však podíl Seznam.cz na vyhledávání snižuje – zatímco v roce 2014 ještě nad 

Googlem převažoval s 54 %, v roce 2015 se situace otočila a od té doby má majoritní podíl 

na vyhledávání Google. V roce 2019 jeho podíl na vyhledávání činil 76 % (eVisions, 2020). 

2.4.2. Nejčastější aktivity 

Obecně Češi nejčastěji navštěvují internet kvůli zábavě a zpravodajství, avšak obzvláště 

v době koronavirové krize12 se pro mnohé stal také hlavní výplní volného času. Streamovací 

platformy jako Netflix, HBO GO nebo Disney+ zaznamenaly na jaře 2020 celosvětový 

nárůst předplatného a Česko nebylo výjimkou. Zatímco na jaře roku 2019 si předplatné za 

video obsah platila jen 3 % Čechů, o rok později to bylo již 10,5 % (Seznam Zprávy, 2020). 

Mezi ryze české platformy patří například Voyo, iPrima, MallTV, Aerovod a další. 

Pro mnohé se internet v době koronavirové krize stal také zdrojem příjmů. Řada firem a 

jednotlivců po zavření určitých maloobchodních prodejen a restauračních a kulturních 

zařízení přesunula svůj byznys právě do online prostředí. Vznikl tak například divadelní 

videoportál Dramox nebo MírPlay. 

 
12 První tři oficiální případy nákazou onemocněním covid-19 v České republice byly zaznamenány 1.března 

2020 (ČT24, 2020). 
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V „době koronavirové“ začali lidé na internetu více nakupovat potraviny, oblečení a jiné 

spotřební zboží. Zatímco na jaře roku 2019 si během posledních tří měsíců nakoupilo online 

39 % Čechů starších 16 let, na jaře roku 2020 to bylo již 54 % dotázaných (Statistika&My, 

2021). Více než dvě třetiny dospělých Čechů také používají internetové bankovnictví a v EU 

se tak řadí do nadprůměru (Český statistický úřad, 2021). 

2.4.3. Reklama 

Podle každoročního průzkumu České marketingové společnosti13 se reklamou na internetu 

cítí přesyceno 65 % Čechů. Reklama přímo na sociálních sítích je pro ně obtěžující o něco 

méně, avšak stále dost – na Facebooku je jí přesycena skoro polovina českých uživatelů 

internetu (48 %), na YouTube pak 54 % (Česká marketingová společnost, 2020). Českým 

uživatelům internetu vadí i e-mailové newslettery. Skoro třetina Čechů se z odebírání 

novinek přes e-mail odhlašuje proto, že jim těchto zpráv chodí moc (Mailkit, 2019). 

2.4.4. Sociální média 

Sociální média využívá přibližně 5,7 milionu Čechů (Marketing Journal, 2019). 

Nejpoužívanějším médiem je Facebook s 5,3 miliony českých uživatelů, poté Instagram s 

2,3 miliony a LinkedIn s 1,6 milionem uživatelů. Co se týče rozdělení uživatelů podle 

pohlaví, lehce převažují ženy, které jsou aktivnější na Facebooku (51 %), Instagramu (54 %) 

a Snapchatu (65 %). Více mužů je akorát na LinkedInu (55 %) a na Twitteru, kde tvoří skoro 

tři čtvrtiny uživatelů (Tamtéž). Mezi další sociální média na českém trhu patří i TikTok, 

Discord, Reddit či Pinterest. Nejnovější přírůstkem do rodiny sociálních médií se v roce 

2021 zařadila v Česku i platforma Clubhouse fungující výhradně na bázi audio obsahu.  

Podle každoroční studie AMI Digital Index14 byl v roce 2020 průměrný denní čas strávený 

na sociálních médiích 159 minut a 16 % lidí na nich každý den tráví více než 4 hodiny (AMI 

Digital Index, 2020). V roce 2017 používalo tři a více sociálních sítí 69 % českých uživatelů. 

Navzdory tomu, že Češi tráví na sociálních sítích veliké množství času, jsou pro ně nejméně 

důvěryhodným mediálním typem. Čistá důvěra v ně činí -26 %15 (Tamtéž). Co se týče 

jednotlivých platforem, nejlépe se umístilo YouTube, kde čistá důvěra v tuto platformu 

 
13 Průzkum Češi a reklama proběhl v lednu 2020, počet dotazovaných byl 1000 osob z online populace ČR ve 

věku 15 let a více. 
14 Počet dotazovaných byl 509 osob ve věku 15 až 59 let a sběr dat byl realizován formou online dotazníku. 
15 Jako čistá důvěra je označen výsledek, kdy se počet záporných názorů odečte od kladných názorů (tedy jestli 

jim přijde věc důvěryhodná či nikoliv). 
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dosáhla 16 %. Nejmenší důvěru naopak vykazoval Twitter, kde čistá důvěra dosáhla -13 %. 

Jedno z možných vysvětlení takovéhoto rozdílu je to, že lidé často vnímají vizuální 

informaci jako důvěryhodnější a pravdivější jednoduchý text. Příspěvky na Twitteru bývají 

z naprosté většiny textové, na YouTube naopak ve formě videa. 

Na chatování využívají Češi nejčastěji Messenger (77 %) a WhatsApp (56 %). Další 

chatovací aplikace jako Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Instagram Direct nebo Viber 

jsou u nás používány spíše výjimečně (Tamtéž). 
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3. PR jako součást komunikace 

Public relations je důležitá součást komunikačního mixu a jeho význam stále roste. 

Vytvoření a udržování dobrých vztahů se stakeholdery je jedním z klíčových aspektů pro 

úspěch byznysu. Budovat dobré vztahy se svými stakeholdery je přínosné pro organizace 

pohybující v jakémkoliv odvětví, avšak v některých případech není PR pro organizaci 

výhoda, nýbrž nutnost. Dobré vztahy s veřejností jsou zásadní zejména u organizací, které 

musí dbát na politické a sociální prostředí, ve kterém se nacházejí (Kopecký, 2013, s. 34). 

Jedná se například o ropné společnosti nebo zbrojní průmysl.  

V případě, že organizace z jakéhokoliv důvodu na vztazích se stakeholdery nepracuje (nebo 

na nich pracuje špatně), může se to negativně projevit v momentě krize a způsobit jí tak 

zásadní finanční i reputační škody. 

Informační tok v public relations je obousměrný, dochází zde k určité formě dialogu mezi 

organizací a stakeholdery, kdy si obě strany mohou dát navzájem najevo své postoje a 

názory. Právě díky obousměrné komunikaci má organizace větší přehled o tom, jak její 

publikum na určité záležitosti reaguje. 

Cílem PR je informovat a ovlivňovat stakeholdery důvěryhodným způsobem a s ohledem na 

jejich zájmy (Hejlová, 2016, s. 20). Funkce PR však není pouze informační, ale také 

narativní. Lze tak nastolit témata, o kterých se bude ve společnosti mluvit. V roce 2012 

vytvořili studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se společností Ipsos výzkum o 

postojích Čechů ke kouření (FSV UK a Ipsos, 2015). Ten zaujal média i veřejnost, výstupy 

se objevily v Hospodářských novinách či v České televizi a na tiskovou konferenci přišel 

akci podpořit i tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger (iForum, 2013). Výzkum byl 

zopakován v roce 2015 a opět rozvířil veřejné debaty o následcích pasivního kouření a 

kouření na veřejnosti obecně. 

PR aktivity jsou také často i jako součást nějaké větší marketingové kampaně. Takzvané 

marketingové public relations podporuje korporátní nebo produktovou komunikaci a 

vytváření image. Využívá se například při uvádění nového výrobku na trh, repositioningu 

stávajícího výrobku nebo vytváření zájmu o celou produktovou kategorii (Kotler a Keller, 

2013, s. 568). Marketingové kampani mohou k úspěchu také dopomoci vztahy s médii a 

novináři (media relations), které jsou jedním ze základních a také zásadních nástrojů public 

relations. 

Navzdory důležitosti public relations se tato oblast občas stále potýká s nedostatečným 

financováním. Když se v roce 2020 v důsledku koronavirové pandemie snažily firmy co 
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nejvíce snížit své výdaje, mnohé z nich jako jeden z prvních kroků signifikantně snížily nebo 

i úplně zmrazily vymezený rozpočet na public relations a omezily své spolupráce s PR 

agenturami. Na podzim 2020 se k tomuto kroku uchýlil i řetězec rychlého občerstvení KFC, 

kdy z finančních důvodů ukončil spolupráci s PR agenturou AC&C. 

Na měření efektivity PR není jedna univerzální metrika nebo nástroj (Hejlová, 2016, s. 128), 

a tak může být těžší si vyšší rozpočet u vedení společnosti obhájit. Zatímco reklama se 

odehrává na přesně vymezených místech v určitém časovém rozmezí a většinou přináší 

okamžité, avšak krátkodobé výsledky, PR vzniká pomalou, stálou a dlouhodobou snahou, a 

probíhá v médiích a kdekoliv ve veřejné komunikaci. Výsledky propracovaných PR aktivit 

lze někdy pozorovat až za několik měsíců a nejsou na první pohled tolik viditelné (na rozdíl 

od zvýšení prodejů produktu v důsledku marketingové kampaně).  

Navíc nelze zcela změřit, jak moc měly na utvoření názoru či postoje jednotlivce vliv přímo 

PR aktivity samotné, jelikož jeho pocity mohou být ovlivněny i jinými vnějšími nebo 

vnitřními faktory (Hejlová, 2016, s. 128). Patří mezi ně například náboženské přesvědčení, 

momentální nálada, doporučení známých nebo předchozí zkušenosti. Vnímání značky či 

organizace je ovlivněno i jejím chováním na jiných trzích, konkurencí, společenskou 

odpovědností firmy či skandály z minulosti. 

Příkladem může být švýcarská společnost Nestlé, která je největším výrobcem potravin a 

nápojů na světě. Pod příspěvky na její oficiální facebookové stránce nebo instagramovém 

účtu pro Česko a Slovensko se pravidelně objevují komentáře odkazující na nešťastně 

interpretovaný výrok o pitné vodě, který v dokumentu We Feed The World v roce 2005 

pronesl Peter Brabeck-Letmathe, tehdejší CEO společnosti. Ten řekl, že na privatizaci vody 

jsou dva názory – jeden, že voda je lidským právem a všichni by k ní měli mít bezplatný 

přístup, a druhý, že voda je komodita jako každá jiná a má nějakou tržní hodnotu. První ze 

zmíněných názorů označil za extrémní (We Feed The World, 2005). Mnozí lidé si pak tento 

výrok vyložili tak, že voda podle Brabecka není lidským právem.  

Ačkoliv je výrok již 16 let starý, Peter Brabeck-Letmathe není generálním ředitelem Nestlé 

od roku 2008 a společnost k tomuto vydala oficiální prohlášení uvádějící tvrzení na pravou 

míru, pod příspěvky na československých profilech společnosti se tyto komentáře objevují 

stále. 
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Obrázek 10: Komentáře objevující se pod příspěvky na facebookovém profilu Nestlé Česko a Slovensko. Zdroj: 

www.facebook.com   

Public relations je tedy v případě mnoha firem velmi důležitá a v podstatě nepostradatelná 

součást komunikace.   

Mezi 5 nejznámějších PR agentur působících na českém trhu patří Bison & Rose, AMI 

Communications, Ogilvy (dříve pod názvem Ogilvy PR), PR.Konektor a Médea 

(MediaGuru, 2015).  

 

 

 

  

http://www.facebook.com/
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ANALYTICKÁ ČÁST 

1. Značka Bagind 

Bagind je česká značka prodávající výrobky z kozí kůže. Do obchodního rejstříku byla 

zapsána 14. června 2017 jako společnost s ručením omezeným a jejími třemi společníky jsou 

Lukáš Matějček, Václav Staněk a Jiří Hečl. Staněk, jenž je mimo jiné i majitelem české 

značky kožených bot Vasky, se při vzniku značky stal jejím investorem a dnes je jejím 

majoritním vlastníkem. Mediální tváří je však pouze Matějček, který s nápadem na Bagind 

přišel.  

V sortimentu značky lze najít kožené batohy, tašky, peněženky, kabelky či obaly na 

notebooky. Slogan „Indové mu dali život, Češi vdechli duši“ poukazuje na fakt, že všechny 

výrobky jsou šity v Indii, avšak navrhovány a prodávány jsou v Česku. 

Poprvé byl Bagind oficiálně představen 5.května 2017. Na začátku své existence značka 

začínala s ani ne 10 výrobky v originální hnědé variantě, v únoru 2021 sortiment čítal již 

více než 27 modelů výrobků v 5 barevných provedeních – v hnědé, černé, růžové, oranžové 

a tmavě modré. Dvě nejnovější barevné kolekce byly představeny na začátku dubna a 

jednalo se o výrobky ve světle zeleném a světlé modrém odstínu. Letos Bagind plánuje 

představit celkem 8 nových barevných kolekcí a 25 modelů (Forbes, 2021a). V roce 2020 se 

značce povedlo prodat přes 33 tisíc výrobků a zaznamenala roční obrat 52 milionů Kč, což 

je dosud nejvíce od jejího vzniku (Feedit, 2021). Meziročně se jednalo o trojnásobný růst. 

Momentálně má Bagind 33 zaměstnanců v Česku a v Indii pro něj šije přes 110 lidí. První 

kamenný obchod byl otevřen v roce 2018, dnes jich je již pět – v Praze, Brně, Ostravě, 

Olomouci a výdejní místo ve Zlíně. Dva z nich má Bagind společně se značkou Vasky, do 

budoucna však chtějí obě značky fungovat odděleně. Během letošního roku Bagind plánuje 

otevřít novou zážitkovou prodejnu v Brně a zároveň chystá expanzi do zahraničí, konkrétně 

do Německa, Maďarska, Rakouska, Švýcarska a na Slovensko16 (CzechCrunch, 2021b). 

Momentálně značka hledá na světě další výrobnu, aby byla i v budoucnu schopna 

uspokojovat rostoucí poptávku a zároveň mohla začít prodávat výrobky z hovězí kůže. Ta 

se kvůli posvátnosti krav v hinduistické Indii skoro nepoužívá. Zároveň značka plánuje 

rebranding, kdy hodlá upustit od svého původního spojení ryze s Indií a chce postupně na 

stejném principu začít spolupracovat i s dalšími výrobci po celém světě. Existuje tedy 

 
16 Aktualizace k 19.4.2021: Značka Bagind začala v polovině dubna oficiálně působit i na Slovensku. Byl 

vytvořen facebookový a instagramový profil ve slovenské jazykové mutaci a značka na nich momentálně 

rozjíždí svou komunikaci.  
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možnost, že v budoucnu bude sortiment značky Bagind obsahovat i výrobky z konopného 

vlákna či s prvky dřeva (Hospodářské noviny, 2021). 

Co se týče dobročinných aktivit, od roku 2018 Bagind spolupracuje s neziskovou organizací 

MOST ProTibet, kam putuje část výdělku z každého prodaného výrobku. V roce 2020 

značka darovala organizaci přes 270 tisíc korun, což bylo skoro čtyřikrát více než o rok dříve 

(Bagind, cit. 7. 4. 2021). Zároveň na začátku koronavirové krize darovala městu Ostrava 

1000 kusů roušek, které byly poté rozděleny mezi seniory a zdravotníky, a na konci loňského 

roku se jí podařilo vybrat dalších 70 tisíc korun pro Klub svobodných matek.   

 

 
Obrázek 11: logo značky Bagind. Autor: Bagind, 

 

1.1. Příběh Lukáše Matějčka a vznik značky 

Ačkoliv značka Bagind vznikla oficiálně až v roce 2017, příběh značky se začal psát již o 

několik let dříve. Při studiu na Bezpečnostně právní akademii si Lukáš Matějček, zakladatel 

Bagindu, uvědomil, že nechce celý život strávit u policejního sboru, ale chce svobodně 

cestovat po světě, poznávat odlišné kultury a o svých zážitcích a zkušenostech poté 

přednášet. V roce 2014 se tak hned jako osmnáctiletý vydal na cestu do Íránu. Jelikož 

cestoval na vlastní pěst, dokázal nasbírat mnoho neobvyklých zážitků, a tak si v dubnu 2014 

založil facebookovou stránku Lukáš dobrodruhem (dnes pod názvem Lukáš „dobrodruhem“ 

Matějček), která si rychle získala pravidelné sledující a čtenáře.  

Zhruba o rok později od návratu z Íránu, tři dny po maturitní zkoušce, se Matějček vydal na 

půlroční výpravu po Nepálu a Indii. Tam pro něj také vznikl první kožený batoh, který mu 

později vnukl nápad na založení Bagindu. Batoh na svých cestách po druhé nejlidnatější 

zemi světa Matějček nutně potřeboval, a proto si jej nechal vyrobit v místním obchodě na 

předměstí Jaisalmeru, města, které je známé svým kožedělným průmyslem. Během 

odpoledne mu jej před očima ušil brašnář Dennis, majitel obchodu. Od té doby byl tento 

kožený batoh Matějčkovým věrným společníkem jak na cestách, tak doma. 
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Po putování Indií se Matějček vydal ještě na tříměsíční cestu do jihovýchodní Asie, ta však 

byla na delší dobu jeho poslední, jelikož podle svých slov v jednadvaceti letech 

cestovatelsky vyhořel. Uvědomil si, že blog už píše jen pro své sledující a původní záměr 

psaní vzal za své.  

Po návratu do Česka se ze své rodné Ostravy přestěhoval do Prahy a našel si zaměstnání. 

Zkusil si prodávat lístky do klubu či rozvážet pizzu, avšak ani tento „normální“ život jej 

nenaplňoval. Na batoh od Dennise dostával i po 2 letech od návratu z Indie komplimenty, a 

tak se rozhodl zkusit štěstí a batohy v Česku prodávat. Napsal e-mail Dennisovi a nechal si 

od něj za své poslední ušetřené peníze vyrobit a poslat 10 různých prototypů batohů a tašek, 

které sám navrhl. Původním plánem bylo zaplatit si e-shop, tam do vyprodání zásob výrobky 

nabízet, poté za vydělané peníze koupit další várku a stejný proces dokola opakovat. Tento 

způsob fungování mu však nakonec nepřišel udržitelný a upustil od něj. 

Spolupráce s Václavem Staňkem, potažmo značkou Vasky, začala o pár měsíců později. 

Tehdy si Matějčka firma Vasky vybrala jako potenciálního influencera pro své kožené boty 

a pozvala si jej na schůzku, na které mimo jiné dostal i příležitost prezentovat svou ideu 

Bagindu. Nápad se Staňkovi líbil, rozhodl se do něj investovat a značka Bagind tak v červnu 

2017 oficiálně spatřila světlo světa. První dva roky od založení ještě firma negenerovala 

skoro žádný zisk, avšak díky finanční podpoře Staňka bylo možné více investovat do 

reklamy a nakupovat výrobky do zásoby. V roce 2019 značka zaznamenala boom, kdy se 

prodalo přes 7 tisíc produktů. Od té doby se Lukáš Matějček již naplno věnuje každodennímu 

chodu a provozním záležitostem firmy.  

 

 
Obrázek 13: Taška Makey. Autor: Bagind Obrázek 12: Kabelka Moye v barvě Flamingo. 

Autor: Bagind 
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1.2. Cílové skupiny značky 

Největší cílovou skupinou značky Bagind jsou ženy ve věku 28–40 let. Právě ženy tvoří 

okolo 70 % všech zákazníků značky (Roklen24, 2020). Zákaznice v této cílové skupině 

kupují nejčastěji kabelky a tašky, jelikož je mají na každodenní nošení raději než batohy. 

Nejoblíbenější barvou z nabízených je růžová.   

Druhou hlavní cílovou skupinou jsou mladší lidé ve věkovém rozmezí 19–27 let. Jelikož 

v této věkové skupině není rozdíl mezi pohlavím nakupujících tak vysoký, velké oblibě se 

těší i batohy. Mladší lidé se také nebojí více experimentovat s barvami, a tak je zde velký 

zájem i o výrobky v modré nebo oranžové barvě. 

Mezi charakteristiky obou skupin patří zájem o módu, touha se trochu odlišit a ochota 

zaplatit za kvalitní zboží více peněz (pro sebe i pro blízké).  

1.3. SWOT analýza značky 

Silné stránky Slabé stránky 

- silný příběh 

- dobročinné aktivity 

- zakladatel Čech + návrhy v Česku 

- výrobky z neobvyklého druhu kůže 

(kozí) 

- ruční výroba 

- vzhled výrobků orientovaný na potřeby 

zákazníka i momentální trendy 

- komunikace se zákazníky 

- přehledný e-shop 

 

- vyšší pořizovací cena (cca 3 000 Kč za 

tašku či batoh) 

- dlouhá doručovací lhůta u některých 

výrobků (z důvodů koronavirové krize a 

dovozu zboží ze zahraničí) 

- málo prodejen/výdejních míst v ČR 

- absence výrobků z jiného materiálu než 

kůže 

Příležitosti Hrozby 

- expanze na další trhy (e-shop i kamenné 

obchody) 

- možnost velkého rozšíření nabídky 

(materiály, barvy, střihy, výrobky, 

oblečení) 

- otevření dalších prodejen/výdejních míst 

v ČR 

- spolupráce s dalšími výrobnami po světě 

- konkurence v oblasti kožených výrobků  

- konkurence v levnější cenové hladině 

(retailové řetězce s koženkovými 

výrobky) 

- logistické problémy se zbožím v případě 

další pandemie nebo jiných problémů 

 

Tabulka 1: SWOT analýza značky Bagind 

Mezi silné stránky Bagindu patří bezesporu silný příběh o vzniku značky, který slouží i jako 

určité odlišení od konkurence. Bagind díky němu „vystupuje z davu“. Stejně je  tomu u faktu, 
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že zakladatelem je mladý Čech. Značka však nespoléhá jen na svůj příběh. Pravidelně také 

daruje peníze na dobročinné účely (např. MOST ProTibet), takže zákazníci ví, že každým 

svým nákupem přispívají na dobrou věc. Předností Bagindu jsou i samotné výrobky, které 

jsou všechny ručně šity a jeden po druhém také kontrolovány, aby byla udržena jejich 

kvalita. Kůže má na rozdíl od syntetické koženky větší výdrž a jedná se o přírodní materiál. 

Výrobky jsou také přizpůsobeny potřebám zákazníkům – ačkoliv jsou vyráběny v Indii, 

navrhovány jsou v Česku, protože potřeby Čechů (potažmo Evropanů) na funkčnost a design 

výrobku se potřeb Indů liší. Webové stránky jsou funkční a pro zákazníka přehledné. 

Zákaznický servis se také dá považovat za silnou stránku značky, v chatu na sociálních 

médiích i na e-mailu se uživatel vždy dočká odpovědi do pár hodin. 

Jako jednu ze slabých stránek lze považovat vyšší cenu, za jednu tašku zákazník zaplatí 

zhruba 2,5–4,5 tisíce korun. Od začátku koronavirové krize se značka také potýká 

s nepravidelnými dodávkami zboží, takže místo standardní několikadenní lhůty museli (a 

stále musejí) někteří zákazníci na své zboží čekat i týdny, což může být problém zejména 

v případě, že výrobek objednávali jako dárek pro někoho jiného. Bagind má také pouze pět 

prodejen, kde si zájemci mohou zboží prohlédnout osobně. Lidé z Plzně nebo z jižních Čech 

tak musí do prodejen buď cestovat do Prahy, nebo zboží objednat z e-shopu a doufat, že jim 

bude vyhovovat. Jako slabou stránku můžeme považovat i to, že portfolio výrobků Bagind 

momentálně obsahuje pouze výrobky z kůže. To může odrazovat některé potenciální 

zákazníky – vegany, bojovníky za práva zvířat apod. 

Co se týče příležitostí, patří mezi ně otevření dalších vlastních nebo partnerských prodejen, 

aby si mohli zákazníci výrobky na vlastní oči prohlédnout na více místech v republice. 

Velkou příležitostí je také vstup na zahraniční trhy, který značka v letošním roce mimo jiné 

již plánuje. Dalším možnost, která se Bagindu naskýtá, je navázání spolupráce s novými 

výrobnami podobnými té v Indii. Značka by tak mohla mnohonásobně rozšířit portfolio, a 

to jak co se týče výrobků samotných, tak i v rámci způsobů zpracování či použitých 

materiálů (a vyhovět tak třeba i již zmíněným veganům). 

Mezi největší hrozby Bagindu patří zejména jeho konkurence v oblasti kožených výrobků i 

mezi koženkovými alternativami (obchody s fast fashion módou). Jeho hlavní konkurenti 

s koženými výrobky (viz podkapitola Hlavní konkurence níže) nabízejí podobnou škálu 

produktů za srovnatelné ceny, takže si zákazník může jeden konkrétní produkt (např. větší 

cestovní kabelu) porovnat u více značek a rozhodnout se na základě nejmenších detailů. 

Retailové řetězce s oblečením a doplňky navíc reagují na současné trendy mnohem rychleji 
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a jsou schopny vyprodukovat momentálně žádané zboží velmi rychle, v mnoha provedeních 

a za zlomek ceny oproti výrobě z kůže. Pro některé zákazníky tak může být v určitých 

životních situacích (například v případě ztráty příjmu kvůli koronavirové pandemii) 

rozhodovacím bodem právě cena a radši se uchýlí ke koupi levnější koženkové alternativy. 

Jednou z velkých hrozeb je i problém s dovozem zbožím z Indie, ať už z důvodu momentální 

pandemie, nebo kvůli jiným závažným problémům (případná obchodní válka, občanské 

nepokoje apod.) zpomalujícím nebo znemožňujícím výrobky do Česka dopravit. 

1.4. Hlavní konkurence 

Jako hlavní konkurenti byly vybrány dvě značky, a to Braasi Industry a Sajo – Jsem koza. 

1.4.1. Braasi Industry 

Braasi Industry je česká značka batohů, kterou v roce 2013 založili architekti a partneři 

Eliška Slámová a Šimon Brabec. Těm po přestěhování do Prahy chyběl na trhu nějaký 

praktický, avšak stylově vypadající batoh, který by mohli na své přesuny po městě používat. 

Šimon tak Elišce jeden ušil a po komplimentech od okolí se rozhodli začít tyto batohy 

vyrábět i komerčně. Na začátku jim batohy šila externí firma, po nějaké době ale vzali 

výrobu pod svá křídla (Forbes, 2021b).  

Všechny výrobky Braasi Industry jsou od roku 2018 vyráběny v pražských Holešovicích a 

na výrobu jsou používány primárně české materiály. Kromě Česka jsou výrobky prodávány 

v dalších 15 zemích na celkem 3 kontinentech – najdeme je například ve Finsku, Japonsku 

či Mexiku. 

Cílovou skupinou značky jsou především mladší lidé ve věkové kategorii 25-35, kteří hledají 

funkční, ale zároveň stylové batohy do města i do přírody. Navzdory tomu, že výrobky 

Braasi Industry nejsou z kůže, pro Bagind je tato značka konkurentem zejména kvůli 

podobné cenové hladině výrobků a podobné charakteristice cílové skupiny – mladší lidé, 

kteří se chtějí odlišit a hledají kvalitní, ale hezky vypadající batoh.  

1.4.2. Sajo – Jsem koza 

Sajo – Jsem koza je česká značka prodávající kožené výrobky šité na severozápadě Indie. 

Produkty jsou vyrobeny primárně z kozí kůže, v nabídce je však i pár kusů z kůže hovězí. 

V sortimentu lze najít tašky, kabelky, batohy i peněženky především v originální hnědé 

barvě. Na rozdíl od ostatních značek se Sajo neprezentuje žádným příběhem. 

Cílová skupina značky jsou lidé ve věku 25-40 let. Konkurencí pro Bagind je Sajo především 

v oblasti batohů a cestovních tašek.  
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1.5. Potenciální konkurence 

V rámci rešerší pro psaní této bakalářské práce jsem nalezla i značku Vepell. Rozhodla jsem 

se jí věnovat zde prostor zejména proto, že tato značka je svým příběhem i nabízeným 

portfoliem výrobků značce Bagind velmi podobná, a má proto potenciál stát se do budoucna 

jedním z hlavních konkurentů.  

Navzdory vysoké podobnosti obou značek však Vepell dále v BP zmiňován nebude, jelikož 

komparace v praktické části je zaměřena pouze na výše zmíněné současné hlavní 

konkurenty.  

1.5.1. Vepell  

Značka Vepell vznikla teprve v roce 2020 a jejím zakladatelem je Miroslav Jáně. První 

kožený batoh si Jáně přivezl v roce 2014 z Maroka, kde mu jej na tržnici prodal majitel 

místního stánku. Když batoh i po 5 letech po návratu z cest perfektně držel a lidé se Jáněho 

neustále ptali, kde jej koupil, rozhodl se začít stejně kvalitní výrobky vyrábět i u nás v Česku 

(Vepell, cit. 11. 4. 2021).  

Nabídka je zatím oproti ostatním značkám celkem úzká, avšak již teď v ní lze najít batoh, 

kabelky, peněženky a pásek, vše z hovězí kůže a dostupné až ve třech odstínech hnědé. 

Cílová skupina značky jsou především lidé ve věku 20-35 let. Vzhledem k prozatímnímu 

krátkému působení na trhu, omezené nabídce a nízkému povědomí o této značce zatím 

Vepell nepředstavuje pro Bagind velkou konkurenci, avšak značky jsou si v mnoha 

aspektech natolik podobné (příběh, výrobky, jejich názvy), že je zde šance, že se Vepell bude 

za nějakou dobu těšit stejné popularitě jako nyní Bagind. 
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2. Analýza komunikace hlavních konkurentů 

Tato kapitola je zaměřena na komunikaci dvou hlavních konkurentů Bagindu. U obou budou 

zmíněny všechny kanály a nástroje, které ke své online komunikaci využívají. Údaje 

uvedené u sociálních sítí jsou k 25. 4. 2021.  

2.1. Braasi Industry 

2.1.1. Webové stránky 

Webové stránky www.braasi.com slouží jako e-shop a značka zde zároveň píše i o svém 

příběhu, továrně a výrobním procesu. Web je jednoduchý, neobsahuje moc ikon, působí 

přehledně a je dostupný v české a anglické jazykové mutaci. Použitými barvami jsou černá 

a bílá, což jsou také barvy značky. Na první pohled působí značka jako volnočasová a 

ležérní.  

Domovské stránce jako první dominují velké fotografie šesti vybraných produktů. Při 

posunutí dolů se pak objeví produktové kategorie s ilustračními fotografiemi a odkazy na 

informace o holešovické továrně. V zápatí jsou další důležité odkazy včetně kontaktů, 

obchodních podmínek a odkazů na sociální sítě značky.  

 

 

Obrázek 14: Domovská stránka webu značky Braasi Industry. Zdroj: www.braasi.com  

http://www.braasi.com/
http://www.braasi.com/
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Hlavní menu je díky velikosti a druhu použitého fontu snadno rozpoznatelné a oddělené od 

zbytku textu. Jeho uspořádání je horizontální a primární rozdělení je podle produktových 

kategorií. Při prokliku do určitých kategorií (např. Doplňky) zde již není žádná další možnost 

filtrace výsledků. Popisky u jednotlivých produktů jsou stručné a zmiňují důležité parametry 

produktu. Fotografie produktů jsou jednotné a je zde také možnost 3D – batoh si lze pomocí 

kurzoru myši prohlédnout ze všech stran a otáčet si ho podle svého.  

1.1.1. Sociální média 

Braasi má své účty na celkem šesti sociálních sítích, jimiž jsou Facebook, Instagram, 

YouTube, TikTok, Tumblr a Pinterest. 

Facebooková stránka @braasiindustry byla založena v říjnu 2012 a sleduje ji cca 6,3 tisíc 

sledujících. Jsou zde uvedeny všechny kontaktní údaje i informace o značce. Příspěvky jsou 

zde v posledních měsících publikovány přibližně jednou týdně. Nejčastějším typem 

příspěvků jsou produktové fotografie. Informace o stránce jsou v angličtině, příspěvky jsou 

také přidávány primárně v anglickém jazyce. Popisky bývají kratší, většinou se jedná o délku 

okolo 70 znaků (s mezerami). 

 

Obrázek 15: Ukázka instagramového příspěvku značky Braasi. Zdroj: www.instagram.com  

Instagramový profil @braasi byl založen lednu 2014 a dnes má 11 tisíc sledujících. Jsou 

zde přidávány spíše lifestylové příspěvky s produkty. Popisky jsou také pouze v anglickém 

http://www.instagram.com/
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jazyce. Výběry (tzv. Highlights) na profilu jsou o fotografiích z výroby, výletech a výrobcích 

Braasi v přírodě.  

YouTube kanál Braasi Industry vznikl v červenci 2018, má 40 odběratelů a je zde 9 

veřejných videí. Ta jsou kratší délky, zpravidla okolo jedné minuty a méně. Čtyři nejnovější 

videa jsou reklamní spoty, které značka používá k propagaci na stejné platformě.  

Tiktokový účet @braasindustry vznikl únoru 2021. Momentálně ho už sleduje 640 

uživatelů a zatím zde bylo přidáno 18 příspěvků (stav k 25.4.2021). Informace v profilu jsou 

v anglickém jazyce, avšak videa i popisky k nim jsou v češtině. Odkaz na tento účet zatím 

Braasi nemá na svých webových stránkách, o jeho vzniku zatím značka informovala pouze 

na svém Facebooku.  

Tumblr účet Braasi Industry má 15 příspěvků a jedná se spíše o vizuálně neobvyklé 

fotografie nesouvisející s produkty značky. Údaje o vzniku stránky a nejnovější aktivitě 

Tumblr uživatelům nenabízí. 

Pinterestový profil @braasi má 1 425 fanoušků a značka zde má 4 nástěnky. Údaje o 

vzniku stránky a nejnovější aktivitě Pinterest uživatelům nenabízí. 

2.1.2. Mediální výstupy 

První mediální výstup o Braasi Industry v českých médiích vyšel v září 2014 v časopisu 

Glanc. Za celou dobu své existence má značka na svém kontě přes sto zmínek v médiích, 

mezi nimiž lze najít i tituly jako Forbes, Hospodářské noviny, JOY, Marianne či českou 

verzi Harper’s Bazaar. Značná část mediálních výstupů zmiňuje produkty jako tipy na různé 

příležitosti (do přírody, na Vánoce apod.).  

2.1.3. Placené formy propagace 

Co se týče placené propagace, Braasi používá reklamu pouze ve vyhledávací síti. Tu má 

navíc nastavenou pouze ve vyhledávači Google. Na sponzorovaném umístění se textový 

odkaz ukáže pouze při zadání frází „braasi“. Při zadání jiných frází jako „batoh do města“ 

nebo „kožený batoh“ se produkt ukáže na sponzorovaném umístění v sekci Nákupy, avšak 

již ne jako textový výsledek vyhledávání. Ve vyhledávači Seznamu reklama ve vyhledávací 

síti nastavena není, a to ani na klíčové slovo „braasi“. Obsah se zobrazí buď organicky, nebo 

vůbec.  

Influencer marketing značka zatím nevyužívá, avšak v nejbližší době s ním plánuje začít.  

2.1.4. E-mailový newsletter  

Značka Braasi v rámci své online komunikace nevyužívá e-mailový newsletter. 
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2.2. Sajo – Jsem koza 

2.2.1. Webové stránky 

Webové stránka www.jsemkoza.cz slouží jako e-shop značky. Dominantními barvami jsou 

bílá a černá. Doplňková barva je světle hnědá, což odpovídá barvě výrobků (ty jsou zatím 

prodávány ve třech různých odstínech hnědé). Web je dostupný v české, slovenské a polské 

jazykové mutaci. 

 
Obrázek 16: Domovská stránka webu značky Sajo. Zdroj: www.jsemkoza.cz 

Domovské stránce dominují produktové fotografie v cestovatelském duchu a pod nimi lze 

najít dva carousely17 s nejnovějšími a nejprodávanějšími produkty. V neposlední řadě je zde 

úryvek z příběhu značky lákající na celé přečtení. V záhlaví webu jsou povinné údaje, hlavní 

kategorie a odkazy na sociální média. Horizontální menu se rozkládá skoro po celé šíři 

rozložení stránky a stejně jako u Braasi Industry je rozděleno podle produktových kategorií. 

Po prokliku do kategorie zde již není další možnost filtrování hledaných produktů. 

Produktové fotografie jsou sjednocené, výrobek je nafocen z několika úhlů a u některých 

jsou i lifestylové fotografie z venkovního prostředí.  

2.2.2. Sociální média 

Značka Sajo využívá Facebook, Instagram a YouTube. 

Facebooková stránka @jsemkoza.cz byla založena v listopadu 2017 a dnes ji sleduje 2,8 

tisíc lidí. Značka zde komunikuje pouze v českém jazyce. Jsou zde uvedeny všechny 

 
17 Carousel je rotující prvek webu, kdy je na jednom místě na stránce prezentováno více objektů. Objekty rotují 

buď samy v určitých intervalech, nebo lze zobrazit další objekt manuálně kliknutím.   

http://www.jsemkoza.cz/
http://www.jsemkoza.cz/
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kontaktní údaje i informace o značce. Na stránce lze také nalézt funkční sekci Obchod. Nové 

příspěvky jsou přidávány jednou za týden až čtrnáct dní a většinou se jedná o produktové 

fotografie. Na každé fotografii je produkt označen (souvisí se sekcí Obchod), takže zákazníci 

nemusí výrobek hledat na webu podle vzhledu. Průměrná délka popisku je 85 znaků (s 

mezerami). 

Instagramový profil @jsemkoza byl založen v listopadu 2017, první příspěvek byl však 

přidán až o půl roku později v dubnu 2018. Navzdory tomu, že značka na profilu aktivně 

komunikuje, má zde ani ne 500 sledujících. Všechny příspěvky i popisky jsou stejné jako na 

Facebooku. Funkci Obchod využívá značka i na Instagramu, tam však produkty 

v příspěvcích neoznačuje. Výběry na profilu jsou zaměřeny na produkty a již zmíněnou sekci 

Obchod. Průměrná míra zapojení je 3,08 %.  

YouTube kanál Jsem Koza vznikl teprve v březnu 2021 a zatím jsou na něm pouze dvě 

propagační videa, která značka publikovala i na svá ostatní sociální média. 

 
Obrázek 17: Ukázka facebookového příspěvku značky Sajo s funkcí Obchod. Zdroj: www.facebook.com  

 

  

http://www.facebook.com/
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2.2.3. Mediální výstupy 

O značce od začátku její existence zatím nevyšel žádný mediální výstup. 

2.2.4. Placené formy propagace 

V rámci placené propagace využívá Sajo reklamu v obsahové i vyhledávací síti, a to jak na 

Googlu, tak na Seznamu. Co se týče vyhledávací sítě, odkaz na sponzorovaném umístění se 

v případě Googlu ukáže pouze při zadání fráze „kožený batoh“ nebo jiných frází 

obsahujících slovo „koza“. Při zadání frází „sajo“ či „kožená brašna“ se reklama neobjeví, 

ačkoliv se v tomto případě jedná o název značky a jednu z hlavních produktových kategorií. 

Ve vyhledávači Seznamu se odkaz na sponzorovaném umístění ukáže pouze při zadání fráze 

„jsem koza“. Při dalších frázích se odkazy ukážou buď organicky, nebo vůbec.  

Reklamu v obsahové síti má značka nastavenou skrze platformy GoogleAds i Seznam 

Reklama. Na obou platformách využívá remarketing a reklamy jsou nejčastěji v bannerovém 

nebo kombinovaném formátu (text a vizuál). 

Značka také využívá placenou propagaci na Facebooku i Instagramu. V případě obou 

platforem se jedná o bannery pevné příspěvky zobrazované na hlavní stránce. Cílení je zde 

nastaveno na ženy starší 18 let, jejichž jazykem je čeština a primární lokalitou je Česká 

republika. 

Influencer marketing ani PR články značka Sajo zatím nevyužívá. 

2.2.5. E-mailový newsletter 

Sajo má i svůj vlastní newsletter. Ten odesílá uživatelům do e-mailových schránek 

maximálně jednou měsíčně a informuje zde o slevových akcích, nových produktech a dalších 

novinkách o značce. Vizuál newsletteru barevně i stylem ladí ke značce. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Metodologie 

V praktické části této bakalářské práce bude použita deskripce, kvalitativní obsahová 

analýza a komparace.  

Deskripce bude využita zejména při prvotním popisu všech komunikačních kanálů či 

nástrojů, které značka Bagind v online prostředí ke své komunikaci v Česku využívá.  

Následně bude použita kvalitativní obsahová analýza. Ta je vhodnější při menším počtu 

zkoumaného mediálního obsahu. Oproti kvantitativní obsahové analýze jde kvalitativní 

analýza při zkoumání daného obsahu více do hloubky a není nutné zpracovávat větší 

množství textů (Scherer in Schulz, 2004, s. 29). Tato analýza bude použita ke zkoumání 

webových stránek značky, vybraných příspěvků ze sociálních sítí a vybraného e-mailového 

newsletteru.  

Jako poslední bude použita komparace (srovnání), která bude použita v diskuzi o zjištěných 

výsledcích. V rámci komparace jsou porovnávány dva či více zkoumaných prvků a 

z výsledků jsou poté tvořeny závěry. Komparaci předchází buď pozorování, popis nebo 

měření (Lorenc.info, cit. 16. 4. 2021). Předmětem srovnání v této práci bude online 

komunikace Bagindu a jeho dvou hlavních konkurentů, již zmíněných značek Braasi 

Industry a Sajo. 

Materiály, které budou použity k deskripci kanálů a nástrojů online komunikace Bagindu, 

nejsou časově ohraničené. Vzhled webu, e-mailový newsletter i vybrané příspěvky ze 

sociálních sítí zpracovávané v obsahové analýze i v komparaci budou z časového období 

leden–březen 2021.  

Hlavním cílem praktické části je analyzovat online komunikaci značky Bagind, zjistit, zda 

značka komunikuje konzistentně, poté identifikovat prostor pro možné zlepšení a následně 

navrhnout způsoby pro vylepšení komunikace. Jelikož je příběh Bagindu důležitou součástí 

positioningu celé značky(viz podkapitola SWOT analýza značky), pozornost bude v průběhu 

analýzy věnována i jemu.  

 

Na základě cílů práce jsem si stanovila výzkumnou otázku: 

VO: Je online komunikace značky Bagind konzistentní skrze využívané kanály a nástroje? 
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2. Analýza online komunikace 

2.1. Využívané kanály a nástroje 

2.1.1. Webové stránky 

Webové stránky www.bagind.cz slouží jako e-shop i jako zdroj informací o značce jako 

takové. Lze zde najít její příběh, seznam prodejen i informace o dobročinných aktivitách, na 

kterých se podílí. Současný vzhled webu byl veřejnosti představen na konci roku 2020 a 

jednalo se o první velký redesign od vzniku značky.  

 

Obrázek 18: Domovská stránka webu značky Bagind. Zdroj: www.bagind.cz 

Součástí webu je i blog. Ten vznikl společně s redesignem webu a první článek zde vyšel 

31.prosince 2020. Publikované texty se zaměřují především na praktické tipy, náhled do 

zákulisí Bagindu a také cestovatelská dobrodružství Lukáše Matějčka.  

http://www.bagind.cz/
http://www.bagind.cz/
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2.1.2. Sociální média 

O komunikaci značky Bagind se stará devítičlenný tým v marketingové agentuře Inhubo, 

což je jedna ze společností Václava Staňka. 

Facebooková stránka @bagindbackpacks vznikl v dubnu 2017, tedy dva měsíce před 

oficiálním založením značky, a dnes má přes 20 tisíc sledujících (stav v 13.4.2021). Jsou zde 

uvedeny všechny kontaktní údaje i informace o značce a je zde funkční sekce Obchod. 

Nejčastějším typem příspěvků jsou fotografie, avšak jsou zde občas přidávány i videa či 

odkazy na články, které o značce vyšly. Celá stránka i všechny její příspěvky jsou pouze 

v českém jazyce. Ty vycházejí poměrně často, zhruba jednou za 2–3 dny. Popisky mají 

většinou délku okolo 300 znaků (s mezerami).  

Instagramový profil @bagind_cz vznikl v květnu 2017 a má 13,7 tisíc sledujících. 

Příspěvky přidávané zde jsou z naprosté většiny obsahem i popiskem identické těm 

z Facebooku, občas je však zvolena odlišná fotografie. Najdou se však i příspěvky, které 

jsou pouze na Instagramu nebo pouze na Facebooku. Bagind zde také používá sekci Obchod 

a zároveň i novou formát s názvem Průvodce, který slouží pro vytvoření užitečných kolekcí 

obsahu z Instagramu (lze tak vytvořit v podstatě články, které odkazují na konkrétní 

příspěvky). Výběry profilu jsou tematicky rozmanité, od nových kolekcí a seznamu prodejen 

až po příspěvky spokojených zákazníků nebo zajímavosti o Lukáši Matějčkovi. Průměrná 

míra zapojení uživatelů je 0,7 %.  

YouTube kanál Bagind vznikl v listopadu 2017, má 95 odběratelů a je zde 39 veřejných 

videí (stav k 18.4.2021). Ta jsou kratší délky, většina z nich má zhruba 15 sekund. Tento 

formát je vhodný pro placenou reklamu před videi na YouTube. Na kanále jsou nejčastěji 

produktová videa představující nové kolekce. 

LinkedInový profil Bagind má 311 sledujících. Úvodní informace o značce jsou v češtině 

i v angličtině, avšak popisky k publikovaným příspěvkům jsou pouze v češtině. Na 

LinkedInu byl Bagind dlouho neaktivní a nové příspěvky znovu začal přidávat až letos 

v únoru po zhruba devítiměsíční odmlce. Přidávaný obsah je zde odlišný od všech 

předchozích sociálních médií a dá se popsat jako PR obsah – příspěvky nejsou o nových 

produktech, ale o mediálních výstupech a dobročinných aktivitách. 
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Obrázek 19: Ukázka linkedInového příspěvku značky Bagind. Zdroj: www.linkedin.com  

Pinterestový profil @bagind_backpacks má navzdory své poměrně bohaté aktivitě pouze 

7 fanoušků. Značka má zde tematických 11 alb. Údaje o vzniku stránky a nejnovější aktivitě 

Pinterest uživatelům nenabízí. 

2.1.3. Mediální výstupy 

První mediální výstup o Bagindu vyšel v listopadu 2018 na webu Lidovky.cz18, na 

Slovensku vyšel první článek v dubnu 2019. K 12.4.2021 vyšlo více než 250 mediálních 

výstupů, kde byla značka jakkoliv zmíněna – více než polovina je však ve spojitosti 

s Václavem Staňkem a Vaskami. Článků ryze o Bagindu nebo Lukáši Matějčkovi je zhruba 

 
18 https://www.lidovky.cz/relax/design/z-indie-do-prahy-batohum-z-kozi-kuze-se-venuji-po-praci-

nevydrzim-nedelat-nic.A181018_154524_ln-bydleni_ape  

http://www.linkedin.com/
https://www.lidovky.cz/relax/design/z-indie-do-prahy-batohum-z-kozi-kuze-se-venuji-po-praci-nevydrzim-nedelat-nic.A181018_154524_ln-bydleni_ape
https://www.lidovky.cz/relax/design/z-indie-do-prahy-batohum-z-kozi-kuze-se-venuji-po-praci-nevydrzim-nedelat-nic.A181018_154524_ln-bydleni_ape
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100. Nejčastějším tématem článků a rozhovorů je vznik a příběh značky, avšak Bagind skrze 

média informuje i o nových kolekcích. Mezi média, která Bagind zaujal, patří například 

Forbes, Hospodářské noviny, Deník nebo servery iDnes.cz, mediaguru.cz a novinky.cz.  

2.1.4. Placené formy propagace 

V rámci placené propagace využívá Bagind reklamu v obsahové i vyhledávací síti. Reklamu 

ve vyhledávací síti má značka nastavenou jak ve vyhledávači Google, tak Seznam.cz. Odkaz 

na stránku na sponzorovaném umístění se v případě Googlu ukáže při zadání frází jako 

„bagind“, „kožený batoh“, „kožená peněženka“, „taška kozí kůže“ i „vosk na kůži“. Na 

Seznamu se reklama ve vyhledávání objeví po zadání stejných klíčových frází. 

Reklamu v obsahové síti má značka nastavenou skrze platformy GoogleAds i Seznam 

Reklama. Na obou platformách využívá remarketing a reklamy jsou nejčastěji v bannerovém 

nebo kombinovaném formátu (text a vizuál), občas se však reklama ukáže i v takzvaném 

formátu Branding (viz Obrázek 20 níže). 

 

Obrázek 20: Reklama značky Bagind v obsahové síti ve formátu Branding. Zdroj: www.mapy-in.pocasi.cz 

Placenou propagaci Bagind využívá i na Facebooku a Instagramu. Na obou platformách se 

sponzorované příspěvky objevují ve formě pevných příspěvků, které uživatelé vidí na hlavní 

zdi, na Instagramu se navíc zobrazují i ve formě příběhů. Cílení je nastaveno na ženy starší 

18 let, mezi jejichž zájmy patří cestování, kabelky, kůže a batohy a primární lokalitou je 

Česká republika.  

Influencer marketing využívá značka v omezené míře, PR články zatím nevyužívá.  

http://www.mapy-in.pocasi.cz/
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2.1.5. E-mailový newsletter 

V rámci své komunikace využívá Bagind i newsletter, který příjemcům chodí do e-

mailových schránek 1-2 týdně v nepravidelných intervalech. Newslettery chodí v jednotné 

vizuální šabloně a korespondují s barvami a stylem značky. Ačkoliv webové stránky 

Bagindu prošly změnou vzhledu již na konci prosince 2020, newsletter se vizuální obměny 

dočkal až v polovině března. Šablona byla lehce pozměněna, avšak hlavní znaky byly 

ponechány.  

Nejčastějším sdělením newsletteru bývají akce (například doprava nebo vyražení iniciál 

zdarma) nebo představení nových kolekcí. Na konci je uvedena vždy i mapa s prodejnami a 

odkaz na web, Facebook a Instagram. 

Newslettery Bagindu jsou hromadně rozesílány prostřednictvím online služby MailChimp. 
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2.2. Obsahová analýza vybraného obsahu 

Součástí obsahové analýzy bude podrobnější zaměření na web, e-mailový newsletter a 6 

vybraných příspěvků z Facebooku a Instagramu. Použity budou ty příspěvky, které byly 

publikovány ve stejné formě na obě sociální média. Data o míře zapojení budou zmíněny jak 

o Facebooku, tak o Instagramu.  

2.2.1. Webové stránky 

Web je přehledný a je laděn do barev značky – bílé, černé a světle hnědé (okrové). Menu má 

horizontální uspořádání, je přes celou šířku obrazovky a uprostřed mu dominuje logo 

značky. To také slouží jako vizuální předěl mezi levou stranou menu s kategoriemi produktů 

a pravou stranou menu odkazující na obecnější informace o značce (sekce O nás, Prodejny, 

Kontakt apod.).  

Celkově jsou webové stránky přehledné a vizuálně jednoduché. Zajímavostí je také 

kategorie Unikáty. Tam značka nabízí výrobky, které se svým vzhledem odlišují od 

standardu (jiný odstín kůže, propálené fleky na kůži, vyražené iniciály), a nabízí je za 

sníženou cenu. U každého Unikátu je zmíněný i daný prvek, který jej od ostatních odlišuje. 

Zajímavý na této kategorii je nejen název, který se snaží z určitého nedostatku nebo 

odlišnosti udělat přednost, ale také záměr tyto kusy nevyhazovat a najít jim majitele. 

Celá domovská stránka je v podstatě vizuální znázornění všech kategorií z menu. Ty jsou 

vždy doplněny o ilustrační obrázek. Hned na začátku stránky je fotografie lákající na 

nejnovější kolekce, pod tím se nachází carousel s doporučenými produkty a další odkazy na 

produktové kategorie. Kromě toho je zde i odkaz na blog, příběh značky i sekce Péče o 

Bagind, kde je vysvětleno, jak se o produkty správně starat. V zápatí stránky jsou všechny 

další náležitosti (obchodní podmínky, reklamační řád, informace o zpracování osobních 

údajů) a odkazy na vybraná sociální média. Je zde odkaz na Facebook, Instagram a Youtube, 

avšak odkazy na LinkedIn a Pinterest chybějí. 

Při prokliku do určitých produktových kategorií menu (např. Batohy) se zobrazí vertikální 

menu s možností filtrování výsledků na základě pohlaví budoucího majitele, objemu 

výrobku a barvy. Tam je také první nedostatek – nelze vyfiltrovat více barev naráz. Pokud 

si tedy chce zákazník zobrazit pouze hnědou a černou kolekci (bez růžové), je třeba 

prohlédnout si je zvlášť.  

Další nedostatek je ve funkci „Seřadit od“. Při výběru seřazení „Nejstarší“ se výrobky 

neukazují chronologicky podle toho, kdy byly do nabídky přidány. Obrázek 21 zobrazuje 
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prvních 6 pozic po zvolení seřazení od nejstaršího výrobku v sekci Batohy. Headley a Rollin 

skutečně jsou první výrobky, které začal Bagind nabízet, batohy Velkey a Origo však byly 

uvedeny na trh až v červnu 2019. Před nimi bylo představeno ještě několik dalších kousků, 

mezi nimi například Maley, Modley nebo Lalita. Ani jeden z nich se však v úvodní šestici 

nenachází, toto konkrétní seřazení tedy v této ani v dalších produktových kategoriích 

nefunguje správně.  

 

Obrázek 21: Ukázka hnědé kolekce v sekci Bahoty v seřazení od nejstaršího. Zdroj: www.bagind.com  

Co se týče celkového zobrazení výrobků na e-shopu, jsou vždy vyobrazeny stejně – samotný 

produkt na světlém pozadí. Vizuálně jsou sjednocené, pouze v růžové kolekci Flamingo se 

odstíny barvy některých produktů liší (viz Obrázek 22 níže), což je také třetím nalezeným 

nedostatkem. Rozdíl v barvách může být pro návštěvníky webu, a tedy i potenciální 

zákazníky, poněkud matoucí. 

http://www.bagind.com/
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Obrázek 22: Rozdíly v odstínech růžové barvy u fotografií produktů Bela a Mala z kolekce Flamingo. Zdroj: 

www.bagind.cz 

Popisky u jednotlivých produktů jsou stručné a zmiňují důležité parametry produktu – mimo 

rozměry a objem výrobku například i jeho hmotnost. Dále je vždy uveden krátký odstavec 

představující daný produkt a informace o tom, jak se kůže ze začátku nošení chová. U každé 

položky je navíc i možnost personalizace v podobě vyražení vlastních iniciál.  

 

 

 

  

http://www.bagind.cz/
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2.2.2. Sociální média 

Vybrané příspěvky jsou převzaty z Instagramu (z důvodu velikosti formátu), vždy se však 

jedná o příspěvek, který byl ve identickém znění publikován i na Facebooku. Náhodně bylo 

vybráno celkem 8 příspěvků, ty jsou řazeny chronologicky a uvedená data jsou k 23. 4. 2021. 

Vybrány nebyly soutěžní příspěvky, jelikož je zde očekávaná větší míra zapojení uživatelů.  

1. Příspěvek – 13. ledna 2021 

 

Obrázek 23: Příspěvek na instagramovém profilu Bagind z 13. 1. 2021. Zdroj: www.instagram.com  

Formát příspěvku fotografie 

Typ příspěvku marketingový 

Míra zapojení 0, 91 % (IG), 0,59 % (FB) 

Také publikováno Facebook 

 

Příspěvek z poloviny ledna je zaměřen na batoh Headley, jeden z prvních výrobků, které 

začal Bagind nabízet. Jedná se o marketingový příspěvek se „storytellingem“ o vzniku 

značky a její souvislosti s tímto batohem.  

Fotografie je z oficiálního produktového focení, stejný vizuál je uveden i na webu u 

samotného produktu a občas bývá použit i v newsletterech jako ilustrační fotografie. 

Příspěvek byl ve stejném znění publikován také na Facebook. Míra zapojení na Facebooku 

byla 0,59 %, na Instagramu pak 0,91 %.  

http://www.instagram.com/
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2. Příspěvek – 14. ledna 2021  

 

Obrázek 24: Příspěvek na instagramovém profilu Bagind z 14. 1. 2021. Zdroj: www.instagram.com 

Formát příspěvku fotografie 

Typ příspěvku PR 

Míra zapojení 2,13 % (IG), 7,2 % (FB), 1,27 % (LI) 

Také publikováno Facebook, LinkedIn, neswletter, článek na blogu, 

Instagram Lukáše Matějčka 

 

Příspěvek s Lukášem Matějčkem a Janou Ďáskovou Neborákovou informuje o čtvrt 

milionovém daru Bagindu pro organizaci MOST ProTibet. Tato skutečnost byla značkou 

komunikována také na Facebooku a LinkedInu, patřil jí samostatný newsletter a byl o ní 

sepsán článek i na blog. Fotografie byla vždy stejná, popisek se například na LinkedInu 

trochu lišil – byl kratší, bez emotikonů a méně založen na emocích. Článek na blogu navíc 

představuje více do hloubky i samotný MOST ProTibet a popisuje, jak Bagind organizaci 

podpořil už v minulých letech. O čtvrt milionovém příspěvku informoval i sám Lukáš 

Matějček na svém soukromém instagramovém profilu, ač s použitím jiného vizuálu. 

http://www.instagram.com/
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Zpráva o této dobročinné aktivitě zaujala na sociálních sítích značky o poznání více 

sledujících. Na Instagramu byla míra zapojení u příspěvku 2,13 %, na Facebooku pak přes 

7,2 % a na LinkedInu 1,27 %. V případě Facebooku je míra zapojení o tolik větší z toho 

důvdu, že příspěvek byl navíc sponzorován, aby jej vidělo co nejvíce uživatelů. 
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3. Příspěvek – 28. ledna 2021 

 

Obrázek 25: Příspěvek na instagramovém profilu Bagind z 28. 1. 2021. Zdroj: www.instagram.com 

Formát příspěvku video 

Typ příspěvku marketingový 

Míra zapojení 15,56 % (IG), 1,35 % (FB) 

Také publikováno Facebook, YouTube, neswletter, tisková zpráva v médiích, 

LinkedIn (PR forma), článek na blogu (PR forma) 

 

Novou dámskou kolekci se třemi novými výrobky uvedl značka na konci ledna. Cílem 

tohoto marketingového příspěvku je představit uživatelům všechny nové výrobky, ukázat 

jim je jinak než jen nafocené ve studiu a motivovat tak k jejich koupi.  

Kromě několika příspěvků na Instagramu a Facebooku publikoval Bagind video i na svůj 

YouTube kanál, kde se v rámci placené propagace zobrazovalo jako videoreklama. Na 

Instagramu má příspěvek díky placené propagaci míru zapojení 15,56 %. Informace o nové 

kolekci (i pánské, která byla představena zároveň s tou dámskou) vyšla i jako tisková zpráva, 

která zajistila mediální výstup například online magazínu v Lifestylenews.cz19.  

Kolekce byla zmíněna i na LinkedInu, kde byl příspěvek koncipován jako PR obsah a byl 

zaměřen především na lokaci, kde se spot natáčel – pražský sdílený prostor Opero. Příspěvek 

pak odkazoval na článek na blogu o tom, jak produktové fotografie a další obsah na sociální 

média vznikal v minulosti. 

Dámské kolekci byl ve stejný den věnován i celý newsletter, kde byly nové produkty 

představeny ve všech třech barevných variantách, ve kterých je značka nabízí.  

 
19 https://lifestylenews.cz/zaujalo-nas-69/  

http://www.instagram.com/
https://lifestylenews.cz/zaujalo-nas-69/
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4. Příspěvek – 6. února 2021 

 

Obrázek 26: Příspěvek na instagramovém profilu Bagind z 6. 2. 2021. Zdroj: www.instagram.com 

Formát příspěvku fotografie 

Typ příspěvku PR 

Míra zapojení 1, 81 % (IG), 0,4 % (FB), 1,59 % (LI), 12,43 % (IG-LM) 

Také publikováno Facebook, LinkedIn, Instagram Lukáše Matějčka 

 

V únoru byl na sociálních sítích zveřejněn příspěvek s odkazem na rozhovor Lukáše 

Matějčka pro business magazín Forbes20. Tento příspěvek si vysloužil míru zapojení 1,81 % 

na Instagramu, a to bez placené propagace. Stejnou upoutávku na článek zveřejnila značka 

také na Facebooku a v trochu jiném znění ina LinkedInu.  

Použitá fotografie s Lukášem Matějčkem a batohem Velkey vznikla již na podzim 2019 

v rámci kampaně Bag to School a od té doby je často používána v mediálních výstupech o 

značce.  

Tuto fotografii s odkazem na článek použil i sám Lukáš Matějček na svém osobním 

instagramovém profilu, kde míra zapojení u příspěvku dosáhla 12,43 %.   

 
20 https://forbes.cz/dobrodruh-podnikatel-kozene-vyrobky-z-indie-dostal-uz-matejcek-k-desetitisicum-cechu/  

http://www.instagram.com/
https://forbes.cz/dobrodruh-podnikatel-kozene-vyrobky-z-indie-dostal-uz-matejcek-k-desetitisicum-cechu/
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5. Příspěvek – 18. února 2021 

 

Obrázek 27: Příspěvek na instagramovém profilu Bagind z 18. 2. 2021. Zdroj: www.instagram.com  

Formát příspěvku fotografie 

Typ příspěvku PR 

Míra zapojení 2,06 % (IG), 0,6 % (FB) 

Také publikováno Facebook 

 

Na svém Instagramu a Facebooku má značka i rubriku nazvanou People of Bagind, kde 

představuje sledujícím některé ze svých zaměstnanců. Momentálně již bylo v rámci této 

rubriky představeno 11 nepostradatelných členů Bagindu z různých oblastí firmy. Lidé tak 

mají možnost nahlédnout do zákulisí firmy a seznámit se tak s ní osobněji. 

Příspěvek s Beatou měl míru zapojení na Instagramu přes 2 %, což je více než celkový 

průměr značky. Příspěvek byl zveřejněn i na Facebooku, tam však nezaujal tolik sledujících.  

People of Bagind vzniklo v červnu 2020 a lidé byli představováni první a poslední týden 

v měsíci. Zaměstnanci jsou vyfoceni ve svém pracovním prostředí, popisek je pak kromě 

jejich pracovní náplně věnován i koníčkům a nejoblíbenějšímu výrobku z portfolia Bagind. 

Tuto rubriku má značka pouze na Facebooku a Instagramu, koncept sám o sobě má však 

velký potenciál pro další využití například v employer brandingu.  

http://www.instagram.com/
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6. Příspěvek – 2. března 2021 

 
Obrázek 28: Příspěvek na instagramovém profilu Bagind z 2. 3. 2021. Zdroj: www.instagram.com 

Formát příspěvku fotografie 

Typ příspěvku PR 

Průměrná míra zapojení 0,98 % (IG), 0,53 (FB), 10,3 % (IG-LM) 

Také publikováno Facebook, LinkedIn, blog na webu, Instagram Lukáše 

Matějčka 

 

Příspěvek zobrazující Lukáše Matějčka na vrcholu ekvádorské sopky byl jedním ze série 

nazvané Zápisky z cest. Matějček, vášnivý cestovatel, se v polovině letošního února vydal 

na cestu do Jižní Ameriky, a jelikož je stále hlavní tváří značky, určitá část obsahu na 

sociálních sítí Bagindu je o něm.  

Příspěvky s Lukášem Matějčkem na sociálních sítích Bagindu jsou již skoro jen v rámci PR. 

Dříve, v začátcích značky, byl Matějček i modelem při focení nových kolekcí. Již nějakou 

dobu se však v této roli neobjevuje a je prezentován nikoliv jako ten, kdo stojí před 

objektivem, ale jako ten, kdo stojí za celou úspěšnou značkou. 

Zápisky z cest jsou vyprávění cestovatelských zážitků z jeho vlastního pohledu. Kromě 

krátkých útržků publikovaných na sociální sítě vycházejí i jako článek na blog Bagindu. 

http://www.instagram.com/
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Celou svou cestu na svých profilech prezentuje i sám Matějček. Tento konkrétní příspěvek 

na jeho Instagramu dosáhl míry zapojení 10,3 %, na Instagramu značky pak 0,98 %.    
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7. Příspěvek – 4. března 2021 

 

Obrázek 29: Příspěvek na instagramovém profilu Bagind z 4. 3. 2021. Zdroj: www.instagram.com 

Formát příspěvku fotografie 

Typ příspěvku marketingový 

Míra zapojení 1,4 % (IG), 0,25 % (FB) 

Také publikováno Facebook, newsletter, LinkedIn (PR forma) 

 

Příspěvek evokující jarní období informuje o dvou hlavních věcech, a to o Mezinárodním 

dni žen a akci s limitovanou edicí plátěnek připravenou právě pro tento den. Ačkoliv je 

příspěvek vzhledem k druhému odstavci o historii Dne žen i edukační a dal by se tak z části 

považovat i za PR obsah, primárně se v případě této instagramové verze jedná o 

marketingový typ obsahu. Jeho hlavním cílem je informovat sledující (především tedy 

dámskou část) o tematickém dárku k objednávce vybraných výrobků.  

Stejný příspěvek byl publikován i na Facebook. Vizuál byl použit i na LinkedIn, kde se 

sdělení neslo v PR duchu – informace o složení zaměstnanců firmy podle pohlaví, vysvětlení 

aktivity s plátěnkami a celkový přístup značky k ženám (vzhledem k tomu, že tvoří primární 

cílovou skupinu). O této akci zpravoval Bagind své zákazníky i ve svém newsletteru, kde 

mimo jiné kromě vizuálu plátěnky prezentoval i produkty, na které se akce vztahuje.  

http://www.instagram.com/
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8. Příspěvek – 15. března 2021 

 

Obrázek 30: Příspěvek na instagramovém profilu Bagind z 15. 3. 2021. Zdroj: www.instagram.com 

Formát příspěvku video 

Typ příspěvku Marketingový, PR 

Míra zapojení 0,4 % (IG) 

Také publikováno Facebook, newsletter, tisková zpráva v médiích 

 

Video z poloviny března bylo publikováno v rámci minisérie #PROLEPSIATMOS a bylo 

součástí kampaně představující novou tmavomodrou kolekci zvanou Atmos. V rámci 

#PROLEPSIATMOS sdílela značka na svém Facebooku a Instagramu tipy na maličkosti, 

které mohou pomoct zlepšit náladu v našem okolí. Značka tak reagovala na všeobecnou 

únavu lidí z nekončící pandemie. Součástí této kampaně byla také soutěž a tematické GIFy 

v Instagram Stories. 

http://www.instagram.com/
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Ačkoliv cílem #PROLEPSIATMOS bylo zlepšit náladu ve společnosti, nedá se tento 

příspěvek (ani celá tato minisérie) považovat čistě za PR obsah. Vzhledem k tomu, že 

v každém příspěvku byl na první fotografii zřetelně viditelný produkt z nové kolekce a občas 

byl v popisku i zmíněn, jedná se spíše o obsah „smíšený“ – tedy PR s přesahem do 

marketingu.  

Tento konkrétní příspěvek se objevil pouze na Instagramu, #PROLEPSIATMOS však 

probíhalo i na Facebooku. Co se týče samotné tmavomodré kolekce, byl jí věnován jeden 

celý newsletter a byla také rozeslána tisková zpráva do médií. 

  



 

 

57 

2.2.3. E-mailový newsletter 

Vybraný newsletter je z 18. března 2021 a v předmětu je nazván „Pssst, už jste to 

slyšeli?         “. Jedná se o první newsletter v nové šabloně – je zde nově použito pouze 

bezpatkové písmo a hnědá barva tlačítek je světlejší. Značka tak učinila ve snaze vizuálně 

sjednotit svou komunikaci poté, co na konci prosince 2020 představila nové webové stránky.  

Na použitých fotografiích jsou výrobky pouze v originální hnědé barvě. Fotografie produktů 

jiných barev celkově bývají v newsletterech Bagindu používány spíše výjimečně (kromě 

představování nových barevných kolekcí). Fotografie výrobků v hnědé barvě byly 

dominantní i v lednovém newsletteru představujícím novou dámskou kolekci, ačkoliv byly 

výrobky představeny i v černé variantě Sirius a růžové Flamingo. 

Je zde hromadné úvodní oslovení příjemců a následuje samotný obsah sdělení. Hlavním 

tématem tohoto newsletteru je doprava zdarma, která má za cíl přimět příjemce zakoupit si 

nějaký z produktů. Jednalo se o první „slevovou“ akci od představení v té době poslední 

kolekce, tmavomodré Atmos. Ta byla představena 10. března. 
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Newsletter je stručný, poutavý a vizuálně jednoduchý. Fotografie díky vyobrazeným 

produktům podporují sdělení. Newsletter také neobsahuje moc textu, a proto příjemci 

nezabere moc času k přečtení (přibližně do jedné minuty).  

Informace o dopravě zdarma byla komunikována také na Facebooku a Instagramu, tam byly 

pro změnu použity vizuály výrobků z kolekce Atmos, jelikož se té chvíli jednalo o 

nejnovější, a tedy i nejžádanější kolekci.  
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3. Diskuze nad zjištěnými výsledky 

Webové stránky značky Bagind jsou sjednocené vizuálně i obsahově a díky přehlednému 

menu jsou pro potenciálního zákazníky atraktivní. Byly zde však nalezeny i určité 

nedostatky.  

Prvním z nich bylo nefunkční řazení nabízených produktů od nejstaršího po nejnovější. 

Vzhledem k tomu, že lidé mnohem častěji řadí produkty v nabídce podle jiných kritérií 

(například od nejlevnějšího) a v naprosté většině případů ani sami neví, v jakém pořadí byly 

výrobky Bagindu postupně uváděny na trh, nemá tento nedostatek na potenciálního 

zákazníka v podstatě žádný negativní vliv.  

Dále zde byla nalezena nemožnost vyfiltrovat si v rámci jedné produktové kategorie více 

než jednu barvu výrobků naráz. Tato skutečnost nijak neovlivňuje funkčnost webu, avšak 

pro některé zákazníky se může jednat o potenciální nepříjemnost již na začátku nákupního 

procesu. Jinak však jsou ostatní, pro zákazníka mnohem důležitější možnosti filtrace a řazení 

plně funkční.  

Posledním nedostatkem nalezeným na webu byla nesjednocená barva výrobků v růžové 

kolekci Flamingo – dva z produktů byly oranžovější než ostatní. To může zákazníka donutit 

přemýšlet nad tím, jestli se jedná pouze o nesprávnou úpravu fotografie nebo jestli je kůže 

u těchto dvou produktů opravdu zbarvena více do oranžova. V konečném důsledku jej tato 

zdánlivá maličkost může od nákupu jednoho z produktů odradit, jelikož lidé nechtějí kupovat 

výrobky, které neměli možnost si vyzkoušet, a přidávat si starosti spojené s případným 

vrácením zboží. 

Co se týče sociálních sítí, každá informace/téma je vždy komunikováno alespoň na dvě 

platformy zároveň. Nejčastěji se jedná o Facebook a Instagram, kde Bagind přidává 

příspěvky ve stejné podobě. Určité minimum příspěvků je přidáváno pouze na Facebook, 

jedná se například o mediální výstupy, které byly v souvislosti se značkou publikovány. Tyto 

výstupy jsou většinou sdíleny ještě na LinkedIn. 

Identický obsah v případě Facebooku a Instagramu je vhodný pro udržení konzistentní 

komunikace značky, což může být zejména v online prostředí vzhledem k velkému množství 

používaných kanálů a nástrojů nelehký úkol. Zároveň však může absence určité diverzity 

v příspěvcích publikovaných na Facebook a Instagram značky způsobit, že lidé nebudou mít 

důvod sledovat ji na obou profilech, protože nepotřebují vidět totožný obsah dvakrát. 

Ačkoliv má každá z těchto platforem trošku jinou skladbu uživatelů, někteří lidé stále 

aktivně využívají obě.  
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S pomocí rozličnějšího obsahu může být člověk motivován sledovat značku na obou 

sociálních sítích, což jí může zvýšit organický dosah (například na Facebooku lze sledovat 

aktivitu svých přátel) a dostat ji tak k více lidem. Je to také skvělý způsob, jak zákazníka 

nenuceně (tedy bez placené propagace) zasáhnout na více kanálech, aniž by obsah přešel 

s vědomím, že jej již viděl, nebo jím byl znuděn. 

Navzdory tomuto jsou Facebook a Instagram s velkým náskokem nejsilnějšími profily 

značky. Všechen publikovaný obsah je vždy v souladu se značkou a zapadá k již dříve 

publikovaným příspěvkům. Používané vizuály jsou často fotografie, které lze najít i na webu 

u jednotlivých produktů či v newsletterech. Bagind tím zaručuje to, že bude jeho online 

komunikace vizuálně konzistentní. Například fotografie Lukáše Matějčka v košili, kravatě 

a s batohem (Obrázek 26), často používaná jako úvodní fotografie do rozhovorů a článků, se 

již stala určitým poznávacím znamením – lidé si po nějaké době začnou články s touto 

úvodní fotografií spojovat s Bagindem a v jejich myslích se tak vybuduje silnější povědomí 

o značce. 

Na Facebooku a Instagramu má, kromě sponzorovaných příspěvků, větší míru zapojení spíše 

PR obsah. Jedním z možných důvodů je fakt, že značka staví na svém příběhu, a lidé jsou 

tak zvyklí a rádi, když vidí konkrétní osoby, které za Bagindem stojí.  

Trochu odlišná je komunikace na linkedinovém profilu značky, Ta se zde dá charakterizovat 

jako čisté PR, tedy mediální výstupy, zajímavosti o společnosti, dobročinné aktivity apod. 

Vzhledem k tomu, že LinkedIn je veřejností považován za profesně orientovaný, obsah 

publikovaný Bagindem je této platformě vhodně přizpůsoben. Značka už zde publikum 

výslovně neoslovuje, nevyužívá takové množství emotikonů a sdělení jsou založena spíše 

na faktech než na emotivních výpovědích. 

Nejméně úspěšným profilem Bagindu na sociálních sítích je ten na Pinterestu. Možný důvod 

je ten samý, který již byl zmíněn i u Facebooku s Instagramem – obsah není nijak nový či 

odlišný od toho na ostatních kanálech. Alba na tomto profilu jsou z naprosté většiny pouhou 

kompilací fotografií z webu, newsletteru a sociálních sítí. Pinterest jako takový slouží hlavně 

jako zdroj inspirace, kde si lidé mohou tvořit vlastní alba a nástěnky s nápady. Je zde proto 

vhodnější, co se týče módy, přidávat spíše fotografie zobrazující celé outfity a zajímavé 

módní kombinace, a ne fotografie zaměřené pouze na produkt. Značka zde sice má dvě alba 

zaměřené s inspirací na zimní outfity, avšak nápady na letní ani další jiné kombinace zde 

nejsou.   
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Bagind v rámci své komunikace na sociálních sítích v podstatě nevyužívá jeden 

z momentálních trendů v oblasti online komunikace, a to influencer marketing. Je zde 

několik možných vysvětlení. Prvním je, že má značka dostatek finančních prostředků na 

placenou propagaci a nepotřebuje pro zásah své cílové skupiny využívat influencery. Druhé 

možné vysvětlení je, že značka si naopak influencery z finančních důvodů zatím ještě dovolit 

nemůže. Třetím možným důvodem je, že značka svou dosavadní komunikací na sociálních 

sítích dokáže zaujmout dostatek uživatelů, a influencer marketing tak v rámci stanovených 

obchodních či jiných cílů není potřeba. 

Celkově je tón komunikace na sociálních sítích značky přátelský, publikum je vždy 

oslovováno hromadně a popisky bývají přizpůsobeny vybranému kanálu či i příležitosti – 

například při představení nové dámské kolekce byla s použitím fráze „Milé dámy“ namísto 

obvyklého „Naši milí“ oslovena pouze ženská část publika (viz Obrázek 25).  

Společně na sociální sítě jsou určitá sdělení často komunikována pomocí dalších nástrojů, 

jakými jsou třeba tisková zpráva do médií nebo e-mailový newsletter. Ten opět vizuálně i 

obsahově zapadá do stylu komunikace, který značka využívá. Jsou zde používána stejná 

oslovení, stejné barvy (okrová, bílá a černá), stejné fotografie produktů, a hlavně newslettery 

obsahují stejné informace, jako Bagind publikuje na svém webu i na sociálních sítích. Pokud 

tedy zákazník nemá profil ani na jedné ze sociálních sítí, na kterých se Bagind vyskytuje, 

všechny novinky se dozví i takto přes e-mail.  

Jednou z hlavních výhod newsletteru Bagindu je to, že neobsahuje moc textu. Lidé už jsou 

newslettery celkově otráveni (viz podkapitola Češi a internet výše), a když už je jednou za 

čas vůbec otevřou, je třeba jejich pozornost upoutat hned a moc je nezdržovat, což Bagind 

splňuje.  

Navzdory celkem rozsáhlému barevné škále, ve které již Bagind své výrobky nabízí, jsou 

jako hlavní fotografie v newsletterech skoro vždy používány ty s výrobky v klasické hnědé 

barvě. Důvodů může být více – buď Bagind chce, ať používané fotografie ladí s barvami 

newsletteru, nebo fotografie s produkty v hnědé barvě používá třeba proto, že jich má 

v zásobě nejvíce.   

Co se týče placené propagace, díky dobrému nastavení klíčových slov se značka objevuje 

na předních příčkách výsledků při zadání relevantních frází. Zároveň se díky správné 

optimalizaci pro vyhledávače web objevuje i organicky. Remarketing, který Bagind využívá, 

je relevantní, avšak občas až příliš intenzivní. Po návštěvě webových stránek značky začne 

člověka bannerová reklama doslova bombardovat. Některé jedince může tak velká frekvence 



 

 

62 

reklam vnitřně otrávit, v nejhorším případě i odradit od budoucích nákupů. Pokud se navíc 

jedná o někoho, koho produkty nezaujaly a o nemá v úmyslu je tak ani v budoucnu někdy 

kupovat (není to jeho módní styl, nechce výrobek zrovna z kozí kůže apod.), jsou náklady 

vynaložené na takto intenzivní opakované cílení zbytečné. 

3.1. Srovnání s hlavními konkurenty 

Weby Bagindu i jeho dvou hlavních konkurentů jsou v mnoha ohledech podobné. Všechny 

jsou přehledné, funkční, obsahují velký počet produktových i lifestylových fotografií, 

odkazy na některé své profily na sociálních sítích, obchodní podmínky a kontakty. Všechny 

tři weby jsou také v barvách značky a podporují tak její image. Oproti konkurentům má však 

web Bagindu navíc možnost další filtrace v produktových kategoriích.  

Situace na sociálních sítích značek je oproti webu o něco rozdílnější. Zatímco Bagind a Sajo 

publikují na své profily takový obsah, aby mezi sebou byly všechny využívané platformy 

propojeny (pomocí využití stejných vizuálů, tónu komunikace a zveřejňovaných informací), 

Braasi Industry na každý ze svých profilů přidává vcelku rozdílný obsah. Zatímco na 

facebookovém profilu Braasi jsou příspěvky hlavně fotografie produktů a informace o nich, 

na Instagramu jsou fotografie spíše lifestylové. Na platformě Tumblr pak přibližně polovina 

příspěvků se značkou ani nijak nesouvisí (například fotografie bílého mixážního pultu či 

černého papouška).  

Bagind ze všech tří značek jako jediný v rámci své online komunikace publikuje i PR obsah 

a své profily na sociálních sítích využívá i k něčemu jinému než jen k prezentaci svých 

produktů.  

Rozdíl mezi značkami je i ve využívaných platformách. Zatímco Facebook, Instagram a 

YouTube mají všechny tři, Pinterest mají jen Bagind a Braasi. Účet na TikToku, jedné 

z momentálně nejrychleji rostoucích sociálních sítí, má ze všech tří značek pouze Braasi,  

Co se týče placených forem propagace, Bagind a Sajo ji využívají velmi podobně. Kromě 

reklamy ve vyhledávací a obsahové síti používají obě značky také propagaci na Facebooku 

a Instagramu. Oproti tomu Braasi využívá reklamu pouze ve vyhledávací síti na Googlu, a 

navíc klíčová slova, na které je reklama nastavena, jsou značně omezena. Bagind a Sajo mají 

také nastavený remarketing, avšak ten od Bagindu je mnohem intenzivnější. Ani jedna ze 

značek zatím nevyužívá influencer marketing.  

Zatímco mediální výstupy o Bagindu jsou spojeny zejména s Lukášem Matějčkem nebo 

Václavem Staňkem, značka Braasi Industry se v médiích objevuje hlavně jako jednotlivé 

produkty. Ačkoliv mají obě značky zajímavý příběh, Bagind se jej snaží zakomponovat do 
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článků a rozhovorů podstatně více. O značce Sajo za dobu její existence nevyšel žádný 

mediální výstup. 

E-mailový newsletter bohužel nelze porovnat, jelikož značka Sajo ve zkoumaném období 

svým odběratelům žádný nezaslala a Braasi Industry jej nevyužívá vůbec. V této oblasti má 

tedy Bagind výhodu, jelikož newslettery jako jediný rozesílá v pravidelných intervalech a 

pravidelně se tak připomíná i uživatelům, kteří nemají profily na sociálních sítích.   

 

Ve srovnání všech tří značek lze vidět celkovou podobnost v komunikaci zejména mezi 

Bagindem a Sajo. Obě značky podobně využívají své profily na sociálních médiích, 

využívají remarketing a mají nastavené reklamy v obsahové a vyhledávací síti. 

Komunikace Bagindu je však oproti oběma jeho konkurentům nejvíce pravidelná (například 

co se týče newsletteru) a rozmanitá s ohledem na relevanci ke značce (PR obsah na 

sociálních sítích).    
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4. Návrhy možného zlepšení online komunikace  

Celkově je komunikace značky Bagind v online prostředí sladěná a není třeba větších 

zásahů, avšak je zde i místo pro zlepšení.   

Je vhodné opravit nedostatky na webu, a to hlavně barevně sjednotit již zmíněné produktové 

fotografie, aby zákazníci nebyli zmatení a neodradilo je to od případného nákupu. Velké 

plus by bylo i rozšíření možnosti filtrování více barev.  

Co se týče sociálních sítí, doporučuji pokračovat v rubrice People of Bagind a dále ji 

rozvíjet. Celý koncept představování vlastních zaměstnanců má velký potenciál pro využití 

v employer brandingu značky. Například vytvoření krátkých 15sekundových video spotů by 

mohlo v budoucnu, při další expanzi Bagindu, sloužit třeba na YouTube nebo Instagram 

Stories při kampaních na nábor zaměstnanců nebo v rámci rozšíření PR aktivit. 

Také doporučuji navázat spolupráci s influencery. Vzhledem k cílové skupině Bagindu jsem 

na ukázku vybrala 5 instagramových profilů vhodných k případné spolupráci21: 

• Eliška Hudcová @timetofit: cestování, móda a lifestyle, 48,4 tisíc sledujících, 

průměrná míra zapojení 3,99 % 

• Klára Pokorná @klara_yoga: cestování, jóga, 20,6 tisíc sledujících, průměrná míra 

zapojení 2,2 % 

• Miroslav Romaniv @miraromaniv: móda, 17,3 tisíc sledujících, průměrná míra 

zapojení 12,41 % 

• Karel Kovář @kovy_gameballcz: lifestyle, zábava, móda, 778 tisíc sledujících, 

průměrná míra zapojení, 3,75 % 

• Anna Simonian @anshule: móda, zdravý životní styl, rodina, 54,5 tisíc sledujících, 

průměrná míra zapojení 5,89 % 

Spolupráce s influencery je vhodná z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, jelikož kromě 

zvýšení prodejů také pomáhá zvýšit povědomí o značce.  

V případě ne moc úspěšného pinterestového profilu Bagindu by bylo vhodné změnit 

přidávaný obsah. V současné době nemá tento profil žádnou přidanou hodnotu, jelikož je 

pouhou kompilací vizuálů využívaných jinde. Místo produktových fotografií doporučuji 

přidávat spíše lifestylové fotografie, které budou moct uživatelům sloužit i jako zdroj 

inspirace (módní, cestovatelské apod). 

 
21 Uvedené údaje jsou k 1. 5. 2021. Údaje o průměrné míře zapojení jsou ze stránky www.hypeauditor.com.  

http://www.hypeauditor.com/
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Jediným návrhem k e-mailovému newsletteru je častější využívání fotografií s produkty 

jiných barev než originální hnědé. Kromě této maličkosti je však e-mailová komunikace 

značky vhodně řešená a nejsou zde potřeba další menší ani větší změny.      

Co se týče placené propagace, doporučuji snížit či jinak upravit frekvenci, s jakou se 

uživatelům zobrazuje reklama při remarketingu. Pomůže to předejít bannerové slepotě ze 

strany uživatele či jeho případnému odrazení od nákupů.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a zanalyzovat komunikaci značky Bagind v online 

prostředí, zjistit, zda je konzistentní skrze využívané kanály a nástroje, a následně navrhnout 

možné způsoby a doporučení pro zlepšení komunikace. 

Z provedené kvalitativní obsahové analýzy vybraného obsahu vyplývá, že se značka v rámci 

své online komunikace snaží mít všechny své využívané kanály a nástroje co nejvíce 

sjednocené, a to jak vizuálně, tak obsahově. Napříč všemi udržuje stejný tón komunikace, 

používá stejné vizuály a jednu informaci vždy komunikuje prostřednictvím alespoň dvou 

svých profilů na sociálních sítích či dalších nástrojů. 

Bylo také nalezeno několik drobných nedostatků, a to zejména nefunkčnost některých prvků 

na webových stránkách značky nebo absence rozličnosti mezi obsahem přidávaným na 

Facebook a na Instagram. Tyto nedostatky jsou však snadno řešitelné a značce nijak zásadně 

neškodí. Navíc se v celém kontextu ukázaly jako minoritní, a i navzdory nim je tak 

komunikace značky Bagind konzistentní napříč kanály i nástroji, které pro svou komunikaci 

v online prostředí využívá. 

Na základě výsledků analýzy bylo také stanoveno několik návrhů na vylepšení stávající 

komunikace. Jedním z nich je využití influencer marketingu v komunikaci na sociálních 

sítích. Spolupráce s vhodnými influencery pomůže Bagindu jak z krátkodobého, tak 

z dlouhodobého hlediska. Dalším doporučením je pokračovat v rubrice People of Bagind a 

dále ji rozšiřovat. Tento koncept má velký potenciál zejména pro využití v employer 

brandingu, což pro Bagind může v budoucnu znamenat výhodu při hledání nových 

zaměstnanců. V rámci návrhů na zlepšení komunikace byla také doporučena také změna 

obsahu přidávaného na pinterestový profil značky z produktových fotografií na lifestylové. 

Ty jsou vzhledem k celkovému zaměření této sociální sítě vhodnější a pro uživatele mohou 

sloužit i jako zdroj inspirace. 
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Summary 

The aim of this bachelor's thesis was to describe and analyze the online communication of 

the Bagind brand, to find out if it is consistent through the channels and tools used, and then 

to suggest possible ways and recommendations to improve the communication. 

The performed qualitative content analysis of selected content shows that the brand in its 

online communication tries to have all its used channels and tools as unified as possible, 

both visually and content wise. It maintains the same tone of communication, uses the same 

visuals and always communicates one piece of information through at least two of its social 

media profiles or other tools. 

Several flaws were also found, for example he non-functionality of some features on the 

brand's website or the absence of different content added to Facebook and Instagram. 

However, these flaws are easy to solve and do not harm the brand any significantly. In 

addition, they have proven to be minor in the context, and despite them, Bagind’s 

communication is consistent across channels and the tools it uses to communicate online. 

Based on the results of the analysis, several suggestions were also made to improve the 

current communication. One of them is the use of influencer marketing as a part of the 

communication on social media. Partnerships with relevant influencers will help Bagind in 

both the short-term and long-term perspective. Another recommendation is to continue and 

further develop the People of Bagind section. This concept has great potential especially for 

in the field of employer branding, which may be an advantage for Bagind in the future 

recruitment. As part of proposals to improve communication. It was also recommended to 

change the content added to the brand's Pinterest profile from product photos to lifestyle 

photos. They are more suitable for this platform and can also serve as a source of inspiration 

for users.  
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