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Anotace 

Bakalářská práce „Budoucnost patří virům“ nabízí souhrnný přehled přístupů k jedné 

z nejnovějších marketingových metod, virálnímu marketingu. Virální marketing coby 

technika využívající pro další přenos reklamního sdělení samotné příjemce tohoto 

sdělení vychází z word-of-mouth marketingu, tedy jakési šeptandy. Využívá však pro 

přenos sdělení nové komunikační prostředky, v současnosti především Internet, autor 

však upozorňuje i na narůstající míru využití moderních komunikačních programů typu 

ICQ, Skype nebo dosud nevyužitý potenciál sociálních webových systémů typu 

FaceBook a MySpace.  

Práce zasazuje virální marketing do marketingového mixu a poukazuje na jeho 

možnosti a limity a ve světle dnešních poznatků sociologie, psychologie a marketingu. 

Na příkladu konkrétní virální kampaně spíše pasivního charakteru, která proběhla 

počátkem roku 2008 v rámci sociálního webového systému Last.fm autor ilustruje 

popisované teoretické koncepty. Závěrem autor na základě shrnutých poznatků 

předpovídá virálnímu marketingu další výrazný rozvoj a významné posilování pozice 

v marketingu, zejména v souvislosti s novými komunikačními nástroji a právě 

sociálními webovými systémy.  

 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Future belogs to viruses“ offers summary of views at one of the newest 

marketing methods, viral marketing. Viral marketing as a technique expoliting for 

distribution of virus (message) social networks and people themselves, comes out from 

word-of-mouth marketing, but for distribution of the message uses new communication 

tools, mainly Internet (e-mail). Author points out raising potential of ICQ, Skype or 

social networking websites such as FaceBook or MySpace.com. 
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This thesis speaks about place of viral marketing in komplex marketing mix and points 

out its possibilities and limits in the light of modern findings in sociology, psychology 

and marketing. 

Based on an example of passive viral campaign on Last.fm social networking website, 

which took part in spring 2008, author ilustrates mentioned teoretical concepts. Finally 

author predict future intensive development of viral marketing, especially connected to 

new communication tools and social networking websites. 
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1. Úvod 

Moderní technologie mění svět. A moderní komunikační technologie mění 

komunikaci na všech úrovních – v práci, ve škole, doma, formální i neformální. Mění se 

způsob vyhledávání informací, mění se jejich dosah a díky Internetu a dalším 

technologiím, jako je Skype, ICQ ale i mobilní telefony, komunikace přestala 

respektovat hranice a vzdálenosti a rychlost šíření informací tak nebývale akcelerovala 

[Kirby, Marsden, 2006].  

Tyto změny se promítají téměř do všech oborů lidské činnosti. Jedním z těch, do 

kterých ale zasáhly nejvíce, je marketing. Nové možnosti přenosu informací mu dávají 

nové impulsy a od počátku třetího tisíciletí se zásadně mění přístup k marketingu jako 

takovému [Rosen, 2000]. Rodí se nové marketingové techniky. Jednou z nich, která 

plně využívá jednoduchost a masovost online komunikačních nástrojů je tzv. virální 

marketing. 

Virální marketing je technika, která všechny nové komunikační prostředky 

proaktivně využívá pro přenos reklamního sdělení; nositeli sdělení jsou přitom jeho 

příjemci sami. Je to myšlenka, která dává marketingu zcela nové možnosti a která se 

dozajista bude dále významně rozvíjet. Cílem této práce je proto ucelený přehled 

konceptů virálního marketingu s důrazem na příbuzné marketingové techniky, které 

virální marketing při jeho vývoji ovlivňovaly a ovlivňují. Z nich vyplývají základní 

principy efektivní virální kampaně. Teoretické koncepty ilustruji konkrétním příkladem 

šíření viru v komunitě uživatelů Last.fm, který naznačuje i základní pravidla sociálních 

webových systémů, která by byla třeba potvrdit seriozním výzkumem. Závěrem na 

základě uvedených podkladů formuluji hypotézy dalšího vývoje virálního marketingu a 

jeho vlivu na marketing obecně. 

 

1.1 Virální marketing – co to je? 

Virální marketing je sice jednou z nejmladších marketingových technik, vychází 

ovšem z jedné z těch nejstarších - „šeptandy“, nebo odborněji „word-of-mouth 

marketingu“. Osobní doporučení nezávislé třetí strany, nejčastěji přátel, známých nebo 

rodinných příslušníků, je příjemcem vnímáno pozitivněji, než klasické reklamní sdělení 

[Silverman, 2001]. Je důvěryhodnější, už jednou „filtrované“ a i jeho forma je 



Bakalářská práce  

- 6 - 

přizpůsobena povaze příjemce. Virální marketing koncept word-of-mouth marketingu 

přenáší do virtuálního světa „elektronické“ komunikace. S rozvojem internetu, e-

mailové korespondence, komunikačních nástrojů typu Skype, ICQ a dalších, stejně jako 

mobilních telefonů, PalmPilotů a dalších technologických novinek došlo k podstatnému 

zjednodušení a zintenzivnění komunikace [Rosen, 2000]. Nezáleží na vzdálenosti, denní 

době ani časovém zaneprázdnění, informace běhají sociální sítí a nevyžadují nutně 

okamžitou reakci. Přenášet lze bez námahy poměrně velké objemy dat, obrázky, videa, 

texty, odkazy na webové stránky... Informační obsah není limitován takřka ničím – jen 

je třeba být připojen k „síti“. A počty „připojených“ neustále rostou. Podle statistik 

EuroStatu mělo v roce 2007 již 42 % domácností v Evropské unii rychlé internetové 

připojení, což je o 40 % více, než v roce 2006 [EuroStat1], a dalších 14 % vytáčené 

připojení nebo ISDN [EuroStat2]. Češi s připojením k internetu sice zatím za Evropou 

zaostávají, podle stejného zdroje má rychlé internetové připojení 28 % českých 

domácností, což představuje 65% nárůst oproti roku 2006, a dalších 7 % vytáčené nebo 

ISDN. Přestože samozřejmě nárůst rychlého připojení jde i na úkor pomalejšího 

vytáčeného nebo ISDN připojení, souhrnná čísla postupující rozšíření internetu 

potvrzují: 56 % v roce 2007 oproti 48 % v roce 2006 v Evropské unii, v České republice 

35 % v roce 2007 oproti 29 % v roce 2006. Internet i další technologie pronikají 

nezadržitelně do každodenního života civilizovaného světa.  

Všech výhod elektronické komunikace a jejího rozšíření využívá právě virální 

marketing. Jeho podstatou je nechat reklamní sdělení o společnosti nebo jejím 

produktu/službě přenášet samotnými příjemci zprávy. Dostatečně chytlavé sdělení se 

šíří sociální sítí díky desítkám i stovkám vazeb doslova jako virus [Kirby, Marsden, 

2006]. 

Právě počet vazeb (nebo tzv. „hran“ [Barabási, 2005]) na další jedince odlišuje 

virální marketing od techniky, ze které vychází, tedy word-of-mouth marketingu. 

Zatímco přenos sdělení prostřednictvím klasické verbální interakce je pomalý, má často 

spíše lokální charakter a mnohdy dochází i ke změně sdělení, přenos sdělení 

elektronicky je mimořádně rychlý, počet příjemců mnohonásobně vyšší a sdělení 

nepodléhá tolik deformaci. Zatímco virální marketing tedy propaguje společnost nebo 

její produkty a služby prostřednictvím chytlavé zprávy uzpůsobené snadnému šíření, 

typicky online, z příjemce na příjemce [Kirby, Marsden, 2006], word-of-mouth 

marketing propaguje společnost nebo její produkty a služby prostřednictvím vybízení 

osob k diskusi o ní či jejích produktech a službách [Kirby, Marsden, 2006]. Třetí velmi 
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blízkou technikou moderního marketingu je buzz marketing, který na rozdíl od word-of-

mouth marketingu zapojuje do diskuse i masmédia [Kirby, Marsden, 2006]. Často proto 

virální marketing doplňuje – chytlavé sdělení se virálně natolik rozšířilo mezi lidmi, že 

začíná být atraktivní i pro média a do hry vstupuje klasická technika public relations – 

media relations (vztahy s novináři). Kruh se tak uzavírá a ke komunikaci reklamního 

sdělení došlo jak prostřednictvím online komunikačních kanálů (virální marketing), tak 

na interpersonální úrovni (word-of-mouth marketing) a v masmédiích (buzz marketing). 

 

1.2 Počátky virálního marketingu 

Za první příklad virálního marketingu bývá považován příběh freemailu 

Hotmail.com. Služba vyvinutá v roce 1995 mladíky ze Silicon Valley Sabeerem 

Bhatiou a Jackem Smithem využila „viru“ v jeho nejjednodušší podobě. Každá zpráva 

odeslaná pomocí služby Hotmail.com obsahovala pod podpisem uživatele krátkou 

zprávičku (tzv. tag) „Get your free e-mail at Hotmail.com“ (získejte svůj vlastní e-mail 

na Hotmail.com). Službu spustili na Den nezávislosti, 4. července 1996. A přestože ji 

vyjma zmíněného tagu v každé odeslané zprávě nijak nepropagovali, dva měsíce od 

jejího spuštění už překročili hranici 100 000 registrovaných uživatelů a po dalších 

šestnácti měsících to bylo už 12 milionů [Rosen, 2000]. Myšlenku „tagů“ pochopitelně 

brzy převzali i další provozovatelé a dnes je už běžnou součástí většiny obdobných 

služeb.  

Přestože je případ Hotmailu zmiňován jako první vlaštovka virálního 

marketingu, o, z dnešního pohledu, typickou virální kampaň nejde: chybí jí z hlediska 

distribuce prvek účelovosti. Reklamní sdělení je součástí zprávy a jeho přeposlání se 

děje prakticky bez rozhodnutí, vůle účastníka [Kremláčková, 2004]. Právě záměr 

účastníka přeposlat zprávu, je ale zásadním faktorem, který zprávě dodává 

důvěryhodnost a napomáhá významně přenosu sdělení a jeho přijetí dalšími účastníky. 

Zásadní podmínkou moderní virální kampaně je proto tzv. chytlavost sdělení [Gladwell, 

2007] – sdělení musí být natolik atraktivní, že přiměje příjemce se o zprávu podělit s 

ostatními. Jeho osobní doporučení je pak jakousi zárukou otevřenějšího přístupu ke 

sdělení dalšími příjemci: jde o osobní doporučení jim známého člověka. Tento 

předpoklad už zahrnoval nástroj, který následoval tagy, tzv. doporučující tlačítko neboli 

„řekni o tom svým přátelům“ [Kremláčková, 2004]. U něj už vstupuje do hry svobodná 

vůle čtenáře podělit se o informace nebo jiný obsah sdělení se svými známými. Chybí tu 
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ovšem snaha dostat sdělení mezi příjemce aktivně, využití tlačítka je pouze pasivní 

nástroj umožňující předání informace snadno dál. Ke skutečně virálnímu šíření 

informace ale dojde jen zcela výjimečně a hlavně neřízeně, viz např. Gladwellův příklad 

se semišovými polobotkami Hush Puppies [Gladwell, 2007] – atraktivní informaci musí 

ve správný čas sami najít ti správní lidé. Jak se ale aktivně přičinit o to, aby se 

informace dostala mezi lidi v ten okamžik, kdy to my potřebujeme, a aby se skutečně 

virálně rozšířila? Odpověď právě na tuto otázku je z hlediska marketingu samozřejmě 

klíčová. 

 

2. Principy virálního marketingu 

S termínem virální marketing (nebo také v-marketing) začal jako první pracovat 

profesor Jeffrey F. Rayport  z Harvard Business School, který v časopise Fast Company 

publikoval v prosinci 1996 článek The Virus of Marketing (Marketingový virus). 

Poprvé pojmenoval již v zásadě přinejmenším částečně užívanou techniku a v analogii k 

chování biologických nebo počítačových virů jmenoval šest zásad, které by měli mít 

marketéři na zřeteli při přípravě virálních kampaní.  

První z nich je nenápadnost – pod pláštíkem jiného sdělení je třeba jen 

sekundárně sdělit to „reklamní“ případně navázat s „hostitelem“ kontakt (např. 

prostřednictvím jeho dobrovolného zapsání mezi odběratele pravidelných informací 

atp.). Druhým Rayportovým doporučením je zdrženlivost. Tak jako biologické viry 

nezabijí svého hostitele hned, ale nejprve využijí čas ke svému dalšímu rozšíření, i 

marketingový virus by měl být zprvu vlídný. Třeba formou bezplatnosti s tím, že 

zpoplatněné služby přijdou až později. Třetí Rayportův princip je samou podstatou 

virálního marketingu – nechte přenos na lidech. Čtvrtý je zajímavější: netvářit se jako 

virus, ale jako přirozená součást hostitele. V této souvislosti připomíná Rayport kampaň 

společnosti Nike s heslem „Just Do It“. Vhodně vybraný slogan zlidověl a při 

každodenním použití v běžných denních situacích podporuje produkty Nike. Pátý 

postřeh odkazuje ke Granovetterově síle slabých pout [Granovetter, 1973] a podtrhuje 

význam slabých pout právě pro virální marketing. Jak zdůrazňuje Rayport, komunikace 

prostřednictvím internetu je na slabých poutech založená [Rayport, 1996]. Šesté a 

závěrečné doporučení radí investovat dostatečně do dosažení „bodu zlomu“, ve kterém 

se láme rozšíření viru v epidemii. Vše chce svůj čas a ani viry se obvykle nešíří přes 

noc. Podobný průběh očekával Rayport ostatně i u samotného využití virálního 
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marketingu – teprve až jej bude aktivně využívat dostatečný počet marketérů, rozšíří se 

sakutečně epidemicky a stane se nedílnou součástí marketingu jako takového. V zásadě 

tu Raymond odkazuje na klasický model difuze [Rogers, 2003], s tím, že podle něj 

zatím novou techniku přijali jen inovátoři.  

 

2.1 Šest základních principů Ralpha Wilsona 

Na Rayportovo první nastínění navázal částečně Dr. Ralph F. Wilson v časopise 

Web Marketing Today. Rozpracoval ale principy podrobněji a konkrétněji, ostatně jeho 

šest principů virálního marketingu [Wilson, 2000] definovaných v roce 2000 platí v 

zásadě dodnes. Podle Wilsona by měla efektivní virální kampaň zahrnovat co největší 

počet z následujících šesti základních zásad:  

1) nabízet hodnotné produkty či služby 

2) umožňovat snadné přenášení sdělení dalším lidem 

3) umožňovat epidemické rozšíření 

4) využívá běžné vzorce motivace a chování 

5) využívá existující komunikační sítě 

6) pracuje i s dalšími zdroji 

 

Každou ze zásad Wilson dále stručně rozpracoval s ohledem na další 

marketingové zákony.  

K první zásadě dodává, že produkty či služby jsou pro potenciální zákazníky 

nejatraktivnější, pokud jsou zdarma. „´Levné´ může zvednout vlnu zájmu, ale ´zdarma´ 

ji obvykle zvedne mnohem rychleji,“ tvrdí Wilson. Zájem o službu či produkt zdarma 

lze poté využít k představení služeb či produktů, které již zdarma nejsou (tzv. Druhý 

Wilsonův zákon webového marketingu: Zákon dávání a prodávání [Wilson, 2000]).  

Druhá zásada se vztahuje k šíření informace, resp. ke komunikačnímu kanálu, 

jakým se informace šíří. Čím snadnější, tím lepší [Wilson, 2000]. Tedy internet, e-mail, 

SMS, MMS a další. Velkou výhodou internetu je kromě snadnosti předávání informace 

i její bezplatnost – většina uživatelů internetu má službu předplacenou, náklady na 

přenos jedné zprávy proto neberou v potaz. Jde i o formu sdělení, musí být jasné, úderné 

a hlavně krátké. 

Třetí princip virálního marketingu spočívá v umožnění rychlého rozšíření 

zprávy. Wilson nešel s rozpracováním této myšlenky nijak daleko, jen si uvědomoval 
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nutnost rychlého přenosu zprávy z jednoho uzlu v síti na desítky dalších, aby se zpráva 

šířila skutečně lavinovitě. Principu rychlého rozšíření zprávy se věnovali pozdější autoři 

a k jejich výsledkům a doporučením se podrobněji vrátíme v kapitole 3. Jak se viry šíří. 

Čtvrté Wilsonovo doporučení je využívat základní lidské vzorce chování a 

motivace. Zejména jejich touhu po uznání, oblibě a popularitě v rámci jejich sociální 

sítě [Wilson, 2000]. Zpráva uzpůsobená těmto motivacím má potom samozřejmě větší 

naději na virální rozšíření. Tuto tezi potvrdil mj. průzkum, který pro svou knihu Viral 

Marketing provedl Russell Goldsmith v roce 2001. Goldsmith zjišťoval motivaci 

uživatelů internetu přeposlat e-mail přátelům. 78 % dotázaných přepošle e-mail svým 

známým, pokud mají pocit, že je rozesměje. S velkým odstupem následují „pokud tím 

něco doporučí“ (49,6 %) a „pokud mohou něco vyhrát“ (46,9 %). Ještě markantnější 

jsou čísla ve skupině respondentů mezi 16 a 24 lety (88 % resp. 57,8 % resp. 51,8 %) 

[Goldsmith, 2001]. 

Páté pravidlo doporučuje využít sociálních sítí. Tento Wilsonův požadavek dnes 

ještě získává na významu. Wilson jej vyslovil v době, kdy služby jako FaceBook, 

MySpace a další ještě nebyly vytvořeny. Přesto už na začátku třetího tisíciletí s 

postupujícím rozšířením internetu bylo jasné, že toto médium má moc propojit lidi po 

celém světě. S nástupem zmíněných sociálních webových systémů dostávají sociální 

vazby na internetu ještě masovější nádech. Stoupá počet organizovaných uživatelů 

těchto služeb, konkrétně FaceBook, spuštěný v únoru 2004, začátkem prosince 2007 

evidoval 57 milionů registrovaných uživatelů. Podle serveru TechCrunch, má na 

Facebooku profil 85 % studentů amerických univerzit, 60 % z nich se přihlašuje denně, 

85 % alespoň týdně a 93 % alespoň jednou měsíčně. Philip Young z University of 

Sunderland prezentoval na konferenci APRA v Praze v květnu 2008 podobně pozitivní 

data: 22 % dospělých (16+) uživatelů internetu ve Velké Británii má svůj vlastní profil 

na některém ze sociálních webových systémů, u dětí jde dokonce o 49 % [Young, 

2008]! Pokud se podaří sdělení dostat mezi takto propojené uživatele, jak doporučuje 

Wilson, šance na jeho lavinovité šíření se samozřejmě zvyšuje. 

Posledním Wilsonovým předpokladem je využití i dalších zdrojů. Má na mysli 

především proniknutí sdělení do masmédií, čímž se přesouvá spíše na pole buzz 

marketingu. Dobře ale funguje i práce např. s diskusními fóry nebo chaty. 

Protože Wilsonových šest principů virálního marketingu je často citováno 

dodnes a jejich platnost není zpochybňována. Každý z principů byl ale dále 

rozpracován, nebo se k němu vztahují i další práce přímo nesouvisející s virálním 
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marketingem. V následujících kapitolách se proto jednolivým principům budeme dále 

věnovat a zasadíme je do souvislostí aktuálních poznatků.  

 

3. Jak se viry šíří? 

Druhé a třetí Wilsonovo pravidlo spolu neoddělitelně souvisí. Zásadami virální 

kampaně jsou snadný přenos viru a umožnění jeho epidemického rozšíření [Wilson, 

2000]. Kanálů, kterými se virus může šířit, je celá řada: e-mailem, SMS, MMS i jinými, 

novinky na poli komunikačních softwarů i internetu jako takovém navíc neustále 

přidávají další a další možnosti. Aktuálně nejrozšířenější je ovšem jednoznačně e-mail. 

Jedním z hlavních důvodů je zřejmě fakt, že vzhledem k povaze platby za připojení k 

Internetu už jednotlivý e-mail prakticky nemá žádnou cenu, jeho odeslání tak uživatelé 

vnímají jako „zdarma“. U SMS ani MMS a dalších obdobných služeb ale tento fakt 

(zatím) neplatí. Ve své nejrozšířenější míře je proto virální marketing zatím úzce spjat s 

Internetem. Do značné míry je proto pro virální marketing zásadní, jaká jsou pravidla 

pro přenos zpráv v rámci sítě sítí. Tato pravidla zase do značné míry vycházejí z toho, 

jak se informace šíří v reálném světě. Pojďme proto nejprve nastínit, co ovlivňuje 

přenos zpráv ve skutečném světě, a ke specifikům internetu se potom vrátit. 

 

3.1 Zákon malého počtu 

Zákon malého počtu popisuje Malcolm Gladwell ve své knize Bod zlomu. 

Hlavní ideou zákona malého počtu je přesvědčení, že malý počet lidí dokáže ovlivnit 

masu, že malé věci mohou spustit velké události [Gladwell, 2007]. Ve své podstatě 

zákon malého počtu dobře koresponduje s tzv. Pravidlem 80/20, odvozeným z 

Paretových pozorování [Barabási, 2005]. Podle tohoto pravidla jsou čtyři pětiny našeho 

úsilí do značné míry bezpředmětné. Barabási přidává několik zajímavých příkladů: 80 

% zisku produkuje pouze 20 % zaměstnanců, 80 % rozhodnutí padne během 20 % doby, 

po kterou trvá schůze, 80 % odkazů na webu míří pouze na 15 % stránek, 80 % citací se 

vztahuje na pouhých 38 % vědců a další [Barabási, 2005]. Zaměření na tu správnou 

pětinu přenašečů informace by mohlo mít podobný vliv.  

Pravidlo, podle kterého mají různí lidé různý vliv na své okolí je pro marketing 

zcela zásadní. Spolu s modelem dvoustupňového průběhu komunikace, ve kterém hrají 

zásadní roli opinion leadeři, kteří tlumočí informace masmédií ostatním lidem [Katz, 
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Lazarsfeld, 2005], totiž začínají být pro marketéra někteří lidé významnější. „Změňte 

názor hrstky expertů a změníte celý trh,“ říká George Silvermann a naznačuje 

marketingový trend tohoto století [Silverman, 2001] 

Podle Gladwella existují tři typy lidí, kteří mají pro rychlost šíření informací 

zásadní význam. Spojovatelé, kteří mají mimořádný talent pro získávání přátel a 

známých. To jsou lidé s výrazně vyšším počtem aktivních sociálních vazeb, než ostatní. 

Podstatnou vlastností spojovatelů rovněž je, že mají své vazby napříč mnoha světy, 

subkulturami a prostředími. Jsou to lidé, kteří skutečně spojují svět dohromady. Většinu 

jejich sociálních vztahů samozřejmě tvoří již zmiňované Granovetterem definované 

slabé svazky. To spojovatele předurčuje k tomu, abychom se na ně obraceli pokud 

potřebujeme kontaktovat jiné osoby, které sami neznáme. Oni je dost možná znát budou 

a dovedou nás snadno propojit [Gladwell, 2007]. 

Druhou sortu lidí nazývá Gladwell maveny. Jsou to lidé, na které se naopak 

obracíme, pokud potřebujeme informace. Maveni jsou chodícími encyklopediemi, mají 

široký přehled v mnoha oblastech. Jsou to aktivní sběratelé informací, jsou 

komunikativní a rádi se svými znalostmi pochlubí. „Maveni jsou vlastně informační 

makléři, kteří směňují a rozdávají to, co vědí.“ [Gladwell, 2007]. 

Třetí pro přenos informací zásadní skupinu lidí nazývá Gladwell prodavači, lidé 

s mimořádnými přesvědčovacími schopnostmi. Energičtí, výřeční, charismatičtí lidé, 

kteří jsou schopni přesvědčit své okolí o čemkoli a rozhýbat ho k činům – jedno zda 

koupit nějaký produkt nebo vyrazit do ulic [Gladwell, 2007]. 

Gladwellovu typologii pro přenos informací tří zásadních typů lidí můžeme pro 

virální marketing zjednodušit vypuštěním významu mavenů. Informace, tedy „virus“, je 

totiž nabízena aktivně, koncept virálního marketingu nepotřebuje nezbytně někoho, kdo 

informaci objeví, důraz klade spíše na přenos, tedy spojovatele a prodavače. Potřebuje 

uzly, které akcelerují přenos informace a které zároveň dokáží strhnout ostatní k akci. 

 

3.2 Centra v síti 

Koncept opinion leaderů, kteří tlumočí sdělení médií ostatním, se v posledních 

letech dále vyvíjel. Emanuel Rosen jej rozvinul do své typologie center v síti. Pracuje i 

nadále s termínem opinion leadeři, protože se již (nejen) v marketingu dokonale vžil, 

přestože přesnější by byl podle něj výraz „centrum“. Podle Rosena má své opinion 

leadery, svá centra, která mají zásadní vliv na sociální sítě jejichž jsou součástí, každé 
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odvětví. Rosen je dělí podle dvou kriterií: podle počtu vazeb, které mají na běžná centra 

(regular hubs), mezi které patří lidé s několika desítkami vazeb, svým způsobem jsou to 

„normální“, v daném oboru hodně komunikativní lidé, a megacentra (mega-hubs), kam 

řadí především novináře, celebrity, analytiky, politiky atd. Tito lidé se od běžných 

center liší tím, že k velkému počtu obousměrných vazeb mají navíc ještě tisíce 

jednosměrných vazeb s lidmi, kteří jim naslouchají prostřednictvím masmédií. Internet 

přitom podle Rosena hranici mezi oběma druhy center samozřejmě částečně maže 

[Rosen, 2000]. 

Druhým kriteriem, podle kterého Rosen centra dělí, je důvod, proč jim publikum 

naslouchá. Opět pracuje s dvěma kategoriemi: expertní centra (expert hubs), kterým 

ostatní naslouchají pro jejich znalosti v dané oblasti. Expertní centra mají tendenci ke 

specializaci – někteří mají dokonalý přehled o softwaru a IT, jiní o autech atd. Druhou 

kategorií jsou sociální centra (social hubs), která se stávají centry pro svou povahu, 

charisma a sociální aktivitu. To jsou klasičtí spojovatelé, jak je představil Gladwell. 

 

3.3 Jací opinion leadeři jsou? 

Protože opinion leadeři hrají zásadní roli při přenosu informací, vyvstává před 

marketérem zásadní otázka: jak je objevit a jak s nimi pracovat? Tradiční marketingový 

postup kategorizace na základě sociodemografických charakteristik využitelný není 

[Rosen, 2000]. Opinion leadeři mohou mít každý naprosto odlišný profil. Rosen proto 

představuje koncept shrnutý do akronymu že centra v síti jsou aktivní (ACTIVE):  

Ahead in adoption (napřed v přijímání novinek). Pohledem Rogersova konceptu 

šíření novot (diffusion of innovations) [Rogers, 2003] nemusí nutně patřit mezi první 

inovátory, ale obvykle jsou k novinkám vstřícnější, než majorita populace [Rosen, 

2000]. Rosen svou myšlenku opírá o výzkumy provedené agenturou Roper Starch 

Worldwide (RSW), která dlouhodobě zkoumala skupinu „vlivných Američanů“ a 

zjistila, že jde o skupinu zákazníků určující trendy v mnoha ohledech. Příkladem může 

být vlastnictví PC v roce 1982: mezi opinion leadery to bylo 8 % oproti 3 % v celé 

populaci, v roce 1995 to bylo 53 % oproti 24 %.  

Connected (připojeni), a to mnoha různými způsoby; jak v rámci svých clusterů 

(skupin), tak napříč jimi. Ostatně už Everett Rogers poukazoval na to, že opinion leadeři 

jsou více orientovaní na okolní svět, než „normální“ lidé [Rogers, 2003]. 
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Travelers (cestovatelé). Hypotézu, že opinion leadeři cestují více, než je 

obvyklé, potvrzují i studie farmaceutické společnosti Pfizer z 50. let 20. století [Rosen, 

2000] nebo klasická analýza šíření hybridních semen kukuřice v okrese Green ve státě 

Iowa ve 30. letech 20. století, kterou provedli Bruce Ryan a Neal Gross [Gladwell, 

2007]. Zatím bohužel není provedena žádná studie, která by se zaměřila na to, zda 

opinion leadeři cestují více rovněž „virtuálně“, tedy zda jejich emailová korespondence 

častěji „překračuje hranice států“, než korespondence ostatních. 

Information-hungry (hladoví po informacích). Opinion leadeři jsou obvykle 

vnímání jako experti. Aby tato očekávání naplnili, vždycky chtějí vědět víc. Pro práci s 

nimi je tedy zásadní nabízet jim fakta [Rosen, 2000]. 

Vocal (sdílní). Výzkum vlivných Američanů z dílny Roper Starch Worldwide 

prokázal, že pokud opinion leadeři mají v oblibě některý produkt, jsou o něm sdílnější, 

než ostatní. Třicet sedm procent z nich za poslední rok doporučilo svým známým 

konkrétní auto oproti devatenácti procentům v ostatní populaci. Dvaadvacet procent tak 

učinilo v případě likéru či vína oproti devíti procentům ve zbylé populaci [Rosen, 

2000]. 

Exposed to media (vystavení médiím). Protože jsou hladoví po informacích, 

čtou více než ostatní, říká Rosen a odkazuje na řadu výzkumů z této oblasti [Rosen, 

2000]. Zároveň upozorňuje, že i opinion leadeři jsou pod vlivem svých přátel a 

známých – i od nich sbírají informace. Jakýmsi zamlčeným, samozřejmým 

předpokladem nad ACTIVE charakteristikami je  v Rosenově shrnutí hypotéza, že 

opinion leadeři mají schopnost propojovat své lokální sítě s okolním světem. 

 

3.4 Jak opinion leadery najít? 

Ani charakteristika ACTIVE samozřejmě nedává jasný návod, jak opinion 

leadery najít, jen říká, jací jsou. Přitom jsou pro šíření zprávy klíčoví. Jak tedy opinion 

leadery pro danou oblast najít? Rosen rovnou upozorňuje, že navzdory dlouholetým 

výzkumům vedeným snahou opinion leadery umět dokonale identifikovat, taková 

metoda dosud nalezena nebyla [Rosen, 2000]. Přestože se ale nepodaří nalézt všechny 

opinion leadery pro danou oblast, neznamená to, že by marketéři měli na tuto snahu 

rezignovat. Sám Rosen nabízí několik metod, jak alespoň některá centra identifikovat.  

Část opinion leaderů se nechá identifikovat sama. Jsou to ti, co sami, aktivně 

přijdou pro informace. Všichni ti, kteří jeví nadstandardní zájem o produkty, služby 
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nebo společnost jsou potenciálně opinion leadery [Rosen, 2000]. Rosen sám přiznává, 

že ne všichni tito nebývale aktivní lidé jsou nutně i centry, která hledáme. Nejlepší co 

ale můžeme udělat je, tvářit se jako by jimi byly [Rosen, 2000]. 

Aktivnější metodou, kterou lze odhalit další část opinion leaderů, je identifikace 

skupin, ve kterých se pravděpodobně nachází. Čtenáři módních časopisů budou 

pravděpodobněji opinion leadery pro oblast módy, než ti, kteří specializované časopisy 

nečtou. Lidé navštěvující konference o ochraně počítačů před viry budou 

pravděpodobně opinion leadery v této oblasti atd. [Rosen, 2000]. Rizikem této metody 

je sklouznutí k příliš šablonovitém a prvoplánovému přemýšlení o těchto kategoriích. Je 

třeba se oprostit všech hranic a přemýšlet „neomezeně“. Příkladem může být využití 

zdravotních sester společnostmi prodávajícími dětskou výživu – důvodem je 

vypozorovaný předpoklad, že zdravotní sestry často mluví s mladými matkami o výživě 

[Rosen, 2000]. 

Jak dále upozorňuje Rosen, pomocí kategorizace obvykle neobjevíme ta opravdu 

primární centra, lidi s přirozeným vlivem na své okolí, opinion leadery na té nejběžnější 

úrovni [Rosen, 2000]. Neobjevíme ty, které, kdybychom byli součástí komunity, 

bychom vůbec hledat nemuseli. A to je také recept, jak na to – zapojit členy komunity. 

Ti dokáží říci, kdo má silné slovo případně jsou schopní se „poptat“. A protože opinion 

leadeři jsou vocal (sdílní), ta jména, která se častěji opakují patří obvykle právě centrům 

[Rosen, 2000].  

Poslední metodou, jak opinion leadery odhalit, je průzkum. Na omezené cílové 

populaci lze provést klasický sociometrický průzkum a všech (nebo většiny) členů 

komunity se zeptat, u koho informace hledají, ke komu jdou pro radu. Lidé s nejvyšším 

skóre jsou potom centry, která hledáme a se kterými se vyplatí dále intenzivně pracovat. 

Tato metoda je využitelná např. na školách a využívají ji i farmaceutické firmy při 

průzkumech mezi lékaři [Rosen, 2000].  

Další využívanou metodou průzkumu je spolupráce s informátory [Rosen, 2000]. 

Při kampani za bezpečný homosexuální sex provedené v roce 1989 v městečku Biloxi v 

USA spolupracovali výzkumníci s barmany v gay baru. Jeden týden barmani sledovali a 

zapisovali, kteří z návštěvníků jsou nejvřeleji vítáni. Tak bylo vytipování 36 osob, které 

výzkumníci dále požádali o doplnění seznamu opinion leaderů o další uzly dle jejich 

názorů. Výsledkem byl seznam 43 osob, které následně prošly základním školením o 

bezpečném sexu. Po třech měsících výzkumníci ověřili účinnost tohoto postupu: oproti 
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kontrolním městům, kde kampaň neproběhla, se používání kondomů zvýšilo o 16 

procent, přičemž v kontrolních městech k tomuto nárůstu nedošlo [Kelly, 2001]. 

Třetí výzkumnou možností je sebeurčující metoda, ve které respondenti hodnotí 

svůj vlastní vliv. Tato metoda samozřejmě není tak reliabilní jako ostatní 

(sebehodnocení podléhá značnému zkreslení), je ale jednoduchá a poměrně rozšířená 

[Rosen, 2000]. Tuto metodu rozvíjí např. test „Síly osobnosti“ vyvinutý německými 

výzkumníky v čele s Elisabeth Noelle-Neumann, který pomocí standardizovaného 

dotazníku s otázkami typu „Jsem dobrý v dosažení toho, co chci“ atp. zařadí každé 

individuum na škálu „síly její osobnosti“ [Rosen, 2000]. Podobných dotazníků je 

samozřejmě více, mnohé vyvinuté rovnou ve spolupráci se společností, která je využívá 

(např. Proceter & Gamble) [Kirby, Marsden, 2007].  

Kromě Rosenem zmiňovaných čtyř základních způsobů vyhledávání opinion 

leaderů přichází Kirby s Marsdenem s moderní metodou reflektující posilující význam 

internetu. Protože opinion leadeři „jsou napřed“ a „jsou vokální“ [Rosen, 2000], lze 

předpokládat, že jsou aktivnější i virtuálně. Kirby s Marsdenem proto doporučují i 

průzkum internetu s důrazem na relevantní blogy, webové stránky a diskuze na nich, 

webová fóra atd. [Kirby, Marsden, 2007]. Touto cestou se vydal např. Siemens při své 

kampani s novými mobilními telefony a pro její účely identifikoval opinion leadery na 

internetových fórech recenzujících mobilní telefony [Kirby, Marsden, 2007]. 

Ani průzkumem internetu samozřejmě nelze nalézt všechna centra, pro virální 

marketing, který sám o sobě stojí na virtuální komunikaci, je ale právě Kirbyho 

doporučení zásadní. 

 

4. Jak se chovají sociální sítě 

Jak jsem naznačil v předchozích odstavcích, opinion leadeři mají na své okolí 

nesporně zásadní vliv. I oni jsou však součástí sociálních sítí a vztahují se na ně některá 

základní pravidla, která mají pro přenos informací zásadní význam. Emanuel Rosen 

shrnuje tato pravidla do deseti praktických bodů, které by marketéři při přípravě 

kampaní měli mít na zřeteli. Pojďme všech deset pravidel shrnout a doplnit pracemi 

dalších autorů. 

1. Sítě jsou neviditelné. Protože všichni jsme sami součástí několika sociálních 

sítí, ztrácíme nadhled. „I v malé sítí o pouhých 100 lidech je 4950 možných vazeb mezi 

nimi. V síti o tisíci členech už je to téměř půl milionu vazeb!“ připomíná Rosen a 
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dodává, že co hůř, sítě se neustále mění [Rosen, 2000]. Vazby jsou navíc různě silné, 

nejčastěji hovoříme o silných a slabých vazbách [Granovetter, 1973]. Z hlediska 

marketéra má neviditelnost vazeb i celých sítí řadu nevýhod, je tu ale i jedna výhoda – 

konkurence zareaguje na cílené marketingové aktivity obvykle až s významným 

časovým odstupem. Viz příklad Hotmailu, který zaznamenal nárůst sta tisíců uživatelů, 

než mu konkurence vůbec začala věnovat pozornost [Rosen, 2000]. 

2. Lidé si vytvářejí vazby s těmi, kteří jsou jim podobní. To je základní 

tendence lidských bytostí zvaná homofilie. Z hlediska marketingu, a to nejen, ale velmi 

významně i virálního, má tato tendence zásadní význam – zpráva se může rychle rozšířit 

v rámci určité populace lidí se stejnými zájmy a charakteristikami. Je ale třeba jí aktivně 

pomoci se rozšířit i napříč těmito skupinami. Rosen to ilustruje na příkladu energetické 

tyčinky PowerBar, která se rychle rozšířila mezi plavci, běžci a cyklisty. Do dalších 

sportů, jako je tenis či golf by však sama pronikla velmi pomalu pokud vůbec. 

Proniknutí do těchto segmentů významně usnadní, pokud pro marketing v těchto 

komunitách získáme insidera. Ve prospěch této hypotézy hovoří například výzkum mezi 

pojišťovacími agenty provedený v roce 1963 Franklinem Evansem, který prokázal, že 

agenti snáze prodávají pojištění zákazníkům, kterým jsou blízcí věkem, vzděláním a 

příjmem [Evans, 1963]. 

3. Podobní lidé tvoří skupinky (clusters). Rosen tento předpoklad podporuje 

příkladem výzkumu ve věznici, který prokázal, že vězni vytváří skupinky v závislosti na 

rase, geografickém původu a typu zločinu, pro který jsou uvězněni. Russ Bernard, jeden 

z výzkumníků, přitom poukazuje na jedinou výjimku z tohoto pravidla, kdy tři vězni 

utvořili skupinu, přestože se zdálo, že nemají nic společného. Brzy na to tito tři společně 

z věznice uprchli. „I společné cíle lidi spojují,“ uzavírá s nadsázkou tento princip Rosen 

[Rosen, 2000]. Z hlediska marketingu z tohoto pravidla vyplývají dvě zásadní 

ponaučení. První – pokud se podaří v rámci skupin ukotvit nějaký produkt, je pro 

konkurenci velmi obtížné do této skupiny znovu proniknout. Druhý – pokud některá 

skupina přijme produkt „za svůj“, může to pro něj být i překážkou pro zakotvení v 

jiných skupinách [Rosen, 2000]. Jako příklad uvádí Rosen sandály Birkenstock v 

raných 70. letech 20. století, které se natolik vžily mezi lidmi s alternativním přístupem 

k životnímu stylu, že se staly politickým vyjádřením, které jim znemožnilo proniknout 

do mainstreamově zaměřených skupin [Rosen, 2000].  

4. Informace se šíří běžnými vazbami; jde o princip stojící na konceptu 

sociálního psychologa Stanleye Milgrama známého jako „šest kroků od sebe“ 
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[Milgram, 1967]. Milgram v šedesátých letech 20. století zkoumal, kolik vazeb bude 

třeba ke spojení dvou náhodně zvolených jedinců. Experiment spočíval v rozeslání 

dopisů náhodně zvoleným obyvatelům měst Wichita v Kansasu a Omahy v Nebrasce s 

žádostí o doručení dopisu cílové osobě, ženě z Massachusetts. V dopise byly jasné 

instrukce jak si počínat, pokud tuto osobu přímo neznám – předat dopis známému, který 

má podle mne větší šanci cílovou osobu znát. Cílová osoba přitom byla popsána se 

všemi svými zálibami atd. První dopis dorazil po pár dnech a stačily mu pouhé dva 

mezičlánky. Nakonec dorazilo 42 z celkového počtu 160 dopisů a to s průměrným 

počtem 5,5 mezičlánku [Milgram, 1967]. Výsledky tohoto experimentu ukazují, jak je 

svět malý, jak úžasně jsme propojení. Byla by ale chyba výsledky interpretovat tak, že 

si máme všichni blízko. Naopak, jak sám Milgram zdůrazňuje, pět prostředníků 

představuje enormní psychologickou vzdálenost mezi počátečním a cílovým bodem 

[Milgram, 1967].  

5. Informace zůstávají uvězněné ve skupinách. Zatímco v rámci skupiny lidí s 

podobnými charakteristikami se daná informace rozšíří rychle, její přesah napříč 

různými skupinami je výrazně pomalejší a komplikovanější. Přestože jsou lidé úžasně 

propojeni [Milgram, 1967], je pro marketéra nezbytné hledat nejen vazby mezi lidmi, 

ale i absenci těchto vazeb [Rosen, 2000]. Mezi jednotlivými skupinami, které propojují 

vazby jen několika málo jejich společných členů, tak mohou být tzv. strukturální díry, 

absolutní absence kontaktu [Burt via Rosen, 2000]. Jen uvědomění si takovýchto děr 

dokáže překonat zastavení šíření informace mezi skupinami pomocí aktivního předání 

informace mezi nimi. 

6. Spojovatelé vytvářejí zkratky. Rosen nemá na mysli spojovatele, jak je 

představil Gladwell, ale označuje tak osoby, které propojují dvě a více různých skupin. 

Tito lidé vytvářejí zkratky mezi zcela různorodými skupinami, které by se jinak jen 

těžko propojily [Rosen, 2000]. Zajímavý pohled na urychlení šíření informací napříč 

skupinami nabízí i Duncan Watts, který poukazuje na to, že stačí velmi malý počet 

„zkratek“ k tomu, aby se „velký svět“ přeměnil v „malý“ [Watts, 1999]. S tím 

koresponduje Rosenův příklad rozšíření korkových sandálů Birkenstock původem z 

Německa v USA. Na svědomí to má jediná zkratka – Margot Fraserová, která sandály 

objevila v Německu na dovolené a nadchly ji natolik, že se spontánně stala jejich 

exkluzivní distributorkou na americkém trhu a to v objemu přes 90 milionů amerických 

dolarů [Rosen, 2000]. Marketéři mohou tohoto principu využít jednak vyhledáváním 
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spojovatelů, kteří mají schopnost zkratky vytvářet, případně rovnou tvorbou těchto 

zkratek. 

7. Hovoříme s těmi kolem nás. Přestože internet nerespektuje geografické 

hranice, jako nejbližší vnímáme stále ty, kteří žijí blízko k nám a se kterými máme častý 

osobní kontakt [Rosen, 2000]. Rosen tuto hypotézu opírá o několik výzkumů a 

připomíná, že diskuse o konkrétních produktech je navíc většinou spontánní, což se 

odráží ve vyšší četnosti takových hovorů v osobní komunikaci oproti té elektronické 

[Rosen, 2000]. Podle Rosena je proto při šíření reklamní informace stále zásadní vnímat 

kampaň i v geografických souvislostech a dostat informaci do různých oblastí. 

8. Síla slabých vazeb. Klasický Granovetterův model síly slabých vazeb má pro 

šíření informací zásadní význam. Lidé ve skupinách, protože si jsou podobní, jsou 

vystavováni podobným impulsům, pracují s podobnými zdroji atd. Slabé vazby zvenčí 

jsou proto pro ně důležité pro přínos nových dat a informací. Z hlediska virálního 

marketingu je tento princip velmi důležitý. Rosen přidává pohled i z druhé strany a 

doporučuje naslouchat ve větší míře „hlasům zvenčí“ při přípravě kampaní [Rosen, 

2000]. 

9. Internet stojí na slabých vazbách. V rámci diskusních fór, chatů a 

podobných internetových novinek komunikují lidé, kteří se mnohdy vůbec neznají. 

Navázat na internetu vztah je mnohem rychlejší a jednodušší, než v reálném životě. 

Čeká nás proto boom slabých vazeb, jak předpovídá psycholog Robin Dunbar? Zatímco 

opravdu intimních vztahů mají lidé cca 11 či 12, dobrých známých, se kterými se cítí 

příjemně a bezpečně, až 150, „známých“ mohou mít až 1500 [Dunbar via Rosen, 2000]. 

Nárůst slabých vazeb na internetu má podle Rosena za následek rychlejší přenos 

informací, svůj podíl na tom mají i již zmiňované „zkratky“, které internet rovněž 

umocňuje [Rosen, 2000].  

10. Sítě jdou napříč trhy. „Zatímco trhy si marketéři často definují pomocí 

kategorií, a cílí např. na muže ve věku 22 – 26 let, neměli by zapomínat ani na to, že 

muži tohoto věku mají vazby např. na ženy ve věku 21 – 26 let stejně jako na muže i 

ženy na svém pracovišti ve věku 21 – 65 let,“ zdůrazňuje Rosen [Rosen, 2000]. Pro 

virální marketing jde opět o mimořádně důležitý poznatek. 
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4.1 Specifika internetu 

Internet z hlediska sociálních sítí vykazuje řadu specifik. Již zmíněná podpora 

slabých vazeb je jedním z nich. Účast v diskusních fórech vzhledem k anonymitě 

uživatele navíc tlumí zábrany a může uživatele svádět k radikálnějším vyjádřením, která 

by si v reálném životě nedovolil. Přestože ovšem kyberprostor poskytuje dokonalou 

svobodu slova a dává všem možnost vyjádřit svůj názor, i on podléhá určitému 

vnitřnímu řádu. Jeho nejzásadnějším znakem je, že v žádném případě nejde o náhodnou 

síť [Barabási, 2005]. Až v překvapivě vysoké míře pro něj platí podobná pravidla, která 

jsem představil v předchozích kapitolách. Tak jako jsou ve společnosti lidé, kteří znají 

výrazně větší počet lidí, než ostatní (a jde o obousměrnou vazbu), i na internetu se tvoří 

významně propojenější uzly, tzv. centra – Barabási upozorňuje např. na Yahoo! nebo 

Amazon.com, v České republice mohou za příklady sloužit např. Seznam.cz a 

Centrum.cz. Internet v tomto případě není ničím specifickým, jak dovozuje Barabási, 

přítomnost center je charakteristická pro všechny komplexní sítě [Barabási, 2005]. Z 

hlediska přenosu informací po internetu jsou tak znovu v popředí zájmu centra, ze 

kterých má informace šanci se šířit rychleji. Z hlediska marketingu tak jde samozřejmě 

o umístění reklamy i PR na těchto centrech, což nemusí být ovšem nutně jen 

nejnavštěvovanější servery obecně, ale také nejčtenější servery vztahující se k danému 

tématu či cílové skupině. Pro virální marketing je ale teorie center snad ještě 

podstatnější. Jsou-li centra charakteristická pro všechny komplexní sítě, lze jejich 

existenci předpokládat i v elektronické komunikaci (centra s výrazně vyšším počtem 

kontaktů v adresáři, a to platí opět obousměrně) nebo v sociálních webových systémech 

jako je FaceBook, MySpace a další (uzly propojené s více uživateli). Pro e-mailovou síť 

tuto hypotézu potvrdil výzkum německých vědců Holgera Ebela, Latze-Ingo Mielsche a 

Stefana Bornholdta [Ebel, Mielsch, Bornholdt, 2002]. To ovšem zásadně determinuje 

rychlost i způsob šíření „viru“ mezi uživateli. Hodně o něm vypovídá i šíření 

skutečných, zhoubných počítačových virů. Jedním z nejškodlivějších v historii byl virus 

Love Bug, který 8. května 2000 zlikvidoval 45 milionů počítačů po celém světě a 

napáchal škody za více než 10 miliard amerických dolarů. A přestože záhy vytvořili 

Richard Cheng a Marciel Soriano protilátku, která dovedla počítače proti tomuto viru 

imunizovat, ještě v dubnu 2001 byl Love Bug podle Virus Bulletinu sedmým 

nejaktivnějším virem [Barabási, 2005]. Jak posléze vyzkoumali Romualdo Pastor-

Satorras a Alessandro Vespignani, charakteristická doba života většiny virů se pohybuje 



Bakalářská práce  

- 21 - 

od šesti do čtrnácti měsíců [Pastor-Satorras, Vespignani, 2001]. A to je nečekaně dlouho 

vzhledem k rychlosti, s jakou je obvykle vyvinut antivir. Pastor-Satorras s Vespignanim 

tuto dlouhověkost virů připisují právě bezškálovosti e-mailové sítě [Pastor-Satorras, 

Vespignani, 2001] – díky vysoce propojeným centrům mají viry možnost přežívat. 

Vysoce virulentní (nakažlivé) viry se díky centrům dostanou rychle ke všem uzlům sítě, 

méně nakažlivé obdoby pak bloudí sítí dokud nenakazí některé z center, které nákazu 

rychle rozšíří [Barabási, 2005].  

Zatímco počítačové viry putují sítí v zásadě pasivně, marketingový vir by měl 

usilovat o aktivitu, vybízet k dalšímu šíření a k přenosu informace. Způsob jejich šíření 

je však velmi podobný. Přes absenci relevantního výzkumu lze usuzovat, že i v 

sociálních systémech typu FaceBook probíhá šíření informací podobně a zásadní vliv na 

jeho rychlost a dosah mají centra, uživatelé s vyšším počtem vazeb. Stejně tak jsem 

přesvědčen, že i v rámci těchto systémů svůj význam potvrdí tvorba „zkratek“, které 

vytváří lidé zapojení do většího počtu různých sítí (okruhů).  

 

4.2 Online leadeři: e-fluentials 

Koncept opinion leaderů a jejich virtuálního života nedal koncem druhého 

tisíciletí spát výzkumníkům společnosti Burson-Marsteller. Výzkum provedený v roce 

1999 v USA se zaměřil na chování „online opinion leaderů“, pro které se vžil termín e-

fluentials [Kirby, Marsden, 2007]. Podle výsledků studie tvoří e-fluentials 10 % 

americké online dospělé populace, ale tito lidé generují zásadní podíl „povyku“ (buzz) 

kolem značek, produktů a společností. V porovnání s ostatní populací e-fluentials 

výrazně častěji užívají email, aktivně navštěvují internetová fóra. E-fluentials 

minimálně několikrát měsíčně mailují svým známým tipy na webové stránky či 

produkty (86 %) a píší emaily do společností (64 %) [Burson-Marsteller, 2001 via 

Kirby, Marsden, 2007]. E-fluentials podle výsledků studie navíc nejsou mimořádně 

aktivní jen v online světě, ale i v tom „off-line“. Mají lepší účast na volbách (77 % 

oproti 70 %), navštěvují veřejná shromáždění (38 % oproti 26 %) atd. [Burson-

Marsteller, 1999 via Kirby, Marsden, 2007]. Vliv e-fluentials na jejich on- i off-line 

okolí prokázaly studie Burson-Marsteller několikrát po sobě. Společnost proto 

přistoupila k dalšímu kroku: přípravě originálního algoritmu, jak tato centra odhalit. 

Základ tvoří dotazník zjišťující frekvenci online aktivit jako je návštěva chatů, odesílání 

emailů společnostem a politikům, odebírání firemních bulletinů, navazování přátelství 
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přes internet a další [Kirby, Marsden, 2007]. Celkové skóre odvislé od frekvence těchto 

činností pak odhalí e-fluentials, kterým marketingová oddělení mnohých společností 

poté věnují zvýšenou pozornost.  

Pro virální marketing je podstatnou informací i další zjištění studií Burson-

Marsteller: i e-fluentials častěji čtou emaily ze známých adres (90 %), zatímco jen 60 % 

z nich čte i emaily došlé z neznámých adres [Burson-Marsteller, 2001 via Kirby, 

Marsden, 2007]. „Virus“ tak k e-fluentials snáze doručí jejich známí – nebo je třeba je 

infikovat cíleně po navázání vztahu (např. zapojení do výzkumů, exkluzivní práce s 

nimi atd.). Rozšíření viru a jeho případný komentář (tedy hodnocení) potom díky e-

fluentials pokračuje offline, ale ještě rychleji, díky snazší elektronické komunikaci (jen 

přeposílá zprávu s virem) i online [Goldsmith, 2002]. 

 

4.3 Jak s e-fluentials pracovat 

Idil Cakim ze společnosti Burson-Marsteller navrhuje na základě zmiňovaných 

výzkumů sedm kroků, jak s e-fluentials pracovat pro větší efektivitu online kampaní, 

jmenovitě i pro virální marketing. 

1. Poznejte svůj svět: jaké druhy publika chcete oslovit?  Přemýšlejte v 

kategoriích demografických, behaviorálních i postojových 

2. Stanovte kriteria pro opinion leadery a určete cílovou skupinu. Kromě 

obecných charakteristik e-fluentials specifikujte další konkrétní vlastnosti, které jsou 

pro váš segment významné a které by e-fluentials měli naplňovat. 

3. Sestavte si seznam potenciálních e-fluentials. Využijte všechny dostupné 

zdroje – prezenční listy z konferencí či veletrhů, databáze klientů, odběratelů firemních 

periodik atd.  

4. Připravte průkum. Přizvěte do něj osoby z předchozího seznamu. Ptejte se po 

jejich chování a postojích, které jsou příznačné pro e-fluentials. 

5. Na základě průzkumu identifikujte e-fluentials.  

6. Začněte s e-fluentials aktivně komunikovat. Opinion leadeři dychtí po 

informacích a milují informace přímo od zdroje, navíc s puncem exkluzivity. Nechte je 

vyzkoušet si produkty dříve než ostatní a studujte jejich feedback. V případě vzniku 

krize s nimi intenzivně komunikujte a vysvětlete jim situaci. 
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7. Buďte připraveni na jejich návrat. Sledujte, jak často se na vaše webové 

stránky vrací, které sekce je nejvíce zajímají a buďte milí a aktivní [Kirby, Marsden, 

2007]. 

 

4.4 Fenomén „nudy v práci“ 

Doposud jsme se věnovali především centrům a jejich vlivu na přenos informací. 

Pro virální marketing stavící na vtipné pointě jsou ovšem velmi důležití i lidé, kteří sice 

nejsou centry ani opinion leadery, ale mají pro virální marketing a přenos sdělení jinou 

zásadní výhodu: nudí se v práci. Jonah Paretti, ředitel výzkumu a vývoje společnosti 

Eyebeam, zaměstnance nudící se v práci a rozesílající všechno možné na všechny strany 

v touze nějak se zaměstnat či pobavit nazývá sítí nudících se v práci – bored-at-work-

network (BWN) [Brierová, 2006]. „Různí se věkem, příjmy, pohlavím a rasou, ale 

všichni mají něco společného: chtějí se něčím zaměstnat. (…) Často jsou to ty 

nejneočekávanější věci, které nakonec naberou rychlost a začnou žít svým životem. 

Může to být cokoli: video s děckem, které přerdstírá, že drží světelnou šavli, nebo 

reklama, v níž jsou součástky Hondy použity ve stylu Rube Goldberga,“ dodává Noah 

Brierová [Brierová, 2006]. I tito lidé pro svou „pracovitost“ s jakou šíří zprávy v 

pracovní době mají pro virální kampaň velký význam a jejich motivace a výběr zpráv 

k rozeslání by si zasloužily zvláští pozornost a výzkum. 

 

5. Hodnota zákazníka 

Koncept center ale částečně i sítí nudících se v práci (BWN) reflektuje práce 

Pedra Domingose, který v roce 2005 rozvedl tradiční koncept „hodnoty zákazníka“ 

(customer value) o „hodnotu sítě zákazníka“ (network value of customers). Doposud 

určoval marketing cenu zákazníka jako očekávaný profit z prodejů tomuto zákazníkovi. 

Koncept „hodnoty života zákazníka“ (customer lifetime value) dodává teorii 

dlouhodobost, důraz na budování dlouholeté vazby mezi společností a zákazníkem, aby 

byl profit z každého zákazníka maximalizován. Domingos ale v hodnotě sítě zákazníka 

zohledňuje právě větší vliv některých zákazníků na jejich okolí, tedy koncept opinion 

leaderství. „Pokud například kromě toho, že půjdu sám do kina na nový film, ještě 

přesvědčím tři kamarády, aby šli se mnou, hodnota mé sítě zákazníka vzrostla a filmové 

studio to opravňuje k tomu, aby utratilo za ovlivnění (marketing) mne více, než 
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ovlivnění jiných,“ vysvětluje Domingos. „A naopak, pokud se rozhoduji, jaký film 

uvidím, čistě podle doporučení svých známých, snaha ovlivnit mne marketingem by 

byla plýtváním penězi, které by měly být věnovány spíše na ovlivnění mých přátel,“ 

dodává Domingos [Domingos, 2005]. Hodnota sítě zákazníka je tedy očekávaný nárůst 

prodejů ostatním, který je výsledkem marketingu na zákazníka. 

Co je podle Domingose pro zákazníky s nejvyšší hodnotou jejich sítě příznačné? 

Kromě přirozeně vysoké konektivity (spojovatelé) je to celá řada dalších faktorů. V 

první řadě musí mít promovaný produkt rádi. V opačném případě lze hovořit o negativní 

hodnotě sítě zákazníka a marketing na takové zákazníky by měl být naopak 

minimalizován. Podle Domingose na výsledky jejich experimentu s filtrujícím 

systémem EachMovie mělo zásadní pozitivní vliv právě i vyloučení zákazníků s 

vysokou negativní hodnotou jejich sítě [Domingos, 2005]. 

Pro vysokou hodnotu sítě zákazníka je pak samozřejmě zásadní, aby ve větší 

míře ovlivňoval své okolí, než byl sám svým okolím ovlivňován. Je-li tento vliv 

symetrický, nemá význam marketing cílit. Asymetrický vliv je však v praxi mnohem 

častější [Domingos, 2005], takže cílení marketingu na ty s vyšší hodnotou sítě 

zákazníka má opodstatnění. 

Třetím a podle Domingose nejdůležitějším aspektem je fakt, že hodnota sítě 

zákazníka nekončí u jeho bezprostředních známých. Tito známí totiž jeho vliv přenášejí 

dál na své známé. Proto i zákazník, který sám nemá velký počet vazeb může ve 

výsledku mít velkou hodnotu sítě, pokud jedním z jeho známých je člověk s vysokou 

konektivitou (příkladem může být poradce opinion leadera nebo celebrity). Pro 

představu dopadů využití konceptu hodnoty sítě zákazníka uvádí Domingos příklad z 

experimentu se stránkou Epinions, na které sdílí uživatelé znalosti. Nejvyšší skóre tu 

bylo přes 20 000, což znamená, že ovlivnění tohoto jediného člověka by vydalo za 

marketing 20 000 lidí (při absenci síťových efektů) [Domingos, 2005]. Tezi hodnoty sítí 

zákazníků rozpracoval Pedro Domingos spolu s Matthewem Richardsonem v modelu 

Markovových logických sítích (Markov logic networks), který kombinuje 

pravděpodobnostní model Markovových sítí a významnost predikátové logiky prvního 

řádu [Domingos, Richardson, 2004].  
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5.1 Hodnotový řetězec? Ne, hodnotová síť 

Domingosův model hodnoty sítě zákazníka koresponduje s celkovým odklonem 

moderního marketingu od představy hodnotového řetězce (value chain), ve kterém 

jednotlivé společnosti zaujímají své místo v řetězci, kde jedna dodává produkty/služby 

druhé a každá přidá do řetězce určitou hodnotu, než předá službu/produkt dále [Norman, 

Ramirez, 1994]. Podle Normana ovšem s nárůstem globální konkurence, změnou trhů a 

zejména rozšířením nových technologií (internet) model hodnotového řetězce už neplatí 

a ke slovu se hlásí hodnotová síť (value network) [Norman, Ramirez, 1994]. Hodnotová 

síť lépe reflektuje komplexitu vztahů mezi společnostmi i zákazníky. Zásadní změna 

oproti hodnotovému řetězci je v případě sítě pochopení souvislostí a odlišná práce 

s různými dotčenými skupinami. Výslednou hodnotou potom nemusí být nutně zvýšený 

prodej resp. zisk, ale i zvýšená loajalita zákazníků nebo dodavatelů. Verna Allee 

koncept rozšířila o myšlenku tří hodnot, které sítí kolují: 1. zboží, služby a výnos, 2. 

znalosti a 3. neurčité benefity [Allee, 2000].  

Z hlediska virálního marketingu je koncept hodnotové sítě zajímavý především 

přiznáním, že na prvním místě v marketingu nemusí být jen okamžitý zisk, ale také 

podpora šíření znalostí a prohlubování například loajality zákazníků nebo dodavatelů. 

Podle Allee navíc marketingové strategie na internetu uspějí právě pokud se zaměřují na 

distribuci znalostí a neurčitých benefitů, kam řadí například povědomost o značce a 

loajalitu [Allee, 2000]. 

Míra rozšíření viru (informace) v sociální sítí kromě faktorů ovlivňujících přenos 

zahrnuje ještě jednu zásadní proměnnou – obsah. Některé informace jsou atraktivní, 

některé méně. Něco ví záhy celý svět, ale jiná zpráva se rozšíří jen v omezené míře nebo 

vůbec. Jak tedy obsah upravit tak, aby naše sdělení (virus) obletělo „celý svět“, nebo 

lépe „celou naši cílovou populaci“? O tom vypovídá více 1. a 4. Wilsonův princip. 

6. Co ovlivňuje virulentnost viru? 

Wilsonova hypotéza, že nabídka produktů či služeb zdarma přitahuje pozornost 

a je tedy jedním z předpokladů virální kampaně, v zásadě nikdo nezpochybňuje. Na 

přelomu tisíciletí se nicméně ukázalo, že rovnice „zdarma = úspěch“ neplatí. „Dva roky 

po publikování Wilsonova článku následovala tuto strategii řada dot.com společností, 

které kalkulovaly s vidinou výdělku na doplňkových službách k volně stahovatelnému 

obsahu. Bohužel – tato strategie většinou selhala,“ upozorňuje Russell Goldsmith 
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[Goldsmith, 2002]. Význam této premisy nicméně rozhodně nevymizel – spíše se její 

využití vyvinulo do sofistikovanějších forem, které kalkulují i s dalšími faktory, jako je 

exkluzivita, ješitnost a další psychologické vlastnosti uživatelů. Proto se Wilsonovy 

zásady 1 a 4 navzájem proplétají.  

Kromě toho, že mají lidé rádi produkty/služby, které jsou zadarmo, potrpí si i na 

exkluzivitu, výjimečnost, osobní komunikaci..., a chtějí být vnímáni jako součást 

skupiny [Goldsmith, 2001]. A právě tuto touhu po uznání a popularitě mezi našimi 

známými začal virální marketing využívat. 

 

6.1 Pod pláštíkem výzkumu 

Když na přelomu 20. a 30. let 20. století provedli výzkumníci Harvard Business 

School pod vedením Eltona Maya průzkum ve společnosti Western Electric (dnes 

Lucent Technologies) a to v jejím závodě Hawthorne nedaleko Chicaga, narazili na 

zajímavý fenomén. Cílem bylo zjistit, které faktory mají zásadní vliv na výkonnost 

dělníků. Pracovní podmínky vybraných dělníků byly podrobeny různým změnám. Při 

lepších světelných podmínkách výkon vcelku očekávaně vzrostl. Překvapením ale bylo, 

že vzrostl i při výrazně zhoršených podmínkách. Obdobně při větším počtu přestávek v 

práci efektivita vybraných pracovníků vzrostla – ovšem při menším počtu přestávek 

rovněž. Výsledky Hawthornské studie tak měly mnohem zajímavější závěr, než které 

faktory mají zásadní vliv na produktivitu práce – alespoň z marketingového hlediska 

nepochybně. Po analýze jeho výsledků v roce 1955 Henry A. Landsberger představil 

koncept tzv. Hawthornského efektu – věnuje-li se lidem zvýšená pozornost, jejich 

motivace roste [Kirsby, 2007]. Z marketingového hlediska má koncept Hawthornského 

efektu mimořádný dopad na možnost podpořit šíření pozitivních informací mezi 

uživateli. Technika pracující s exkluzivitou a spoléhající na vznik tzv. advokátů značky 

[Kirby, 2007] se nazývá seeding [Rosen, 2000] a je plně implementovatelná i do 

virálních kampaní. Seeding funguje na velmi jednoduché bázi – vybranému počtu 

uživatelů (z logiky šíření informací v sociálních sítích především opinion leaderům 

nebo e-fluentials, viz kapitola 3. Jak se viry šíří?) je poskytnut nový produkt či službu s 

předstihem a exkluzivně. S odkazem na jejich výjimečné znalosti, vliv nebo jiné 

schopnosti jsou požádáni o účast ve výzkumu a o připomínky a hodnocení k dodanému 

produktu. Vybraní uživatelé se cítí polichoceni a účast ve „výzkumu“ je motivuje k 

diskusím o testovaném výrobku či službě s jejich přáteli a známými, a stávají se tak 
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nositeli sdělení o produktu či službě prostřednictvím word-of-mouth marketingu [Kirby, 

Marsden, 2007]. V případě dobrého výběru účastníků „testu“ lze samozřejmě využít i 

moderních komunikačních technologií a rozpoutat nebo posílit seedingem i virální 

kampaň.  

Seeding je ostatně technika kterou v zásadě využívá i showbusiness. Typickým 

příkladem jsou hudební tour. Na nich kapela svým fanouškům, kteří byli ochotní 

zaplatit velké peníze za lístek na koncert, zahraje nějakou svoji novinku, singl a ve 

stejný okamžik se tuto píseň snaží dostat i do rádií. Nadšení účastníci živého koncertu 

šíří slávu nové písničky dál mezi své vrstevníky a podporují tak nákup nového alba 

nebo singlu, které je tou dobou uváděno na trh. Významným faktorem tour je 

samozřejmě i to, že probíhá na více místech, tzn. seeding se dotkne širšího publika co 

do kvantity, ale především není omezen na jednu lokaci a jednu skupinu posluchačů 

[Rosen, 2000]. To je ostatně i jedno z pravidel seedingu jako takového – proniknout do 

více různých skupin. 

Seeding se ale výborně uplatňuje např. i v softwarovém průmyslu („beta 

testing“) [Kirby, Marsden, 2007], kde je logicky i velký potenciál pro využití virálního 

potenciálu – distribuce testovacích materiálů probíhá obvykle přes internet a word-of-

mouth marketing tak může přirozeně přerůst do své technologicky vyspělejší varianty.  

Emanuel Rosen stanovil v roce 2000 čtyři zásady úspěšné seedingové kampaně. 

V některých ohledech jsou shodné se zásadami úspěšné virální kampaně (např. dle 

Wilsona). Pro oba druhy kampaní platí důraz na snížení cenové bariéry, tedy nejlépe 

zadarmo nebo alespoň za opravdu nejnižší možnou cenu. Obě kampaně by měly mít 

více „epicenter“ ve kterých se nacházejí „testeři“ resp. odkud se virus šíří. U seedingu je 

podle Rosena velmi důležité zaměřit se právě na ty segmenty, ve kterých se o 

promovaném produktu nemluví. A ty s žádostí o účast ve „výzkumu“ oslovit. Třetí 

Rosenova zásada je být proaktivní a dostat produkt opravdu „do rukou“ jednotlivých 

testerů. Nedat jej k dispozici „volně“ např. na webových stránkách, ale adresně a 

podpořit tak pocit exkluzivity. V některých případech je možné nedat k dispozici celý 

produkt, ale třeba jen část (preview) [Rosen, 2000]. Čtvrtá zásada se znovu týká těch, 

kteří o produktu nemluví. Rosen je nazývá „mrtvé sítě“. Segmenty, kde se seeding 

„neujal“ a odezva je velmi malá mají marketéři tendenci uzavírat. Rosenova rada je 

přesně opačná: poskytněte jim více produktů na testy, věnujte jim ještě větší pozornost. 

Podle Rosena je to mimořádně důležitý způsob, jakým lze rozšířit svoji cílovou skupinu 

a objem prodejů. 
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Rosenovy principy seedingu dále rozpracoval Marsden do podoby jakési 

desetibodové kuchařky [Kirby, Marsden, 2007]. Mnohá její pravidla jsou relevantrní i 

pro virální marketing, takže si je pojďme přiblížit podrobněji. 

 

6.2 Deset pravidel seedingu 

Základním předpokladem úspěšné seedingové kampaně je práce s tzv. opinion 

leadery, tedy s lidmi, kteří mají na své okolí zásadní vliv (více o této sortě lidí v kapitole 

3. Jak se šíří viry?). Tito lidé dostávají exkluzivně produkt na test v rámci „výzkumu“. 

Na co je třeba dát si v průběhu „výzkumu“ pozor především? Deset bodů Paula 

Marsdena zní: 

 

1. Nabízíme něco nového? Základní pravidlo. O starých věcech si lidé s 

nadšením obvykle nepovídají [Kirby, Marsden, 2007], musí jít o něco nového, 

vzrušujícího, překvapivého. 

2. Nabízíme něco lepšího? Hawthornský efekt má sílu učinit z účastníků testu 

„advokáty značky“, ale šíření slávy produktu se brzy zastaví, pokud je výrobek 

nepovedený nebo příliš všední. To neznamená, že musí být produkt naprosto revoluční, 

je ale nezbytné na něm najít něco unikátního [Kirby, Marsden, 2007]. 

3. Nabízíme něco, od čeho můžeme nabídnout vzorek? Tento požadavek 

zdůrazňuje nezbytnost přímé zkušenosti s výrobkem, jeho testu, zážitek nesmí být 

zprostředkovaný, každý tester jej musí vyzkoušet na vlastní kůži. 

4. Identifikovali jsme opinion leadery relevantní pro daný produkt? Seeding 

je o ovlivňování těch, kteří ovlivňují. Špatný výběr účastníků „výzkumu“ má proto 

samozřejmě zásadní negativní dopad. Právě práce s opinion leadery má velký význam i 

pro virální marketing. Marsdenovo doporučení „myslet neomezeně“ a věnovat velké 

úsilí nalezení těch pravých „testerů“ proto vybízí k odvržení šablon a skutečnému 

přemýšlení o osobách, které mají na své okolí zásadní vliv především s ohledem na 

nabízený produkt. Mohou to být kadeřnice, barmani, … [Kirby, Marsden, 2007]. 

5. Přizvali jsme do výzkumu dostatečný počet opinion leaderů? Opinion 

leadeři představují cca 10 % populace. Úspěšná seedingová kampaň podle Marsdena 

pracuje s cca 10 % z nich, tedy celkem s 1 % cílové populace [Kirby, Marsden, 2007]. 

Jde-li o příliš nákladný počet, doporučuje Paul Marsden alespoň cca 250 opinion 

leaderů pro každé centrum. 
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6. Jak umožníme opinion leaderům náš produkt testovat? Praktická rada, 

zejména s ohledem na minimalizaci nákladů. S odkazem na Rosena je třeba 

připomenout nezbytnost osobní zkušenosti, zážitku. 

7. Obsahuje naše kampaň prvek „zkoušíte to první“? Časová exkluzivita 

dokáže divy. Čím více posílíte pocit účastníků „výzkumu“ že jsou skutečně VIP, tím 

spíš o svém zážitku budou vypravovat známým a přátelům, a tím rychleji se informace 

o novince bude šířit [Kirby, Marsden, 2007]. 

8. Mají účastníci „výzkumu“ skutečně možnost něco ovlivnit? I to 

samozřejmě posiluje chuť a zájem opinion leaderů o produktu hovořit – sami se přeci 

podílí na jeho atraktivitě, sami měli možnost jej vylepšit. A to podle Marsdena nejlépe 

online, snadno, uzavřenými otázkami [Kirby, Marsden, 2007]. 

9. Mají účastníci „výzkumu“ možnost nahlédnout „pod pokličku“? 

Zákulisní informace, příběh, to vše vtahuje účastníky testu více do děje a stávají se 

opravdovými advokáty značky, insidery. Je třeba s nimi budovat vztah, pracovat na tom, 

aby měli pocit, že mají skutečně exkluzivní informace a možnosti [Kirby, Marsden, 

2007]. 

10. Máme možnost změřit úspěch seedingu? Nejde jen o to změřit úspěch 

kampaně, přičemž možností je celá řada [Kirby, Marsden, 2007]. Z hlediska virálního 

marketingu jsou totiž některé z nich velmi zajímavé – a mohou seedingovou kampaň 

dále rozvinout. Dobře fungují například slevové kupony pro kamarády testerů. Kromě 

možnosti sledovat šíření zprávy (a reagovat na ně posílením v „mrtvých sítích“) lze 

prvek slevy zabudovat do druhé fáze kampaně a podpořit tak šíření „viru“. Seeding tak 

v mnoha bodech využívá podobné principy jako virální marketing resp. řadu z nich 

může virální marketing využít a dosáhnout tak vyšší efektivity. 

 

6.3 Advergames 

Advergaming je další z moderních marketingových disciplín – a další, která je 

pro virální marketing nesmírně zajímavá. Pomiňme tu méně atraktivní formu, která je 

vlastně product placementem (využíváním konkrétních produktů/značek ve hře), např. s 

reklamními bannery ve fotbalové hře FIFA 08 nebo s H&M oblečením v populárních 

The Sims. Zajímavější jsou hry, které jsou vytvářeny už rovnou s cílem komunikovat 

značku, produkt či službu. Ty totiž také vzhledem ke svému umístění, obvykle na 
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webových stránkách, i možnosti hrát online (a to mnohdy i ve více hráčích) skýtají 

skutečně velké možnosti pro to, stát se „virem“.  

Co dělá hry tak atraktivními? Z hlediska uživatele je to jasné – všichni si rádi 

hrají. Z hlediska marketingu je to pak především čas. Zatímco reklamní spot v televizi 

představuje 30 – 60 sekund pozornosti, u her to mohou být celé hodiny [Kirby, 

Marsden, 2007]. Velkou výhodou je i možnost zakomponovat značku do virtuálního 

světa, představit v něm všechny její výhody a jedinečnost, spojit ji s vizí, s přáními 

hráče, s humorem. Zakomponovat ji do příběhu – a to vše mít přitom v zásadě pod 

kontrolou. Předností her je samozřejmě i využití soutěživosti v jejím šíření – kde už se 

dostáváme jednoznačně na půdu virálního marketingu. Hry mají prostě schopnost lidi 

spojovat. A v žádném případě si nehrají jen děti nebo teenageři! Steve Curren, prezident 

Pod Digital v knize Connected Marketing odkazuje na výzkum provedený v roce 2004 

společností Digital Marketing Services, podle kterého je více než polovina hráčů online 

her starší 35 let a převažují ženy! Nejde tedy v žádném případě pouze o teenage zábavu, 

gaming překračuje všechny demografické hranice [Kirby, Marsden, 2007].  

Možnosti pro využití her v marketingu jsou velmi široké – a dobře korespondují 

s možnostmi virálního marketingu. Mohou to být samozřejmě hry pro PC s připojením 

na internet, ale i pro PDA, mobilní telefony, herní konzole a další. Všechny tyto 

platformy mají možnost hru sdílet s ostatními a rychle se proto rozšířit. Oproti jiným 

„virům“ mají hry ještě jednu přednost: můžete své přátele vyzvat, aby váš výkon 

překonali. A právě prvek soutěživosti ještě umocňuje virální distribuci zprávy – nejen, 

že zapojíte přátele do hry, navíc se před nimi chcete pochlubit výborným dosaženým 

výsledkem [Kirby, Marsden, 2007]. Ale jak dosáhnout výborného výsledku i z 

marketingového hlediska? 

 

6.4 Chytlavost 

Seeding využíval Hawthornův efekt. U advergamingu vstupuje do popředí 

soutěživost a hravost. Oba koncepty však mají jeden prvek společný – musí být 

chytlavé. U advergamingu je to ještě patrnější. Obecně je pro virální marketing faktor 

chytlavosti jedním z nejzásadnějších [Goldsmith, 2002]. Přizpůsobit sdělení – nebo hru 

– tak, aby bylo chytlavé je jedním z nejdůležitějších předpokladů jeho dalšího šíření. 

Jednuduchý recept jak to udělat, ale není. Jak říká Gladwell v Bodu zlomu: „Existuje 

jednoduchý způsob, jak informace zabalit tak, aby byly za správných podmínek 
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neodolatelné. Stačí jen ten způsob najít.“ [Gladwell, 2007]. Nicméně některá základní 

pravidla nebo doporučení v průběhu doby vykrystalizovala. Už jednou zmiňované 

magické slůvko „zdarma“ je jedním z doporučení, kterému jsme se již věnovali. 

Druhým je před přípravou kampaně dokonale poznat její publikum [Brierová, 2006]. 

Tady může pomoci výzkum. Je třeba myslet na záliby a chování cílových skupin, hry 

pro teenagery budou vypadat jinak než krátké videospoty pro matky v domácnosti. 

Obecná pravidla, která zmiňuje např. Russell Goldsmith, „sex a vtip prodávají“ 

[Goldsmith, 2002] nejsou paušálně použitelná. Svou úlohu totiž hraje i síla kontextu 

[Gladwell, 2007] a to obousměrně – výborný vtip, na kterém by se dal virus úspěšně 

postavit, může krátce po nečekané události působit krajně nevhodně a ve výsledku může 

mít kampaň dokonce negativní ohlas [Goldsmith, 2002]. Stejně tak ne všechny kampaně 

mohou přirozeně obsahovat např. zmiňovaný sexuální kontext – už kvůli povaze 

značky, pro kterou jsou připraveny. O tom, co je pro příjemce zpráv chytlavé a co ne, 

resp. o co se se svými přáteli nejraději podělí, vypovídá i průzkum z listopadu 2001, 

který pro svou knihu Viral Marketing provedl Russell Goldsmith. Podle výsledků jeho 

výzkumu uživatelé e-mailu nejspíše otevřou přílohu emailu, pokud jde o doporučení 

produktu (67,3 %), zprávu, díky které mohou něco vyhrát (65,9 %) a vtipný email (58,4 

%). Jen 12,8 % přitom uvedlo, že by otevřelo přílohu, která by byla sexuální povahy 

[Goldsmith, 2002]. Ještě zajímavější jsou ale výsledky téhož výzkumu, které vypovídají 

o tom, jaké zprávy nejraději přeposíláme dále. Tady vede s jasným náskokem touha 

pobavit přátele (rozesmát je – 78 %), s odstupem následovaná „doporučením něčeho“ 

(49,6 %), soutěžemi (46,9 %). Ostatní důvody následují s propastným rozdílem 

[Goldsmith, 2002]. Goldsmith v této souvislosti připomíná demografické rozdíly – a to 

nejen mezi chováním mužů a žen, ale především v závislosti na věku. Překvapivě 

například smysl pro humor s věkem podle výsledků výzkumu prokazatelně klesá – 

zatímco vtipnou přílohu otevře 77,1 % uživatelů e-mailu ve věku 16-24 let, v dalších 

věkových skupinách tento podíl klesá až na pouhých 36,4 % uživatelů starších 55 let 

[Goldsmith, 2002]. Podobný trend je i u příloh se sexuálním podtextem.  

Pomineme-li konkrétní vlastnosti přílohy nebo formy viru, které jsou chytlavé, 

měli bychom mít především na zřeteli, co lidi nejvíce vede k tomu, aby elektronicky 

komunikovali. A to je právě touha komunikovat, začlenit se do kolektivu, mít co říci 

[Goldsmith, 2002]. V případě necílených kampaní je vhodné si nejprve virus a jeho 

přijetí publikem otestovat. Výhodou je, že potenciální přenašeče není obtížné nalézt, 
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jsou jimi v zásadě všichni lidé kolem nás a „minivýzkum“ tak můžeme obratem provést 

na svých kolezích nebo známých [Brierová, 2006]. 

 

6.5 Memetika 

Jedním ze zajímavých pohledů na šíření viru a chytlavost obecně je i teorie 

memů, memetika. Termín mem poprvé použil oxfordský zoolog a evolucionista Richard 

Dawkins ve své knize Sobecký gen [Dawkins, 1998]. Memy jsou analogií genů, jde o 

elementy kultury, který se šíří negeneticky, především napodobováním. „Stejně jako se 

geny rozmnožují v genofondu přeskakováním z těla do těla pomocí spermií nebo 

vajíček, tak se memy rozmnožují v memofondu přeskakováním z mozku do mozku 

procesem, který můžeme v širším smyslu nazvat napodobováním,“ vysvětluje svoji 

teorii Dawkins [Dawkins, 1998]. Typickým příkladem memu je představa Boha. Ta je 

nepochybně velmi stará, replikuje se mluveným i psaným slovem, je podporována 

hudbou a uměním. Schopnost přežití memu Boha v memofondu vychází podle 

Dawkinse z jeho velkého psychologického vlivu [Dawkins, 1998]. „Boží virus“ je 

nepochybně velmi chytlavý. Dokonce tolik chytlavý, že přežívá tisíciletí a je schopný se 

nepřetržitě replikovat. Podobně jako geny, jsou i memy vystavovány evolučním tlakům, 

které způsobují jejich seskupování do strukturovaných systémů (např. náboženství, 

umělecký či politický směr, móda).  

Z hlediska marketingu je memetika zajímavá především pro word-of-mouth 

marketing a tím i pro virální marketing (a samozřejmě i buzz marketing). Pochopení 

replikace memů je možností, jak snáze předejít vlastní manipulaci – nebo naopak 

efektivněji manipulovat s ostatními [Brodie, 1996]. Cílem virálního marketingu ostatně 

není nic jiného, než vygenerovat nový mem, který bude mít schopnost se dlouhodobě a 

rychle replikovat. Odhlédneme-li od kulturních memů, které jsou skutečně celosvětově 

zakořeněny (víra v Boha atp.), nalezneme i celou řadu memů vyloženě 

„marketingového typu“. Logo Nike je jedním z nich. Podle Russella Goldsmitha je 

dokonce natolik chytlavé, že si jej někteří lidé nechávají vytetovat na tělo [Goldsmith, 

2000]. Šíření memů samozřejmě podporují i masmédia, mezi memy tak můžeme 

zahrnout třeba i klasická klišé, která lidé používají, z poslední doby např. „poradím se s 

přítelem na telefonu“ atd. 

Šíření memů může být akcelerováno nutností společnosti nebo skupiny lidí čelit 

hrozbě, nebo na druhé straně motivací jedinců rozšířit mem (typicky například novou 
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technologii), z čehož budou osobně profitovat. Klasickým příkladem je fax nebo ICQ – 

dokud ho nemají „všichni“ moji známí, je mi osobně k ničemu. Sám mám zájem na 

tom, aby se tento mem rychle rozšířil [Silverman, 2001].  

 

7. Potenciál komunikačních sítí 

Pátým Wilsonovým principem virálního marketingu je využití existujících 

komunikačních sítí. A tento požadavek je čím dál aktuálnější a skrývá neuvěřitelný 

potenciál. Od doby, kdy Wilson svůj pátý princip jmenoval, se totiž možnosti 

komunikačních sítí neuvěřitelně rozšířily. Masivní rozšíření komunikačních nástrojů 

jako je Skype či ICQ, které umožňují komunikovat kdykoli a s kýmkoli a navíc 

zadarmo, dává word-of-mouth marketingu samozřejmě dříve netušené možnosti. Stejně 

tak roste obliba sociálních webových systémů jako je FaceBook či MySpace.com. 

FaceBook se může pochlubit více než 70 miliony aktivních uživatelů z celého světa. 

Denně přibývají desítky a stovky dalších (v prosinci 2007 to bylo 57 milionů aktivních 

uživatelů, za cca pětiměsíční období tak nárůst představuje 13 milionů nových aktivních 

uživatelů!). Jak uvádí otevřená encyklopedie Wikipedia, „Facebook je rozsáhlý sociální 

webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, 

sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě.“ [Wikipedia, 2008]. To jej 

přímo dokonale předurčuje pro globální virální marketing. „Po registraci v systému má 

uživatel možnost vyplnit svůj detailní profil. Poté se může připojovat k různým 

sociálním sítím nebo skupinám a získávat nové přátele. Pokud jiný uživatel souhlasí s 

tím, že je váš přítel, můžete vidět také jeho profil. Systém umožňuje komunikaci mezi 

uživateli pomocí zpráv nebo diskusních fór. Další funkčnost obstarávají aplikace. Ty 

nejdůležitější pocházejí přímo z dílen Facebooku. Facebook ale také poskytuje otevřené 

API, které může kdokoli využít a napsat si vlastní rozšiřující aplikaci. Hlavní síla 

Facebooku je v propojenosti jednotlivých komponent, většina textu slouží jako 

hypertextové odkazy k dalšímu obsahu. Rovněž aplikací pro Facebook je už přes deset 

tisíc a s nimi má social networking hned jiný rozměr,“ uvádí Wikipedia [Wikipedia, 

2008].  

FaceBook a jemu podobné portály tak nabízí nekonečné možnosti pro 

vyhledávání spojovatelů, virtuálními sítěmi spojuje aktivní uživatele, kteří jej využívají 

primárně s touhou komunikovat a šíření informací je díky orientaci portálů na 

uživatelskou přívětivost velmi jednoduché. Přeposláním zprávy navíc přenos viru 
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nemusí nutně končit – protože jde o portály, na kterých lidé aktivně komunikují, lze 

předpokládat i následnou komunikaci nad přeposlaným vtipem, videem, hrou nebo 

jiným virem – a tedy dále se generující povyk (buzz). 

 

7.1 Výzkum sociálního webového systému Last.fm 

Protože relevantní studie zabývající se možnostmi marketingu a obecně šířením 

zpráv v rámci sociálních webových systému zatím nejsou k dispozici, nastíním pomocí 

analýzy konkrétní „kampaně“ možnosti a možné zákonitosti šíření viru v těchto sítích 

na příkladu Last.fm.  

Server Last.fm je britským internetovým rádiem a zároveň zvláštním druhem 

sociálního webového systému úzce propojeného s hudbou. Uživatelé si tu zakládají svůj 

profil, ve kterém si tvoří svá vlastní rádia nebo playlisty používající hudbu z knihovny 

Last.fm. Navzájem si doporučují hudbu nebo zveřejňují vlastní hudební produkci a 

nabízí ji ostatním, navzájem se propojují a diskutují atd. Společnost QED Group, 

poskytující služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, managementu a 

strategického rozhodování, upravila svůj unikátní produkt Sociomapu pro využití 

uživateli Last.fm – aplikace po prokliku sama zdarma sestavila sociomapu jejich přátel, 

kterou si mohli umístit do svého profilu. Zároveň se pomocí tlačítka „řekni o tom svým 

přátelům“ mohli o sociomapu podělit s ostatními a vybídnout je k sestavení vlastní 

sociomapy. Generování sociomapy probíhá na webové podstránce společnosti QED 

Group, takže lze sledovat vývoj návštěvnosti. 

„Kampaň“ byla zahájena 10. ledna 2008 předáním odkazu na generování 

sociomapy 10 uživatelům LastFM. Pro těchto deset neproběhl žádný výběr, zástupce 

QED Group využil vlastní kontakty. O tři dny později (13. ledna) byl odkaz na webové 

stránky s aplikací na generování sociomapy umístěn do jedné z největších diskusních 

skupin Stats (http://www.last.fm/group/Stats). Následující měsíc a půl se informace šíří 

pouze samovolně. V sobotu 1. března je odkaz na aplikaci umístěn na nově vzniklou 

stránku http://build.last.fm/, kde je seznam aplikací pro Last.fm. Každému z uživatelů se 

tak po přihlášení ukazoval odkaz na novou službu build.last.fm, kde byl odkaz na 

aplikaci dostupný po vybrání jedné z kategorií, takže cesta k aplikaci znamenala pouhá 

tři kliknutí myší po přihlášení do Last.fm. V pondělí 17. března byl odkaz na novou 

službu build.last.fm po přihlášení odstraněn a zařazen mezi všechny ostatní odkazy na 

doplňující služby a projekty okolo Last.fm. 
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7.2 Trocha statistik 

V období 10. ledna až 15. května 2008 navštívilo stránky s aplikací na 

generování sociomapy celkem 29 837 návštěvníků, z toho dvě třetiny (19 883) 

unikátních. Více než dvě třetiny unikátních návštěvníků (70,3 %) si sociomapu nechalo 

vygenerovat a 8 % z nich umístilo odkaz na mapu do svého profilu, čímž dále dělá 

reklamu aplikaci. Celkem vygenerovali uživatelé Last.fm 13 975 sociomap. Průměrně 

navštívilo stránky s aplikací 207,5 unikátních návštěvníků denně a ti si vygenerovali v 

průměru 110 sociomap na den. 

Zajímavější je sledovat vývoj návštěvnosti aplikace pro generování sociomapy 

v závislosti na uvedených datech, kdy byli uživatelé o službě nějakým způsobem nově 

informováni. Před předáním informace deseti uživatelům o stránkách nikdo nevěděl. 10. 

ledna se o ní dozvědělo 10 lidí a 12. ledna už stránky navštívilo celkem 154 unikátních 

uživatelů, z nichž 117 si mapu nechalo udělat. Následujícího dne byl na jednom 

z nejčtenějších diskusních fór zveřejněn odkaz na stránky aplikace a druhý den se 

návštěvnost skokově zdvojnásobila. Hned následující den ale znovu upadla na dřívější 

úroveň. V následujících dnech pomalu rostla s podobnou tendencí, jako před diskusním 

fórem. Za období čtyř dnů (10. 1. – 13. 1. 2008) od předání informace do sítě po její 

další zveřejnění na diskusním fóru měly stránky s aplikací průměrnou návštěvnost 53,8 

uživatele. V šestnácti dnech následujících po zveřejnění odkazu (14. 1. – 29. 1. 2008) 

v diskusním fóru je to již 112,7 uživatelů. Bez jakéhokoli dalšího ovlivňování šíření 

informace o aplikaci se sociomapami roste postupně průměrná návštěvnost 

v šestnáctidenních cyklech na 118,4 (30. 1. – 14. 2. 2008) a 157,4 (15. 2. – 1. 3. 2008) 

uživatelů denně. Razantní nárůst návštěvnosti zaznamenáváme při upoutávce na novou 

službu build.last.fm, jejíž součástí je (po třech kliknutích) i aplikace generující 

sociomapy. V následujících šestnácti dnech (2. 3. – 17. 3. 2008) roste průměrná 

návštěvnost na 352,6 uživatele. 17. března je přímý odkaz na službu built.last.fm po 

registraci do systému odebrán, což se v následujícím období projeví na návštěnosti 

stránek s aplikací, v šestnácti dnech od 18. března do 2. dubna průměrná návštěvnost 

klesá na 268,7 uživatele a v dalších šestnáctidenních periodách dále zvolna klesá na 

235,8 (3. 4. – 18.4. 2008) resp. 228 (19. 4. – 4. 5. 2008). Pro doplnění, ve sledovaném 

období do 15. května 2008 v jedenácti dnech (5. 5. – 15. 5.) činila průměrná návštěvnost 

233,2 unikátních uživatelů denně. 
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7.3 Kampaň pohledem virálních konceptů 

Pojďme stručně ilustrovat výsledky kampaně z hlediska konceptů uvedených v 

předešlých kapitolách. Začneme samozřejmě pohledem prizmatem Wilsonových šesti 

principů virálního marketingu. Z nich můžeme „kampani“ přičíst k dobru v zásadě 

všech šest, byť některé v omezené míře.  

Produkt pro uživatele svoji hodnotu měl, vizualizoval jejich postavení mezi 

kamarády z hlediska hudebního vkusu, navíc pěkně graficky a přehledně. Přenos sdělení 

dalším lidem byl jednoduchý, jde jen o přenos linku na webové stránky, kde si každý 

svou sociomapu nechá vygenerovat aniž by musel cokoli dalšího udělat. Epidemickému 

šíření nebránilo nic. Kampaň využívala běžné vzorce motivace a chování – touhu 

uživatelů nechat si graficky vyjádřit jejich pozici ve společnosti přátel, jejich začlenění 

do kolektivu i jejich hudební vkus (a blízkost dalších osob právě z hlediska hudebního 

stylu). Služba/produkt byla navíc zadarmo, což by Wilson jistě ocenil. Z hlediska 

chytlavosti o viru dostatečně vypovídá poměr mezi návštěvníky speciální webové 

stránky a počtem vygenerovaných map i stálost přírůstku nových sociomap. Kampaň 

využívala existující komunikační sítě a to dokonce v dokonalejším smyslu slova, než 

měl Wilson na mysli. Uživatelé Last.fm jsou propojeni nespočtem aktivních a 

obousměrných vazeb a jde skutečně o komunitu, kde je přenos informace velmi rychlý a 

jednoduchý. Kampaň splnila i poslední Wilsonovo doporučení a pracovala i s dalšími 

zdroji – pomocí umístění linku v diskusních fórech nebo pomocí přihlášení aplikace 

mezi další rozšíření služby Last.fm měla vlastní cílenou publicitu a tedy další zdroj, 

odkud se uživatelé o službě mohli dozvědět. 

Wilsobnovy principy tedy „kampaň“ splnila, z hlediska dalších poznatků už se jí 

dá ovšem leccos vytknout. Kampaň pracovala s uživateli a podporou šíření informace v 

zásadě pasivně. Nepracovala nijak s významnými osobami v sociální síti (opinion 

leadeři) a nesnažila se cíleně využít spojovatelů, kteří by přenos informace akcelerovali. 

S dalšími zdroji pracovala kampaň velmi omezeně, ke své vlastní škodě. Dopad 

zveřejnění informací měl na růst návštěvnosti zásadní vliv a každá změna znamenala 

skokový nárůst o desítky procent: z 13. ledna na 14. ledna (příspěvek v diskusním fóru) 

o 108,2 %, z 1. března na 2. března (upoutávka na službu build.last.fm) o 124,8 %. 

V případě diskusního fóra, kde informace rychle zestárne (spadne v seznamu příspěvků 

pod hranici, kterou lidé ještě sledují), následoval výrazný propad (o 48 %) na prakticky 
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podobné počty uživatelů, jako před příspěvkem, ale také stabilní a rychlejší růst, než 

před zveřejněním informace (týden po propadu už počty uživatelů přesáhly první vrchol 

ze 14. ledna). Ve druhém případě, kdy byla komunikace novinky trvalejšího rázu 

(upoutávka na službu build.last.fm byla k dispozici 16 dní) nebyl propad tak razantní 

(skokový) a činil jen 19 %, na druhé straně byl ale trvalejšího charakteru a pozvolný 

pokles pokračoval i nadále. 

Důslednější práce s diskusními fóry a dalšími dodatečnými zdroji informací by 

tak mohla návštěvnost stránek s aplikací podporovat dlouhodoběji.  

Grafy vývoje návštěvnosti stránek viz přílohy. 

 

7.4. Shrnutí výsledků výzkumu  

Bude zajímavé sledovat další vývoj návštěvnosti aplikace. Pro ilustraci 

některých především Wilsonových principů ale příklad bohatě postačuje – a klade řadu 

dalších otázek, kterým bude zajímavé se dále věnovat. Z mého pohledu nejzajímavějším 

zjištěním je fakt, že přestože přenos informace není systematicky podporován žádnými 

externími kampaněmi (vyjma dvou ad hoc akcí), návštěvnost webových stránek 

s aplikací se udržuje na solidní úrovni a nevykazuje tendenci spadnout rychle k nule. 

Navíc i v době před upozorněním na službu build.last.fm počty návštěvnosti neustále 

rostly. Informace se tedy vytrvale šíří, což by mohlo naznačovat, že má síť uživatelů 

Last.fm bezškálovou topografii. Tuto hypotézu by ovšem bylo třeba podpořit 

výzkumem, který by identifikoval centra v systému. Následovat by mohl druhý pokus, 

kde by se při šíření viru využila efektivně tato centra – a vývoj návštěvnosti aplikace by 

měl mít strmější charakteristiky. Zejména pokud by bylo šíření informace důsledněji 

podpořeno i v souladu s dalšími Wilsonovými pravidly. 

 

8. Závěr 

Cílem práce bylo podat ucelený přehled konceptů virálního marketingu s 

důrazem na příbuzné marketingové techniky, které virální marketing při jeho vývoji 

ovlivňovaly a ovlivňují. Virální marketing představuje zajímavou marketingovou 

příležitost využívající již existující sociální sítě a zároveň moderní komunikační 

prostředky, v současnosti především Internet (e-mail). Jeho role v marketingovém mixu 

by ale neměla být chybně interpretována.  
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Virální marketing má schopnost zesílit povědomí o značce v cílové skupině i 

mimo ni a k tomu ji umí asociovat s pozitivními emocemi; může vyvolat buzz (povyk) a 

zájem. Na druhé straně má ovšem menší informační potenciál [Kremláčková, 2004] a 

navíc omezenou kontrolu nad obsahem a ještě menší nad rozšířením viru. Vhodným 

využitím příbuzných disciplín (word-of-mouth marketing, buzz marketing) a důrazem 

na některé moderní metody (seeding, práce s e-fluentials) ale může svůj dosah podstatně 

zvýšit. To vše tím spíš při dodržování základních pravidel (např. Wilsonových Šest 

principů virálního marketingu [Wilson, 2000]), byť nejsou vždy natolik exaktní, aby byl 

úspěch kampaně zaručen.  

Nevýhodou virálního marketingu je naopak špatná měřitelnost výsledků 

kampaně a spíše dlouhodobý efekt, než naplnění krátkodobých cílů – v souladu 

s přechodem marketingu od hodnotového řetězce k hodnotové síti se tedy virální 

marketing uplatňuje především při budování povědomí o značce, loajality zákazníků a 

dodavatelů atp., tedy při přenosu znalostí a neměřitelných hodnot.  

Jsem přesvědčen, že mimořádný potenciál skýtá virální marketing při správném 

využití sociálních webových systémů typu FaceBook či MySpace. Příklad pasivní 

kampaně na komunitním serveru Last.fm položil řadu dalších otázek směřujících 

k šíření informace na sociálních webových systémech a rád bych se tomuto tématu dále 

věnoval. Výsledky analýzy úvodního období kampaně nicméně naznačují, že i sociální 

síť uživatelů Last.fm by mohla mít bezškálovou topografii s výrazně propojenějšími 

centry, která by se dala pro efektivnější přenos informací využít. Tuto hypotézu je však 

třeba potvrdit dalšími výzkumy. 

 

8.1 Patří budoucnost virům? 

Provokativní název práce měl upozornit především na podle mne stále rostoucí 

potenciál virálního marketingu jako techniky, která nechává sdělení šířit jeho samotné 

příjemce. Vnímám proto virální marketing především skutečně technicky, jako metodu, 

která umí sdělení zabalit tak, aby pro jeho cílovou skupinu bylo natolik atraktivní, že si 

může dovolit nechat přenos jen na jejích členech. Citlivou prací se spojovateli, opinion 

leadery či e-fluentials (jednotlivé koncepty se samozřejmě překrývají) může navíc 

přenos jednak významně podpořit, jednak dát informaci (viru) větší váhu a význam 

v očích ostatních členů sociální sítě.  
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Samostatnou kapitolou jsou sociální webové systémy, které dávají marketingu 

jedinečnou možnost si sociální síť nejprve zmapovat a poté cíleně oslovit ty, kteří mají 

pro přenos informací a jejich vnímání zásadní význam. Aktivní virální marketing 

nepochybně pronikne i na sociální webové systémy. K tomu, aby byl opravdu efektivní, 

bude ale potřebovat dopracovat teoretický rámec šíření informací v těchto sítích a 

metody pro rychlou a v rámci možností přesnou identifikaci klíčových center v síti, 

která mají pro dopad a vliv kampaně zásadní význam. 

Podcenit nelze ani využití dalších již existujících komunikačních nástrojů, i 

nástrojů, které teprve budou vyvinuty. Mezi teenagery už dnes ve stále rostoucí míře lze 

pro přenos viru využít i mobilní telefony (SMS) [Goldsmith, 2002], programy jako ICQ 

či Skype přinášejí další možnosti, přibývá i sociálních webových systémů úžeji 

profilovaných (LinkedIn a další). Všechny tyto nástroje spojují lidi po celém světě a 

všechny dávají virálnímu marketingu nové výzvy.  

Proto jsem přesvědčen, že virům budoucnost patří.  
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1. Data návštěvnosti webových stránek s aplikací Sociomapa a 

počty generovaných sociomap denně 

ZÁKLADNÍ DATA 
Datum  Návštěvy UIP Mapy 
10.1.2008 čtvrtek 16 15 3 

11.1.2008 pátek 57 48 33 

12.1.2008 sobota 100 91 81 

13.1.2008 neděle 70 61 56 

14.1.2008 pondělí 158 127 95 

15.1.2008 úterý 85 66 42 

16.1.2008 středa 80 66 26 

17.1.2008 čtvrtek 74 67 47 

18.1.2008 pátek 162 135 88 

19.1.2008 sobota 100 86 79 

20.1.2008 neděle 119 95 69 

21.1.2008 pondělí 156 129 101 

22.1.2008 úterý 208 177 116 

23.1.2008 středa 155 127 72 

24.1.2008 čtvrtek 118 101 44 

25.1.2008 pátek 148 122 73 

26.1.2008 sobota 124 111 89 

27.1.2008 neděle 134 118 59 

28.1.2008 pondělí 168 138 43 

29.1.2008 úterý 178 138 31 

30.1.2008 středa 248 203 129 

31.1.2008 čtvrtek 154 135 68 

1.2.2008 pátek 110 95 60 

2.2.2008 sobota 95 87 53 

3.2.2008 neděle 92 83 52 

4.2.2008 pondělí 118 104 41 

5.2.2008 úterý 141 127 62 

6.2.2008 středa 150 127 64 

7.2.2008 čtvrtek 137 115 63 

8.2.2008 pátek 128 105 79 

9.2.2008 sobota 110 104 58 

10.2.2008 neděle 140 126 74 

11.2.2008 pondělí 163 136 75 

12.2.2008 úterý 158 128 78 

13.2.2008 středa 135 110 42 

14.2.2008 čtvrtek 130 109 57 

15.2.2008 pátek 137 114 35 

16.2.2008 sobota 116 103 58 

17.2.2008 neděle 145 121 59 

18.2.2008 pondělí 331 285 88 

19.2.2008 úterý 156 132 47 

20.2.2008 středa 186 143 66 

21.2.2008 čtvrtek 304 275 78 

22.2.2008 pátek 159 136 57 

23.2.2008 sobota 148 126 66 

24.2.2008 neděle 189 153 91 
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25.2.2008 pondělí 199 158 74 

26.2.2008 úterý 219 192 79 

27.2.2008 středa 216 166 71 

28.2.2008 čtvrtek 151 131 64 

29.2.2008 pátek 192 162 63 

1.3.2008 sobota 129 121 61 

2.3.2008 neděle 294 272 222 

3.3.2008 pondělí 399 365 267 

4.3.2008 úterý 324 288 207 

5.3.2008 středa 420 371 296 

6.3.2008 čtvrtek 397 349 269 

7.3.2008 pátek 337 317 227 

8.3.2008 sobota 362 332 233 

9.3.2008 neděle 481 430 309 

10.3.2008 pondělí 450 396 232 

11.3.2008 úterý 425 356 202 

12.3.2008 středa 330 285 161 

13.3.2008 čtvrtek 340 308 190 

14.3.2008 pátek 422 396 238 

15.3.2008 sobota 456 416 265 

16.3.2008 neděle 429 386 229 

17.3.2008 pondělí 436 375 207 

18.3.2008 úterý 340 305 121 

19.3.2008 středa 352 304 117 

20.3.2008 čtvrtek 359 321 127 

21.3.2008 pátek 302 272 154 

22.3.2008 sobota 302 272 179 

23.3.2008 neděle 259 241 118 

24.3.2008 pondělí 374 332 173 

25.3.2008 úterý 332 295 180 

26.3.2008 středa 289 261 131 

27.3.2008 čtvrtek 296 256 137 

28.3.2008 pátek 278 245 142 

29.3.2008 sobota 248 230 139 

30.3.2008 neděle 242 229 146 

31.3.2008 pondělí 322 285 129 

1.4.2008 úterý 228 202 104 

2.4.2008 středa 290 249 111 

3.4.2008 čtvrtek 240 211 88 

4.4.2008 pátek 264 231 97 

5.4.2008 sobota 275 246 119 

6.4.2008 neděle 281 258 129 

7.4.2008 pondělí 321 294 139 

8.4.2008 úterý 284 255 118 

9.4.2008 středa 265 233 101 

10.4.2008 čtvrtek 256 232 121 

11.4.2008 pátek 235 205 103 

12.4.2008 sobota 208 195 113 

13.4.2008 neděle 303 278 160 

14.4.2008 pondělí 311 275 99 

15.4.2008 úterý 267 240 105 

16.4.2008 středa 251 228 105 
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17.4.2008 čtvrtek 238 215 86 

18.4.2008 pátek 212 177 82 

19.4.2008 sobota 203 191 85 

20.4.2008 neděle 223 203 115 

21.4.2008 pondělí 250 218 106 

22.4.2008 úterý 240 212 68 

23.4.2008 středa 265 220 117 

24.4.2008 čtvrtek 225 197 75 

25.4.2008 pátek 209 188 96 

26.4.2008 sobota 265 244 136 

27.4.2008 neděle 306 272 123 

28.4.2008 pondělí 290 258 109 

29.4.2008 úterý 321 285 140 

30.4.2008 středa 250 214 78 

1.5.2008 čtvrtek 232 216 112 

2.5.2008 pátek 219 205 81 

3.5.2008 sobota 198 189 107 

4.5.2008 neděle 370 336 167 

5.5.2008 pondělí 277 250 112 

6.5.2008 úterý 259 236 118 

7.5.2008 středa 218 198 54 

8.5.2008 čtvrtek 267 242 118 

9.5.2008 pátek 245 221 125 

10.5.2008 sobota 249 227 118 

11.5.2008 neděle 261 240 104 

12.5.2008 pondělí 294 258 108 

13.5.2008 úterý 268 239 102 

14.5.2008 středa 235 215 108 

15.5.2008 čtvrtek 276 239 107 
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2. Graf vývoje denní návštěvnosti 

Graf vývoje denní návštěvnosti

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1
0
.1

.2
0
0
8

2
4
.1

.2
0
0
8

7
.2

.2
0
0
8

2
1
.2

.2
0
0
8

6
.3

.2
0
0
8

2
0
.3

.2
0
0
8

3
.4

.2
0
0
8

1
7
.4

.2
0
0
8

1
.5

.2
0
0
8

1
5
.5

.2
0
0
8

Datum

P
o
če
t

UIP

MAPY

 

Popiska: Modře vývoj návštěvnosti na stránkách s aplikací sociomapa, počty udávají 
unikátní denní návštěvníky. Růžová křivka znázorňuje počet generovaných Sociomap 
denně. 
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3. Graf vývoje průměrné denní návštěvnosti (po týdnech) 

Denní průměrná návštěvnost po týdnech
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Popiska: Graf znázorňuje vývoj denní průměrné návštěvnosti v týdenních cyklech (1. 
týden = 10. – 16. ledna atd.) 


