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Anotace 

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části je teoretický 

základ k tématu fashion marketingu, využití sociálních sítí ve fashion marketingu a popis 

zkoumaných skupin módních designérů a influencerů. Spolu s tím je v první části 

nastíněno i teoretické pozadí k chování uživatelů na sociálních sítích, které je důvodem 

k různé odezvě na módní značku influencerů a designérů. Ve druhé praktické části byla 

provedena hloubková analýza polostrukturovaných rozhovorů s influencery a designéry. 

Na základě analýzy byly porovnány totožné a odlišné faktory marketingové komunikace 

obou skupin a ve výsledku zjištěn vhled do pocitu podcenění na straně designérů a naopak 

motivace na straně influencerů. 

 

Annotation 

This bachelor thesis is divided into two main parts. The first part provides a theoretical 

background to the topic of fashion marketing, the use of social networks in fashion 

marketing and a description of the groups of fashion designers and influencers studied. 

Along with this, the first part also outlines the theoretical background to user behaviour on 

social media, which is the reason for the different response to the fashion brand of 

influencers and designers. In the second practical part, an in-depth analysis of semi-

structured interviews with influencers and designers was conducted. Based on the analysis, 

both identical and different factors of marketing communication of the two groups were 

compared, resulting in insights into the feeling of underestimation on the part of designers 

and, conversely, motivation on the part of influencers. 
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Úvod 
 

Je třeba chránit se toho, abychom vlastnosti, které v jistou chvíli přináleží nějaké 

skupině jako důsledek jejího postavení v určitém sociálním prostoru a určitého stavu 

nabídky možných statků a praktických činností, přisuzovali této skupině jako nutné a pro 

ni podstatné (Bourdieu, 1998). Vlastnosti té skupiny existují pouze ve vztahu k celku a 

celku jako společnosti a jejími momentálními dispozicemi. Vztahovost je v tomto případě 

důležitá, když si chceme uvědomit, že móda této vztahovosti podléhá, a tudíž je 

momentální a časově nestálá. Ukázkou je historie módy, kdy od začátku 20. století 

postupně začíná vyšší vrstva přebírat módní styl oblékání od nižší a zařazuje ho do svého 

denního oblékání. 

Dnes panuje společnosti obecná snaha odlišit se od druhých neboli být výjimečný, 

jiný či originální. Originalita má také své meze a je těžké se odlišit ve světě, kde již 

existuje obrovské množství možností. Zajímavou myšlenku, která by zde šla aplikovat, má 

Bourdieu (1998), kdy používá termíny distinkce a diference. Distinkce, tedy odlišnost, 

určitá povaha jednání a způsobů, považovaná většinou za vrozenou, je ve skutečnosti jen 

diference, odchylka, distinktivní rys, tedy vztahová vlastnost, která existuje jedině ve 

vztahu a skrze vztah k vlastnostem jiným. Odlišovat se od ostatních dokáže jedinec pouze 

tehdy, pokud existuje rámec, ze kterého je možné vybočit, ale musí existovat. Originalita 

vyjadřování může být pouze odchylkou od jiného proudu, jehož existence je nutná pro 

možnost od jeho vychýlení. 

Dle Simmela (1911) je jednou z psychologických tendencí člověka tendence 

napodobení. Jedná se o psychologické dědictví, které přechází ze skupinového života v 

život individuální. Napodobení dává individuu jistotu, že ve svém jednání nestojí 

osamoceno, a vyvstává nad dosavadními formami téže činnosti jako nad pevnou 

základnou, která její nynější formu zbavuje obtížného břemene opírat se o vlastní síly. 

Můžeme chápat napodobení jako vůli člověka nebýt na vše sám a podepřít vlastní jednání 

něčím, co již bylo nebo je a osvědčeně funguje, a to posléze aplikovat do módy jako 

projevu příslušnosti nebo fanouškovství. Mé vlastní jednání může být tedy abstraktně 

schváleno daným kusem oblečení nebo doplňku tou osobou, od které si produkt koupím. 
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Může to znamenat, že koupí produktu vyjadřuji svůj vlastní souhlas s činností tvůrce 

produktu a zároveň si tím potvrdit své postoje vůči tématu, které tvůrce zpracovává. 

 V bakalářské práci se budu věnovat tématu komunikace módních značek designérů 

a módních značek influencerů, tedy merchandise kolekci. V obou případech se jedná o kus 

oblečení či doplněk, který si na sebe zákazník může obléct. Nicméně samotná podstata 

obou značek je značně rozdílná. Influenceři jakožto self-brand pojímají merch jako formu 

jejich podpory v jiné tvorbě. Merch je tedy více spojen s konkrétní osobou. Naopak módní 

designéři se tvorbě módních oděvů věnují profesionálně jako komplexní náplň práce a za 

umělecké vyjádření se považuje precizní střih či vyjádření jistého postoje pomocí módy. 

Nejprve nadefinuji základní pojmy z fashion marketingu, který zahrnuje procesy tvorby 

značky a její komunikace vůči zákazníkům. Poté bude třeba se hlouběji ponořit do procesů, 

které se dějí na sociálních sítích, konkrétně Instagramu, jelikož v dnešní době je tento 

kanál jeden z nejdůležitějších komunikačních platforem módních značek, pro influencery 

jsou sociální sítě vyloženě jediné pole působnosti, kde mohou svou náplň práce vykonávat. 

Dále se budu věnovat samotným pojmům módní designér a influencer a stanovíme rozdíly 

mezi skupinami. Podstatnou součástí je i chování zákazníků na Instagramu, poněvadž tato 

aplikace přináší různé funkce, které její uživatelé vyhledávají, a lze zkoumat vzorce 

chování. Dle tohoto stanovení můžeme také usuzovat, kdo bude mít ze dvou zkoumaných 

skupin větší dosah a odůvodníme tuto skutečnost. Každá ze značek má také svá podstatná 

specifika a rozdíly mezi značkami influencerů a módních designérů budou shrnuty pro 

uvědomění si hlubších rozdílů. V praktické části budu sledovat, v čem značky influencerů 

a módních designérů spočívají a budou provedeny hloubkové analýzy, pomocí kterých 

dojdeme k závěrečnému vyhodnocení, které přináší i zajímavý vhled do problematiky 

pocitu podhodnocení designérů, který je v opozici s pozitivní motivací influencerů. 
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1 Teoretická část 
 

1.1 Marketingová komunikace v módě 
 

1.1.1 Marketingová komunikace obecně 

 

„Marketing je společenských procesem, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny 

získávají, co potřebují a chtějí, cestou vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb 

s ostatními,” (Kotler, Keller, 2013, s. 35). Takto zní jedna z nejpoužívanějších základních 

definic marketingu pro společenské účely. Marketing je komplexní obor, který sahá do 

širokých okruhů kolem typů objektů, které zpracovává. Objektem marketingu může být 

následující: zboží, služba, událost, zážitek, osoba, místo, vlastnické právo, organizace, 

informace nebo myšlenka (Kotler, Keller, 2013). Marketing prostupuje napříč 

společenským vnímáním těchto objektů a stává se jejich neoddělitelnou součástí. V každé 

oblasti je marketing využíván jinak, protože v ní existují specifické nástroje, a proto se 

odlišují i jeho přístupy v oblasti módy a jeho využití módními designéry a influencery. 

 

1.1.2 Specifika marketingové komunikace v módním sektoru 

 

Dle Maslowa (1943) a jeho teorie pyramidy potřeb lidé jednají na základě uspokojování 

svých potřeb podle jejich priorit. Na základní úrovni jsou fyziologické potřeby, následuje potřeba 

bezpečí, dále potřeba sounáležitosti, potřeba uznání a na nejvyšší úrovni je potřeba seberealizace. 

Ve většině případů se módní oděvy a doplňky budou zabývat nejvyššími třemi úrovněmi 

sociálních potřeb, tedy potřeb sounáležitosti, uznání a seberealizace. Potřeby v sociální oblasti a 

sounáležitosti jsou spojeny s tím, že spotřebitel pomocí určitého oděvu prokazuje členství ve 

skupině, status a identitu. V dnešní době často designéři pracují na zařazení konceptu 

jednoduchosti do identity značky. Toho je často dosaženo prostřednictvím předávání zpráv o 

vnitřně zaměřené jednoduchosti, vyrovnanosti, nezávislosti od hlavního proudu a pocitu, že se 

sebevědomý jedinec dostal do míru se sebou samým (Jackson, 2008).  
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1.1.2.1 Koncept 7P 

 

Marketingový koncept 7P (rozšířený 4P model) je základem marketingu, zde aplikovaný 

na módní sektor. Jedná se o produkt, cenu, distribuci, propagaci, fyzické prostředí, procesy a o 

lidi, kteří za módní značkou stojí (Posner, 2015). 

Produkt zahrnuje celkový design, kvalitu a rozšíření módní kolekce (Posner, 2015). 

Produkt by měl být vhodný pro danou cílovou skupinu, může se jednat o masový produkt 

vyráběný velkovýrobně, nebo o maloobchodní limitovanou kolekci, která je ručně šitá. 

Cenu lze rozložit na základní položky. Jednak cenu materiálu, pak náklady na výrobu 

oblečení, následně náklady na skladování a také aktivity obchodníka, od samotného návrhu 

oblečení po komunikační proces výrobku. Při stanovení finální ceny neboli pricingu ale musí autor 

dbát i na pohled zákazníků a na to, kolik je ochotný za produkt zaplatit. Existuje cenová 

architektura, která pomáhá se ve stanovování ceny zorientovat (Posner, 2015): 

• Zaváděcí ceny 

• Středně vysoké ceny 

• Prémiové ceny 

• Vysoké ceny pro exkluzivní produkty 

Nejvíce kupovanou kategorií jsou produkty za středně vysoké ceny. Limitované a kvalitní kolekce 

se prodávají za nejvyšší cenu, přičemž zákazník platí za exkluzivitu (Posner, 2015). 

Distribuční místo je kamenný obchod, kde si může zákazník fyzicky prohlédnout a 

vyzkoušet zboží, nebo e-shop a v dnešní době i neoficiální prodej přes sociální sítě. 

Propagace v módě probíhá skrze placené reklamy v módních časopisech (i online 

časopisech), placená propagace na Instagramu nebo Facebooku. Zahrnuje veškerou 

marketingovou komunikaci, kterou se snaží majitel značky produkt prodat. 

Fyzické prostředí je vše, co vytváří značce jednotný, ucelený obraz v očích zákazníka. 

Jedná se o obaly, tašky, vzhled webových stránek a interiér prodejny (Posner, 2015). 

Procesy jsou kroky, které zákazník podstupuje při nákupu. Nejprve získá zákazník 

informaci o zboží, následuje proces nákupu, způsob platby, dodání a případné vrácení zboží 

(Posner, 2015). Záleží na tom, aby nákupní prostředí bylo příjemnější než konkurenční. 

Lidé za značkou jsou všichni uvnitř firmy. Jde o všechny, kteří se podílejí na vzniku, 

distribuci a prodeji zboží (Posner, 2015). 
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1.1.2.2 Positioning značky 

 

Značka je nositelkou určitého významu (Karlíček, 2018). Zákazník dle značky 

určitým způsobem rozpoznává a dělí trh, zjišťuje své preference a poté se jich i drží, pokud 

je značce loajální. Základní prvek značek je název, který by měl vycházet z vnitřního 

smyslu toho, co značka zastává, a poté graficky ztvárněné logo. Značky pomáhají 

zákazníkům zorientovat se na trhu (Karlíček, 2018).  

Hodnota značky značí to, kolik je zákazník ochoten za značkový produkt zaplatit. 

Můžeme ji určit pomocí dílčích aktiv. Brand awareness, tedy povědomí o značce, značí 

míru rozpoznání značky mezi ostatními produkty nebo míru vybavení si konkrétní značky 

mezi podobnými produkty (Karlíček, 2018). Dále je vnímaná kvalita, a to sice jaká je 

maximální cena, kterou zákazník za produkt zaplatí. Loajalita ke značce je velmi žádanou 

kvalitou, zejména v módním sektoru, kdy značky potřebují, aby si je zákazníci oblíbili a 

vraceli se k nim. Na úrovni lokální módy je loajalita stěžejní kvůli tomu, že náhodných 

zákazníků je výrazně méně než těch, kteří se do obchodu pravidelně vrací. Dalším aktivem 

je ochota značku doporučit. Znamená to, že svým blízkým, popřípadě veřejně, zákazník 

doporučí značku sám od sebe a značka tak získá potenciální loajální zákazníky. Také to 

zvyšuje čisté povědomí o značce. Asociace značky je již lidštější faktor, kdy si zákazník se 

značkou spojí jisté heslo, slovo nebo slogan. Asociace značky určuje následný postoj vůči 

značce (Karlíček, 2018). V módním sektoru to jsou slova jako „udržitelný“, „lokální“, 

„kvalitní“ nebo i „český“. 

 

1.1.2.3 Komunikační model 

 

Vytyčíme si základní komunikační model v módním sektoru. Marketingové oddělení ve 

firmě vytváří komunikaci dle komunikační strategie tak, aby tok informací od značky směřoval 

k cílovým zákazníkům a podporoval tak identitu značky a nebyl s rozporem s misí a vizí značky. 

Tato komunikace proudí k cílové skupině skrze vhodné vybrané kódování myšlenek přes zvolená 

média a v kampaních. 

Mezi kódování patří užívání slov, frázování, obrázky, symboly, zvuky, mohou to být také 

vůně v kamenných obchodech. Tyto kódy mají působit na cílový segment zákazníků. V módě se 

ladí tón kódování většinou do mladistvého, ležérního či jinak přitažlivého apelu. 
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Nejdůležitější aspekt komunikace je message, která by měla být v ideálním případě úderná 

a jasná pro cílovou skupinu. Message dokresluje vizuální stránka a podporuje ji slogan nebo 

strapline. V českém překladu by se pro message dalo použít slovo poslání. Právě poslání sdělení 

musí být dostatečně kreativní, aby podpořilo identitu značky. Například luxusní značky budou mít 

ve svých kampaních vytvořenou jinou message než retailové obchody a také jiné než mladí módní 

designéři. 

Message k cílové skupině přenáší komunikační kanál. Pro každou značku je vhodný jiný 

kanál, módní sektor je v kanálech specifický, protože móda sama o sobě je spíše o vizuálu, tudíž 

budou využívané kanály vesměs vizuální. Kanály mohou být hlavní (nejčastěji reklamní kampaně 

jako billboardy, oficiální webová stránka, kamenný obchod) a vedlejší. Vedlejší kanály přímo i 

nepřímo komunikují message k cílovému segmentu zákazníků. Těmito vedlejšími kanály mohou 

být především sociální média, na kterých je velmi snadné způsobit buzz a rozruch kolem určitého 

tématu (Posner, 2015). Například někteří módní designéři mohou být více šokující a skrze sociální 

média rychle rozšířit jejich extravagantní přístup díky nástupu reakcí a s tím souvisejícím 

nástupem sledovanosti. Je třeba zmínit, že dnes mohou sociální média hrát i roli hlavního 

komunikačního kanálu. 

Na straně cílové skupiny by mělo docházet k žádanému dekódování obsahu sdělení. 

Právě výzkum cílové skupiny pomáhá k porozumění způsobu, jakým segment dekóduje 

informace, a tak lépe využít kódování během vytváření komunikace a být tím blíže svým 

zákazníkům, ne-li s nimi být přímo v kontaktu. V přímém kontaktu opět hrají roli sociální 

média, kde mohou zákazníci být součástí vývoje módní značky (Jackson, 2008). 

Pro konkurenční prostředí jsou zážitky a procedury od samotného rozhodnutí ke 

koupi až k zaplacení nesmírně důležité, a právě internet je k tomu velmi pomocným 

nástrojem (Posner, 2015). 
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1.2 Využití sociálních sítí v marketingu módních značek 
 

Módní marketing je všeobecně o vizuálním výstupu. Sociální média umožňují 

všudypřítomnost vizuálních příspěvků v našich životech. Většina módních značek a 

designérů již zařadila sociální sítě do jejich marketingových strategií, jelikož jsou pomocí 

nich schopni vytvořit rychlejší buzz1 a zasáhnout širší vrstvu publika. Zároveň sociální 

média umožňují filtrovat publikum na takové jednotlivce, kteří mají o módu zájem. 

Komunikace se svými fanoušky upevňuje loajalitu sledujících vůči značce (Posner, 2015). 

Problematice loajality se budeme dále věnovat v kapitole důvěra vůči značce, protože pro 

téma úspěšné komunikace je klíčová a ukazuje rozdílnou pozici, ze které vychází mladý 

módní designér oproti influencerovi. 

 Mezi užívanější sociální sítě patří Instagram, Facebook, Youtube a Tik Tok. 

Facebook nabízí platformu pro příspěvky, fotografie, videa, nabízí i Facebook 

Marketplace, což je forma bazaru. Uživatelé mohou reagovat i negativními reakcemi a 

příspěvky komentovat. Příspěvky mohou být i čistě textové, nyní se Facebook využívá 

hlavně kvůli jeho funkci zakládání skupin a událostí. Módní značky svou facebookovou 

stránku většinou mají a sdílí na ní články nebo události. Ani designéři, ani influenceři 

nemají na Facebooku takovou základnu, jako na Instagramu, Youtube nebo Tik Toku.  

 Youtube je platforma pro sdílení videí. Každý uživatel může přidat své video, 

pokud u toho nenarušuje autorská práva původního tvůrce. Influencery na Youtube 

nazýváme „Youtubery”. Přidávají vlogy2 či komentovaná videa na svůj kanál, na kterém se 

věnují konkrétnímu oboru. Fanoušci mohou reagovat jednak odebíráním kanálu uživatele, 

dále reakcí „To se mi líbí” nebo „To se mi nelíbí”, mohou sdílet video na jiných sociálních 

sítích a také přidat komentář pod video. Módní návrháři tento kanál povětšinou nepoužívají 

nebo ho používají pro jejich video knihovnu, kde sdílejí například videa z módních 

přehlídek a na svých hlavních sociálních účtech pak sdílejí odkaz na video. 

 Tik Tok je nově vzniklá sociální síť, která v dnešní podobě existuje od roku 2018. 

Slouží ke sdílení krátkých specifických videí, které mají hudební doprovod a v dnešní době 

mohou mít i edukativní charakter. Tato platforma však není ve sledované skupině módních 

designérů využívána, a tudíž nebude porovnávána. Pro účely mé práce se budeme věnovat 

 
1 Rozruch (volný překlad z angličtiny). 
2 Kombinace slov video a blog 
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nadále pouze Instagramu jako hlavnímu proudu komunikace s tím, že Facebook a Youtube 

jsou okrajové. 

 

1.2.1 Instagram 

 

 Instagram je z nejpopulárnějších sociálních sítí nejvíce založen na vizualitě. 

Uživatel sdílí své fotografie, ke kterým může napsat popisek o maximálním počtu znaků, 

načež na jeho příspěvek mohou ostatní uživatelé reagovat buďto jako „to se mi líbí” pod 

symbolem srdce, přidat komentář, uložit si příspěvek do vlastního skrytého úložiště nebo v 

nejlepším případě co se týče dosahu, mohou daný příspěvek na 24 hodin sdílet ve své 

vlastní Instagram stories. Instagram stories je funkce z reálného času, kdy uživatel může 

sdílet okamžitou skutečnost se svými sledujícími a po 24 hodinách příspěvek zmizí. 

Platforma neposkytuje funkci pro negativní reakci, jako například Facebook. Tím, že 

Instagram tuto funkci nemá, je atraktivní z hlediska vnímané pozitivity. 

Další funkcí, kterou dnes hojně využívají zejména business účty (včetně módních 

značek), je Instagram Marketplace. Znamená to, že uživatel může označit produkt na 

fotografiích, videích i v příbězích a zákazník si je poté může přímo v aplikaci zobrazit a 

nakoupit ihned nebo uložit na později (Facebook, 2021). 

 Režim business účtu umožňuje náhled do analytik a statistik. Můžeme zde sledovat 

dosah příspěvku, engagement a vývoj dosahu za poslední měsíce. Dále může uživatel 

sledovat počet zhlédnutí příspěvku na Instagram stories (užívá se zkratka Instastories) nebo 

oblíbenost podle počtu reakcí v Instagram feedu3. 

 

1.2.2 Využívané nástroje na Instagramu 

 

1.2.2.1 Content 

 

 Pro módní oblast jsou rozhodovací procesy tím, co má zákazník jistým způsobem 

navíc a zážitek z nákupu produktů sahá až do samotného rozhodování v nákupním procesu. 

 
3 Hlavní kanál příspěvků 
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V tomto ohledu mají sociální média obrovský potenciál, jelikož značka se zákazníky 

neustále komunikuje, zákazníci mohou vidět proces tvorby, eventuálně se na něm podílet, 

mohou lépe komunikovat se značkou (Posner, 2015). Značka může se zákazníky 

komunikovat přímo prostřednictvím vlastního profilu na Instagramu, nebo nepřímo, a to 

přes sdílené příspěvky, které uživatelé vidí na profilu některého ze svých sledovaných 

účtů. 

 Vytváření contentu neboli obsahu brandu je přímá forma marketingové 

komunikace, která je sdílená na Instagramu. Je více efektivní pro zkušené uživatele, kteří 

jsou zvyklí pracovat s novými technologiemi a nástroji sociálních médií, tedy na generaci 

Z, která s nimi byla ve styku již od nízkého věku (Kumar et al., 2016). 

 

1.2.2.2 Engagement 

 

Módní značky často repostují4 příspěvky svých fanoušků, na kterých je fanoušci 

označí. Jedná se o příspěvky například z módních přehlídek, na které fanoušek byl, nebo i 

fotografie outfitů. Dochází tak k vyššímu engagementu, protože další fanoušci budou chtít 

být také přesdíleni na profilu sledované značky. Takovým příkladem může být anglický 

brand Topshop (Obr. 1). Na obrázku si všimneme jednak modré značky „official“ vedle 

jména profilu, která zaručuje pravost profilu na Instagramu. Kromě profesionálních 

fotografií produktů na modelce přidává Topshop také příspěvky z každodenního života 

různých dívek, které značku nosí. Je to znatelné díky odlišnému vizuálnímu stylu 

fotografie. Když daný příspěvek otevřeme, vidíme jasně, o koho na fotografii se jedná 

(Obr. 2). U popisu příspěvku je „Neutrals done right by @kattypical“5 čímž dává Topshop 

najevo pochvalu daného outfitu. Uživatelka je tam jednak označená a také zde najdeme 

popis v tomto případě klobouku značky Topshop a kde se dá zakoupit. Topshop využívá 

engagementu zákazníků a zároveň ukazuje různé možnosti, jak nosit jeho produkty. 

 
4 Přesdílejí (volný překlad z anglického jazyka) 
5 „Dobře sladěné neutrální barvy“ (volný překlad z anglického jazyka) 
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(Obr. 1) Instagramový účet značky Topshop 

 

 

(Obr. 2) „Neutrals done right by @kattypical“ 
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1.2.2.3 Influencer marketing 

 

Influencer marketing může být používán jako strategie produktového marketingu. 

Jedná se o spolupráci módní značky s daným influencerem. Toho si značka vybere na 

základě jeho tvorby, povahy a množství sledujících. Ideální je takový, který zastává 

podobné hodnoty, jako značka (Brown, Hayes, 2008). Na základě domluvy pak influencer 

propaguje produkt značky, při této propagaci používá označení „placené spolupráce”. 

Výhody influencer marketingu pro značku jsou loajální sledující influencera, kteří věří 

jeho pozitivním recenzím a že tedy produkt stojí za nákup. Na základě pozitivního 

doporučení a loajalitě si pak fanoušci influencera produkt zakoupí nebo o něm budou mít 

povědomí (Tapinfluence, 2016). 

 

1.2.2.4 Výzkum zákazníků 

 

Instagram může hrát velmi důležitou roli při výzkumu vlastní cílové skupiny módní 

značky a zároveň i jejich opravdových zákazníků a fanoušků. Aplikace umožňuje vidět 

profily, které stránku sledují. Aby si značka vytvořila obrázek o tom, kdo je její opravdová 

cílová skupina, nejjednodušší variantou je průzkum sledujících. Je možné získat 

demografické detaily: věk, vzdělání, zaměstnání, to vše záleží na otevřenosti profilu 

zákazníka na sociální síti. Dále jeho životní styl, který se dá vyčíst z příspěvku více 

zřetelně. Při hlubším zkoumání můžeme získat i jeho postoje a zájmy, a pokud má svůj 

profil založený na sdílení příspěvku s módou, i úroveň módní adaptace. Vzhledem 

k vizuální stránce Instagramu mají značky i přesný portrét svých zákazníků a fanoušků a 

na základě toho pracovat se svými produkty (Jackson, 2008). 

 

1.2.2.5 Instagram na lokální úrovni 

 

Mluvíme-li o lokálních módních značkách, je nutné si uvědomit, že Instagram tvoří 

komunikační kanál stejně tak důležitý, jako je webová stránka módní značky nebo 

kamenný obchod. Někteří vlastníci značek totiž kamenný obchod zpočátku vůbec nemají a 

orientují se na prodávání pouze online. V některých případech od dané značky ani nemusí 

existovat solitérní web, a celý proces od vybírání si produktu až po samotný nákup se 
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odehrává pouze přes osobní domluvu v chatu Instagramu. Proto je zejména pro začínající 

módní značky jejich instagramový účet nejdůležitější vůbec pro povědomí o značce u 

cílové skupiny a komunikaci jejích základních charakteristik, cílů a message. 

Na lokální úrovni v českém prostředí si módní návrháři často celý marketingový koncept 

tvoří sami kvůli nedostatečnému rozpočtu, aby pokryl i marketingové oddělení a náklady se snaží 

minimalizovat. Proto můžeme sledovat nesystematické, nestrategické a nahodilé komunikační 

vzorce, které nemusí být vždy plně profesionální z hlediska marketingové komunikace, na druhou 

stranu přispívají diverzitě komunikací na českém módním trhu. 

V českém prostředí mohou mít mladí módní designéři nepatrnou výhodu nad 

věkově starší kategorií, jelikož se umí zpravidla velmi dobře orientovat na sociálních sítích 

a tím pádem dokážou využít jejich znalosti k lepší a efektivnější prezentaci. Dokonce se 

může stát, že přejímají roli influencerů. Tento příklad si rozebereme v kapitole Designers 

meet Influencers. 

 

1.3 Hlavní typy zkoumaných skupin 
 

1.3.1 Módní designér 

 

Módní designér je takový člověk, který dosáhl určitého stupně vzdělání na specializované 

škole pro obor módní a oděvní průmysl. V České republice se jedná o školy Vysoká škola 

umělecko-průmyslová, Univerzita Tomáše Bati a Technická univerzita v Liberci. Tento 

jednotlivec je poté schopen samostatně založit svůj podnik a zvládat jeho řízení (Carland et al., 

1984). Díky svým specializovaným vyučeným dovednostem je flexibilní i v oborech přidružených 

módnímu průmyslu jako například výroba kostýmů pro divadlo nebo film (Maloney, 2015). 

Úspěšný designér musí být kreativní, musí se orientovat v generačních vlivových vlnách, má také 

smysl pro inovaci v materiálech a estetické cítění (Cerimedo, 2010). 

Design by se dal popsat jako intenční inteligence (Gregory, 1989). Tuto inteligenci 

designéři tříbí na výše zmíněných specializovaných školách. Dovedou pracovat jak s nároky 

klienta, tak i s technickými možnostmi provedení, s legální mezí výtvorů a zároveň svým vlastním 

estetickým cítěním, které finálnímu výtvoru dodává vlastní osobnost designéra (Cross, 1990). 
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Teoretický předpoklad pro dobrého módního designéra je i základní know-how 

marketingu. V dnešní době potřebuje designér ovládat minimálně komunikace na sociálních sítích 

a mít schopnost správně prezentovat své produkty, do čehož spadá i povědomí o své cílové 

skupině. Velké množství práce si začínající designéři musí dělat sami, v tom je zahrnutý účet na 

sociálních sítích, poté základní marketing na nich (sponzorované příspěvky, pravidelná 

komunikace pomocí Instagram Stories apod.) a ve výsledku si tvoří vlastní komplexní 

sebeprezentaci v očích veřejnosti. Co se týče budgetu6, nebývá moc velký a proto často nemají 

designéři rozpočet na kvalitní komunikační práce. 

 

1.3.2 Influencer 

 

Influencer je novodobý termín pro názorového vůdce veřejného mínění na 

sociálních sítích. Vyskytuje se od roku 2007 a souvisí s lidmi, kteří jsou autoritami v poli 

aktérů na sociálních sítí (Buchenau, Fürtbauer, 2015). 

Koncept influencerů, původně názorových vůdců, vznikl v 50. letech 20. století a 

představoval první stupeň dvoustupňového toku informací. Dle něj se mediální zprávy nejprve 

dostanou k názorovým vůdcům, kteří je poté jejich jazykem a vhodným prostředkem komunikace 

pro jejich ovlivňovací segment přenesou ke svému publiku. Důležité je, že vůdci ovlivňují určitou 

skupinu lidí ve svém prostředí, kterému se věnují nebo kde mají svou působnost (Katz, Lazarsfeld, 

2017). Zdali je dvoustupňový tok informací funkční potvrdila studie The People’s Choice v roce 

1949, která zkoumala rozhodovací proces voličů během volebních kampaní (Mcclung et al., 

1949). Vědci zjistili, že názoroví vůdci a jejich kontakt s lidmi více ovlivňuje voliče v jejich 

vlastním rozhodování než samotná média.  

Dle aktuálních definic je influencer jednotlivec, který si vybudoval obrovskou síť 

sociálních kontaktů svou aktivitou na komunikačním kanále, v dnešní době sociálních sítích. 

Disponuje také specifickými znalostmi ve svém okruhu zájmů, které tématicky sdílí se svými 

sledujícími, anglický výraz pro sledující je followers (Watts, Dodds, 2007). Využívají sociální 

média jako Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok nebo své blogy. Pro naše téma se 

budeme věnovat zejména platformě Instagramu.  

 

 
6 Rozpočet (volný překlad z anglického jazyka) 
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To, jak lidé sami sebe prezentují na sociálních sítích, vytváří jistou identitu, kterou 

se jejich účet vyznačuje a je tím atraktivní pro specifické publikum. Influenceři si volí, 

kolik informací o sobě odhalí. Mohou to být preference, pocity, názory, ale také věk, místo 

bydliště. Odhalení identity slouží k vlastnímu brandingu a je to také základní funkce 

sociálních sítí (Kietzmann et al., 2011). 

Dle následujících dvou faktorů lze provést předpoklad, zdali bude mít uživatel na 

sociální síti dominantní pozici, tedy pozici influencera. První je pozice ve vztahové 

struktuře v komunitě lidí, kteří mají stejné nebo podobné zájmy. Ten, kdo se nachází v 

centru komunikační sítě a mezi ostatními navázal co nejvíce konexí ať už pouhým 

sledováním, nebo dále komentováním či osobní konverzací ve zprávách, bude mít větší 

předpoklad k tomu, aby se ve své komunitě stal influencerem. Druhým faktorem je know-

how oboru. Pokud má uživatel kvalitní zdroje, či se v oboru pohybuje dlouho a má již 

vytvořené vztahy mezi ostatními uživateli například z pracovního života, tak bude mít 

jistější místo v komunitní hierarchii. Šance, že se tento člověk stane sledovanějším a 

věrohodnějším uživatelem než ostatní, je u něj větší (Kietzmann et al., 2011). 

Enke a Borchers (2019) udávají jednotlivci, který se dá označit jako influencer, následující 

charakteristiky: vytváří obsah, šíří ho mezi své followers skrze vybranou sociální síť, vybudovali 

velkou síť kontaktů, jsou ovlivněni svými fanoušky a dosáhli určitého stupně popularity. 

Influencery můžeme dále členit na makro a mikro, podle množství jejich followers. Tento 

vztah se odvíjí od počtu obyvatel dané země a jejich aktivních uživatelů sociálních sítí. Výhoda 

mikro-influencerů je, že mohou více reagovat na komentáře svých followers a tím být i víc osobní 

(Lin et al., 2018). Mikro-influenceři jsou zejména výhodní v influencer marketingu pro firmy 

nabízející niche zboží vzhledem k jejich zaměření na niche7 odvětví a tím pádem zájemcům o 

tento daný segment. 

 

1.3.3 Designers meet influencers 

 

Je možné a poměrně časté, že se z módního návrháře stane influencer tím, že získá velikou 

základnu fanoušků své značky a svého přístupu. V České republice je to případ Vandy Jandy, 

která studovala módní návrhářství v atelieru Pavla Ivančice na Umělecko-průmyslové škole v 

 
7 Specifický segment trhu 
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Praze. Módě se nyní věnuje profesionálně, zároveň má na Instagramu pevnou fanouškovskou 

platformu k 50 tisícům sledujících (k červnu roku 2021). Kromě své módní značky Vanda Janda 

Official se na Instagramu věnuje i postování ohledně svého osobního života – módní fotografie 

svých outfitů, dále své čivavy, esteticky vypadající fotografie z dovolené a dále.  Ukázku jejího 

profilu můžeme vidět na obrázku 3. Využívá jednotný estetický styl a zároveň na svém účtu 

představuje své vlastní produkty od značky Vanda Janda Official, která má svůj vlastní 

instagramový účet. Vanda Janda může být považovaná za celebritu. Celebrita může být 

definovaná jako někdo, kdo je známý ve veřejném prostoru. Poznání může být vztahováno k její 

profesi nebo její expertýze (Lea-Greenwood, 2012). Celebrita a influencer mají hodně společného 

a jejich definice se slévají, vzhledem k vlivnému postavení, které Vanda Janda na Instagramu má, 

se jedná o influencera. 

 

(Obr. 3) Úryvek instagramového účtu Vandy Jandy 
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1.4 Chování uživatelů na Instagramu 
 

Na sociálních sítích má člověk permanentní přehled o tom, co lidé, které sleduje, 

právě nosí, a to i v případě sledování ikony nebo celebrity. Na jednu stranu je to výhoda 

pro zvýšení povědomí o značce nebo o mladém módním designérovi, nicméně to také 

naráží na problém přesycenosti informacemi na straně uživatele. Vzhledem k tomu, že jsou 

cíloví zákazníci pod neustálým proudem komunikace, je pro ně stále obtížnější informace 

analyzovat a syntetizovat, aby jim v rozhodovacím procesu pomohly k finálnímu nákupu. 

Normální lidskou reakcí při přetížení informacemi je, že zaujmou zjednodušený přístup, 

který nabízí rychlé a komfortní řešení – jsou to rady od blízkého okruhu přátel a rodiny 

(Jackson, 2008). Mezi tento okruh vlivných osob patří na sociálních médií také sledované 

ikony uživatelů, influenceři a celebrity. 

Během rozhodovacího procesu nemůže být zákazník nikdy plně objektivní, největší 

vliv na jeho rozhodnutí mají právě jeho blízcí přátelé, rodina nebo okruh vrstevníků. Když 

člověk kolem sebe vidí přátele, kteří se oblékají určitým způsobem, slyší je o značkách 

mluvit a sám může pozorovat, jak v oblečení jeho přátelé vypadají, bude to mít ve finálním 

rozhodování určitě větší vliv než reklama (Kotler, Armstrong, 2004). 

 

1.4.1 Digital Natives 

 

Generace Z neboli Digital Natives, jsou dnes mladí lidé, kteří byli v kontaktu s 

novými technologiemi již od nízkého věku (Kumar et al., 2016). Tato generace je více 

informovaná o marketingu obecně a tím pádem věří méně sdělením, které se snaží brandy 

propagovat a dokáže je více filtrovat (Kelton Global, 2019). Tímto můžeme akcentovat na 

důležitost autenticity značky a důvěry ke značce, jelikož umožňují zákazníkům generace 

Z se se značkou lépe ztotožnit. Prvoplánové marketingové kampaně již nejsou úderné, 

uživatelé vyžadují komplexitu a věrohodnost. Konzumní chování nyní určují hlavně 

doporučení uživatelé ze stejné komunity či okruhu, kteří sdílejí nákupy na svých účtech a 

doplňují je i doporučením (Aragoncillo, Orus, 2018). Hlavním vlivem na nákupní chování 

zákazníků na Instagramu v módním sektoru jsou zejména přátelé, jelikož generace Z má 

spíše potíže věřit marketingovým kampaním, než svým blízkým lidem (Chen, 2017). 

Chápejme tuto variantu jako předpoklad, že když značka vystupuje přátelsky ke své 



 

 

19 

propagaci, využívá pomalou integraci do povědomí zákazníků, měla by tedy být v očích 

svých sledujících více důvěryhodná a její sdělení bude přijato lépe.  

Svou důvěru vkládají v jimi vybrané ikony, které vnímají jako autentické a jsou jim 

určitým způsobem blízké. V našem případě jsou to influenceři nebo přátelé uživatelů na 

sociálních sítích. Můžeme tvrdit, že pro publikum je tedy stále důležitější word of mouth, 

než sdělení určené pro širší veřejnost. Word of mouth můžeme nazývat například pozitivní 

nebo negativní recenzi na módní produkt, který influencer nebo přítel uživatele sdílí na 

sociálních sítích a na jeho reakci se uživatel rozhodne produkt zakoupit či ne. 

 

1.4.5 Word of Mouth 

 

Vzhledem k přehlcenosti módního trhu marketingovou komunikací je pro cílového 

zákazníka těžké zorientovat se v nabídce. Je obtížné pro ně analyzovat a syntetizovat 

marketingové nástroje a poté se následkem toho ani nemusí účastnit v nákupním procesu (Jackson, 

2008). Komunikace značek tedy nemusí být vůbec efektivní a výsledkem je, že si zákazník 

nakonec nekoupí nic a je z procesu negativně ovlivněný. Přirozenou reakcí na přehlcenost 

informacemi je převzít zjednodušený přístup, který nabízí rychlé a komfortní řešení – Word of 

Mouth, což je rada, informace a znalost, kterou předá dotyčnému jeho kamarád, příbuzný nebo 

osoba, ke které vzhlíží (Jackson, 2008). Doporučení vrstevníků nebo blízkých nabírá větší váhu 

než komunikace samotných značek. V našem případě nemusí jít jen o doslovný překlad 

mluveného slova, ale i slovo psané, pod příspěvky na Instagramu, dokonce i čistě vizuální výstup 

v podobě Instagram postu, který má jasnou message. 

 

1.4.2 Vnitřní motivace uživatelů 

 

Podstatné pro marketing značek na Instagramu je zjistit, co motivuje jejich cílovou 

skupinu k tomu, aby značku sledovali a v ideálním případě interagovali s jejich 

komunikací. Tím značka může jak získat, tak udržet zákazníky. 

Proces začíná založním vlastního účtu potencionálního zákazníka značky na 

Instagramu. Dle Pletikosa-Cvijikjové a Michahellese (2013) mohou sociální sítě 

poskytnout uživatelům zábavu, informace a pocit uznání. Jsou to tedy základní motivace, 
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kvůli kterým si daný uživatel založí účet a na Instagramu je bude vyhledávat. Od toho se 

nadále odvíjí to, jaké účty bude daný uživatel sledovat a jaké bude jeho všeobecné chování 

na Instagramu. Pokud má uživatel cíl zábavy, vyhledává pocit uspokojení, chce se 

odreagovat, pozorovat něco, co jemu samotnému připadá krásné a dělá mu radost 

(Muntinga et al., 2015). Vyhledávání informací na Instagramu se může týkat jak zpráv 

publicistického charakteru, nebo také uspokojování specifických zájmů v nějaké oblasti 

(Pletikosa-Cvijikj, Michahelles, 2013). Může se jednat například o publicistické typy 

informací na účtech televizních nebo radiových stanic či novin, sledování účtů o zdravém 

stravování, účty věnující se vztahové tématice a fungující třeba jako poradny, účty 

zasvěcené sportování a józe a další specifické účty. Nicméně nejčastější motivací pro 

užívání Instagramu je právě zábava (Muntinga et al., 2015). 

V další fázi procesu se dostáváme k samotnému zvolení si toho, jaký účet bude 

uživatel sledovat. V našem případě to znamená, co přiměje cílového uživatele k tomu, aby 

naši značku sledoval. Důležité je, zdali se zákazník s naší značkou setkal a za jakých 

okolností. To ovlivňuje řada psychologických a behaviorálních faktorů: mere exposure 

effect, efekt messengera (mindspace teorie) a stádové chování. 

 

1.4.3 Psychologické a behaviorální faktory 

 

Mere exposure effect, neboli efekt pouhého vystavení, je poznatek sociální psychologie, 

který přinesl Zajonc (1968). Zjistil, že opakované vystavení jedince podnětnému objektu posiluje 

jeho postoj k němu. Preference lidí vůči předmětům, tvářím, fotografiím nebo obecně vizuálním 

výstupům a slovům, je přímo úměrná četnosti jejich vystavení danému podnětu. 

Efekt messengera pochází z MINDSPACE teorie, kterou nastavil UK Institute for 

Government and Behavioral Insights tým ve Velké Británii, aby usnadnil aplikaci behaviorálních 

faktorů na ovlivňování publika a umožnil nový přístup k tomuto ovlivňování. Jsme hluboce 

ovlivnění tím, kdo komunikuje informaci, tedy vnímanou autoritou messengera (Institute for 

Government and Behavioral Insights, 2009).  

Davové chování popsal Banerjee (1992). Jedná se o model, v němž je racionální 

věnovat pozornost tomu, co dělají ostatní, protože jejich rozhodnutí mohou odrážet 

informace, které oni mají a my ne. Pak se ukáže, že pravděpodobným důsledkem toho, že 

se lidé snaží tyto informace využít, je to, čemu říkáme davové chování – všichni dělají to, 
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co dělají ostatní, i když jejich soukromé informace naznačují, že dělají něco úplně jiného. 

Člověk má tedy jistou představu o tom, co dělá a dělá tu činnost z nějakého důvodu, ale 

vychází u toho z následování davu, který může mít informace, které daný člověk nemá a na 

základě toho s nimi pracuje. Stane se tak, že influencera nakonec sleduje čím dál více lidí, 

protože v mysli jednotlivce ti ostatní mají určitě důvod k tomu, aby ho sledovali. Signály 

(které jsou částečně náhodné a nemusí být správné), které má prvních několik 

rozhodujících se osob, určí, kde se vytvoří první dav, a od té doby se k davu přidávají 

všichni (Banerjee, 1992). To vysvětluje i vznik influencera ze strany sledujících. 

Pokud uživatel značku zná z předchozí minulosti, může tedy značku sledovat i na 

Instagramu. Při této motivaci je možné, že zákazník danou značku objevil nově a chce ji 

sledovat dál a stát se jejím zákazníkem, identifikovat se s image značky. Další motivací je 

informovanost o aktuálním dění kolem značky, její nové produkty nebo nabízené služby. V 

módě to mohou být i trendy, které značka zastává (Zuijlen, 2017). 

 

1.4.4 Komunita 

 

Individua se identifikují ve skupinách podobné sociální kategorie, která jim dodává 

pocit sociálního konsenzu tím, že jsou v té skupině (Jenkins et al., 2009). V dnešní době, 

kdy sociální média permanentně využívá zejména zmíněná generace Z neboli “digital 

natives”, se také mění role, kterou sociální média ve společnosti představují. Online média 

vytváří prostor, kde se lidé setkávají s přáteli i s veřejností a od toho se odvíjí i vytváření 

vlastní společenské role pomocí obsahu, který každý vlastník účtu na sociálních médiích 

sdílí. Ty dnes slouží i k uvědomění si sebe sama jako součást komunity (boyd, 2017). Dle 

Deuze (2015) dokonce dnes i žijeme uvnitř médií, ve kterých si budujeme společenský i 

kulturní status a jsou tedy nevyhnutelnou součástí naší existence. Pro digital natives je tedy 

jejich vlastní obrázek na sociálních sítích důležitou formou sebeprezentace. Vytvářením 

své vlastní estetiky se snaží setkat se schválením u komunity, kterou se chtějí stát součástí. 

Pocit uznání nebo odměny je konsekvence aktivní účasti a angažovanosti v 

komunitě, která má na Instagramu společnou motivaci. Jedná se o komentování, lajkování 

příspěvků a následná interakce mezi ostatními uživateli, díky čemuž je daný uživatel 

odměněn tím, že je jeho názor nebo kontribuce viděna a spoluvytváří obsah, kterému se 

daná komunita věnuje (Muntinga et al., 2011). 
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Uživatelé Instagramu se snaží dosáhnout smysluplného a emocionálního prožitku, dále 

chtějí potkat podobně zaměřené lidi, udržet si tyto vztahy mezi nimi anebo získat sociální prestiž. 

Schopnosti, které k tomu tito uživatelé využívají, se nazývají lidský kapitál (Manovich, 2015). Je 

měřen počtem followers nebo mírou prestiže v komunitě. Tento kulturní kapitál může být 

proměněn v ekonomický kapitál, pokud se uživatel rozhodne spolupracovat se značkami a 

vydělávat tak peníze na základě své pozice v komunitě (Manovich, 2015). 

Instagram jsou ideální platforma pro crowdsourcing (způsob navrhování produktů, 

který zapojí do rozhodovacích procesů o finální podobě produktu i veřejnost). Reakce jsou 

velmi rychlé, téměř okamžité, a publikum má pocit, že je součástí samotné tvorby a 

zároveň cítí sounáležitost jak ke značce, tak i k ostatním podporovatelům značky (Posner, 

2015). Tento proces přispívá jako jeden z dalších k formování komunity kolem značky, 

jelikož vytváří prostor k diskusi mezi sledujícími nebo mezi sledujícím a vlastníkem 

značky. 

 

1.5 Vlastní módní značka a její specifika 

 

Celebrity jsou svébytné značky (Lea-Greenwood, 2012). Takto bych ráda uvedla 

poslední kapitolu v teoretické části, protože tato definice pokládá základní výchozí bod, ze 

kterého je třeba nahlížet na porovnávané. Módní designér i influencer totiž mohou být 

celebritou a hranice, kdy tento pojem lze použít a kdy ne, je spíše subjektivní. Svébytná 

značka jako člověk byla již zmíněna u příkladu Vandy Jandy, která spojovala jak módní 

designéry, tak influencery. Nyní si však ukážeme teoretická vymezení dvou skupin, jelikož 

jejich sloučení je spíše ojedinělé. 

 

1.5.1 Merch 

 

V případě značky influencera se bavíme o jeho merchandise produktech, které 

nabízí jako svůj merch. Může se jednat o doplňky, oblečení nebo i hrnky.  Oxfordský 

slovník definuje merch jako věci, které si může spotřebitel koupit a jsou přímo spojené 

s konkrétní událostí nebo organizací nebo jí dělají reklamu. Merch může být například 
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spojen i s celebritou. V případě této práce bude merch spojovaný s konkrétní osobou, a to 

sice influencerem, který tento merch založil jako jeho značku. 

S formou merchandisingu se setkáváme i u luxusních značek, některé zároveň i 

haute couture značky. Jedná se o produkty jako jsou trička nebo mikiny, které mají na sobě 

logo nebo název brandu. Mezi takové patří například Balenciaga (Obr. 4), Calvin Klein 

(Obr. 5) nebo i Gucci (Obr. 6). Nošením produktu zákazníci dávají najevo jejich 

konformitu vůči brandu a zároveň i svým způsobem dělají značce reklamu všude tam, kde 

s produktem přijdou. 

 

 

(Obr. 4) Merch – tričko Balenciaga 
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(Obr. 5) Merch – mikina Calvin Klein 

 

 

(Obr. 6) Merch – tričko Gucci 
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1.5.2 Brand 

 

V obchodním kontextu je značka obchodní název, který prodává výrobky a služby 

zákazníkům. Z praktického hlediska je třeba, aby existovalo jméno, s nímž si zákazníci 

mohou spojit výrobek nebo službu, po nichž touží (Jackson, 2008). Abychom mohli 

správně pochopit rozdíly mezi komunikací brandů každé skupiny, je zásadní stanovit si 

výchozí pozice, ze které módní designér i influencer vychází. 

 

1.5.2.1 Brand designéra 

 

Značka je obvykle mnohem více než produkt a obvykle je to název společnosti, 

organizace nebo jednotlivce. Jako nehmotná myšlenka není značka omezena fyzickými 

omezeními výrobků, které zastarávají, opotřebovávají se nebo se rozbíjejí, ale může být 

oživena a přetvořena v myslích spotřebitelů (Jackson, 2008). Módní designér tedy zakládá 

novou identitu, které vytváří atributy, které uzná za vhodné a které charakterizují a spojují 

jeho produkty. Zde je produktem oblečení nebo módní doplněk. Zakladatel značky začíná 

se získáváním zákazníků od nulového počtu. Zákazníci si kupují produkt, protože se jim 

líbí. 

 

1.5.2.2 Brand influencera 

 

Influencery samotné je nejprve nutno chápat jako samotnou značku, protože proces, 

který využili k budování svého dosahu je self-branding8. V digitálním věku se stal koncept 

self-brandingu velmi důležitým (Kietzmann et al., 2011). Pro budoucí značku influencera 

to znamená, že bude vstupovat do již vybudovaného prostředí digitální identity autora, 

který předtím vytvořil značku sám sobě a má dané známé atributy a charakteristiky. 

Sebeprezentace, která se celá odvíjí od utváření názorů ostatních na člověka, je klíčovou 

součástí self-brandingu (Hearn, 2008). Pokud je tato sebeprezentace úspěšná, vytváří to i 

úspěšnou platformu pro veškerou aktivitu, kterou influencer vytváří nebo podporuje. Často 

využívají cizí značky influencery k propagaci jejich produktů, tzv. influencer marketing, a 

 
8 Osobní značka 
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ten je velmi úspěšný. Dle Kaputové (2011) je self-branding podobně jako branding 

produktu zachycování a vyzdvihování jedinečnosti daného člověka vůči cílové skupině. 

Jedná se o obdobný proces jako při brandingu produktů. Výhoda brandingu aplikovaného 

na člověka leží v tom, že vzájemná interakce mezi značkou a cílovou skupinou je živá a 

má charakteristiky interpersonální komunikace mezi individui, i přes to, že influencer je 

defakto brand. 

Tato interakce mezi brandem a zákazníkem, zde influencerem followerem, je 

mimořádně aktivní a živá, což upevňuje vztah mezi nimi a souvisí s následnou loajalitou 

vůči značce. Aktivita interakce self-brandu influencera působí na zákazníka tak, že se cítí 

více respektován a zvyšuje se také jeho důvěra ke značce (Kim, Ko, 2012). Influencer 

získává větší důvěru čím více je aktivní, a navíc je pro něj jakožto pro člověka jednodušší 

budovat sebe jako značku pomocí lidských charakteristik, na rozdíl od produktu, u kterého 

si tyto charakteristiky musíme představ skrze personifikaci. Emoční pouto vůči značce 

bude také vyšší, jelikož followeři budou vnímat autenticitu brandu mnohem silněji, protože 

se s ním budou moci lépe ztotožnit než s neživým produktem. Thomson (2006) navíc tvrdí, 

že emoční přilnutí je predikace uspokojených, věřících a odhodlaných vztahů mezi 

zákazníkem a brandem. 

Založí-li si influencer svůj vlastní merch nebo módní značku, nebude muset 

budovat produktu novou brand image, jelikož je silně spjatý s influencerem samotným a 

zákazníci si budou nejen kupovat produkt, ale zároveň se budou hlásit k hodnotám a 

přesvědčením, které influencer má. Může to znamenat i větší pocit sounáležitosti k vybrané 

skupině lidí a tím zvýšení sebevědomí a pocitu jistoty zákazníka. 

Pokud zde budeme aplikovat model Jacksona (2008), že značka je mnohem více 

než samotný produkt a jedná se i o jméno značky, influencer zastupuje jméno značky a 

merch je poté produkt. Tím, že jméno značky fyzicky existuje a jedná se o živou bytost, 

pojem značky je pro zákazníky jasně uchopitelný a představitelný a jeho charakteristiky 

vytváří samotný člověk. Produkt je pak vyjádření podpory značky. 
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1.5.3 Vývoj značky 

 

Pokud vezmeme v potaz linku vývoje značky, zjistíme, že rozdíl lze vidět v 

porovnání časových linek od vzniku značky. 

Módní designér začíná značku budovat od začátku. V tom je zahrnutý celý 

marketingový mix – navržení vlastního produktu a celé kolekce, pricing, se kterým úzce 

souvisí i positioning značky. Podle ceny si designér nastavuje svou exkluzivitu a způsob, 

jakým se chce profilovat (vyšší cena = vyšší kvalita v očích zákazníka) (Karlíček, 2018). 

Volí také distribuční kanály a zakládá e-shopy, popřípadě vymýšlí jiný způsob dopravy 

zboží k zákazníkovi. Zakládá účet značky na sociálních médiích, kde začíná s 0 počtem 

sledujících a volí tón komunikace včetně další propagační strategie. Vymýšlí celý koncept 

své značky a tedy prostředí, do kterého se bude jeho zákazník v ideálním případě rád 

vracet (Posner, 2015). Volí cílovou skupinu a podle ní i komunikační strategii. Berme toto 

jako první bod dějové linky. 

V případě influencera však značka začíná mnohem dříve, než samotný merch nebo 

produkt existuje. V tom má výhodu před módním designérem. Faktor toho, že branding 

merche, message, cílová skupina a svým způsobem i positioning (cenová kategorie merche 

se vždy pohybuje kolem podobných čísel, změna je v řádech stovek) se začíná odehrávat 

již před existencí produktu, souvisí se self-brandingem. Produkt totiž již vstupuje do 

vytvořeného prostředí. Influencer má již své místo na trhu nebo ve své cílové skupině, jeho 

followeři již mají pevně daný obrázek o tom, co jeho značka představuje. Jsou v tom 

hodnoty, které představuje nebo zastává, a také jeho postoje a míra dosahu, který má. 

Předpokládáme, že značka automaticky přebírá tyto atributy a stává se hmatatelným 

výrazem jeho podpory ze strany followerů.  

Představme si iniciální prezentaci nových produktů a značky na trh, tedy zveřejnění 

stránky značky na sociálních sítích a zpřístupnění jejího nákupu ze strany zákazníků. Linka 

produktu módního designéra začíná přesně v ten moment, kdežto linka influencera se táhne 

do minulosti, zhruba bodu, kdy se začal on sám veřejně profilovat na sociálních sítích. 
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1.5.4 Důvěryhodnost a loajalita vůči značce 

 

Důvěra ke značce je ochota běžného zákazníka důvěřovat tomu, že brand bude 

konzistentně provádět jistou úroveň funkce. Důvěra ke značce snižuje nejistotu zákazníka, 

když provádí racionální usuzování v nejistých situacích (Zehir, 2011). Je důležité, aby si 

značka důvěru zákazníka získala a zároveň aby udržela to, co mu nabízí a kvůli čemu jí 

zákazník důvěřuje. Pokud si důvěru udrží, získá zákazníky loajální. Pro získání důvěry je 

na Instagramu nutná autentičnost značky, ať už značky designéra nebo influencera. 

Zákazníci vnímají vysokou úroveň autentičnosti značky, když si všimnou, že tvůrci značky 

jsou vnitřně motivovaní a jistým způsobem vášniví ohledně jejich tvorby. V případě self-

brandů influencerů, kdy sami influenceři jsou tvůrci vlastní značky, mohou zákazníci 

vnímat tuto vášeň mnohem živěji než u značek, které lidský faktor nemají (Moulard et al., 

2016). Lidským faktorem rozumíme vystupování jako člověk. Jelikož merch influencera je 

úzce spojen s jeho vlastní osobou a vášní, může se pro zákazníky jevit jako velmi 

autentický. U módních značek je proto mnohem těžší dosáhnout vysoké úrovně 

autentičnosti značky, když musí tuto vášeň projevovat ve velmi aktivní komunikaci a 

sdílení. 

Autenticita nadále vyvolává i emoční pouto, které zákazník začne vůči značce 

chovat. Emoční pouto zahrnuje úroveň citů, vášně, afekce a spojení. Tato chuť po blízkosti 

a odhodlání může být interpretována jako ochota udržet dlouhotrvající vztah se značkou, 

což je ve výsledku loajalita vůči značce (Thomson, 2006). 
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2 Praktická část 
 

Nyní si porovnejme praktické rozdíly v rámci výzkumu porovnání marketingové 

komunikace módních značek influencerů a módních designérů. 

Získání informací bylo provedeno na základě hloubkových polostrukturovaných 

rozhovorů. Na základě získaných informací byla provedena kvalitativní analýza dat a 

shrnutí každého respondenta. Nakonec byla použita metodika komparativní kvalitativní 

analýzy ke srovnání výsledků a zobecnění do poznatků.  

Bylo osloveno celkem 19 influencerů a 6 módních designérů. Z influencerů to byli: 

Evzu, Basically_anitte, Jasmina Alagic, Lucypug, Annie Camel, Anyoli3, Natyla, Katazee, 

Amigo_apparel a Luboš Kulíšek, Lukefry, Ester a Josefína, Vitaa, Attack, Dejzr, Nakashi, 

Veronika Spurná, jsem_vevztahu, pohled_kluka, Sokumi. Módní designéři byli osloveni 

tito: Ultravagant (Matěj Kačírek a Jakub Hošťák), SISTERSCONSPIRACY (Alice 

Klouzková a Jana Jetelová), MIK Jana Mikešová, Wolfgang Store, Krakora Studio a studio 

Ademi. Z každé skupiny se povedlo získat 3 respondenty na rozhovor, jeden z rozhovorů 

byl vedený skrze hloubkový dotazník na Google Forms, jelikož si respondentka přála 

zůstat anonymní. Z influencerů byla obdržena odpověď ještě od Nakashi, se kterým se 

nepodařilo rozhovor realizovat z časových důvodů. 

 

2.1  Analýzy rozhovorů s módními designéry 
 

Byli vybráni, kteří se zabývají módou dosažitelnou pro obyčejné zákazníky (nedělají 

jen high-fashion módu). Rozhovory probíhaly přímo u designérů v ateliéru. K tématu 

komunikace se rozhovor dostal pomaleji než u influencerů, bylo třeba respondenty více 

navádět k tomu, co je otázkou. 
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2.1.1 SISTERSCONSPIRACY 

 

Rozhovor proběhl 29. 6. 2021 

První respondentkou se stala módní návrhářka Alice Klouzková, která spolu se 

svou kolegyní Janou Jetelovou vlastní módní značku SISTERSCONSPIRACY. Značka 

vznikla v roce 2005 a původně byla zaměřena jen na pánské oblečení. Později byla 

zařazena i dámská kolekce, která získala na velké oblibě. Značka má svůj vlastní 

showroom9 na Letné, kde mohou zákazníci přijít prohlédnout si nabídku nebo vyzkoušet 

oblečení a po domluvě mohou designérky oblečení upravit zákazníkovi na míru. 

Výrobky: 

Značka SISTERSCONSPIRACY se věnuje především lnu a původnímu českému 

řemeslu včetně speciálního barvení látek modrotiskem a dalšímu přírodnímu barvením. 

Všechny produkty jsou vyrobené z materiálu v rámci Evropské unie, pokud není možno 

materiál sehnat přímo v České republice, která bývala lněnou velmocí. Majitelky si dají 

záležet na lokálnosti produktu. Proto jsou používány materiály jako je len, který je v České 

republice kromě konopí a vlny hlavním zdrojem textilní výroby. Produkty jsou šity v 

malých kolekcích a šijí je velmi dobré švadleny. Střih i materiál jsou důkladně vybrané 

majitelkami značky. 

Expertiza: 

Obecně se značka profiluje rozhodně jako udržitelná, lokální a přírodní, v čemž 

projevují majitelky značky značnou expertizu. Poznaly se na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze, takže jsou řemeslně profesionálně znalé a již od začátku se 

věnují právě tématům neprůmyslové, lokální výroby šetrné k přírodě. Nadále se snaží 

majitelky vzdělávat a inspirovat se od zahraničních ekologicky šetrných projektů jako je 

projekt Fibreshed10, který zpracovává textilní materiál tak, že je přímo vypěstován na jejich 

speciální farmě. 

Věkově se designérky pohybují kolem 40 let a mají za sebou spolu se značkou 

bohatou historii zkušeností s přirozeným pozvolným vývojem. Začínaly krátce po 

diplomové práci na UMPRUM a nejprve šily a tvořily u sebe doma. Poté se přesunuly do 

 
9 Předváděcí prostory (volný překlad z anglického jazyka) 
10 https://fibershed.org/ 
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malého ateliéru na Žižkově a nadále do většího ateliéru v Karlíně, kde se již pohybovaly 

kolem dalších módních designérů a lidí pracujících v oboru. Nakonec se přemístily do 

nynějších prostorů ateliéru na Letné, který využívají i jako showroom a kamenný obchod. 

Dle respondentky jim tento postupný vývoj dal pevnou základnu v tom, jak se kolem 

módní značky pohybovat a získaly tím velmi dobrou znalost v oboru. 

Cílová skupina: 

Cílová skupina značky není daná věkově ani genderově11. Vzhledem k tomu, že v 

nynější kolekci ze lnu převažují dámské produkty, zejména kvůli tomu, že materiál více 

padne na dámské střihy, jsou zákaznice ženy častější než zákazníci muži. Nejprve však 

během prvních let dominovali muži, kvůli tomu, že pánská kolekce tvořila většinu 

produktů. Nicméně v porovnání s nabídkou v každé kolekci je dnes opět poměr vyrovnaný. 

Cílová skupina lze však vytyčit zájmově. Jedná se o lidi, kteří mají zájem o lokální 

výrobky, malou kolekci, udržitelnost a také o lněný materiál. I z osobního pozorování 

respondentky lze takto zařadit lidi, kteří do obchodu chodí nebo které vidí na ulici nosit 

produkty od SISTERSCONSPIRACY. 

Komunikace: 

Celou průběžnou marketingovou komunikaci si nyní vytváří designérky samy. Při 

spuštění lněné kolekce však měly PR tým, který jim pomohl s uvedením kolekce na trh a 

vyšla tisková zpráva v médiích. Vzhledem k malému rozpočtu si značka zatím nemůže 

dovolit najmout marketéra na průběžnou komunikaci. Dle respondentky obě designérky ví, 

že komunikace je důležitá a považuje ji za jejich slabou stránku, nicméně snaží se v ní i tak 

nadále vzdělávat. Sledují výzkumy a statistiky, jaká sociální síť je pro jejich obor výhodná 

a poté se snaží dané médium využít. 

Komunikační kanály: 

Ke komunikaci využívají kanály Facebook, Instagram a nově i Pinterest. Na 

Facebooku má stránka zhruba 2 600 sledujících (ku dni 15. 7. 2021) a značka sdílí 

profesionální fotografie jednotlivých svých produktů. Na Instagramu má profil značky 

1819 sledujících (ku dni 15. 7. 2021) a sdíleny jsou obdobné fotografie, jako na 

Facebooku. Jedná se o mix profesionálních fotografií produktů a zároveň detailů nebo 

odkazů na přírodní materiály. K Instagramu je připojen také funkce e-shopu a nadále odkaz 

 
11 Pohlaví 
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na webové stránky. Využívány jsou i Instastories. Na Pinterestu se stránka objevuje skrze 

magazín Urbag. Respondentka sdělila i důvod zařazení Pinterestu mezi využívané sociální 

sítě, a to sice inspirace, kterou lidé z uměleckých oborů právě na Pinterestu hledají. Díky 

tomu mohou narazit i na značku SISTERSCONSPIRACY. 

Styl komunikace: 

Komunikace je částečně plánovaná, tedy designérky mají stanovené dny, kdy chtějí 

něco na sociální sítě přidat, ovšem ne vždy se komunikace těmito dny řídí. Reagují 

například na počasí nebo na vydání novinek, který designérky vytvoří. Lze tedy říct, že je 

komunikace spíše pocitová. Nicméně na to navazuje faktor toho, že dle respondentky pro 

ně není pravidelná komunikace na sociálních sítích přirozená. Váže se k tomu 

pravděpodobně věk, protože ani jedna z designérek není zvyklá často sdílet události kolem 

života na Instagramu a v Instagram Stories, což je pro mladší generaci Z naopak věc 

přirozená a některé to i baví. Designérky ze SISTERSCONSPIRACY se proto do 

komunikace spíše nutí. Vzhledem k přirozené sladěné barevnosti produktů jsou 

komunikační kanály vizuálně sladěné a vykazují se přírodní, minimalistickou estetikou. Co 

se týče komunikace slov, designérky se zdržují slova „udržitelnost” a to z důvodu 

nadužívání slova v dnešním komunikačním světě. Bojí se, že by zákazníci tvrzení nevěřili. 

Využívají proto ke komunikaci udržitelnosti slova „český len”, „ušitý v pár kouscích” a 

„děláme na míru”. 

Distribuce / prodejna: 

Kromě kamenného obchodu má značka také svůj e-shop na vlastní webové stránce, 

který fungoval již před pandemií COVID-19, nicméně kvůli uzavření obchodů se e-shopu 

začaly designérky věnovat více. Kamenný obchod považují za nejdůležitější, protože 

materiál je lepší naživo vyzkoušet a obecně chtějí být designérky blíže zákazníkům. To 

dosvědčuje i účast na uměleckých veletrzích jako je Design Supermarket nebo Designblok. 

Pricing: 

Vstupní materiály jsou velmi drahé, jelikož značka funguje maloobchodně, nadále 

je v produktu i cena vzhledem k malému počtu kusů, které švadleny šijí. Značka zásadně 

dbá na kvalitu výrobků a detaily. Cena je nastavená tak, aby mohla fungovat i 

velkoobchodně, bohužel v České republice v módním odvětví a pro lokální značky není 

dostatek velkoobchodů. V ceně jsou náklady i na pronájem ateliéru. Pro představu, lněné 
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šaty stojí zhruba 3 800 Kč, tudíž se pohybujeme ve vyšší cenové kategorii (na české 

poměry až exkluzivní). Nakonec výsledný pricing probíhá pod cenou z toho důvodu, že by 

si zákazníci zboží za jeho správnou cenu nemohli dovolit koupit. Designérky své 

zákazníky znají, a proto cenu orientují spíše na to, aby si jejich produkty mohli zákazníci 

dovolit. 

Jak vidí respondentka budoucnost značky: 

Do budoucna by designérky chtěly jednak lépe komunikovat celou značku i z toho 

důvodu, aby pak zákazníci lépe rozuměli cenám. Značku si chtějí určitě udržet a chtěly by, 

aby se ze značky stal jejich hlavní příjem a měly dostatečně veliký kapitál na to, aby 

investovaly do zvětšení. Náklady jsou nyní tak vysoké, že při nynějším chodu se vše udrží. 

 

2.1.2 ADEMI studio 

 

Rozhovor proběhl 2. 7. 2021. 

Respondentkou číslo 2 byla Adéla M., která založila módní značku ADEMI. 

Značka funguje zhruba 3 roky a na instagramovém účtu má zhruba 2 600 sledujících (ku 

26. 7. 2021). Designérka začínala s prodejem kabelek, které začaly formovat značku ne 

přímo úmyslně. Značka vznikla díky impulzu, který získala designérka z Instagramu. 

Sdílela totiž svou ateliérovou práci na vysoké škole, na kterou jí obratem začaly chodit 

zprávy od zákaznic, že by si kabelku chtěly koupit. Následně designérka využila příležitost 

a založila značku, původně jen na kabelky, ale dnes má v kolekci i kvalitní oblečení a 

značka se postupně rozrůstá v nabídce. Sídlí společně s dalšími návrhářkami ve studiu 

Kvartýr na Vinohradech, které funguje jako kamenný obchod pro více značek oblečení 

mladých módních návrhářů. 

Výrobky: 

Značka ADEMI se zezačátku specializovala výhradně na kabelky a ledvinky z 

kvalitní kůže. Nedávno spustila designérka i prodej oblečení, které opět zakládá na 

kvalitních materiálech jako je vlna merino. V kolekci najdeme topy, šaty, i kalhoty, které 

jsou laděné do barev tak, aby se k nim barevně hodily následně i kabelky. Obecně jsou 

užité barvy spíše béžové, některé kabelky jsou však neonově zelené. Právě tento kontrast 

barev vytváří jistou barevnou identitu značky. 
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Expertiza: 

Designérka studovala na střední i vysoké umělecké škole, kde získala profesionální 

vzdělání v oboru. Ihned po škole navázala na práci kolem vlastní značky. Další expertizou 

designérky je fotografie. Veškeré kolekce si fotí sama a vykazuje v tomto oboru taktéž 

profesionální znalosti. 

Cílová skupina: 

Designérka svou cílovou skupinu z části zná i osobně a má o ní povědomí. Jsou to 

ženy od 25 do 45 let, zajímají se o umění, design a také jsou ochotny investovat do lokální 

tvorby. Zpočátku značky probíhal prodej přes Instagram, kde měla designérka také 

možnost si prohlédnout účty svých zákaznic a tím si udělat přehled o tom, kdo její cílová 

skupina je. Cílová skupina zapadá do estetiky značky. 

Komunikace: 

V případě značky ADEMI můžeme pozorovat vznik značky díky její komunikaci. 

Designérka sdílela svou ateliérovou práci na svém osobním instagramovém účtu a po 

zjištěném zájmu zákaznic značku založila. Celou komunikaci si tvoří designérka sama a 

proces komunikace ji baví. Považuje komunikaci za důležitou a již před značkou 

komunikovala své výrobky na Instagramu z důvodu, aby o tom, co vytváří, lidé věděli, 

protože se tím chce živit. 

Komunikační kanály: 

Značka Ademi má jednak svou vlastní kartu na webových stránkách studia Kvartýr 

a druhak využívá designérka Instagram značky samotné. Původně probíhala komunikace 

na osobním profilu designérky na Instagramu, kde byla komunikace spíše náhodná a 

neplánovaná, určená pro menší publikum. Na popud zájmu založila designérka značce 

vlastní Instagram. 

Styl komunikace: 

Instagram značky designérka využívá k prezentaci jejích produktů a sdílí 

fotografie, které si sama fotí spolu s textacemi. Mimo to používá Instagram jako své 

portfolio nebo moodboard12, tím pádem vytváří účet kompletní estetický dojem a 

samovolně tak i profiluje cílovou skupinu. Na Instagram přidává designérka věci, které se 

 
12 Inspirační tabule 
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jí osobně líbí z architektury nebo umění a nechce, aby byl jenom o kabelkách. Komunikace 

ji velmi baví, ale s nárůstem práce si uvědomuje, že by potřebovala někoho, kdo za ni 

komunikaci převezme, aby měla designérka čas na samotné řemeslo. Komunikace je 

neplánovaná a více pocitová, zároveň ale důkladná v přemýšlení nad vizuální stránkou 

instagramového účtu. Designérka hojně a ráda využívá Instagram Stories, kde informuje 

zákazníky o událostech nebo o novinkách, které vytvoří. 

Designérka však tíhne více k osobnímu přístupu, a to se odráží i na komunikaci 

nové kolekce. Zákaznice si již zvykly na pracovní hodiny, během kterých se nachází ve 

studiu Kvartýr a chodí pravidelně nakupovat nebo si nechat produkt upravit. Pořádá pop-

up event a pozvánky rozesílala osobně ve fyzické formě, tak e-mailem v newsletteru13 

studia Kvartýr. Ke komunikaci chce využít influencery, které na pop-up pozvala.  

Se svou komunikací není vždy spokojena, a to z toho důvodu, že ve psaní textací 

působí mnohem více odměřeněji, než by chtěla. Proto vítá osobní přístup, kde komunikace 

probíhá ne elektronicky, ale fyzicky. 

Distribuce / prodejna: 

Nejčastější prodejní kanál je dle designérky Instagram, kde k tomu využívají 

zákaznice zprávy. Dříve se věnovala osobní komunikaci, která ale při větším zájmu nebyla 

přes zprávy časově výhodná a dnes využívá e-shop na stránkách studia Kvartýr. Tato 

forma je pro designérku jednodušší a pro zákazníky více přehledná. Mezi nejpreferovanější 

kanál ale patří samotná návštěva kamenného obchodu, ve kterém designérka spolu s 

dalšími sídlí a má svůj showroom, jelikož je zde možnost face-to-face komunikace. 

Pricing: 

V ceně produktů zahrnuje designérka materiál, čas strávený jak na fotografiích, na 

komunikaci značky a samotné výrobě produktu. Dále počítá designérka i s nájmem studia a 

poté má z ceny něco navíc pro sebe. Nicméně čas na hodiny počítaný není a v ceně ani 

kompletně zahrnutý není, jelikož na své produkty designérka nahlíží i jako na koníček, 

tudíž nechce na ceně navyšovat. Zákaznice ale vyšším cenám výrobků rozumějí, a tak není 

s prodejem problém, jelikož cílová skupina právě takové značky podporuje. Cenově se 

pohybuje kabelka za 4 300 Kč ve vyšší cenové kategorii. 

 
13 E-mailové noviny 
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Jak vidí respondentka budoucnost značky: 

Designérka má spíš tendenci k přechodu k módnímu navrhování jako zaměstnanec 

ve větší firmě z důvodu menší práce kolem značky, která přímo s návrhářstvím nesouvisí. 

Komplexitu práce na značce si uvědomuje a do budoucna nemá strategický plán jak na 

komunikaci, tak i velikost značky. Designérka by chtěla udržet malou komunitu kolem 

značky kvůli větší dostupnosti osobního přístupu, který preferuje. Respondentka ale 

sdělila, že kvůli vlastní obživě módní značkou se designéři musí uchýlit k více masovém 

navrhování a zaměření se na širokou cílovou skupinu různorodou nabídkou produktů, a 

tedy i rozmanitější komunikaci. 

 

2.1.3 Ultravagant 

 

Rozhovor proběhl se dvěma respondenty 8. 7. 2021 

Posledními respondenty z řad módních designérů byli Matěj Kačírek a Jakub 

Hošťák, kteří spolu vedou značku Ultravagant. Zhruba před 5 lety vznikla její první 

varianta, kde značka spočívala v návrhu grafiky a následného potisku na čisté triko. Dalo 

by se říct, že značka Ultravagant začínala jako merch zakladatelů během studií na 

gymnáziu, který vyzařoval jejich extravagantní přístup k životu a lifestyle14. Značka začala 

být čím dál propracovanější a přirozeně pak vznikla samotná módní značka, která v sobě 

obnáší jak různé upcycle15 produkty, tak i komunitu kolem značky. 

Výrobky: 

Do repertoáru značky patří nyní vlajkový produkt, což jsou upcycled džínové 

bundy, které jsou ručně přešívané vlastním designem. Nadále unisex košile a různé 

doplňky. Nabídku designéři plánují určitě rozšiřovat, nyní je nabídka užší i kvůli tomu, že 

značka ve své profesionální podobě oficiálně funguje teprve od jara roku 2021. Designéry 

zajímá zejména ekologie a udržitelnost, kvůli čemuž se věnují upcyclingu. Dalším 

aspektem, který v sobě produkty nesou, je i psychologická stránka. Hlavní sdělení 

designérů je „buď sám sebou” a jejich produkty i tento názor promítají. Produkty jsou 

 
14 Životní styl (volný překlad z anglického jazyka) 
15 znovu použít (vyřazené předměty nebo materiál) tak, aby vznikl výrobek vyšší kvality nebo hodnoty než 

původní (Oxfordský slovník, 2021). 
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velmi barevné a esteticky odpovídají netradičnímu stylu, který značka buduje. Ten se 

promítá i do vizuální prezentace značky. 

Expertiza: 

Jeden z respondentů má řemeslo návrhářství vystudované na Technické univerzitě 

v Liberci, konkrétně na fakultě Textilní. Budeme toto vzdělání považovat za profesionální. 

Druhý respondent vystudoval obor marketing a public relations a poté se věnoval zejména 

kostymérní tvorbě během následných studií produkce na FAMU v Praze. Jeho expertiza se 

tedy pohybuje nepřímo kolem módního návrhářství, v kruzích, které jsou nicméně pro 

řemeslo naprosto nezbytné. Co je zajímavé, že jeden z módních návrhářů se věnuje i 

hudební tvorbě a jako rapper získal poměrně hodně fanoušků. Druhý designér je zas díky 

své produkční působnosti mikro-influencerem (zhruba 3 300 sledujících ku 26. 7. 2021), 

kde jeho oborem know-how je právě předávání pozitivních myšlenek, které zazní i 

v samotné značce Ultravagant. Grafiku webových stránek zpracovával profesionál, a i 

fotografie produktů nebo lifestyle fotografií tvořili lidé, kteří se oboru věnují. 

Cílová skupina: 

Cílová skupina je v případě značky Ultravagant velice specifická a její funkce je 

využita opačně než v marketingovém pořadí. Značka spolu s designéry vyzařuje specifický 

styl a specifickou energii spolu s ideou. Na tuto specifickou energii pak odpovídají lidé, 

které to nějakým způsobem zaujalo, souzní s hlavní myšlenkou a jsou o tom přesvědčeni. 

Cílová skupina se dá vytyčit věkově, jelikož extravagantní styl láká spíše mladé lidi. 

Ovšem ani sociálně ani demograficky daná není a víc, než to značka apeluje na všechny a 

následně se z každé skupiny najdou právě ti, kteří s její myšlenkou souzní. Ve výsledku se 

jedná o komunitu otevřených, více umělecky založených lidí, kteří buďto již jsou zvyklí se 

extravagantně oblékat, nebo naopak nejsou, ale najdou ve značce způsob sebevyjádření. 

Komunikace: 

S komunikací má značka jistou výhodu, a to sice v tom, že jeden ze zakladatelů 

komunikaci studoval. Nicméně i přes to na marketingové komunikaci oba designéři pracují 

s někým, který se věnuje jen tomu oboru. Strategii vytvořil jeden z designérů spolu s 

odbornicí. Byla to dlouhodobá strategie, která počítala se stylem komunikace, 

positioningem značky i průběžnou komunikací na sociálních sítích. Průběžnou komunikaci 

nyní opět zprostředkovává odborník, který pomáhá designérům s textacemi. V plánování 
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komunikace proběhl průzkum zahraničního trhu a jiných módních návrhářů, dle 

respondentů však zásadní poznatky nepřinesl a rozhodli se praktikovat komunikaci svým 

vlastním způsobem. V rámci zvýšení kvality a ohlasu ohledně značky vystupuje v hlavním 

propagačním videu i celebrita, herec Jiří Lábus. Do budoucna počítají i se spoluprací 

s influencery. 

Komunikační kanály: 

Hlavním komunikačním kanálem je Instagram značky, který má 2 197 sledujících 

(ku 18. 7. 2021). Skrze něj komunikují designéři hlavní myšlenku. Využívají jak Instagram 

Stories, ve kterých sdílí především ankety, kde se snaží zvýšit engagement publika. Jak 

respondenti zmínili, na Instagram Stories využívají především komunikační prostředky, 

které jsou osvědčené a více než jejich vlastní nápady využívají obecně známý obsah, který 

engagement zaručeně zvyšuje. Sledující totiž mohou hlasovat v anketách například o 

lepšího herce nebo lepší jídlo. Možnost volby ze dvou zvyšuje u publika soutěživost a 

zároveň chuť být na profilu Ultravagant aktivní. Mimo účet Ultravagant využívají 

designéři i své vlastní účty k propagaci produktů, ale v menší míře, než by chtěli, či 

dokonce vůbec. Podpůrný komunikačním kanálem je oficiální webová stránka Ultravagant, 

která je graficky bohatě rozpracovaná. Skrze web i Instagram pak následně sdílí designéři i 

svůj Youtube kanál, který je zaměřen na lifestyle kolem značky. Nejméně používaným 

kanálem je Facebook, který využívají designéři zejména pro komunikaci eventů16 a pro 

komunikaci s nejužším okruhem zákazníků. Na žádném z účtů nebyla využita propagace, 

ale do budoucna designéři počítají s jejím začleněním, kvůli propagaci videí. 

Kromě online komunikace probíhá i offline kampaň, kde i zákazníci a celá 

komunita má k dispozici Ultravagant nálepky, které může každý člen lepit na libovolná 

místa. 

Styl komunikace: 

Původní styl komunikace ještě v době, kdy byl Ultravagant merch, byl lhostejný a 

velmi náhodný, přes to vždy úderný a občas provokující. Nyní značka vystupuje velmi 

profesionálně a věnuje se vyloženě pozitivním aspektům, které se snaží i myšlenkově šířit 

mezi publikum. Jak bylo již řečeno, designéři se snaží propagovat tvrzení „buď sám sebou” 

a to se snaží pozitivním způsobem podporovat. Tón komunikace je velmi přátelský a spíš 

 
16 událostí 
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než jako značka se Ultravagant vyjadřuje jako dobrý kamarád a působí jako platforma, kde 

se publikum cítí vždy vítaně. Právě tato forma komunikace dává značce přidanou hodnotu 

komunity, kterou kolem sebe vytváří. Zákazníci značky jsou velmi loajální a následně 

každý z komunity rozvíjí životní styl, který se kolem Ultravagant točí. Tento styl 

komunikace je u módních značek spíš neobvyklý. 

Jeden z respondentů uvedl, že postupem času získal vůči komunikaci na sociálních 

sítích jistý odpor kvůli systému čísel, na kterém sociální sítě fungují a profil značky nemá 

spolu se svým účtem příliš spjatý. Respondent influencer pak uvedl, že svůj profil k 

propagaci značky využívá velmi málo a že by do budoucna chtěl mnohem více začít 

propojovat značku i se svým účtem. Zatím k tomu nebyla příležitost z důvodu přesycenosti 

prací na značce. 

Co se týče vizuální stránky, webová stránka i Instagram jsou laděny do přírodního 

stylu. Základ tvoří strom, který prorůstá všemi aspekty značky. Využita je k tomu 

komiksová a hravá grafika a dále profesionální fotografie od přátel, kteří se oboru věnují. 

Využity jsou i propracované detaily jako například „moudrá sova”, která dá zákazníkovi 

radu dne („řekni svý mamce, že ji máš rád”). 

Distribuce / prodejna: 

Designéři vlastní velký ateliér, který funguje jednak jako sklad produktů, jako 

ateliér a zároveň i jako místo setkání komunity, jelikož je velmi prostorný a konají se tam i 

akce, které Ultravagant pořádá. Prodej probíhá hlavně skrze e-shop, na který je odkaz v 

hlavičce účtu na Instagramu. Dalším místem, kde se s Ultravagant můžeme setkat, jsou 

festivaly. Tam však s prodejem designéři moc nepočítají a spíš působí právě jako základna 

pro svou komunitu. 

Pricing: 

Oba respondenti se rozhodli, že se budou profilovat jako značka vyšší módy již od 

spuštění profesionální stránky, a proto stanovují cenu například zmíněné ikonické bundu 

na 5 000 Kč. Značka spadá do kategorie kvalitní české vyšší módy. V ceně je započítaná 

zejména práce, jelikož jedna bunda zabere až 30 hodin ruční práce a dále se vnímá i čas 

strávený komunikací a grafikou a dále pronájem ateliéru. Dle respondentů je bunda ale 

stále pod cenou, jakou by měla být. Ovšem zákazníkům i přes to připadá příliš drahá, 

pravděpodobně proto, že práce za daným produktem není dostatečně pochopená. 
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Jak vidí respondenti budoucnost značky: 

Designéři mají dlouhodobý komunikační plán i z důvodu vizuálu, který vytvořili 

pro webové stránky i Instagram a musí jim tedy každý další příspěvek navazovat na 

předchozí. Budoucnost samotné značky vidí designéři ve větším měřítku, než je pouze 

navrhování oblečení. Chtějí se zaměřit na vytvoření platformy, která bude zaštiťovat 

umělce, hudebníky a další. Na kolekci oblečení pracují a bude určitě rozšířena. Své 

oblečení však designéři vnímají spíš jako součást myšlenky Ultravagant, kterou chtějí 

zhmotnit i jiným způsobem. 

 

2.2  Analýzy rozhovorů s influencery 
 

Rozhovory probíhaly v kavárně, opět neformálně a přátelsky. Respondenti byli 

ochotní se o tématu bavit a rozuměli mu lépe než designéři. Důvodem toho bude patrná 

praxe, jelikož komunikace je hlavní část jejich tvorby a na sociálních sítích se umí zdatně 

pohybovat.  

 

2.2.1 @pohled_kluka a merch Kaef 

 

Rozhovor proběhl 7. 7. 2021. 

Kryštof Fíla, který vede instagramový účet @pohled_kluka, je influencer, který na 

tomto účtu má kolem 53 600 sledujících (ku 18. 7. 2021). Věnuje se mu 2 roky a 

zpracovává téma lásky a vztahů pomocí jednoduchých, krátkých vět vyňatých z 

partnerských rozhovorů, se kterými se může mnoho lidí ztotožnit. První merch v podobě 

mikin vydal v roce 2020 a od té doby se nabídka produktů stále rozrůstá, dokonce později 

našel i vlastní název KAEF a byl mu založen separátní Instagram. 

Výrobky: 

V první kolekci merch zastupoval pouze černé mikiny s grafikou a nápisem “Láska 

je život, život je láska”. V aktuální nabídce merche se najdou 3 barvy mikin – růžová, 

mintová a černá spolu s limitovanou červenou barvou, které na sobě mají vyšitý nápis 

“láska je klíč” psacím fontem. Dále ale influencer vytvořil i kolekci krytů na telefon, kde je 
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v nabídce více barev krytů s různými graficky jednoduchými, ale údernými kresbami 

linkou. Jedná se o kresby s tématikou lásky. Co se týče mikin, autorovi velmi záleží na 

kvalitě oblečení, a proto i velmi dlouho vybíral, jaké mikiny využije. Nechává si i posílat 

vzorky, aby si vybral ten typ, který považuje za nejlepší. Základ pro mikiny je od české 

značky, mikiny jsou šité na Slovensku a textil je vysoce kvalitní. Namísto techniky potisku 

zvolil influencer vyšití, kvůli vzhledu i kvůli odolnosti proti opotřebení a kvalitě. 

Influencer i velmi detailně přemýšlel nad fontem písma, merch se snaží mít propracovaný 

co nejvíce do detailu. 

Expertiza / Čemu se influencer ve své tvorbě věnuje: 

Influencer se věnuje vztahům a problémům, které jsou s nimi spjaty. Vytváří 

grafické příspěvky ve speciální aplikaci, na kterých je napsaný text, týkající se situace ve 

vztahu. Může se jednat například o myšlenku, která trápí muže při rozchodu, nebo naopak 

o zpestření vztahu, když muž přinese ženě květinu. Text je psán z první osoby, tudíž může 

být čten jako výrok, se kterým se může ztotožnit publikum influencera. Sám respondent 

sdělil, že jeho sledující mu často píšou ohledně rady do jejich vztahu, k čemuž se staví 

velmi zodpovědně a vzhledem k otevřenosti a klidu se snaží lidem pomoci. Svým 

způsobem působí jako nestraník a zároveň důvěrník, který pomáhá lidem s jejich 

vztahovými problémy, když se mu s nimi rozhodnou svěřit. Obor know-how, kterým se 

influencer vyznačuje, jsou vztahy a snimi spojená psychologie, motivace i případná rada. 

Cílová skupina: 

Cílová skupina influencera jsou zejména lidé ve věku 18 až 24 let a podíl dívek je v 

nynější skladbě sledujících 70 %. Zbylých 30 % jsou kluci podobného věku. Z pozorování 

skladby lze vyčíst, že před tím tvořily dívky 80 % sledujících a kluci pouhých 20 %, takže 

příbývá mužské populace. Co láká cílovou skupinu na tvorbě influencera je zejména forma 

ztotožnění, jelikož mohou skrze výroky komunikovat i své vlastní pocity. 

Vznik merche: 

Se vznikem merche se v případě influencera pojí 3 aspekty. Sám přemýšlel, že by si 

nějaké oblečení vytvořil, protože ho nebaví nakupování. Pravděpodobně hlavním 

iniciátorem bylo publikum, sledující influencera, kteří mu sami psali, jestli merch neudělá. 

Buď už měli merch od někoho jiného a chápali to jako způsob podpory člověka, kterého 

sledují. Nebo viděli zahraniční influencery, že merch mají a opět chtěli takovýmto 
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způsobem respondenta podpořit. Z psychologického hlediska pak můžeme polemizovat, že 

chtěli sledující merchem vyjádřit i svou náklonnost k hlavní myšlence účtu influencera. Do 

samé kategorie spadají i nabídky na finanční podporu, které influencer slušně odmítl, 

jelikož mu byl takový způsob podpory nepříjemný z osobního hlediska. Posledním 

důvodem byl samotný fakt, že influencer přirozeně tíhne k tvoření a s myšlenkou do 

budoucna chtěl jak sám pro sebe, tak i pro svou komunitu sledujících zanechat formu 

vzpomínky na jeho tvorbu na Instagramu. 

Komunikace: 

V první vlně proběhla anketa na Instastories, zdali má publikum o merch zájem, 

tedy vyloženě osobní dotaz na všechny sledující, na což byly ohlasy velmi pozitivní. Práce 

s publikem probíhala po celou dobu vytváření merche, takže se dá říct, že se sami sledující 

na podobě merche částečně podíleli. Při první kolekci tato vzájemná komunikace byla 

spíše určující, v nynější kolekci se influencer uchýlil spíše k tomu, co preferuje on sám. 

Co bude na produktu za nápis vybírá influencer podle počtu lajků u příspěvků. 

Snaží se, aby byl s nápisem jednak spokojený on a aby se esteticky hodil na dané oblečení, 

ale zároveň, aby jeho sledující dobře produkt přijali a líbil se jim. 

Komunikační kanály: 

Ke komunikaci merche používá influencer více instagramových účtů. Jednak svůj 

vlastní, kde má v popisku u profilu neustále odkaz na e-shop, kde si mohou zákazníci 

merch koupit. Dále pak má i odkaz na Instagramový profil samotného merche, který zatím 

není příliš aktivní, ale do budoucna ho chce vzhledem k vidině rozrůstající se značky 

využívat více. Dalším nástrojem propagace merche je i sdílení merche na profilech jeho 

kamarádek, které jsou lifestyle influencerky. Mají mezi sebou vřelé vztahy a navzájem si 

vypomáhají v případech, kdy jeden nebo druhý nějaký produkt vytvoří. Do budoucna s 

rozšířením kolekce přemýšlí respondent i o placené propagaci, která by mohla přilákat jak 

nové sledující, tak i zákazníky značky. 

Styl komunikace: 

Komunikace probíhá s ohledem na konverzaci mezi sledujícími a influencerem, ať 

už pomocí anket na Instastories, nebo formou osobních zpráv a pasivním pozorováním 

influencera, který příspěvek je oblíbený. Tón je velmi přátelský a spíše skromný, 

velkorysý. Respondent nerad komunikuje existenci merche neustále, jelikož jeho hlavní 
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fanoušci nebo lidé, kteří o merch opravdu zájem měli, si ho koupili hned v době jeho 

vydání. Ve feedu účtu influencera se merch také nevyskytuje příliš často a pokud ano, 

zapadá do pravidelného rytmu přidávání grafika – grafika –fotografie. Komunikace je 

informativní a nenásilná. Hlavní komunikační vlna proběhla přímo při vydání první nebo 

druhé kolekce, průběžná komunikace je již dokonce ojedinělá a intenzita se zvyšuje při 

dalším termínu vydání nové kolekce. Využívá zejména Instastories, včetně občasného 

přesdílení zákazníka s produktem. Četnost komunikace závisí čistě na osobních 

možnostech influencera v přípravě nových produktů či jejich naskladnění. Vzhledem k 

malému počtu produktů, které nechává influencer vyrobit, proto není potřeba merch 

propagovat častěji z důvodu co největšího prodeje. Do budoucna je to ale cíl. 

Distribuce / prodejna: 

Distribuci i skladování si zařizuje influencer sám a nepotřebuje k tomu externí 

prostory. Prodej probíhá přes vlastní e-shop KAEF, kde chce influencer do budoucna 

rozšířit nabídku. 

Pricing: 

Cena mikiny je 799 Kč, což řadí produkt na cenově dostupný pro velkou část lidí a 

blíží se spíše menší cenové kategorii. Produkty jsou velmi kvalitní, srovnatelně se 

sportovní vyšší módou. V ceně jsou započítané materiální ceny produktu spolu s náklady 

na vyšití nápisu a část navíc, která pokrývá influencerův čas a práci nad produktem. Tuto 

část ale investuje zpět do výroby dalších kusů nebo objednání vzorků k rozšíření kolekce, 

tudíž je produkce merche dynamická a rozrůstající se. 

Jak vidí respondent budoucnost merche: 

Respondent by určitě chtěl svou kolekci rozšiřovat, v rozšíření kolekce budou 

kromě mikin i crop topy pro dívky nebo tílka. O oba tyto další produkty byl projeven 

zájem v anketách na Instastories a influencer s výsledky nadále pracuje. Do budoucna by 

chtěl z merche založit samostatnou značku, která by pojímala jak myšlenku českých textů 

ohledně lásky, a tedy tvorby influencera na Instagramu, tak i vysokou kvalitu oblečení a 

jednotný styl. Komunikační strategii pro merch dlouhodobě naplánovanou influencer 

nemá, krátkodobě počítá s placenou propagací. Respondent se tedy tvorbě oblečení chce 

věnovat mnohem více a vydat se tímto směrem i profesionálně. 
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2.2.2 Lukefry 

 

Rozhovor proběhl 30. 6. 2021. 

Influencer Lukáš Frietchel neboli Lukefry je český Youtuber, který má na svém 

kanále Youtube 229 000 sledujících (ku 19. 7. 2021). Youtube je jeho hlavní kanál. 

Instagram @lukefry.jpg má 123 000 sledujících (ku 19. 7. 2021). Na svém kanále se 

influencer věnuje politickým a sociálním tématům, dále komentářům mediálního světa a 

také zábavě. 

Výrobky: 

Do nabídky merche spadají trika, mikina, diář, propiska a doplňky k telefonu. Vše 

je laděné do jednotné grafiky v černobílé barvě. Jedná se o kresby, které vytváří celistvý 

vzor, po bližším zkoumání jsou to kresby spojené s typickou mediální tématikou – 

klávesnice, mikrofon, filmové pole a další. Oblečení je tvořené z jednoduchého základního 

kusu a nášivce v podobě vykřičníku a převráceného otazníku (!?). Vzhledem k tvorbě 

autora je vizuální stránka merche velmi autentická a odpovídá jak zábavnému, tak i 

výchovnému tónu. 

Influencerovi záleží na původu materiálu a místě zpracování, proto i ve spolupráci 

se společností Realgeek dbal na tom, aby byl merch vyráběný ideálně v České republice, 

pokud ne, tak v rámci Evropské unie nebo Evropy. U složitějších věcí bylo nutné brát i 

produkty z Asie. 

Expertiza / čemu se influencer na svém kanále věnuje: 

Influencer také pracuje jako komentátor v Českém rozhlase, tudíž má profesionální 

mluvený projev a mluveným projevem se živí. Na svém kanále projevuje ve videích jak 

znalost komunikace, tak i probíraných témat – politika a společenská témata, která 

považuje za svůj obor know-how. Vytváří videa edukačního typu spíše pro středoškolské 

publikum, nicméně i pro vysokoškolské. Dalším velkým tématem, který influencer 

zpracovává, je otázka mediálního světa, etiky v něm a jeho dopady. Jeho cílem je 

informovat neinformované publikum tak, aby si následně uvědomili proces fungování 

médií a poté nad tématem začali samostatně uvažovat. Jeho videa jsou využívány i při 

vyučovacích hodinách na středních školách, takže ve svých oborech projevuje značnou 

expertizu. Tu influencer zapracovává i mezi svá zábavná videa, ve kterých se kromě 
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zábavy snaží předat i větší myšlenku. Nicméně zábavná tvorba tvoří zhruba 50 % videí, 

můžeme vnímat prolínání zábavy a větších témat téměř ve všech videích. 

Ve tvorbě produktů mu s grafikou vypomáhá přítel, který se grafice věnuje 

profesně, tudíž je koncept profesionálně podložený. 

Cílová skupina: 

Respondent svou cílovou skupinu uvedl velmi specificky, a to sice děti od 13 do 16 

let jako majoritní. Dnes ale nemalou část tvoří i starší středoškoláci či vysokoškoláci a tato 

skupina se čím dál tím víc zvětšuje. Důvodem, proč jsou hlavní cílová skupina mladší děti 

je i to, že jako generace Z s tímto médiem vyrostla, ale i způsob komunikace influencera, 

jelikož zpracovává těžší témata tak, aby tomu rozuměli jak mladší, tak i jen neznalí jedinci. 

Vznik merche: 

Počáteční iniciace proběhla před neupřesněným youtubovým festivalem. Na tomto 

festivalu pracovali lidé, kteří založili platformu Realgeek, která zastupuje většinou 

největších českých youtuberů a influencerů a prodává na nich jejich merch. Na festival 

chtěli připravit jednoduché upomínkové předměty a respondent připravil plakáty a gumové 

náramky, které si mohli fanoušci koupit a nechat případně podepsat. Poté se přidala i 

propracovanější kolekce zápisníku a hlavně oblečení, které tvoří již komplexnější nabídku 

merche v nynější podobě.  

Komunikace: 

Svůj merch vnímá influencer jako nejjednodušší formu podpory, kterou mu může 

publikum dát najevo, když o to má zájem. Proto zprostředkovává tento požadavek publika 

skrze merch. Komunikace merche je nepravidelná a implementovaná do celé tvorby 

influencera, takže není úderná přímo, ale nepřímo. Influencer nerad svůj merch propaguje 

přímo. 

Komunikační kanály: 

Ke komunikaci merche využívá influencer svůj vlastní Instagram a občasně 

Youtube, kde se snaží implementovat komunikaci přímo do obsahu videa takovým 

způsobem, aby se do videa i hodil. Například při tématu reklamy vytvořil satiristický spot 

na reklamu, která byla právě na jeho merch. Na Instagramu má v hlavičce profilu odkaz na 

stránku Realgeek. Na Instagramu probíhá engagement publika v podobě přesdílení 
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příspěvků v Instastories, v případě, že se fanoušek s oblečením vyfotí. V tomto případě 

chce influencer udělat jak radost fanouškovi, tak i svůj merch svým způsobem 

připomenout. 

Styl komunikace: 

Influencer se nepovažuje za „merch člověka”, jelikož nerad své publikum 

pravidelně informuje o existenci merche a nerad nabádá fanoušky k tomu, aby si merch 

koupili. Průběžná komunikace je proto neplánovaná a pocitová, málo častá a spíše spjatá s 

jiným tématem a do něj implementovaná. Merch tedy tvoří nenápadnou součást kontentu. 

Přímo propagovaný merch se děje skrze zmíněné přesdílení fanoušků v oblečení nebo spíše 

nucené připomenutí, že merch existuje. 

Úvodní komunikace kolekce mikin a triček však byla velmi promyšlená a 

influencer chtěl, aby vycházela i z jeho tvorby. Proto k uvedení nové kolekce merche, kde 

byly mikiny a trička, vykomunikoval zezačátku pouze existenci merche, aby vytvořil hype 

a lidé o spuštění věděli. Stránka, kde se merch dal koupit, ale byla zpřístupněna pouze pod 

heslem. Krátce po spuštění vydal influencer video, kde dal fanouškům indicie, podle 

kterých si sestaví heslo, a tak se dostanou k jeho merchi. Fanoušci u toho museli využívat 

schopnosti dohledání si informací na internetu. Když na heslo přišli, otevřel se jim e-shop. 

Aby se zvýšil zájem o událost, pro prvních 200 lidí měl influencer připravený certifikát, 

kde byli diváci pochváleni za své schopnosti dohledání si informací, což koresponduje i s 

mladší cílovou skupinou, která spíš bude certifikátem zaujatá. Obecně tedy využil spuštění 

merche jako vedlejší produkt k samotnému vysílání vlastní message do světa a k 

fanouškům. Celé spuštění dokreslovala i grafika otazníku a vykřičníku na merchi. 

Distribuce / prodejna: 

Distribuci, skladování i prodej zajišťuje influencerovi obchod Realgeek. Do toho 

spadá i zákaznický servis, provoz e-shopu, kamenný obchod v Praze a také přítomnost na 

festivalech, kde merche influencerů nabízí. Přítomnost na festivalech považuje influencer 

za největší výhodu, z hlediska logistiky a přepravy věcí a zároveň přítomnosti jména je to 

dobrá příležitost. Veškerá domluva na místu výroby a další aspekty probíhá mezi 

influencerem a společností Realgeek, kde influencer dbá na místo výroby v Evropské unii. 

Respondent tedy nemá práci s distribucí a závisí na něm pouze komunikace merche. 
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Pricing: 

V ceně jsou náklady na výrobu, dovoz, skladování a zbytek je suma, kterou si dělí 

influencer napůl s firmou Realgeek. Záleží na jejich domluvě mezi sebou a influencer 

výslovně požadoval, aby mikina nebyla dražší, než 1 000 Kč, jelikož jemu samotnému by 

taková cena přišla příliš vysoká. Mikina tedy stojí 900 Kč a za triko by nechtěl požadovat 

více než 400 Kč. V případě, že by Realgeek chtěl cenu zvýšit, zmenšil by své provize. 

Cena je tedy stanovena s takovou mírou, kterou považuje influencer za vhodné a zároveň 

se na ní dohodne s provozující firmou. 

Jak vidí respondent budoucnost merche: 

Do budoucna chce respondent rozšiřovat nabídku a již chystá další kolekci, o které 

má představu. Chce do nabídky zahrnout i plátěné tašky, které sám rád nosí a dle něj je 

důležité, aby merch odrážel i jeho tvůrce. Grafika bude do novinového stylu. Veškerá 

distribuce proběhne opět v obdobném duchu, komunikaci zatím neplánuje. 

Ve své vlastní tvorbě se chce věnovat dosavadní tvorbě a zlepšovat ji, do budoucna 

by rád tíhnul i ke klasickému mediálnímu světu. To, co dělá, ho velmi baví a je pro to 

zapálený. Má také dlouhodobější plán na série informativních videí a dalších projektů jako 

podcasty apod. Merch bere pouze jako doplněk a formu podpory k jeho tvorbě, která je pro 

něj hlavní. 

 

2.2.3 @jsem_vevztahu 

 

Informace byly zjištěny online formou dotazníku s otevřenými odpověďmi, 

respondentka si přála zůstat anonymní. 

Respondentka, která tvoří na účtu @jsem_vevztahu na Instagramu má 31 100 

sledujících (ku 20. 7. 2021). Věnuje se vztahové tématice s využitím humoru a 

komiksových vizuálů.  

Výrobky: 

Jako hlavní produkt merche je stolní hra Tripolo, složená z žetonů stejné grafiky, 

jako celý instagramový účet. Dalšími produkty jsou hrnky, textilní kosmetické taštičky, 

plátěné tašky, plátěné batohy, trička, zástěry a plyšový medvěd. Všechny na sobě mají 
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hravý potisk s vtipnou hláškou, která je vztahově typizující a pokaždé se k produktu 

symbolicky hodí. Na zástěře je například nápis „Pusť mě k tomu, prosím tě!” a na 

kosmetické taštičce „Na co se maluješ, když jdeme jenom do obchodu?” Jedná se o 

jednoduché a praktické produkty, drobnosti s humornou nadsázkou, které jsou ke 

každodennímu užívání. Nabídka produktů zůstává víceméně stejná, mění se potisky s 

novými texty. Potisky jsou vytahovány z grafik, které respondentka využívá ve svých 

příspěvcích. 

Expertiza / čemu se influencer na svém kanále věnuje: 

Respondentka uvedla, že se za influencera v první řadě nepovažuje a spíše spadá do 

kategorie blogerka, jelikož se i věnuje recenzím na deskové hry. Jako svou expertizu 

uvedla respondentka sebeironie, humor a nadsázka, což samo o sobě tvrzení potvrzuje a 

celý merch tak vedený je. Jako expertizu má respondentka rozsah v deskových hrách a 

ohledně nich se kolem ní i tvoří část publika, které jí i píše o rady ohledně her. 

Grafiku svých příspěvků i grafiku na merchi zadala respondentka grafičce, která je 

pro ni vytvořila. 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou influencerky jsou lidé ve věku 20 až 30 let a mají partnera. 

Cílová skupina odpovídá stylu humoru, který je směřován spíše na publikum, které je ve 

vztahu a může se lépe ztotožnit s vtipnými frázemi. Deskové hry jsou specifická zábava, 

která může bavit spíše mladší dospělé než dospívající. 

Vznik merche: 

Merch sama respondentka neplánovala, ale projevili o něj zájem sami sledující. Na 

tento popud vydala respondentka první produkt, a to sice kalendář, který měl velký 

pozitivní ohlas u fanoušků. Nadále se rozhodla spolu s přítelem rozšířit nabídku, i z 

důvodu, že sledující sami navrhli, že by se určitý nápis hodil například na hrnek. Vznik 

tedy opět iniciovalo publikum a následný zájem publika motivoval respondentku k další 

práci s merchem a koupila licenci na stolní hru Tripolo, kterou následně obrandovala 

vlastním stylem. 
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Komunikace: 

Komunikace probíhá neplánovaně a spontánně, stejně jako průběžná komunikace 

tvorby influencera obecně. Spontánnost a hravost je jedna z hlavních atributů profilu. 

Zároveň názory a zkušenosti publika jsou pro respondentku důležité a získává je pomocí 

anket na Instastories. 

Komunikační kanály: 

Ke komunikaci využívá respondentka pouze svůj účet na Instagramu. Nejčastěji se 

jedná o komunikaci skrze Instastories, kde respondentka i s nadšením sdílela svůj první 

produkt – kalendář. V Instastories lze mnohem lépe dosáhnout spontánnosti a komunikace 

probíhá v reálném čase, takže je pro diváky i více interaktivní. 

Styl komunikace: 

Styl komunikace je opět hravý, stejně jako styl tvorby. Vizuálně přebírá merch 

podobu piktogramů, které jsou na účtu. Hlášky na produktech jsou typické, tudíž pobaví 

větší skupinu lidí, která se s nimi může ztotožnit. Komunikace je aktivní v případě, kdy 

přijde nové zboží. Samotné produkty se ve feedu příspěvků často neobjevují, kromě stolní 

hry. Respondentka prezentuje svůj merch co nejvíce s nadsázkou a komunikační plán 

nemá, jelikož bere profil jako „pro zábavu” a plánování by spíše rozbilo spontánnost 

celého účtu. Hravost komunikace je tedy podtrhována i nadhodilostí, která ve výsledku 

přináší cílený záměr. 

Distribuce / prodejna: 

Distribuci i skladování si zajišťuje respondentka sama spolu se svým přítelem a 

rozesílání objednávek se věnují 2 večery v týdnu. Prodej probíhá přes placenou doménu e-

shopu od stránky Shoptet, na kterou jsou zákazníci přesměrováni přes odkaz na Instagramu 

@jsem_vevztahu. 

Pricing: 

Pricing probíhá pocitově. U nějakých produktů se dokonce platí jen za náklady, 

jelikož je merch vyráběn v malém množství a výrobní cena je vysoká. Do budoucna chce 

respondentka stanovení ceny přehodnotit. 
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Jak vidí respondent budoucnost merche: 

Budoucnost vidí velmi otevřeně a bez jakéhokoli plánování, vzhledem ke 

spontánnosti profilu i merche respondentka nechává všemu prostor. 

 

2.3  Zhodnocení 
 

Bylo provedeno celkem 6 rozhovorů se 3 designéry a se 3 influencery, kteří mají 

merch. Nyní přejdeme k samotnému porovnání marketingové komunikace a zároveň celé 

koncepce prodeje. 

 

Co se kvality produktů týče, všichni respondenti se zajímají o to, kde bude produkt 

vyrobený a odkud bude materiál. I v oblasti merche dbali influenceři na výrobu minimálně 

v rámci Evropy, zkoušeli materiál, aby byl kvalitní a snažili se do merche implementovat i 

jejich hlavní myšlenku. Designéři si na kvalitě zakládají a věnují se buď upcyclingu, nebo 

otázce udržitelnosti a lokálnosti. 

 

Z rozhovorů vyplývá, že influenceři mají ceny zhruba 3x nižší než designéři. 

Vzhledem k častému doplňování kusů je jejich obrat vyšší a prodají více produktů ze své 

merchandise kolekce než designéři. Důvodem může být zmíněná nižší cena a také větší 

počet sledujících, tudíž vyšší dosah. Designéři mají vyšší ceny a prodej často není tak 

velký, aby se bez problémů samotnou značkou uživili. 

 

Dále si můžeme všimnout pocitu podhodnocení, který designéři zažívají. Každý 

z respondentů designérů uvedl, že ve výsledku své produkty prodává pod cenou, která by 

byla adekvátní. Většinou z důvodu, že by zákazníci nebyli schopní za produkty zaplatit víc 

a tím pádem by prodej klesl na minimum. To, že by zákazníci za produkty více nezaplatili, 

může být kvůli tomu, že z komunikace značky plně nerozumí tomu, co všechno cena 

obnáší, a tudíž nepřipisují produktu vyšší cenu. Dále to může být tím, že cílová skupina má 

své cenové limity a bylo by třeba cílit celou marketingovou koncepci na skupinu s vyššími 

příjmy. 
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Vnímané podhodnocení souvisí i s jistou frustrací na straně designérů. Respondenti 

často naráželi na problém, že značce věnují hodně času a jsou z celého procesu unavení. 

Nad značkou stráví více celých dní v týdnu, často každý den, a vnímají kromě pozitivních i 

negativní stránky toho mít svou vlastní módní značku. Nejvíce unavující je pro designéry 

tvoření celé marketingové koncepce a komunikace značky. Respondenti uváděli, že nad 

komunikací stráví buď příliš hodně času nebo naopak málo, čímž se naráží na problém 

menší publicity. Designéři, kteří nemají na marketingovou komunikaci profesionála, 

uvedli, že nad tím přemýšleli a vyloženě by na komunikaci člověka potřebovali, ale jejich 

značka nevydělává natolik, aby si mohli někoho navíc dovolit. Povětšinou je komunikace 

baví, nicméně by byli raději, kdyby se mohli věnovat vyloženě svému řemeslu, což je 

navrhování produktů, než zbytkem marketingové koncepce – ve které je zároveň i 

distribuce, účetnictví, zákaznický servis e-shopu, údržba webových stránek a sociálních sítí 

a další. Mladé designéry čas strávený nad značkou i vyloženě překvapil a přemýšlí, že by 

se od toho mít svou vlastní značku i lehce vzdálili k podobné, ale méně časově náročné 

práci. 

 

U influencerů můžeme naopak sledovat vysokou motivaci ve svém merchi 

pokračovat. Distribuci za ně buď dělá firma Realgeek nebo si distribuci spolu s prodejem 

zařizují sami a obecně tráví nad merchem spíš večery než dny. Motivace přichází zejména 

díky množství pozitivních ohlasů na produkty od fanoušků, které jsou četnější než u 

designérů, kvůli většímu počtu prodaných kusů a většímu počtu sledujících. Také zde hraje 

roli faktor, že merch je spíš doplňková činnost k hlavní tvorbě influencerů, která spočívá 

v celé jejich problematice, které se věnují. 

 

Co se týče komunikace merche, u všech respondentů influencerů probíhala 

komunikace pocitově a spíš pomocí Instastories. Vesměs měli problém aktivně merch 

komunikovat z důvodu, že nechtěli na své fanoušky příliš naléhat, aby si merch koupili. 

Merch berou jako přirozený způsob podpory a sledující tuto podporu dokonce sami 

vyžadují. U žádného z respondentů infuencerů nevznikl merch na základě jejich vlastního 

rozhodnutí, ale z následku četných zpráv od fanoušků, kteří merch chtěli a chtěli 

influencera podpořit. 
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U obou skupin byla potvrzena expertiza. U designérů byli všichni respondenti 

řemeslně profesionálně vzdělaní na uměleckých školách. Influenceři splňovali specifické 

znalosti v jejich oboru – u každého to byl obor jiný, vztahy, mediální a společenská 

tématika nebo deskové hry. Projevovali značnou znalost v jejich oblastech, díky které 

získali velkou základnu sledujících (ti poté projevují o jejich znalosti zájem). 

 

Zajímavým poznatkem byl rozdíl ve vnímání komunikace závislý na věku. Starší 

věková kategorie nevnímá aktivní komunikaci skrze Instastories jako přirozenou a musí se 

do ní nutit. Mladší věková kategorie si tuto formu sdílení v reálném čase ani neuvědomuje 

a dělá ji automaticky, jedinci tuto možnost Instagramu aktivně využívají nebo je dokonce 

baví. 
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Závěr 
 

V bakalářské práci jsem se věnovala základním definicím marketingové 

komunikace a rozborům její funkce, tak i specifickým funkcím sociálních sítí. Fashion 

marketing je komplexní obor, kde móda jakožto výhradně vizuální prvek, který navíc 

podtrhuje identitu člověka, hraje důležitou roli v uchopení celého konceptu. Každá módní 

značka si vytváří svou strategii podle toho, jak chce na své cílové zákazníky působit. 

V dnešní době tvoří sociální sítě velice důležitý komunikační kanál, skrze který se 

značkám daří předat svou message a vytvořit komunitu efektivněji než kdy jindy. Pro 

módní značky je nejdůležitější platformou Instagram, který je založený na sdílení fotografií 

nebo vizuálních příspěvků a umožňuje značkám vytvářet přehledné portfolio produktů, 

moodboard nebo jen přehled svých produktů. Zároveň mohou značky zvyšovat 

engagement zákazníků pomocí interaktivních anket na Instastories nebo tím, že zákazníky 

v jejich oblečení přesdílí na svém profilu. V marketingu módních značek na Instagramu 

mohou mít mladí módní designéři výhodu nad starší věkovou kategorií, jelikož sdílení na 

Instastories a pravidelné postování na Instagram je pro ně mnohem přirozenější a jsou na 

tuto formu komunikace zvyklí od nízkého věku. V rámci práce jsem porovnávala právě 

fashion marketing spolu s velice zajímavým fenoménem, který je nyní na obrovském 

vzestupu po celém světě, a to jsou influenceři. Ti mají na Instagramu nebo jiné sociální sítí 

velikou fanouškovskou základnu od několika desítek tisíc sledujících až po stovky tisíců 

sledujících. Vytváří kolem sebe komunitu, která je podporuje v jejich tvorbě. Ta spočívá ve 

specifickém oboru, ve kterém mají know-how – ať už je to lifestyle, zdravé stravování, 

politika a společenská témata nebo vztahy a psychologie. Věnovala jsem se jejich variantě 

módních značek, což je merch. Vznikl buď z vlastní iniciativy influencera, v našem 

případě se však potvrdilo, že nápad založit merch vznikl až po iniciativě sledujících, kteří 

merch vyžadovali a chtěli influencera podpořit. Porovnala jsem tyto dvě formy 

komunikace, přičemž značka módního designéra se pohybuje na vysoké cenové kategorii a 

komunikace zaměřená na produkty se odehrává na speciálním účtu značky. Merch 

influencera je zmiňován interaktivně skrze Instastories a okrajově na účtu influencera. Data 

jsem získala kvalitativní komparativní analýzou hloubkových polo strukturovaných 

rozhovorů s designéry i influencery. Bylo zjištěno, že designéři prodají menší množství 

kusů oblečení (pravděpodobně z důsledku vysokých cen), než influenceři, kteří merch 

pravidelně doplňují a je o něj větší zájem, zároveň se však cenově pohybuje ve výrazně 
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nižší kategorii. Designéři ale stále podceňují své výrobky, aby si je zákazníci mohli 

dovolit. Také jsou z práce na značce unavenější, jelikož se kromě navrhování věnují celé 

distribuci, komunikaci a raději by se věnovali pouze svému řemeslu, kdyby si mohli 

dovolit zahrnout více lidí do značky. Naopak influenceři jsou svým merchem více 

motivovaní, jelikož slýchají častější pozitivní ohlasy z důvodu většího dosahu a merch 

netvoří jejich hlavní náplň práce. Práce má své limity v omezeném počtu vzorků, který se 

podařilo získat vzhledem k menší odezvě na pozvání na rozhovor. Dále jsem získala pouze 

vzorek českých designérů a influencerů, tudíž je práce souvztažná k českému prostředí. Do 

budoucna by bylo zajímavé hlouběji zkoumat fenomén influencerů a jejich komunikace, 

jelikož z nasbíraných údajů vyplývá, že se jedná o fenomén velmi komplexní. V práci byl 

nastíněn i přístup a chování uživatelů na Instagramu a k tomu důvodu spojené s větším 

dosahem influencerů než módních designérů. Tyto aspekty by se daly zkoumat dále po 

rozhovorech s influencery a dále pak s jejich jednotlivými fanoušky. 
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Summary 
 

In my bachelor's thesis, I focused on the basic definitions of marketing 

communication and analyses of its function, as well as the specific functions of social 

networks. Fashion marketing is a complex field, where fashion as a purely visual element, 

which also underlines a person's identity, plays an important role in grasping the whole 

concept. Each fashion brand creates its strategy according to how it wants to influence its 

target customers. Nowadays, social networks form a very important communication 

channel through which brands manage to convey their message and create a community 

more effectively than ever. For fashion brands, the most important platform is Instagram, 

which is based on sharing photos or visual posts and allows brands to create a product 

portfolio, a moodboard or just an overview of their products. At the same time, brands can 

increase customer engagement through interactive polls on Instastories or by having 

customers re-share their outfits on their profile. In marketing fashion brands on Instagram, 

young fashion designers may have an advantage over the older age group, as sharing on 

Instastories and posting regularly on Instagram is more natural for them and they are used 

to this form of communication from a young age. As part of my thesis, I compared fashion 

marketing along with a very interesting phenomenon that is now on a huge rise all over the 

world, and that is influencers. They have a huge fan base on Instagram or any other social 

networking site, from a few tens of thousands of followers to hundreds of thousands of 

followers. They create a community around them that supports them in their work. This 

lies in a specific field in which they have know-how - be it lifestyle, healthy eating, politics 

and social issues or relationships and psychology. I've focused on their version of fashion 

brands, which is merch. It was either created on the influencer's own initiative, but in our 

case, it was confirmed that the idea to start a merch came after the initiative of the 

followers who demanded the merch and wanted to support the influencer. I compared these 

two forms of communication, with the fashion designer's brand being on the high end and 

the product-focused communication happening on the brand's dedicated account. The 

influencer's merch is mentioned interactively through Instastories and marginally on the 

influencer's account. I collected data through qualitative comparative analysis of in-depth 

semi-structured interviews with designers and influencers. It was found that designers sell 

fewer pieces of clothing (likely due to high prices) than influencers, who regularly restock 

the merch and are more interested in it, while pricing it in a significantly lower category. 
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But designers still underprice their products so that customers can afford them. They also 

get tired of working on the brand as they do all the distribution, communication in addition 

to designing and would rather just focus on their craft if they could afford to include more 

people in the brand. Influencers, on the other hand, are more motivated by their merch as 

they hear more frequent positive feedback due to the greater reach and merch does not 

form their main job. The thesis has its limitations in the limited sample size that could be 

obtained due to the smaller response to the interview invitation. Furthermore, I only 

obtained a sample of Czech designers and influencers, so the work is relevant to the Czech 

environment. In the future, it would be interesting to explore the phenomenon of 

influencers and their communication in more depth, as the data collected shows that it is a 

very complex phenomenon. The thesis also outlined the attitude and behaviour of users on 

Instagram and the reasons associated with the greater reach of influencers than fashion 

designers. These aspects could be explored further after interviews with influencers and 

then with their individual fans. 
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Teze bakalářské práce  

 



 

 

63 

 

 



 

 

64 

 

 



 

 

65 

 

  



 

 

66 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1: Základní otázky dotazníku 

 

Pro designéry: 

1. Jak vnímáte vaši tvorbu? 

2. Jak vzniká proces vaší komunikace? 

3. Koho vidíte jako svoji cílovou skupinu? 

4. Jak stanovujete cenu svých výrobků? 

5. Kde vidíte budoucnost své značky? 

 

Pro influencery: 

1. Co se snažíte předat na sociálních sítích / knowhow? 

2. Jak a proč jste se rozhodl začít merch ? 

3. Koho vidíte jako svou cílovou skupinu? 

4. Jak stanovujete cenu konkrétně vašeho merche? 

5. Chcete nějak rozšiřovat svůj merchandise? Co chystáte do budoucna? 
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru mezi tazatelkou – studentkou a módní návrhářkou Alicí 

Klouzkovou, která založila módní značku SISTERSCONSPIRACY. 

 

Rozhovor vedla autorka bakalářské práce v ateliéru respondentky. Rozhovor byl veden 

polostrukturovaně, konverzace byla vedena neformálně. 

 

Datum realizace rozhovoru: 29. 6. 2021 

Délka rozhovoru: 30 min 

Označení: 

M: tazatelka – studentka 

S: respondentka 

 

M: Souhlasíte s tím, že bude rozhovor nahrávaný? 

S: Ano, souhlasím. 

 

M: Tak tedy začnu. Koho považujete za svého idola, co se týče oblékání? 

S: Mysíte jako vyloženě návrháře? 

 

M: Kohokoli, někdo, kdo vás inspiruje a koho máte ráda 

S: Tak to bude asi něco, co vám nezapadne do krabičky, ale mně se to hodně mění podle 

toho, co mě více zajímá. Projekty střídám a já osobně se už dlouho osobně věnuji 

modrotisku, se sestrama děláme to, co můžete vidět tady, ale v rámci Umprumky ještě 

pracuji s modrotiskem a teď jsem se začala věnovat i přírodnímu barvení, což na to 

navazuje, protože jsem chtěla, aby ten modrotisk, který se dřív s indigem, což je ta modrá 

která barví, dělala z přírodních rostlinek, z Indiga, po Evropě, ale později to bylo 

nahrazené syntetikou a teď v rámci návratu k udržitelnosti nebo přeformování toho, jak 

uvažujeme o módě, mě začaly zajímat tyhle věci a abych se tedy dostala k tomu, co je pro 

mě super zajímavý, tak to není ani návrhář, ani značka, ale je to americká značka 
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Fibreship. Myslím, že jsou v Kalifornii, ale mají přesah i do celých Spojených sátů. Je to 

organizace, která propaguje tento návrat k přirozené a co nejméně planetu zraňující 

produkci textilů, kdy pod sebou mají chovatele ovcí, někoho, kdo pěstuje biobavlnu, 

někoho kdo pěstuje indigo a všechno je organizace nebo komunita, kdy oni jsou schopní…  

Pardon, já jsem unavená moc mi to teď nemyslí. Mají ten projekt kde si můžete v rámci 

lokálního území a lokální organizace vyrobit ten oděv od rostlinky, která vám dá vlákno až 

po tom, že to obarvíte, zpracujete a ušijete. Což je skvělé v porovnání s tím dnešní 

globálním systémem, o kterém všichni víme, že se nějak zvrtnul. 

 

M: Takže se vlastně ztrácí faktor dovozu a transportu, protože se vše dělá na jednom 

místě. 

S: A je to zároveń i šetrné k přírodě, protože když se to dělá poctivě a vrací se k tradičním 

postupům, tak třeba my to tady také řešíme, ikdyž nemůžeme až tolik do detailu, ale před 

pár lety jsme začaly pracovat se lnem, protože jsme chtěly materiál, který je co nejvíce 

lokální, což v našich zeměpisných podmínkách je to jedině len nebo konopí nebo ta vlna, 

ale ani jedno z toho se tady víceméně už nepěstuje nebo nechová, ovčí vlna se 

nezpracovává na oděvní vlnu. Je hrozně složité být lokální a využívat zdroje tady a mít z 

toho ten produkt. Lněné věci, co máme, tak ten len je tkaný v Čechách, protože tady ještě 

jsou textilky, které umí tkát lněné věci, ale nepěstuje se tady, a přitom jsme byli lnářská 

velmoc, měli jsme i lnářský svaz, ale to je už všechno minulost. Nyní se len dováží, ale 

alespoň je to Evropa, bereme to z Francie, Belgie, z pobaltských zemí. 

 

M: To je super. Takže takhle se snažíte profilovat? Ve své tvorbě se věnujete ekologii 

hodně, protože se v tom vyznáte už hodně. 

S: Zaprvé to už děláme docela dlouho, začínaly jsme před 20 lety studovat, tak od té vejšky 

v tom člověk je a jak je to už docela dlouho tak jsme zažily továrny, které ještě fungovaly a 

vyráběly materiály a právě třeba proto dělám tyhle projekty, protože mě trochu štve, že my 

máme takhle bohatou textilní historii, ale moc to nevyužíváme. Hodně továren 

zkrachovalo, bourají se a je to spíš smutné. 
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M: To ani nevím. A komunikujete nějakým způsobem tuhle myšlenku i ven, lidem? 

S: Asi je důležité říct, že si myslím, že my umíme ty věci dělat, umíme je dělat dobře, 

umíme je dobře zpracovat a dobře vybrat materiál, střih, uděláme dobrou zakázku a tak. 

Ale co neumíme, že to neumíme dobře komunikovat a dobře prodat. 

 

M: Takže si tu komunikaci děláte celou sami? 

S: Celou ne. Co jsme měli první lněnou kolekci, tak jsme měly holky píáristky, že nám 

dělaly uvedení kolekce – tiskovou zprávu, a dostalo se to i do médií, ale nemáme nikoho 

na to, aby nám dělal sociální média. Je to všechno spjaté se vším. Zaprvé jsme to dlouho 

měly jako koníček, obě dvě máme ještě jiné práce. Zjistila jsem, že to potřebuju. Učím a 

tohle je něco, co mě dobře doplňuje. A tím jsem se chtěla dostat k tomu, že to nemáme 

jako super business, abychom byly schopné zaplatit ještě někoho, kdo by nám to více 

pomohl prodat a víme, že je to naše blbá stránka a že bychom se v tom měly zlepšit a více 

to nakopnout, ale zatím k tomu nebyl prostor. 

 

M: Jasně, a vy teda máte webovky, Instagram, Facebook? 

S: Ano a ještě jsme si založily Pinterest, už je to delší doba a říkaly jsme si, že bychom tam 

chtěly více dávat věci, ale ještě jsme se k tomu nedostaly, abychom obsáhly i tohle. 

 

M: To jsem nečekala, že i na Pinterestu se dá fungovat. 

S: Ikdyž se v tom úplně nevyznám a nejsme v tom úplně silné, tak se to alespoň snažím 

sledovat a viděla jsem nějaké výzkumy, že právě ten Pinterest je v tom, kde o sobě dávat 

vědět, zanedbávaná část. Nepamatuju si čísla a statistiky, ale je tam hodně českých žen a 

hodně lidí tam má svoje isnpirace a nástěnky a fakt tam chodí pro nějaké nápady a je škoda 

to nevyužít, protože bychom jim mohly vnuknout nápad, aby si koupili něco našeho.  

 

M: Pořád se vlastně snažíte v komunikaci vzdělávat? 

S: To určitě. Tím, jak jsme nucené si to dělat samy, tak to sledujeme. Ale je také fakt, že už 

jsme starší, je nám oboum 40, a nežijeme tím tolik, ikdyž nás to zajímá a baví. Mladší lidé 
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to mají víc přirozeně, že se fotí, dávají storýčka, a my se k tomu pořád musíme nutit a není 

to přirozeně. Víme, že je to potřeba, ale není to přirozené, že nám to sdílení moc nejde. Ale 

víme, že je to důležitý. Sledujeme i kamarády návrháře a jiné značky a člověk vidí, že je to 

potřeba, ale nevím, jak tohle překonat u nás. 

 

M: A plánujete si nějak komunikaci dopředu, nebo to děláte ad hoc? 

S: Zkoušely jsme to, ale je fakt, že věcí kolem značky je tolik, že se snažíme si alespoň 

dodržovat harmonogram, kdy přidáváme, ale nemáme to připravené a děláme to intuitivně 

- reagujeme na počasí, nebo když přijde nová věc. Nemáme plán, chtěly bychom, alespoň 

jsme si řekly, že máme nějaké dny, kdy něco dáváme do světa, ale úplně to nedodržujeme 

 

M: Já jsem si ale všimla, že si držíte stejné barvy. 

S: Ano, to vyplývá z toho, že ten výběr materiálů je omezený a je to pořád o tom lnu, který 

má přirozenou barevnost a bereme ho od 2 až 3 firem a ta barevnost je přírodní, ikdyž se 

snažíme mít barevnější věci, ale v přírodním materiálu neuděláte neonovou. Asi by se to 

dalo, ale není to něco, co by k tomu materiálu šlo a ani to nechceme používat. 

 

M: Přemýšlely jste někdy o tom, kdo je vaše cílová skupina? 

S: To se snažíme, musíme. Je fakt, že je to hodně různorodé. Kdybychom to shrnuly svýma 

slovama, tak jsou to hodně ženy, začínaly jsme jen s pánským, tak to bylo jasnější, teď se 

to tak kombinuje, ale převažují ženy a nakonec i v kolekci nám převažují dámské věci, 

protože ze lnu se dá vymyslet více variant spíše dámského oblečení. Ale nedávno jsem 

měla jeden den, kdy jsem potkávala někoho na Letné v našem oblečení a bylo to hrozně 

milé, vyfotila jsem to a poslala kolegyni. Jeden mladý kluk měl od nás kabátek. Ale jsou to 

spíš lidi, nejsou to moc lidi, kteří řeší fashion, ale spíš řeší to, aby to bylo lokální, aby to 

byl pěkný materiál, aby to bylo udržitelné. Více přemýšliví lidi o tom, co to znamená, když 

si něco koupí. Je zase fakt, že za náma přijde i nějaká paní, která jde okolo, že se jí to líbí, 

nebo pán manažer ze stavební firmy si něco nechá udělat. Je to různé, i věkově. Obecně je 

spíš spojuje společný zájem o to, že je baví, že je to len, malá kolekce, používáme nítěný 
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knoflíčky, které jsou dělané v Čechách - poslední fabrika, co dělá nítěný knoflíčky. Asi 

tak. Asi to nezapadá do správných definic, ale takhle. 

 

M: A cílíte záměrně komunikaci na tuhle skupinu lidí? 

S: Ano, už je to rok, co jsme začaly říkat, že jsme udržitelá značka. Ikdyž my to víceméně 

udržitelný děláme od začátku, protože používáme lokální materiály, šijou nám to 

švadlenky za Prahou. Teď jsme to dotáhly s tím lnem, snažíme se používat co nejméně 

plasty - máme papírové balení. Přemýšlíme o tom hodně, ale nevím, zase mi přijde, že 

některá slova, která jsou hodně trendy, tak se nám to už ani nechce po 150 opakovat a 

vysvětlovat, protože najednou jsou udžitelní všichni. Ale snažíme se to komunikovat, 

český len, ušitý v pár kouscích, děláme na míru. 

 

M: Jakým způsobem naceňujete své výrobky? 

S: Máme jednoduchý vzoreček, který se nám ale nedá vždy dodržet. To je také z nějakých 

knížek o fashion businessech, ale nedá se to aplikovat u nás. Chtěly bychom, abychom 

byly věci schopné prodat i velkoobchodně, což také moc v Čechách nefunguje, protože 

málokdo kupuje věci. Komise většinou nefungujou, jak jsme se přesvědčily. Máme 

vždycky hrozně vysoké vstupní náklady – len je drahý, nekupujeme kilometry – je to 

maloobchod, takže už vstupní surovina je drahá. Kousků pak děláme málo a švadlenky 

šijou někdy i originály, takže ani tady se nedá cena stlačit dolů a ani nechceme. Pro nás je 

hrozně důležitá ta kvalita. Myslí, že to máme občas i trochu přehnané, že běžný zákazník 

to nepozná, že nám tady tak hezky navazuje ten proužek a že je to hezky začištěný a není 

to rychle ušitý. Máte věc, která může vypadat stejně a když na ni koukne odborník, tak 

poznáte, že jedna byla ušitá za 200,- a druhá klidně i za 5000,-. Výkyvy tam můžou být 

velký. Takže se snažíme držet kvalitu a máme velký vstupní náklady, máme ateliér a 

snažíme se do toho začlenit i všechno okolo. Když bychom to měly jednoduše spočítat, tak 

nám to vychází krát 100 ty náklady (velkoobchodní cena) a ještě by tam měla být ta daň, 

ale u málo věcí se nám podaří tu cenu mít takhle. Známe naše zákazníky a nyní nám lněné 

šaty vychází na nějakých 6 000,-, a kdybychom to dodržovaly, tak to vychází i víc a je 

docela málo lidí, kteří by byli schopní a ochotní to koupit. Ale je to asi hodně o té 
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komunikaci, kdyby to člověk dobře komunikoval a vysvětlil, ale pro nás je to začarovaný 

kruh. 

 

M: A vy to máte v podstatě jako sidejob? 

S: Tak napůl. Vždycky říkáme, že by to uživilo jednu. Jsme dvě a dáme si s tím stejně 

práce, ale výdělky by byly spíš na jednu. 

 

M: Ještě se zeptám, vy jste vystudovala módní návrhářství? 

S: Ano, já i Jana, kolegyně, jsme se potkaly na Umprumce a společně jsme dělaly 

diplomku a chvilku po diplomce jsme si založily tuhle značku, docela naivně. Na jednu 

stranu si myslím že je dobrý, že se člověk něco naučil a postupně si došel tam, kde je, 

napřed jsme dělaly doma, pak jsme měly nějakej šílenej suterenní atelier na Žižkově, pak 

jsme byly na Karlíně, kde to bylo už jako lepší, tam jsme byly s více návrhářema, a teď 

máme už asi 7 let tento prostor, který vypadá už i jako obchod. Myslím, že je to lepší, než 

když vám někdo dá 5 milionů a udělejte značku. Jak člověk zažil plno projektů, které byly 

2 roky hodně vidět a pak to zapadlo, tak pak nefungovaly. To doufám, že se nám nestane a 

je fakt, že jsme do toho nikdy nedaly veliký kapitál, který bychom investovaly víc. Dávaly 

jsme do toho hodně peněz ale nikdy jsme neměly kapitál takový, abychom tu značku 

někam moc posunuly. 

 

M: A kam byste se chtěly se značkou do budoucna posunout? 

S: Chtěly bychom, aby to lépe fungovalo po té finanční stránce, abychom se tím uživily a 

lépe utáhly celý ten chod. S covidem to bylo složité. Nikdy jsme ale neměly silný e-shop a 

myslím, že i z toho důvodu jak jsou naše věci jednoduché a dbáme na kvalitu jak 

zpracování, tak střihů, že i všechno vychytáme a vyzkoušíme a to není vždcky vidět na 

webu a na fotkách. Teprve až člověk přijde a osahá si to, vidí, jak je to ušité, tak teprv 

může ocenit tu kvalitu. Nejsou to šaty za 1000 korun, ale stojí 3000,-, protože je tam ta 

přidaná hodnota veliká. Takže nevím. Potřebovaly bychom asi lépe fungovat, abychom to 

nějak utáhly, a jak říkám, ten e-shop je teď docela fajn, že se to nějak posouvá, ale zas ten 

kamenný obchod je dobrý, ale zas to jsou velký náklady. 
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M: Takže e-shop jste udělaly za covidu? 

S: Ten už máme dlouho, ale vždycky pro nás byl prioritní tváří v tvář, nebo na akce jsme 

chodily a to už asi ani nevíte, že bylo, Design Supermarket, na Designbloku jsme byly, teď 

bychom chtěly zase. Když se dostaneme k více lidem, tak to funguje hezky. A my jsme 

tady otevření už taky jen 2x týdně, protože tady nemůžeme mít někoho, koho bychom 

platily, takže se tu střídáme. 

 

M: To je hezké. Mám poslední otázku - jak byste 3 slovama, kdybyste měla popsat 

SISTERSCONSPIRACY, jak byste ho popsala? 

S: Ježišmarja, já nevím. Poctivý, aby to bylo pozitivní i negativní, nějakým způsobem i 

čistý, co se týče materiálu a přístupu k oděvu, a třetí slovo - ježiš, nic mě nenapadá, tak já 

mám ráda slovo řemeslo, abych se vyhla slovu udržitelný, protože to je trochu 

zpropanovaný. Ale řemeslo, že ty věci jsou opravdu dobře udělaný a to je pro nás taky 

důležitý. 

 

M: Super, děkuju moc! 

S: No vůbec není zač. 
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru mezi tazatelkou – studentkou a módní návrhářkou Adélou 

M., která založila módní značku Ademi studio. 

 

Rozhovor vedla autorka bakalářské práce v ateliéru respondentky. Rozhovor byl veden 

polostrukturovaně, konverzace byla vedena neformálně. 

 

Datum realizace rozhovoru: 2. 7. 2021 

Délka rozhovoru: 20 min 

Označení: 

M: tazatelka – studentka 

A: respondentka 

 

M: Zeptám se, souhlasíte s tím, že bude rozhovor nahrávaný? 

A: Ano, ano. 

 

M: Výborně. Jak dlouho už se věnujete návrhářství? 

A: Ano. Já to studovala, dělala jsem střední i vysokou a právě jsem to ještě rozjížděla lehce 

na vysoký, protože jsem ve druháku dělala projekt a to byly ty kožený kabelky. Pak jsem 

to hodila na Instagram a nějak se to chytlo. Nikdy jsem nevěřila, že budu dělat kabelky, 

vždycky to směřovalo k tomu oblečení, jako materiál a takhle, a to je totálně jiná výroba. 

Ale zas je to snazší na prodej a lidi mi na tom Instagramu začali psát jestli to už prodávám, 

jestli je to už dostupný a takový reakce mi na to oblečení nikdy nepřišly, v takovém počtu. 

Tak jsem si říkala, že se musím chytnout té příležitosti a nějak jsem do toho šla. Takže teď 

už to bude 2, 3 roky? 

 

M: A jak dlouho jste po škole? 

A: 2 roky 
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M: Takže jste šla rovnou ze školy, protože se vám to chytlo. 

A: Přesně 

 

M: To je super. Co vnímáte, že je vaše profese? 

A: Já jsem to spíš chtěla dělat pro sebe protože jsem nemohla najít věci, který mi 

vyhovovaly a pořád jsem se stavovala v obchoďácích a říkala jsem si “a proč to není 

takový” a “proč to nevypadá takhle” a “tohle tričko je celkem dobrý a proč to nevypadá 

takhle” a proč to tedy nezačnu dělat sama. Je ironie, že moc těch svých věcí nenosím, 

jenom ty kabelky. Takže jsem vždycky měla blízko ke kreativnu, k tomu něco vytvářet 

rukama, navrhovat, vizuálnu a tak nějak rozšířit ten trh. 

 

M: Paráda. Koukala jsem na ty kabelky, jsou hrozně dobrý, zvlášť ledvinky, ty jsou 

krásný. 

A: Děkuju mockrát. 

 

M: A v čem byste popsala, že je vaše tvorba jiná? Individuální? V čem se odlišuje? 

Jaký máte claim? 

A: Asi si zakládám na osobním přístupu. Je pro mě důležitý kontakt se zákazníkem, zeptat 

se ho jestli mu to vyhovuje, co by změnil a pracovat s tím dál. Nedělat to sériově 200 kusů, 

seriová velkovýroba to ne, a spíš malý počet originálních věcí. A dělat to eticky – pomalu. 

Dělat to v Česku, ještě by bylo super, kdyby materiál vznikl v Česku, to je další myšlenka, 

ale to už je běh na dlouhou trať. 

 

M: Ano, slyšela jsem, že se v Česku nesežene už ani len pomalu. 

A: Teď se to snaží obnovovat všechno, ale co se týče kůže, to už tady všechno vymřelo, 

řemeslnictví kolem kůže, koželužnictví. 
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M: A chtěla bych se zeptat, vy jste tedy začala před 2, 3 rokama, a přidala jste 

náhodně na sociální sítě – Instagram? Fotku té kabelky. Byla pro vaše vlastní účely? 

A: To byla klauzurní práce na tý škole. Nafotila jsem si ji a dala na Instagram, kde se to 

chytlo toho zájmu. 

 

M: Dávala jste to tam s tím záměrem v tom pokračovat? Bylo to strategické, nebo to 

bylo nahodile, že jste to zveřejnila? 

A: No já beru ten Instagram jako své portfolio. Takže mám takový ten pocit, kdybych to 

nedávala ven, tak si to šmudlám někde sama pro sebe a pak to třeba nemusí mít žádné 

pokračování, ti lidé o tom nemusí vědět, ani že se tím chci živit, takže jsem to potřebovala 

dát trochu do světa. Tímpádem jsem dala ven tu kabelku, to se chytlo zájmu a já jsem si na 

ten popud udělala nový Instagramový účet zaměřený ne na můj osobní Instagram, ale na tu 

značku, kterou budu v té době tvořit a budovat. 

 

M: Jasné. A na tom Instagramu Ademi, jak probíhá proces komunikace? Přemýšlíte 

nad těma příspěvkama, máte společnou estetiku, něco? Nebo o tom vůbec 

nepřemýšlíte? 

A: Přemýšlím nad tím dost, aby to tak nějak se mnou souznělo, aby se mi to líbilo, abych 

tam nedávala něco, co mi není blízké a tak. Dělám si to všechno sama a teď zjišťuju, že to 

nestíhám a potřebovala bych někoho zaměstnat, kdo by mi to dělal, ale zároveň bych pak 

nad tím neměla tu kontrolu a bojím se toho vzdát, abych nad tím pořád tu kontrolu měla. 

Tím, jak ze začátku bylo produktů málo, byly podobné barevnosti, tak se mi líbilo, jak to 

tak ladí, dávala jsem tam nejen produkty, ale chtěla jsem to smíchat i s mým lifestylem – 

architekturu, umění, aby to nebylo jen o kabelkách a prodávající Instagramový profil. 

Takže jsem to takhle nějak prolévala ale teď už to nejde, protože těch produktů je spoustu a 

už se to tam i docela bije, že je to takovej cirkus na tom Instagramu. Ještě jak mám teď 

divoký barvy, takže je hrozně těžký to dát vizuálně do kupy, aby to byla jednotná značka. 

 

M: Jasně. Takže jste to měla jako moodboard? 

A: Ano přesně, hezky jste to pojmenovala. 
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M: A co považujete jako svůj hlavní dejme tomu prodejní kanál? Berou to lidi spíš 

přes Instagram nebo jdou přímo na ty stránky? 

A: Rozhodně ten Instagram. Zezačátku jsem měla jeden ten Instagram a tam se odehrávala 

veškerá komnuikace ale ted už se to nedalo zvládnout a každýmu odpovědět hned, je to 

hrozně složitý a je jednoddušší, když jsem vytvořila ten formulář, tam si to člověk může 

navolit, vidí tam ty produkty pod sebou, nemusí se to někomu posílat zvlášt jako “máme 

tady tohle tohle” blablabla, takže je to jednodušší, ale pak nemám nějakýho robota na 

emaily a všechno s nima řeším já. 

 

M: A máte nějakou cílovou skupinu? 

A: Ano, jsou to ženy od 25 let do 45 let. Jsou to ženy, které zajímá umění, design, vizuální 

věci a nebojí se investovat do lokální tvorby a tak nějak s tím souzní. Je fajn, že ze začátku 

na tom Instagramu jsem vyloženě viděla ty zákaznice, co si to kupují, podle těch profilů 

jsem se koukla. Hodně to s tím souzní, jak se ty lidi vyjadřujou, jak se s tím fotí, co dělají a 

tak. 

 

M: Takže se dá říct, že ten tón, který komunikujete, odpovídá té cílové skupině? 

A: Ano. 

 

M: A napadlo vás, že vytváříte jakousi základnu pro tyhle lidi, kteří vytváří tuhle 

estetiku? 

A: Máte pravdu, vždycky jsem to chtěla brát jako komunitu, že to není jenom brand, ale že 

je to i o těch lidem kolem, zrovna tady budeme mít příští týden pop-up, takže se s nima 

uvidím a bude to osobitější přístup, že to není o těch produktech, ale o těch lidech kolem. 

 

M: To je krásný. A ten pop-up, ten komunikujete jakým způsobem? 

A: Taky přes Instagram, ale posílali jsme předem osobní pozvánky vytištěný, tam bylo 

jméno napsané ručně, to bylo asi pro 30 lidí. Děláme to společně s Alenkou, co má spodní 

prádlo, moje kamarádka a chtěly jsme to propojit. Uvádíme, ne že bychom dělaly něco 
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společnýho, ale obě dvě máme novou kolekci a chceme je uvést na ten trh tady v Kvartýru, 

takže jsme udělaly nějaké pozvánky pro ty lidi, zvolili jsme si 30 lidí, kteří nám jsou blízcí 

nebo jsou influenceři nebo z časopisů, ti mají osobní pozvánku, dalším lidem posíláme 

osobní pozvánku elektronicky a pak obecnou pozvánku do newsletteru zákazníků a tak. 

 

M. Vědí ti zákazníci nebo obecně lidi z Instagramu, že fungujete zde v Kvartýru? 

Chodí sem na nějaké pravidelné bázi? 

A: Ano vědí. Já jsem tady každý pátek a ty lidi už věděli a vždycky se tady za mnou 

zastavili, protože věděli, že jsem tady já a nějak jsme měřili, protože jedna paní chtěla jiný 

popruh na délku, takže vědí, že si tady můžou udělat osobní schůzku a to mají naučené. 

 

M: A to jste dávala vědět přes Insta Stories? 

A: Ano. Tam to funguje bezvadně. Hrozně rychle, na tom nedám dopustit. 

 

M: To je super, že se to takhle chytlo! 

A: To mám rádost, že jste z toho takhle nadšená. 

 

M: Ano, protože mít menší komunitu, která o tom ví, je mnohem lepší, než mít větší a 

někoho, koho to moc nezajímá. 

A: Jo a moc mě těší, že třeba lidi si koupili stejnou kabelku ve dvou různých barvách a já 

se tomu až divím, protože ta kabelka nestojí málo a oni se ke mně vrací a koupí si stejný 

tvar a pak ještě jiný tvar a za ty 2 roky jsem si našla takové zákaznice, které jsou zároveň i 

mé kamarádky a hrozně mě to baví. 

 

M: A teď se zeptám – jakým způsobem naceňujete své výrobky? Co do toho všechno 

zahrnujete, jaký je podíl práce, materiál… ? 

A: V ceně je materiál + ušití, když se bavíme o kabelkách, pak je tam zahrnutý můj čas 

strávený na fotkách, protože si to sama fotím, je tam část tý marketingový komunikace, je 

tam brán nájem, který musím platit jako jedna ze značek a taky, abych si mohla já sama 
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zaplatit vlastní nájem, takže je tam velká škála věcí a říkám si, že by ta cena měla být 

vyšší, kdybych tam počítala veškerý můj čas, který do toho dám. Ale tím, že je to taková 

srdcovka, tak to prostě nejde. 

 

M: To chápu… Jsem sama překvapená, že je časté, že jsou ve výsledku ty módní věci 

dost levné na to, že je v tom hodně práce a času. 

A: Ano i to tipování ty návrhy, ty šablony – vyloženě nože, který vysekávají ty kabelky. 

Jsem ráda, že mám zákaznice, které si tuhle cenu uvědomí. Ale lidi kolem, když vystoupím 

z mé bubliny, tak to vůbec nechápou. Říkají si kabelka ušitá dobrý, kůže a ušití. Ale ty věci 

kolem nevidí. 

 

M: A jak vidíte budoucnost své značky? Máte nějaký dlouhodobější plán? Nebo 

krátkodobou vizi? 

A: Já teďkonc balancuju mezi tím, že je hrozně náročné mít značku a že bych nejraději 

chvilku třeba pro někoho pracovala v cizině, že bych neřešila tu byrokracii, to účetnictví a 

soustředila se jen na to navrhování. Protože mít vlastní značku je 20% kreativní práce a 

80% administrativa, balení, posílání, komunikace se zákazníkama a takhle. Je to hrozná 

škoda, protože mě navrhování hrozně baví a to se tak jako ztrácí, zároveň to ale nechci 

pustit a být tak jako anonymní. Bylo by hezký mít vlastní showroom s vlastní dílnou 

propojený někde tady v Praze, ale to už je asi delší budoucnost, než na to budu mít peníze. 

 

M: A chtěla byste tu značku udržovat lokální, nebo byste chtěla mít velký boom a 

zacílit na více lidí? Což znamená i víc rozličných produktů, protože se každému líbí 

něco jiného. 

A: Ano. Je to hrozně těžké v tom, protože já osobně bych to chtěla udržovat jen v malé 

komunitě, jen s pár produktama a s osobitějším přístupem, ale abych mohla pokrývat ty 

náklady na tu dílnu, obchod a tak, už v tom potřebuju točit víc možností, více nákupčích a 

více zákazníků. Vývoj značky donutí člověka to dělat ve větším. 
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M: A ještě se zeptám, jak byste popsala vaši značku ve 3 slovech? Jakékoli slovo. 

A: Ženská, křehká, lokální. 

 

M: Teď to trochu hážu na přeskáčku, ještě se zeptám, daří se vám komunikovat vaší 

message skrze Instagram? 

A: Já si myslím, že bych v tom měla přidat. Jde to trochu bokem, protože se věnuju jiným 

věcem, takže to flákám tu komunikaci a já jsem trochu psací střevo, takže nedokážu ty 

svoje pocity a myšlenky napsat, když se s tím člověkem vidím osobně tak mu to všechno 

vysvětlím, ukážu, ale jakmile už to jde do toho psaní tak je to pro mě hrozně těžký. Někdy 

působím trochu odměřeněji a zároveň se chci vyhybat tomu prodávacímu jazyku “máme 

novinky v těhle barvách, přijďte si koupit” takže to nechci prodávat tímhle jazykem. Ale je 

to těžký. Potřebovala bych někoho najít, kdo by to mohl za mě takhle psát, ale zároveň 

vycítil, co je potřeba tam napsat. 

 

M: Je hrozně zajímavý, že si uvědomujete všechny tyhle aspekty komunikace, a to je 

asi tím, že jste mladá. 

A: (úsměv) 

 

M: Tak jo, tak to je ode mě všechno! 

A: Dobře, děkuji 

M: Já moc děkuji. 

  



 

 

81 

Příloha č. 4: Přepis rozhovoru mezi tazatelkou – studentkou a respondenty, Jakubem 

Hošťákem (módní návrhář, rapper) a Matějem Kačírkem (módní návrhář, mikro-

influencer), kteří mají značku Ultravagant. 

 

Rozhovor vedla autorka bakalářské práce v ateliéru respondentky. Rozhovor byl veden 

polostrukturovaně, konverzace byla vedena velmi neformálně. 

 

Datum realizace rozhovoru: 8. 7. 2021 

Délka rozhovoru: 30 min 

Označení: 

M: tazatelka – studentka 

K: respondent, Matěj Kačírek 

H: respondent, Jakub Hošťák 

 

M: Ahoj kluci, souhlasíte s tím, že bude rozhovor nahrávaný? 

K: Jasně. 

H: Ano. 

 

M: Matěji, ty jsi vlastně i influencer. Vnímáš se tak? 

K: Je to tak. 

M: A co módní návrhář? 

K: To taky. 

 

M: A jak vás podle vašeho názoru vnímají ostatní? 

H: Všelijak. Někdo sleduje moji hudbu, někdo sleduje můj instagram, někdo oboje. Někdo 

se u mě nechává tetovat, někdo chodí na moje meditace. Vnímají mě jako legendu. 
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M: A co je přesně váš obor know-how, který předáváte dál? 

H: Jako značka, její hlavní myšlenka je ekologie a ať jsou lidi sami sebou. 

K: A vypadají dobře. 

H: Ano, takže vzbuzujeme v lidech svobodu, ekologii, estetiku a zábavu. 

 

M: V tom vidíte i vaši individualitu? 

K: Ano, nebo mi to tak alespoň přijde. 

 

M: Jakým způsobem komunikujete tu značku? Na sociálních sítích, nebo máte i web? 

H: Tu ideu komunikujeme hlavně skrze ten Instagram, kde je hodně textací a je to asi ten 

první kanál, skrze který lidi přijdou s naší ideou přímo do styku. Webovky to podporují, 

hravost celého konceptu. Myšlenku ale komunikujeme hlavně skrze Instagram, což je i náš 

hlavní komunikační kanál. 

K: Je to tak. Tam promujeme videa, kolekce, naše myšlenky, věci kolem a tak to 

propojujeme i s Youtubem. Hlavní komunikační kanál je Instagram a sekundární jsou 

webovky a Youtube. 

H: Pak máme i Facebook, ale v dnešní době jsme ho shledali jako irelevantní z více 

důvodů. V tuhle chvíli ho připravujeme jen pro skupinu nejoddanějších Ultravagantů, kde 

pro ně bude speciální obsah, výhody, diskuze, eventy a tak dál. 

K: Facebook budeme používat hlavně pro diskuzi a komunikaci eventů, pop-upů a ravů. 

H: Do budoucna tam možná proběhne i nějaká placená propagace a cílené kampaně, ale 

momentálně to nemáme v hledáčku. Ale víme o tom, že je tam ta možnost. 

 

M: Vy máte kolem sebe už docela velkou základnu. 

H: Jak se vezme jako velká. Na to, že jsme tu značku spustili před nedávnem, tak je docela 

dost zájemců. 

K: Povědomí je podle mě dost velké na to, že jsme nepelatili žádnou propagaci ani nic 

takového, ale už mi přijde, že mi o tom dost lidí říká a cení to. 
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M: Jak se vám tohle velké povědomí povedlo? 

K: Díky Lábusovi 

 

H: Měli jsme ve videu Jirku Lábuse, a to stačilo. 

K: Úplně. Ne to ani ne, určitě to pomohlo, ale hlavně díky sociálním kontaktům, které jsme 

za ty roky nabrali. Nějaký osobní fame, label. 

H: O nás dvou už vědělo víc lidí a víc lidí očekávalo, že se něco chystá. V ten moment, co 

jsme to pustili, šla ven docela propracovaná věc a lidi to sdíleli, protože jim to přišlo fakt 

dobrý a pomalu se to nabaluje. 

 

M: Kde vaše cesta začala? Jak probíhal vývoj značky? 

K: Dopracovali k tomu, že budeme dělat značku? Měli jsme rádi hadry, jiné, než ostatní. 

H: Někdo z nás to jednou asi pohlásil. Asi jsme někde kalili na chatě a někdo to prohlásil, 

asi Jiřík, ale nechci mu za to dávat ten kredit. Jiřík to podle mě nebyl. 

K: Rádi jsme se oblíkali jinak, trochu výstředněji, už od druháku na střední a záleželo nám 

na tom, co máme na sobě a jak vypadáme. Nějak přirozeně z toho vyvstalo, že bychom 

měli udělat brand. Nebylo to vůbec nucené, prostě to najednou bylo tady a má se to stát. 

H: Bylo to takové očividné v jednu chvíli. 

 

M: Hošty, ty jsi k tomu i studoval návrhářství, je to tak? 

H: Oděvní a textilní návrhářství na Fakultě textilní na Technické univerzitě v Liberci. 

 

M: Přijde vám, že rozrůstáte? Začínali jste tak, že jste měli málo lidí. Jak se na vás 

nabalilo tolik lidí? 

K: Přemlouváním. 

H: Já přestal dělat hudbu a to tomu hodně pomohlo. 
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M: Jak to? 

H: Přestalo mě sledovat tolik lidí. Ikdyž to tomu spíš nepomohlo. 

K: Hlavně to bylo to, že jsme se do toho fakt opřeli a udělali z toho fulltime job, že jsme to 

začali řešit komplexněji než předtím. Začínali jsme tak, že jsme si potiskli jednu kolekci 

triček, měli jsme Instagram a tam jsme přidávali ty produkty. Pak jsme začali řešit 

kompletně celou značku přes marketing, webovky, komplexnější ražení věcí. Začali jsme 

dělat upcycle, a to jsme původně začínali jen potiskem blank t-shirts. Tím, jak jsme to 

začali čím dál víc řešit jsme zjistili, že je tý práce mnohem víc a že na to potřebujeme 

mnohem víc lidí. Někoho jsme sháněli, někdo se přirozeně objevil a už zůstal, někdo zase 

odešel. Nabalovalo se to dost přirozeně. Dělají to jenom lidi, kteří té značce věří naprosto 

stoprocentně a myslím si, že by to bez toho ani nešlo. Ta idea je tak silná, že když už tomu 

věříš, tak makáš. 

 

M: Jak byste porovnali proces komunikace předtím a nyní? 

H: Předtím to bylo založené na tom, že jsme lhostejní a vyhodíme ven cokoliv a je nám to 

jedno. To mělo i svoje kouzlo. V tuhle chvíli to děláme profesionálněji, příspěvky 

plánujeme víc dopředu, máme rozpracované marketingové plány a všechny různé další 

plány, včetně obsahu na Youtube a takových věcí. Je to dost náročnější. Když jsme na tom 

začínali makat, tak jsme si říkali, že to budem dělat tak 2 nebo 3 hodiny týdně, a teď na 

tom děláme od rána do večera každý den už třeba rok. 

 

M: Takže máte komunikační strategii. 

K: Ano. 

 

M: Dělali jste si to sami? 

K: Já s Kájou, která nám pomáhala ze začátku s marketingem, když jsme to teď nově 

startovali před těma 2 rokama, tak jsme to plánovali hlavně s ní, teď to děláme s Kubou 

Maršálem, ten nám dělá marketing. Takže na to máme normálně člověka. Sám jsem do 

toho samozřejmě implementoval poznatky ze studia MKPR. 
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M: Super. A koho vidíte jako svoji cílovou skupinu? 

K: To je složitější otázka. Tam jsem svoji knowledge neimplementoval. My nemáme 

cílovku věkovou. 

H: Věkovou trochu jo, ale nemáme danou sociální oblast. 

K: Spíš charakteristickou. 

H: My jsme nastoupili s trochu experimentálním přístupem, založeným na tom, že 

vysíláme ideu a vysíláme ji do hodně směrů. Z těch směrů to přiláká spíš jednotlivce. 

K: Z každé cílové skupiny, ať už sociální nebo demografické spíš hledáme tu část té 

skupiny. Nemáme přímo jednu cílovou, ale máme část těch skupin, co se na to nabalujou. 

Ve výsledku jsou to asi mladý lidi. 

H: Věkově to je vymezený, tak logicky a přirozeně našemu věku. Vysíláme nějakou 

energii, která přitahuje spíš mladý lidi, nejsou to vyloženě fanoušci Minecraftu, kteří mají 

rádi třeba Lego. 

K: A LOLko nebo Fortnite. WOWko ne, na to už jsme moc mladý. 

 

M: Cílíte tu komunikaci záměrně, nebo teda spíš přitahujete ty lidi? Dělali jste si 

průzkum toho, co se lidem líbí? 

K: Ale i jo. Ne úplně co se lidem líbí, ale snažíme se přes stories používat věci, co 

fungujou. Vzhledově to máme, co se líbí nám. Celý feed je udělaný tak, že musíme přidat 

vždy 3 fotky najednou, protože máme strom, který nám prorůstá celým feedem. Esteticky 

je to udělané tak, aby se to líbilo nám, aby to bylo líbivý obecně. Storýčka se snažíme cílit 

tak, aby to bavilo ty lidi. Ať už ankety, nebo hlasování, kde se můžou zapojit, pak třeba 

povzbuzující pondělky, kde máme nějakou hezkou afirmaci. Úplně průzkum co se líbí 

lidem jsme si nedělali, ale zároveň používáme věci, co si myslíme, že fungujou a zároveň 

vysílat to, co se líbí nám. 

H: Dělali jsme si průzkum ostatních značek, webovek i Instagramu. Tuzemských i 

zahraničních. Na nic moc jsme nepřišli. Říkali jsme si, že to chceme dělat jinak, 

propracovaněji a zábavněji. To je sice hezký, ale je to mnohem náročnější, protože 

vkládáme brutálně hodně energie do něčeho, co nám nevydělává love. 
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M: Co ta značka všechno obnáší? 

H: Veškerá grafika, popisky, detaily, hrozně moc detailů. 

K: Jak s tou grafikou tak s těma popiskama se hodně patláme, měníme si každý slovo, co 

se nám nelíbí. Sami fungujeme ofiko nějaký měsíc a pořád si myslím, že to nějak 

přizpůsobujeme. Občas si říkám, že si na sebe šijeme bič, že se to snažíme mít perfektní v 

nějakých detailech a pak jsou zas nějaký detaily úplně nedopracovaný. 

H: Má to pak i ten následek, že jak se s tim moc pipláme, tak je mnohem těžší stíhat 

deadliny. Bere si tu daň, že nějaké jiné věci zas nejsou úplně dotažený. 

 

M: Překvapilo vás něco na práci kolem značky? 

H: Hodně věcí, ale teď mě nic nenapadá. 

K: Všechno. 

H: Překvapilo nás jen, jak moc jsme byli naivní. 

K: Ve výsledku jediný, co bylo stejně práce, jako jsme čekali, byly ty hadry. 

H: Jak co no. Něco jde rychleji, něco pomaleji. Záleží na tom si dobře nastavit workflow. 

Lepší je často dělat jednu věc dýl, než dělat hodně věcí krátkou dobu, roztrušovat tu 

pozornost a měnit ji z věci na věc. To plejtvá hodně času, energie, to přenastavování je 

otravný. 

 

M: Matěji, ty jakožto influencer… 

K: Možná spíš mikroinfluencer. 

M: Tak mikroinfluencer, propaguješ Ultravagant i na svým profilu? 

K: Jako snažím se, ale ještě to chce asi víc. Teď jsem poslední dobou neinfluencoval, 

protože bylo hrozně práce na značce, tak jsem svůj osobní profil nezvládal rozvíjet tak, jak 

bych chtěl. Poslední týden a půl se snažím vrátit do konzistentnějšího stylu a začít to tam 

promovat fakt pořádně. No jako musíme si na to zvyknout, je to takovej nezvyk najednou, 

to mít a to furt mlátit lidem o hlavu. Ale jako, ano, promuju. Ne tolik, kolik bych chtěl, 

chtěl bych víc. Naše osobní profily jsou dost stranou kvůli práci na té značce, což je možná 
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trochu chyba, ale měli jsme s tím tolik práce, že jsme nestíhali kultivovat ten osobní promo 

profil. 

 

M: Hošty, ty to u sebe taky moc nepromuješ, co? 

H: Já nepřidávám nic moc no, mám Samsung, takže se snažím dělat co nejmíň věcí na 

mobilu. Ta značka jen přibila hřebík do rakve v mým přístupu k sociálním sítím, protože 

mi poslední dobou začalo hodně věcí kolem toho vadit, honění čísel a neupřímnost. Sám na 

sobě jsem vnímal, že už to nedělám přirozeně, že mě baví dělat ten kontent a bavit ty lidi, 

ale že musím přidat něco, abych nakrmil algorytmus a začalo mě to víc a víc deptat a 

nebylo to v souladu s mojí rebelózní povahou. Ale uvědomuju si, že se asi musím v tomhle 

světě přenastavit a i ten Instagram postimulovat. 

 

M: Používáte i business features na Instagramu Ultravagantu? Zvykli jste si na to? 

K: Zatím moc ne. 

H: Jaký business features? 

M: Statistiky. 

H: Moc ne. 

K: Spíš se teďka snažíme najet na chod, abychom se naučili pravidelně postovat, dávat 

storýčka, stíhat tvořit produkty a až bude tohle všechno nějak zavedený, tak se chceme učit 

ty Analytics, ty features. Víme o tom, ale ještě je to v budoucnu. 

 

M: Kolik procent byste řekli, že je ta marketingová komunikace a kolik je značka 

jako tvorba? 

H: Co se týče práce, tak podle mě víc i ta komunikace. Ale jak kdy, někdy je období, kdy 

víc řešíme výrobu a někdy kdy řešíme víc ty věci kolem. 

K: Záleží, co se přesně řekne. Výroba je to, jestli jen vyrábíme pieces, a marketing je 

všechno kolem, nebo jestli je výroba, pak grafika a webovky, a pak marketing. Jestli 

všechno kromě výroby je marketing, tak určitě 80 je to ostatní a 20 procent výroba, ale 
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jestli je marketing přímo komunikace na IG, plánování storýček, tak 30, 30, 30 s tím, že je 

tam ještě i ta grafika. 

 

M: Prodáváte to přes IG nebo přes webovky? 

K: Přes webovky. Pak na akcích a festivalech. 

 

M: Plánujete festivaly? 

H: Byli jsme na Deziluzi. 

K: Tam jsme si uvědomili, že je to spíš rozšíření idey a povědomí o tý značce, než prodeji. 

Na fesťákách s sebou nemají lidi moc prachy. 

 

M: Co ještě děláte pro zvýšení povědomí o značce? 

K: Na každý kalbě to promujeme. Lepíme nálepky po městě a pak hodně Youtube kanál a 

influencery budeme chtít pushovat. Máme nějaký influencery domluvený, máme i 

natočený rozhovor na Youtube kanál. A jak říkal Hošty, máme pár videí, ať už rozhovorů 

nebo nějakých funky věcí, kde budeme dělat v rámci naší myšlenky, třeba výlety do 

sekáčů, čištění louky od odpadků, challenge i rozhovory. Tam chceme to povědomí hodně 

zvyšovat, hlavně Youtubem a Instagramem. A influencerama. 

 

M: Jakým způsobem naceňujete svoje výrobky? Máte tam materiál, čas výroby, vaše 

práce, něco navíc, přidaná hodnota… ? 

H: Většinou je hodně podceňujem, ale vypadá to, že jsou drahý. 

K: Jo no. 

H: Lidi totiž nevědí, kolik je v tom práce a tý práce kolem. 

K: Je toho hrozně moc a ještě to neumíme tolik prodat a ukázat tu práci. Třeba ty bundy 

stojí 5000,-, ale v každý tý bundě je nějakých 20 až 30 hodin práce, plus materiál, je to 

ještě dost pod cenou. Nastavujeme ceny podle konkurence, podle svých vnitřních pocitů, 

kolik by to mělo stát a podle toho, abychom se od začátku neprofilovali jako extrémně 
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levná značka ani extrémně drahá značka. Chceme se profilovat jako značka, která má 

nějaký standard. Proto jsou nějaký ty věci na první pohled dražší, ale ještě budeme určitě 

postupem času zdražovat. Práce a materiál to ale moc nerozhoduje. 

H: Je to podle pocitu a taky podle toho, jaký je rok. Tenhle rok jsme přišli na to, že 

všechny naše ceny musí končit na 37. 

K: Každý rok bude naše cenovka končit jinak. 

H: Číslo roku. 

 

M: Tak jo. A jak vidíte budoucnost Ultravagantu? Kam byste se chtěli posunout? 

K: Košatě. 

H: Já ji vidím zářně. 

K: Ta myšlenka je, že chceme, aby lidi byli víc sami sebou, aby se víc svobodně 

vyjadřovali, aby nehleděli tolik na názory ostatních a víc vyzařovali sebe a nebyli ovce. To 

oblečení je zatím to hlavní a první z těch kanálů kterým chceme tuhle ideu komunikovat, 

ale do budoucna chceme vytvořit kulturní centrum. 

H: Kulturní buňku 

K: Kulturní buňku, která bude schraňovat umělce, co dělají oblečení, přes kresbu, 

hudebníky a tak. Chceme být taková buňka, která bude moct zastřešovat víc projektů, ať už 

oblečení nebo jiné věci. Takže to je takový plán do budoucna. 

H: Tam směřujeme, do kulturní komplexnosti i do udržitelnosti tý značky samotný. Aby 

mohla fungovat bez toho, aniž bychom od rána do večera dělali grafiku na Instagram. 

 

M: Super. Poslední věc, třema slovama shrňte Ultravagant. 

K: Každej, nebo dohromady? To už byly tři slova. 

M: Každej zvlášť. 

H: Třema slovama nelze. 

H: O tom bych musel napsat bakalářku. 

K: Já bych řekl svoboda, drip a swag. Ne, swag ne. Svoboda, drip a business. 
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M: Tak jo, tak dík! 

K: My děkujem, že jsme se o sobě něco dozvěděli 
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Příloha č. 5: Přepis rozhovoru mezi tazatelkou – studentkou a respondentem, Kryštofem 

Fílou, který je influencer na Instagramu se svým účtem @pohled_kluka 

 

Rozhovor vedla autorka bakalářské práce v ateliéru respondentky. Rozhovor byl veden 

polostrukturovaně, konverzace byla vedena neformálně, v přátelském duchu. 

 

Datum realizace rozhovoru: 7. 7. 2021 

Délka rozhovoru: 30 min 

Označení: 

M: tazatelka – studentka 

K: respondent, Kryštof Fíla 

 

M: Nevadí, když budu rozhovor nahrávat? 

K: Ne, vůbec, já ti pak řeknu, co z toho máš vystřihnout. 

 

M: Pracuješ kromě Instagramu? 

K: Ano, dělám IT pro jednu firmu. Docházím ne úplně pravidelně, spíš jim pomáhám. 

Instagram mě ani zdaleka neživí a ani by mě živit nemohl, takže je to spíš koníček. Byl 

bych rád, kdyby mě jednou živil, ale to je dlouhá cesta. 

 

M: Myslíš, že bys to někdy zvládnul? Že tam směřuješ? 

K: Záleží, jak to člověk uchopí, co těm lidem chceš předat. Už to dělám nějakou dobu, 2 

roky, a je to už nějakým způsobem to stejný dokola, dá se říct. Lidi tam chodí kvůli těm 

příspěvkům, ale poslední dobou tam myslím i dost na sebe, že bych tam chtěl předat něco 

ze sebe. Myslím si, že mám co předat, nebo mi to tak přijde, a chtěl bych. Rád bych, aby z 

toho někdy bylo něco víc, ale myslím si, že Instagramem jako takovým to nepůjde. Je to 

třeba posunout, třeba na Youtube a začít točit vlogy, videa. Instagram ti nic neplatí, není to 

jako Youtube, že tam máš třeba reklamu a máš z toho nějaké peníze, to Instagram vůbec 
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nedělá, takže to mám jako koníček. Rád bych dělal ani ne Instagram samotný, ale díky 

tomu Instagrau se dostat k pracovním příležitostem, spravovat firmám jejich Instagramy, to 

by mě třeba hrozně bavilo. Dělám to svoji mamce, která má malinkatý obchod, kde si šije 

věci. 

 

M: A tebe ještě žádná firma neoslovila, že bys jim spravoval Instagram? 

K: Ne. Myslím, že je to kvůli tomu, co dělám. Není to ze mě, nedávám tam sebe, teď už 

trošku jo, dřív ne. Mám kamarádky, co Instagram dělají, fotí tam sebe a dělají svoje věci a 

těm se třeba ozvou. Myslím si, že jde o ten styl a o to, co já dělám. 

 

M: To je zajímavý point, že je to o tom vizuálu. Jak by jsi popsal ten svůj styl? Třeba, 

co to je, co ty předáváš? 

K: Jedna věc, co si myslím, že předávám a co bych chtěl předávat a druhá věc je ta, co 

dělám. V podstatě to tak začalo, píšu si věci, které mě napadají, které jsem dříve říkal své 

bejvalé přítelkyni nebo přítelkyním, situace, které se mi děly a z toho jsem čerpal nějakou 

inspiraci a psal jsem to, lidi to zajímalo a bavilo právě kvůli tomu, že to tak třeba mají ve 

svým vztahu, nebo je to motivuje k tomu to použít ve svým vztahu. Třeba kluci mi hodně 

píšou, protože to dělám z klučíčího pohledu, kvůli tomu si myslím, že to má úspěch. Když 

jsem začínal, tak jich to moc nedělalo a furt je tady nějaký stereotyp, že kluci nemají moc 

city a že holky využívají. To bych chtěl předat a ukázat lidem, že je tam i druhá strana a že 

ten kluk není v uvozovkách “bezcitnej”. Často kluci po rozchodech trpí víc, než ty holky, i 

když si to nikdo moc nemyslí. Co bych chtěl předat je, motivovat mladý lidi, mladší. Ta 

cílová skupina kolem 18 až 24 let je tam u mě největší, takže v podstatě v mým věku. 

Předat jim, že můžou být lepší, chovat se v něčem líp, dělat maličkosti, které je třeba 

nenapadly – a tím příspěvkem, co tam dám, že jsem třeba holce donesl kytku, tak to taky 

motivuje nějaké kluky koupit holce kytku. 

 

M: Vyhledával sis tu cílovku? 

K: Statistiky na IG. 
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M: A máš spíš holčičí? 

K: Holčičí, asi 70 %. Dřív to bylo víc, teď se to poslední rok vyrovnává. Bylo to 80 na 20, 

teď je to 70 na 30. 

 

M: Jak si myslíš, že tě ty lidi vnímají? Dám příklad. Někdo fotí, tak je vnímaný jako 

fotograf. Jak bys to řekl ty, i v souvislosti s merchem? 

K: To nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale je to zajímavá otázka. Zajímalo by mě, 

jak mě lidi vnímají. Jak mě vnímáš ty třeba? 

 

M: No, ty máš dost specifický “obor”. Řekla bych spíš něco jako, ne úplně básničkář, 

ale zařadila bych to do textů. 

K: Ze zpětné vazby lidí si myslím, že mě vnímají… Takhle, zpětnou vazbu ti nenapíše 50 

tisíc lidí, napíše ti jich tak pár desítek, stovek a vesměs ti hlavně napíšou pozitivní věci. Z 

těch pozitivních mi přijde, když ses tedy ptala, tak že mi píšou lidi “Ahoj, vnímám tě jako 

člověka, který to má v hlavě srovnaný, hrozně se mi líbí, jak nad věcma přemýšlíš, mám 

takový problém a chtěla bych se zeptat, jak to vidíš ty. Vím, že ti píše spoustu lidí…,” 

takovéto věci, že nechtějí otravovat, což je hezké, “myslím, že bys mi mohl dobře poradit, 

že máš srdce na správným míste, už se tímhle trápím půl roku,” a chtějí poradit. Takže si 

myslím, že mě vnímají takhle. Já si jako nechci lichotit, ale že si myslí, že to mám v hlavě 

srovnaný, že jsem rozumný, chytrý, milý, nejsem zlý člověk a myslí si, že jim dovedu 

dobře poradit. 

 

M: Že tě vnímají jako kamarádskou psychologickou základnu. 

K: Ano. Což je jedna z věcí, co mě baví, radit těm lidem, teda když umím poradit. Občas 

napíšu “hele, v týhle situaci jsem nikdy nebyl, neříkám ti, co bys měl udělat, ale kdybych v 

tý situaci byl, co bych udělal já,” a oni na to napíšou “jo, to jsem si taky myslel, jen jsem si 

to chtěl potvrdit,” a takhle. Takže je to jakoby šli k psychologovi, ale spíš mě vnímají jako 

kamaráda, nestranného člověka, kterému můžou ne úplně anonymně napsat, ale můžou mu 

napsat, protože je nezná a tu situaci posoudí svým pohledem, třeba by s tím mohli jít k 
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psychologovi, ale toho se bojej a napíšou mně. Je to mnohem jednodušší, kliknou na 

zprávu a je to mnohem jednodušší, než jít k nějakýmu psychologovi a tam sedět hodiny. 

 

M: To je hezké. A chtěla bych se zeptat, kdy tě napadlo si založit tvůj merch? Měl jsi 

2 kolekce, teď máš druhou. 

K: Tak, kolekce. Jakoby jo. 

 

M: Napřed jsi měl potisk toho kolečka, a nyní máš ty barevné nápisy. Co tě k tomu 

vedlo, jak tě to napadlo? 

K: No tak, zaprvé, já nerad chodím nakupovat a chtěl jsem si původně sám pro sebe něco 

udělat. Druhá věc byla, že mi psali lidi, jestli nebudu něco takového dělat, že to viděli jinde 

nebo v zahraničí nebo že mají od někoho jiného mikinu a že by mě i rádi podpořili. Občas 

někdo napíše “hele, rád bych ti něco poslal, nějaké peníze nebo takhle,” na což já 

samozřejmě říkám, že je to hrozně hezké, ale ne, to si raději nechte. Nejsem na to zvyklý a 

je mi to takové proti srsti. Tak mě k tomu vedlo tohle. Pak jsem si dělal výzkum, dával 

jsem to na Instastories, jestli by to lidi chtěli a tam k tomu byla hrozně velká odezva, že by 

lidi rádi, tak to mě motivovalo a zkoušel jsem něco vymyslet. To první mělo docela 

úspěch, jsem s tím spokojený. To, co mám teď, se mi líbí o trošku víc a jsem s tím 

maximálně spokojený, s tím, jak to dopadlo, jak to vypadá a jaký je to materiál. Takže spíš 

to, že lidi sami chtěli. Třetí bod je, že mě v celým životě baví vymýšlet nové věci, něco 

tvořit, to mě naplňuje. Instagram je hrozně vizuální věc a chtěl jsem mít něco materiálního, 

nějakou vzpomínku na něco, kdyby to náhodou nevyšlo. To se může stát, že to za 2 roky 

nebudu dělat, nebo to nebude mít úspěch, něco se stane a nebude to fungovat. Tak ať mám 

vzpomínku já i ty lidi. Ať je to něco fyzického, co někdo může vidět. 
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M: Jak jsi ten merch komunikoval? Říkal jsi, že jsi přidával na Instastories, jeslti to 

lidi chtějí. Komunikoval jsi to aktivně? Přemýšlel jsi nad tím, jak to budeš dávat ven? 

Jestli tomu uděláš velký boom, nebo jsi řekl “lidi, teď mám tohle,” jakou jsi zvolil tu 

cestu? 

K: Žádný boom to myslím si že nebyl, ani jsem to tak nesměřoval. Komunikoval jsem to 

na stories, pak samozřejmě nějakou fotkou na profil, ta se dala mezi ty příspěvky a veškerá 

komunikace probíhala přes storýčka. Pak jsem to i párkrát přesdílel. Je mi takové blbé, jak 

nejsme zvyklí dělat reklamy, tak dávat to tam potřetí po sobě, třetí týden, a říkám si, že už 

to těm lidem nechci tolik cpát. Ti, co mě chtěli podpořit, tak si to asi koupili. Většinou si to 

ti hlavní objednali ještě ten den. Pak jsem to průběžně sdílel. Přemýšlel jsem, že bych 

udělal barterový spolupráce s holkama influencerkama a někomu to naposílal. To jsem u té 

první kolekce nedělal. U druhé jsem to poslal mým dvoum kamarádkám, se kterýma se 

bavím, což je Aneta Synková a Anička, q-annie-q, ta dělá lifestyle. Té jsem tu mikinu 

poslal, protože ji hrozně chtěla a ona řekla, že mi ji nějak nasdílí. My si takhle kamarádsky 

něco posíláme a navzájem sdílíme, když něco uděláme. Ale nic extra jsem kolem toho 

nevymýšlel. Do budoucna bych to chtěl pozvednout trochu víc, až budou nové věci. 

Přemýšlím nad tím už teď, mají mi dojít nějaké vzorky a pak bych k tomu chtěl vyzkoušet 

i placenou reklamu, že by to měl přesah mého Instagramu a dostalo se to k lidem, kteří mě 

nesledujou a mohlo by se jim to líbit a díky tomu by mě mohli objevit a začít sledovat. To 

jsou ale budoucí myšlenky. 

 

M: A chtěl bys tu kolekci rozšířit a věnovat se tomu oblečení víc? 

K: Ano, chtěl. Chtěl bych určitě dělat více kusů oblečení a dělat to tak, že by to nebyl 

jenom merch, ale aby to byla do budoucna, rok dva, vlastní značka sama o sobě, která by 

byla nezávislá na tom Instagramu. Prodávala by se sama tím, jaká je. Jak to oblečení 

vypadá, jakou má kvalitu, co je tam za texty. V češtině jsem nikdy nebyl moc dobrý, to 

jsem se naučil právě díky Instagramu. Měl jsem problém s čárkama ve větách a tak, ale 

hrozně mě to zlepšilo. Mám rád i angličtinu, některé věci zní lépe v angličtině, ale některé 

člověk vystihne i v češtině. Když jde člověk do obchodu, tak vidí všechny potisky v 

angličtině, všechny texty. Nikdy jsem neviděl moc oblečení s českýma textama. To mě 

motivovalo k tomu, že by to mohlo být něco, co tady moc není a lidem by se mohla líbit 

sama značka právě o tom, že je to s českýma textama. Ale abych se vrátil k otázce. 
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Rozšiřovat bych to určitě chtěl. Na léto, což by teda už asi mělo být venku, ale nestihlo se 

to tak, jak bych si představoval, což je můj největší problém, že si něco naplánuju a pak mi 

to úplně nedopadne. Každopádně do konce července by měly být nová trička, pánská i 

dámská, tílka - pánská dámská a hodně jsem podle anket z Instastories zjistil, že holky 

hodně nosí crop topy, tak bych chtěl zkusit i to, jestli se to chytne, jak mám i víc holek na 

tom Instagramu. 

 

M: Očividně se tomu chceš věnovat hodně. 

K: Jo. Hrozně mě to baví, přemýšlet nad tím procesem - aby to bylo kvalitní, všechny 

mikiny jsou vyráběné na Slovensku. Je to tedy česká firma, ale šijou je na Slovensku. Pak 

aby to nebylo moc drahé, aby si to mohli dovolit lidi, kteří jsou studenti. Ne každý, co mě 

sleduje, chodí do práce a sám si vydělává. Aby byla kvalita poměr cena výborná a aby to 

nebylo jen tak, že je to jednoduchý potisk, který člověk najde kdekoli jinde a je jen 

přeložený do češtiny. Je to něco, co má souvislost i s tím Instagramem. Vlastně podle něj 

poznávám, jaké texty se líbí – něco má víc lajků, něco míň a tak podle toho vím, co se 

lidem víc líbí. Přemýšlím, jestli by se nějaká myšlenka z toho nedala dát na ten potisk. 

Baví mě tento proces tvoření a vymýšlení a chtěl bych se tomu věnovat do budoucna víc a 

bůhví, třeba z toho pak udělat samostatnou značku, která mě bude živit a bude mít vlastní 

eshop, kterej bude fungovat. To by byl sen, kdyby se to povedlo. 

 

M: Co já jsem pochopila, ty máš ten merch hodně o claimu. Dělal si tu grafiku sám? S 

písmem a tak. 

K: Ano. Procházel jsem spoustu písem, jak které písmeno vypadá, aby se daly také vyšít. 

Chtěl jsem to mít vyšívané, aby to bylo kvalitní a nesepralo se to. Trávil jsem u toho ne 

zase dny, ale každý den, když jsem měl chvíli čas, tak jsem si ho vybíral. Pak jsem měl 

vybrané třeba 4 a posílal jsem je kamarádovi, kamarádce a komunikoval jsem to s lidma, i 

se svou bývalou přítelkyní, ta mi s tím hodně pomáhala a říkala svůj názor ještě z holčičí 

strany, jestli by to nosila takovou mikinu. Nakonec jsem měl 3 písmena a v jednom se mi 

nelíbilo písmeno A a ve druhém zase písmeno L. V těhle věcech jsem perfekcionista. Mám 

rád, když je to symetrický, což je i vidět podle mého Instagramu. Nebylo to vůbec tak, že 

bych vzal text, je jedno, jak je to veliké, dáme to tam a nebudeme to řešit, tak to vůbec. 
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Měl jsem to promyšlenější, ikdyž to vypadá jen jako hloupé písmo, tak jsem nad tím strávil 

určitou dobu. 

 

M: Bral jsi to komplexně. 

K: Ano. 

 

M: Říkal jsi, že jsi sledoval, jaké příspěvky, co jsi přidával, se lidem líbily nejvíc. Dáš 

pak na to hodně, i co se týče merche, jaký nápis na to necháš dát? Ovlivňuje tě to 

hodně? 

K: Myslím si, že docela jo. Už první kolekci, když to tak budeme nazývat, jsem chtěl 

samostatné písmo, ale nikdy není možný, aby se to líbilo všem, tak jsem to chtěl mít jak 

graficky zpracované a aby tam byl i text. Původně jsem si ale říkal, že by bylo lepší jen 

písmo, ale snažil jsem se zavděčit těm lidem, co se jim líbí na těch storýčkách a jak na to 

reagujou. Bylo to 50 na 50, takže jsem nevěděl a nechtěl jsem nikoho zklamat. Pak už jsem 

pochopil, že to nejde nikdy, někomu se líbí to a někomu to, někomu se líbí tahle barva a 

tahle ne. U té druhé kolekce jsem se poučil a dělal to tak, aby se to líbilo mně a byl s tím 

maximálně spokojený hlavně já, což je nejdůležitější. U těch věcí, které teď budou, tak 

jsem hodně procházel příspěvky a mám věci, které jsem si říkal, že by se hodily víc na 

crop topy, na tričko zas jiné věci a koukal jsem právě na věci, které jsou víc lajkované a 

lidem se líbí víc, abych tam neměl text, který pro mě má smysl a pro mě má spojitost s 

něčím, ale lidem se to líbit zas tolik nebude. Snažím se to vybalancovat, aby se to hlavně 

líbilo mně, ale aby se to taky líbilo těm lidem. Lajky u příspěvků jsou pro mě hlavní 

ukazatel toho, co se těm lidem líbí. 

 

M: Tys už to trochu nakousnul, jakým způsobem pak naceňuješ tvoji kolekci? Máš 

nějakou cenu, tam máš materiály, tvoji práci… Jak máš ty poměry? 

K: Ceny dělám tak, aby byly přiměřené, aby si to mohli koupit studenti, lidi 16 až 20, kteří 

studujou a nemají tolik peněz. Samozřejmě jsem si dělal průzkum trhu, třeba merchů, které 

se prodávají v České republice. Pro spoustu Youtuberů to dělá Realgeek, který spravuje 

úplně všechny. Mají mikiny od 1000,- výš. To mi přišlo hodně, samozřejmě mohl bych to 
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nacenit, kdybych na tom chtěl vydělat, dát to za 1200,- a asi by se nikdo neptal, protože ta 

kvalita materiálů, který jsem vybral a ty mikiny, které jsou jako ten základ, jsou fakt 

kvalitní. Jsem s tím maximálně spokojený. Mohl jsem je dát za 1200,- a je to podobný 

materiál, jako když si koupí člověk Adidasku klidně za 2000,-. Snažil jsem se to ale 

vybalancovat. Jde o to, aby to zaplatilo mě, čas, který tomu dám. Přijdu z práce, něco 

řeším, pak to ještě jdu balit. Taky aby se zaplatily náklady, mám placenou aplikaci, ve 

které ty moje příspěvky dělám, ve které jsou placené fonty, právě jeden z nich je použitý 

na té mikině. Abych z toho měl taky něco málo navíc, těch peněz navíc není moc, je to 

malé procento, ale vždy jsem to pak vrátil zpátky, že jsem objednal nové vzorky dalších 

věcí, třeba těch, co mám v plánu dělat v létě. Nebo jsem za to objednal nové kusy, protože 

ta výroba stojí docela dost peněz a nemám na to objednat 150 kusů najednou, musím to 

dělat postupně. Takže to, co vydělám se hned vrátí a objednám za to věci nové. Jde o to, 

aby se mi to vyplatilo, aby se to zaplatilo, nedělal to úplně zadarmo, protože by mě to taky 

asi úplně nebavilo, ale aby to nebylo drahé a lidi si to mohli dovolit. 

 

M: Takže ty si najdeš kusovky mikiny a dalšího oblečení, aby sis je osahal, a pak je 

kdyžtak doobjednáš? 

K: U těch mikin to bylo složitější, protože ta firma, která mi to dělá, tak má showroom, 

kam člověk může dojít a může se na ně podívat a domluvit se, že ti něco ušijou nebo zařídí 

speciální ušití nebo si vybrat materiál. Ale to bylo zrovna v dobu, kdy byla situace s 

covidem dost špatná a tu provozovnu měli zavřenou. Chtěl jsem, aby to zevnitř bylo hebké 

a tak a bylo to trochu složitější. Teď nové věci co mám objednané je ta nová várka mikin, 

červená, ta tady už měla být, ale z nějakého důvodu tady ještě není. Zítra jsem domluvený, 

že budu volat s tím člověkem, který mi to zařizuje, tak proč mi to ještě nepřišlo, mělo to u 

mě být minulý týden. Lidi už mi píšou, co se děje. Právě v té krabici s těma věcma mi 

přijde asi 10 vzorků crop topů, triček, tílek, materiálu na trička a mikiny. To si vždy 

objednám a zůstane mi to, sám to nosit nebudu, takže to asi někde rozdám nebo nevím. 

 

M: Distribuuješ si to sám? 

K: Ano 
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M: Takže to máš u sebe doma a pak to rozesíláš? 

K: Mám to poskládané u sebe ve skířni, občas se mi to ani nikam nevejde, ale baví mě to. 

Dělám si to všechno sám. 

 

M: Napadl tě nějaký název značky, kterou bys chtěl mít? 

K: Zatím jsem to pojmenoval Kaef, což je z K a F jako Kryštof Fíla, bavilo mě to. Zatím se 

mi to takhle líbí, není to žádná registrovaná značka, ale nic lepšího mě nenapadlo. Je v tom 

zase odkaz na mě. Nic složitějšího to není, líbilo se mi to. 

 

M: Mám na tebe poslední otázku. Kdyby jsi měl popsat tvou tvorbu ve třech slovech, 

i tvou značku, jaká tři slova by to byla? 

K: Oboje dohromady? 

M: Můžeš klidně zvlášť. 

K: Tak moje tvorba. Asi inspirující, určitě. Láskyplná. A pomocná? Že to lidem pomáhá ve 

vztazích a komunikovat mezi sebou? To je vlastně věc, že ty příspěvky jsou primárně 

nástroj komunikace, že si to lidi sdílí mezi sebou a vyjadřují tím svoje city přes příspěvek. 

Kdybychom brali merch, tak určitě kvalitní, za tím si stojím. Hezké, mně se to moc líbí. 

Podporující, protože mě to podporuje a možná i motivující, protože když si to lidi kupují, 

tak mě to motivuje dál tvořit jak příspěvky, tak i vymýšlet nové věci. 

M: Já bych ještě řekla český, protože máš české texty. 

K: To je pravda, to je vlastně takový poznávací znak, signature.  

 

M: Děkuji moc. 

K: Tak super, já děkuji. 
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Příloha č. 6: Přepis rozhovoru mezi tazatelkou – studentkou a respondentem, Lukášem 

Frietchelem, který je influencer a Youtuber s účtem Lukefry. 

 

Rozhovor vedla autorka bakalářské práce v ateliéru respondentky. Rozhovor byl veden 

polostrukturovaně, konverzace byla vedena neformálně, v přátelském duchu. 

 

Datum realizace rozhovoru: 30. 6. 2021 

Délka rozhovoru: 30 min 

Označení: 

M: tazatelka – studentka 

L: respondent, Lukáš Frietchel 

 

M: Souhlasíš s tím, že bude rozhovor nahrávaný? 

L: Ano, souhlasím s tím, že bude tento rozhovor nahrávaný. 

 

M: Děláš v českém rozhlasu už dlouho? 

L: Je to teď nějaký rok a půl, co jsme zahájili hlubší spolupráci a předtím jsem fungoval 

jako komentátor a respondent pro určitou část dění, když bylo potřeba. Social media 

témata. Fungoval jsem jako komentátor, když se něco někde dělo. 

 

M: A jaká témata ty zpracováváš? 

L: U mě je to mix, který je složený ze 2 hlavních částí. Jedna z nich jsou média, televizní 

bizáry, baví mě si dělat legraci z mainstreamové televize a z toho, jak se občas televize 

snaží být pro všechny a snaží se dělat, nechci říct úplně populistický, ale prostě 

mainstreamový obsah, který sledují masy, tak je to na úkor spousty věcí a vznikají z toho 

bizarní momenty a baví mě, jak je televize úplně jiná než to, co jde ven na obraz a to se 

snažím zpracovávat ve svých videích. Druhá velká oblast jsou pro mě společenská témata. 

Jsou to věci, o kterých mám pocit, o kterých by se mělo více mluvit a snažím se využít 
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toho, že mám poměrně velkou platformu, nějakých 230 tisíc na Youtube, což považuju za 

ne úplně malou, a že mám možnost otevírat témata, o kterých by se ta nejsilnější cílovka, 

což je nějakých 13 až 16, jinak normálně nebavila nebo by je normálně nezajímaly. Občas 

si přijdu jako suplující učitel občanky, ale zas si říkám, že mám tu moc, tu možnost vyvolat 

zájem, zaujmout lidi i na toto téma, a tak mi přijde správné to využívat. 

 

M: To je skvělé, tou cílovkou myslíš tvou cílovku nebo televizní skupiny? 

L: Nene, televize je úplně jinde. Televizi sledují lidí 25 plus, já tím myslím svoji, což je 

cílovka stejná jako má většina lidí na Youtubu, konkrétně na českým, nejsilnější je 13 až 

16. Já vím, že mám zásah starší. Shrnu to, jsou to středoškoláci a vysokoškoláci, poslední 

dobou čím dál víc, ale pořád ta nejsilnější jsou prostě ty děti, a to je fakt těch 13 až 16, to je 

největší masa, která se stále ještě pohybuje na Youtube v roce 2021. 

 

M: Oni na to mají i více času a jsou ve věku, kdy potřebují idoly. 

L: Trochu to stárne. Pořád i vyšokoškoláci berou za normální, že si nezapnou televizi, ale 

otevřou si Youtube a sledujou nějaký youtube videa. Je to samozřejmě trochu jinej obsah 

než ty mladší, ale taky to považují za určitou, už dneska standartní formu přijímání 

informací, standartní komunikační kanál, ale rozhodně jich není v mainstreamovým 

hledisku tolik. Nejsou to lidi, kteří by trávili denně 2 až 3 hodiny u Youtubu, což ty děcka 

dělaj. 

 

M: Jasně no. A když se tě zeptaám, jak si myslíš že tě vnímají ostatní? Myslím celá 

společnost, nejen cílovka, ta tě asi vnímá jako Youtubera, ale jak tě vnímají ostatní? 

L: To je hrozně složitá otázka, asi bych na to odpověděl popravdě taky Youtubera, když 

už, protože to je přece jen moje nejznámnější poloha, ve které se se mnou lidé setkají nebo 

mě nevnímají jinak, protože mě neznají.  Je potřeba vnímat to, že já si nedělám žádný 

iluze, nepovažuju se za slavnýho člověka, jsem známý v určité věkové skupině a mimo ni 

se občas něco někde podaří, občas mě zná někdo i mimo tu cílovou skupinu, ale hlavní je 

ta cílová skupina. Když už mimo ni, tak si myslím, že je to Youtube. 



 

 

102 

M. Super. A co si myslíš že je tvůj claim? Tvoje základní know how, kvůli kterýmu tě 

ty lidi sledujou. 

L: Myslím si, že jsem to už částečně naznačil, a to je to, že z velký míry umím, že se 

snažím překousávat složitý témata jednouduchou stravitelnou cestou i pro mladší generaci. 

Jsem takový ten člověk, že mě hodně sledujou lidi i z toho hlediska jakože tomu 

nerozumim, ale Lukáš na to natočil video, tak se na to podívám a třeba to na základě toho 

pochopím. To si myslím, že je to , co mě odlišuje od ostatních. 

 

M: To je super, já na to koukala, a jsem hrozně ráda, že to takhle někdo dělá. 

L: My jsme tady s Kovym asi jediní, co to dělají v tom mainstreamovým hledisku. 

 

M: Myslím si, že je to potřeba, protože je teď už Youtube normální médium a že by 

na něm neměla být jenom zábava. 

L: Já se to snažím vyvažovat. Občas udělám zábavnou věc, občas něco vážnějšího, ale asi 

se vždycky snažím, aby to mělo alespoň trošku nějakou přidanou hodnotu, respektive když 

je někde možnost odbočit i od toho zábavného tématu k něčemu, co mi přijde jako závažný 

téma, minimálně jako takový to zasazení brouka do hlavy, tak se toho snažím využívat. Ve 

finále kde jsem zpracovával nejbizarnější slovenský postavy, který se objevují v jakýkoli 

slovenský reality show, tak jsem se tam snažil trochu odbočit k tomu fenoménu, co ta 

televize vlastně dělá. Oni cíleně hledají lidi, kteří si neuvědomují, že se jim ostatní smějou 

a ani si neuvědomujou, že jsou pro smích, ale mačkají z nich opravdu všechno a snaží se 

ždímat. Snažil jsem se trochu poukázat na to, že teda když to lidi sledujou a smějou se 

“hele, tam je vtipná paní co má 2 zuby a vyklopí do sebe lahev slivovice během jedný 

epizody”, tak to není jen člověk, kterýmu bychom se měli smát, ale že pozorujeme trochu 

jiný fenomén a to je to, že ta televize to vyloženě ždíme a ten člověk si neuvědomuje 

pořádně, že dělá něco špatně. On najednou vidí, že jsou kolem něho kamery, že ho lidi 

točej a že on je najednou slavnej, mají o něj zájem, je populární a jen ho utvrzujou v tom, 

co dělá. Pak jsme tam měli do extrému uvedený, že jedna z těch postav, Martinka, se 

vyloženě upila k smrti, po několika reality show. Není tam přímá souvislost, nemůžeme 

říct, že to bylo způsobené televizí nebo médii, ale stalo se to v tom vyhroceným období, 

kde ona byla všude a byl na ní točený jeden rozhovor za druhým. No to jsem trochu 
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odbočil, ale každopádně to tím chci říct, že když mám někde možnost na to nahlídnout i z 

psychologického hlediska nebo z trochu jinýho hlediska než je mainstreamově běžný, tak 

mě baví otevírat i tyhle úhly pohledu na věc a to je taky možná něco, co mě trochu 

odlišuje. 

 

M: Kdy ses vlastně rozhodl rozjet svůj merch? V jaký fázi tvé tvorby sis řekl: „Tak. 

Teď si udělám merch.” 

L: No. Ono to tenkrát bylo spojeno s jedním malým festivalem. Existoval takový malý 

festival, kde se řekněmě vzalo pár lidí, co tvořilo na internet, každý z nich měl za úkol 

natočit krátký film nebo sketch, krátký pětiminutový video a pak se s tím jezdilo po kinech 

v České republice a bylo to založné na tom promítání krátkých filmů, které nebyly nikde 

jinde k vidění, byly k vidění jen na tom festivalu. No a tehdá to přišlo nějak přirozeně, 

vzhledem k tomu, že část organizačního týmu byli lidé ze společnosti Realgeek, kteří se už 

v té době tímhle zabývali, tak přišli s tím, že pojedeme tyhle akce, budou tam lidé, co tě 

budou nějakým způsobem znát, budou chtít nějaký upomínkový předmět, pojdme něco 

vytvořit. My jsme tehdy dělali tuším jen plakáty a takové ty gumové náramky, které 

vlastně dnes už pořádně nechápu a myslím, že jsem je i nechával stahovat z prodeje, už je 

ani nechci. Ale tehdy se dělaly tyhle gumové náramky a plakáty a bylo to z toho důvodu, 

že právě když někdo přijde na tu akci a bude chtít nějakou upomínku na mě, tak mu můžu 

podepsat ten plakát nebo odejde s tím náramkem navíc. Tak takováhle byla tehdá ta vize a 

pak se to svým způsobem rozšířovalo. Pak přicházely další a další věci, až se to nějakým 

způsobem dostalo na Youtube a tak dál. Ale já jsem paradoxně nebyl nikdy úplně merch 

člověk, protože já neumím budovat takový ten kult osobnosti kolem sebe a to si myslím, že 

je pro prodej merche strašně důležitý. Pokud to má být úspěšný produkt, tak ten člověk 

musí mít kolem sebe vybudovanou silnou auru, velkou osobnost, musí tam mít nějaký kult. 

A to je něco, co já úplně neumím. Já neumím to, že bych v každým videu řekl 20 krát, ať si 

koupí ten merch, neumím v každém videu říkat, jak jsme nejlepší rodina a patříme do 

nejlepší komunity, jak nás to spojuje jako něco úžasného a nadlidského. To já prostě 

neumím. Já točím videa, tak jak mě zrovna baví, nemám moc rád tyhle okecávačky okolo, 

protože si myslím, že je důležitý ten obsah a ne tadyty věci kolem, takže já jsem nikdy 

úplně merch ve velkém neprodával, ale vždycky tady byla spíš myšlenka toho, že když 

jsem někde na nějaké akci, někde se potkávám s těma lidma, je to festival nebo něco 
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podobného, tak je fajn tam něco mít, protože ty lidi to vlastně i chtěj a je tam i nějaká 

poptávka a současně jsem to vždycky bral jako nějaký symbol podpory. Je to vlastně 

nejjednodušší forma, jak mě může člověk nějakým přímým způsobem podpořit. A když mě 

podpořit chce a současně za to fyzicky něco dostane. Že to není jako: “tady máš peníze, 

vem si to,” ale současně za to dostane i něco, co už má u sebe. Takhle nad tím já asi 

přemýšlím.  

 

M: Jasně. Takže jestli to chápu správně, ty vlastně natáčíš videa pro lidi, kteří se na 

to dívají v podstatě zadarmo, ty jim předáváš nějaký kontent a takhle oni můžou 

podpořit tvoji tvorbu, něco jako když si na tebe někdo koupí lístek do divadla. 

L: Ano. Je to forma podpory, protože když mě lidi chtějí podpořit, tak merch je asi 

nejjednodušší cesta. 

 

M: A jakým způsobem ty ten merch komunikuješ? 

L: Já to asi dělám špatně. Dělám to náhodně. Jednou za čas, když je zrovna vhodná chvíle, 

že se to i hodí, občas to k tomu i tak hezky vplyne, třeba mám ve videu pasáž, kde chci 

udělat nějaký vtípek na nějaké vizáži člověka, nebo jsem dokonce dělal v jednom videu že 

jsem dělal vtípek “reklamní break”, tak co udělám? Tak to tam vložím, protože takhle mě 

to už ani neštve, protože je to součást toho videa, ale současně dokážu předat i tady tohle. 

Ale jinak průběžný promo moc neumím. Jednou za čas to připomenu, občas nasdílím 

nějakou fotku někoho, kdo si ten merch koupil. Přijde mi hezké to ukázat, že i tomu 

člověku konkretně udělám radost, to občas dělám. Jinak to průběžný promo neumím. Co si 

ale myslím, že se povedlo, bylo to, co jsem udělal při tom, když jsme loni na podzim 

pouštěli ven moji zatím poslední kolekci. Tehdá jsem nad tím tahkle přemejšlel. Ty lidi 

nesledujou mě kvůli jako mně, ale víc kvůli obsahu. Ty lidi zajímá víc ten obsah, já jsem 

říkal, že pokud máme něco dělat a dávat ven, tak by to podle mě mělo mít nějakou 

přidanou hodnotu, něco navíc. Tak já jsem udělal to, že jsme vymysleli, že jsme ten merch 

spustili, řekli jsme, že je k prodeji, ale ty stránky, na kterých se ten merch nacházel, byly 

zaheslovaný. Bylo tam prostě heslo. Ve stejný okamžik jsem vydal video, kde jsem přesně 

řekl: “o čem je částečně moje tvorba? O tom že se vás snažím nabádat k ověřování 

informací, k hledání informací, k tomu, že když něco nevíte, tak se na to běžte zeptat,” 
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protože to se poslední dobou taky snažím dělat, že se nebavím s přímýma lidma, co jsou 

zapojený do té problematiky, kterou řeším, tak jsem se snažil: “Ptejte se, hledejte,” a tak 

dál. Řekl jsem, že to heslo se skládá ze 3 částí, dal jsem jim k tomu instrukce, jedna bylo 

jméno novináře, co se mnou někdy někde dělal rozhovor, já jsem jim řekl přesné datum, 

jak to najít, takže jim stačilo to jen zadat do Googlu a stejně to byl problém pro spoustu z 

lidí, hodit to do googlu, pak tam bylo číslo nějaký znak – heslo, když to vygooglili, tak se k 

tomu dostali. Jednak viděli, jak ten merch vypadá a pak jsme vymysleli, že prvních 200 lidí 

ode mě dostane vyloženě certifikát mnou podepsaný o tom, že si umí hledat informace, že 

si ověřují informace. Dal jsem jim k tomu ten příběh o tom, že význam toho celého trička a 

celé té kolekce je to, že mi nejsou lhostejný zdroje, nejsou mi lhostejný informace a 

hledání si informací kolem sebe a to tehdá fungovalo a to mělo obrovský úspěch, mnohem 

větší, než jsem očekával. Já se snažím o těch věcech přemýšlet s přidanou hodnotou a aby 

to mělo něco navíc, protože když to budou mít lidi lusknutím prstu a myslím si, že když 

mezi tim bude nějaká cesta, tak i pro ně to bude mít větší hodnotu a i oni v tom budou cítit 

něco víc. Takhle jsem se nad tím snažil přemýšlet. 

 

M: To se mi hrozně líbí tenhle nápad. Proto tam máš i vykřičník a otazník? 

L: Přesně tak. Hledali jsme nějakou jednoduchou symboliku. 

 

M: A tu grafiku sis dělal sám nebo s někým? 

L: Nene, to mi dělal můj přítel, který je grafik. S tím mi pomáhal on, tyhle věci nechávám 

na něm, on je na to šikovnější. 

 

M. Jak konkrétně naceňuješ svoje výrobky? Co do toho zahrnuješ, máš tam nějakou 

výrobní cenu? 

L: Takhle, tu cenu si můžeme jednoduše rozložit. Ještě je důležité říct, že ten merch 

nedělám sám, ale spravuje mi ho firma, děláme to pod Realgeekem, což je největší česká 

merchandise stránka. Mají pod sebou nejvíc českých onlinových tvůrců. Všechny 

organizační věci mi řeši oni. Pod tou cenou je hodnota materiálu, hodnota výroby té 

výšivky, skladování, doprava, pokud je to ze zahraničí, což většinou ze zahraničí alespoň 
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částečně je. Já když jsem trval na tom, že chci, aby ty věci byly vyráběny alespoň v rámci 

Evropské unie, i když ona už to není teď Evropská unie, myslím, že ty trička a mikiny jsou 

z Anglie, alespoň v rámci Evropy. Některé ty složitější věci vím, že jsou občas i z 

Asijských zemí, tak tam je k tomu i nějaké clo, doprava atd. To je veliká část ceny toho 

merche. Pak tam z toho něco zbyde, a to máme úmluvu, že si to děláme mezi mnou a tou 

firmou. Ta cena je pak hodně o debatě ještě s nimi, ale vždycky jsem se snažil, aby to 

nebyl úplně ústřel. I když oni ty merche jsou vždycky drahý. A je to částečně z toho 

důvodu, že je to nějaká podpora tomu tvůrci a je tam v tom i to, že člověk platí víc za ten 

brand, než za hodnotu toho výrobku samotnýho. Ale snažím se, takový to, že by mi už 

nepřišlo úplně dobrý mít mikinu za 1000,-, to jsem nikdy nechtěl a ani teď nemáme, 

myslím, že je za nějakých 900,- tuším. Tričko bych nikdy nechtěl nad 400, to už by mi 

přišlo moc, to jsou moje hranice v hlavě, nad kterou bych tu cenu nechtěl a za který bych 

radši, kdyby byla dražší výroba nebo něco takovýho, tak bych raději chtěl popravdě 

snižoval svoji provizi, aby ten výslednej produkt nebyl úplně mimo. 

 

M: Paráda. A ještě se zeptám, Realgeek ti zprostředkovává výrobu? 

L: Oni zajišťují výrobu, mají na starost kompletní distribuci, skladové služby, zákaznický 

servis, veškeré další právní náležitosti, mají v Praze kamennou pobočku plus fungujou v 

tom, že když se jedná o nějaký větší festival, tak jsou většinou na místě a to je za mě asi 

největší výhoda. V tuhle chvíli se totiž nemusím starat o nic kromě nějaký propagace a 

samozřejmě nějaké komunikace na nějaké té výrobní stránce, protože chci, aby to mělo 

nějaký standardy, které já od toho očekávám. 

 

M: Plánujete teďkonc na léto nějaké festivaly? 

L: Léto ne, podzim snad. 

 

M: Takže budete pak normálně fungovat? 

L: Doufejme. 
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M: Chtěla bych se tě zeptat, chystáš nějakou další kolekci? Chystáš se ten merch 

nějak rozšiřovat? 

L: Jo, bude to lehoučké rozšíření. Na podzim něco chci. Zatím to směřuje k nějakému 

trochu novinovému stylu, budu chtít nějaké drobné texty, možná i nějakou kompozici, ať si 

k tomu mohu dát nějakou přidanou hodnotu. A budem rozšiřovat, asi budu dělat plátěnky, 

protože je poslední dobou sám rád nosim. Myslím si, že je důležitý pro merch konkrétně, 

aby to bylo něco, co odráží trochu toho člověk a mělo to z toho jeho osobnost a poslední 

dobou nosím plátěnky hodně pokud zrovna netahám moc věcí. To je možná ten krok, to 

něco, co by mohlo být zajímavý, být trochu jiný a třeba se těm lidem líbit. 

 

M: A co chystáš do budoucna ty? 

L: Já? 

M: Ano, ve tvém směru, co děláš. 

L: V nejbližších letech chci prohlubovat to, co dělám teď. Pokračovat v tvé tvorbě na 

hranici zábavy a informovanosti. Mám teď rozpřipravováno, že bych se rád pustil do 

takové série videí, pro které mám pracovní název: “věci, které člověk potřebuje k životu, 

ale nikdo mu je nikdy pořádně nevysvětil,” takže chci shrnout všechny věci okolo 

daňového systému a co vlastně člověk musí najednou platit a řešit. Já jsem v 18 lítal po 

úřadech a zařizoval si živnostenský list. Hledání práce, úřad práce, že se tam člověk musí 

nahlásit, když nepracuje ani nestuduje atd. To je moje motivace do budoucna, série 

užitečných videí. Spravuju podcast s českým rozhlasem, moderuju, chci určitě pokračovat 

v tom nějakým způsobem, pár let zůstat v téhle bázi a pak se uvidí. Nejsme asi člověk, co 

by u toho chtěl zůstat na vždy, mě láká ten klasickej mediální svět a to co teď dělám je 

vlastně žurnalistika, jenom si to dělám na vlastním poli, takže jednoho dne to třeba přijde. 

Teď to ale ještě necítím, teď to nejlepší, co můžu dělat, bude okřídlený, filosofický a 

možná lehce egoistický. Ale myslím, že to nejlepší, co můžu teď udělat, čím budu 

neprospěšnější pro společnost bude to, co dělám teď. Takže snažit se to dělat ještě líp. 

Pravidelněji, s větší rešerší, hezčejc obrazově nebo nějakou formou, zpracovávat klidně 

složitější témata. Posouvat se v tomhle takhle. Pořád to potřebuju. Nemůžu se zaseknout na 

místě, mě by to hrozně štvalo, že bych dělal pořád dokola to stejný. Skáču i kolem těch 
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videí tématicky. Takže budu potřebovat dělat něco jinýho každou chvilku. Kam mě to 

zavane za pár let uvidíme, ale za ty 2 roky zůstanu v něčem takovým. 

 

M: Paráda. Tohle je ode mě všechno. 

L: Snad to bylo co k čemu! 
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Příloha č. 7: Online hloubkový dotazník přes Google Forms, který vyplňovala 

respondentka influencerka @jsem_vevztahu. 

Datum realizace dotazníku: 20. 7. 2021 
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