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Abstrakt
Název:

Sociální síť Instagram vybraných basketbalových klubů

Cíle:

Hlavním cíle této bakalářské práce je sestavení doporučení pro zlepšení
komunikace a obsahu na Instagramu u vybraných českých profesionálních
basketbalových klubů. Veškerá vypracovaná doporučení by poté mohla
pomoci nejen těmto basketbalovým klubům, ale také ostatním sportovním
spolkům.

Metody:

V této práci je využita metoda kvantitativního a kvalitativního výzkumu
dat. V první fázi je použita kvantitativní metoda v podobě analýzy
instagramových účtů čtyř vybraných basketbalových klubů. Poté následuje
kvalitativní metoda, která je provedena pomocí Focus group s osmi
basketbalovými fanoušky, kteří byli vybráni kluby na základě stanovených
kritérií.

Výsledky:

Z provedených analýz vyplývá, že basketbalové kluby působící ve stejné
soutěži NBL nejsou v rámci sociální sítě Instagram na stejné úrovni,
přičemž rozdíly mezi nimi jsou značné. Výsledkem je fakt, že 2 ze 4 klubů
vedou instagramový účet na vysoké úrovni. V druhém případě se jedná
o nedostatečnou

komunikaci

s fanoušky,

konzistenci

a

potažmo

rozmanitost obsahu. Lze konstatovat, že úspěch na Instagramu je
podmíněn znalostmi a 100% péčí ze strany správce instagramového účtu.
Klíčová slova: marketing, Instagram, basketbal, NBL, komunikace, doporučení

Abstract
Title:

Instagram of selected basketball teams

Objectives:

The aim of this thesis is to make the recommedation for selected czech
profesional

basketball

teams.

The

recommendation

will

cover

communication and Instagram content. Then all the recommendations will
help both basketball teams and other sports associations.
Methods:

In this bachelor thesis the method of quantitative and qualitative data
research is used. In the first stage, a quantitative method is used in the form
of analysis of Instagram accounts of four selected basketball teams. This is
followed by a qualitative method which is conducted using a focus group
with eight basketball fans who were selected by the teams based on set
criteria.

Results:

The analyses conducted show that basketball teams acting in the same
NBL competition are not on the same level within the Instagram social
network and there are significant differences between them. As a result,
2 out of 4 clubs maintain a high-level Instagram account. In the second
case, there is a lack of communication with fans, consistency
and consequently diversity of content. It can be concluded that success
on Instagram is dependent on knowledge and 100% care on the part of the
administrator.

Keywords:

marketing, Instagram, basketball, communication, recommendation
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1 ÚVOD
Dnešní společnost má v rukou dva mocné nástroje, které mohou mít obrovský vliv
na lidské životy. Jedná se o sport a sociální sítě. A jelikož se nacházíme v době, kdy se
svět nechce ani na vteřinku zastavit, sport i sociální sítě mohou pro lidstvo představovat
alespoň chvilkový únik od reality. Každý den kolem sebe můžeme vidět děti, mladé
i starší lidi, kteří se sluchátky v uších pobíhají po městě pravděpodobně s cílem udržet se
fit. Nebo naopak lze v dnešní době sledovat také populaci sedící v tramvaji s pohledem
připoutaným k mobilnímu telefonu.
Ať už se jedná o sport nebo o sociální sítě, u obou můžeme zaznamenat určitý vývoj.
V historii byl sport nesporně jedním z klíčových faktorů při utváření národních kultur.
Přičemž jednotlivé sporty vznikaly na různých místech a za různými účely.
Prostřednictvím sportu lidé mohou posilovat nejen fyzickou zdatnost, ale také psychické
zdraví. Již od útlého věku se skrze sport učíme týmové spolupráci, respektu, fair play
a v neposlední řadě nám napomáhá k formování charakteru a ke tvorbě budoucího
životního stylu. Basketbal tomu není výjimkou.
Basketbal je hra plná dynamiky, rychlosti, týmové spolupráce a jednoznačně také napětí
a překvapení, které vznikají v posledních minutách zápasu. Krása basketbalu oplývá
celým světem a nemluvíme pouze o zápasech, ale i o samotných fanoušcích, kteří se
podílí na výjimečné atmosféře a představují tedy nenahraditelnou složku. A díky digitální
éře jsou všechny tyto momenty zachyceny a sdíleny prostřednictvím sociálních sítí včetně
Instagramu.
Instagram je sociální síť, která je rozšířená především mezi uživateli generace Z. To však
neznamená, že na této aplikaci nejsou aktivní i lidé staršího věku. Hlavním důvodem,
proč lidé používají sociální sítě potažmo Instagram je komunikace, tedy vytváření
a udržování vztahů. Přetransformujeme-li se rovnou do sportovního odvětví, Instagram
je skvělá sociální síť, která uživatelům může poskytnou důležité informace a současně
i pobavit.
I ve sportovním prostředí je tedy důležité, aby správci jednotlivých sociálních sítí
využívali sílu této platformy efektivně, jelikož to v budoucnu může přinést řadu přínosů.
Pokud se tedy jedná o sportovní kluby, po prvořadém cíli být co nejúspěšnější a podávat
na palubovkách co nejlepší výkony, se tyčí několik dalších a mezi nimi je i spokojenost
fanoušků. Sportovní kluby mohou prostřednictvím profilu na Instagramu komunikovat se
9

svou cílovou skupinou a následně vytvářet co největší členskou i fanouškovskou
základnu. Komunikace se tedy jeví jako jeden z klíčových faktorů pro celkový úspěch
klubu.
Takováto velká základna může vedle úspěšnosti týmu působit jako indikátor goodwillu
basketbalových

klubů,

které

je

důležité

pro

obchodní

partnery.

Vytvoření

reprezentativního profilu na Instagramu vede jednak ke spokojenosti fanoušků a současně
i k větší pravděpodobnosti získání nových sponzorů, což je pro mnoho klubů zásadní.
V České republice je desítek tisíc fanoušků českého basketbalu, a i přesto některé účty
nedosahují ani na tisíc sledujících. Přičemž celkový počet odběratelů může záviset jak
na úspěšnosti klubu, tak na vedení instagramového účtu. Propagace sportovního týmu
nemusí být tedy zas tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vše začíná
u správce účtu. Pro úspěšný profil a obsah na Instagramu je nezbytné, aby se v této
aplikaci manažer sociálních sítí orientoval a měl alespoň základní znalost práce
s grafikou. Jako při prvním setkání, tak i v tomto případě je nutné udělat dobrý první
dojem. Proto je zapotřebí i sladěnost feedu, která je v některých případech opomíjena.
Pro získávání nových sledujících však může hrát důležitou roli, ne-li klíčovou.
Bakalářská práce se zaměřuje na sociální síť Instagram, neboť je dle autorky práce
popularita této platformy na vzestupu a je možné, že v následujících letech bude
na internetu vládnout. Z tohoto důvodu se jeví jako žádoucí zhodnocení správy, obsahu
a engagementu na Instagramu u vybraných basketbalových klubů. Lze říct, že tato
platforma již neslouží pouze pro osobní využití, ale působí jako jeden z marketingových
nástrojů a po této platformě sahají jak malé, tak globální podniky. Instagram včetně
dalších sociálních sítí jsou velkým byznysem, na kterých se obchoduje především
pozornost jednotlivých cílových skupin.
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2 CÍLE
Hlavním cíle této bakalářské práce je sestavení doporučení pro zlepšení komunikace
a obsahu na Instagramu u vybraných českých profesionálních basketbalových klubů.
Veškerá vypracovaná doporučení by poté mohla pomoci nejen těmto basketbalovým
klubům, ale také ostatním sportovním spolkům.
Dílčí úkoly bakalářské práce:
•

Studium domácí i zahraniční literatury týkající se marketingu, sociálních sítí,
Instagramu a následné vypracování teoretických východisek.

•

Představení basketbalových klubů Basket Brno, ERA Basketball Nymburk, Královští
Sokoli Hradec Králové a BC GEOSAN Kolín.

•

Výběr vhodných metod pro zhodnocení správy instagramových účtů. Charakteristika
ohniskové skupiny a analýzy Instagramu vybraných basketbalových klubů.

•

Vytvoření seznamu kritérií pro analýzu Instagramu.

•

Provedení analýzy Instagramu vybraných basketbalových klubů.

•

Vytvoření systému kódování pro příspěvky, stories a následné překódování a
zpracování získaných dat pomocí Tabulek Google a statistických funkcí Suma,
Průměr, Countif.

•

Zhodnocení a interpretace zjištěných výsledků prostřednictvím vytvořených tabulek
a spojnicových, pruhových a sloupcových grafů.

•

Provedení operacionalizace otázek pro ohniskovou skupinu a zajištění jejich validity
za pomoci hlavního vedoucího této bakalářské práce.

•

Vytvoření seznamu kritérií pro výběr fanoušků za pomoci hlavního vedoucího této
bakalářské práce.

•

Uskutečnění ohniskové skupiny s vybranými fanoušky jednotlivých klubů.

•

Převedení dat ze záznamu do textové podoby v textovém procesoru Microsoft Word.

•

Porovnání získaných dat z analýzy instagramových účtů a ohniskové metody
s teoretickou částí.

•

Vytvoření doporučení pro zlepšení komunikace a obsahu na Instagramu pro
jednotlivé basketbalové kluby.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1 Marketing
Zkuste si na chvíli představit, že vezmete několik marketérů, posadíte je zpátky
do třídních lavic a položíte jim prostou otázku: „Co je to marketing?“. Je velmi
pravděpodobné, že by Vám každý odpověděl jiným způsobem, a i přesto by měli všichni
pravdu. A právě v tom tkví krása marketingu – široká škála aktivit, která překračuje
do každodenního života každého z nás. Mnoho věhlasných autorů mělo společný cíl a tím
bylo definování a potažmo pochopení marketingu.
V takovém případě se hodí zmínění jasně vystihující definice od autora, kterého si váží
celý ekonomický svět a v marketingovém oboru se řadí ke špičce. Řeč je o Philipu
Kotlerovi. Společně s jeho kolegy se v knize Principy marketingu snaží vyvrátit mylnou
představu o marketingu, který by fungoval pouze na bázi reklamy a následného prodeje.
Marketing definují jako společenský a manažerský proces, který odhaluje potřeby a přání
zákazníků, přičemž samotní zákazníci jsou aktivně do značky zapojováni. Obsahem
procesu je také budování hodnot, loajality a pevných vztahů se zákazníky. V poslední fázi
celého procesu, tedy při směně výrobků či služeb, jak spotřebitelé, tak společnosti
dosahují toho, oč celou dobu usilovali (Kotler et al. 2020, s. 5-7).
Dále upozorňují, že úspěšnost firmy je podmíněna správně fungujícím marketingem. Síla
marketingu je hmatatelná např. u společnosti Coca-Cola, která má na svém trhu
dvojnásobně větší podíl než její konkurent Pepsi. Bezpochyby je to taktéž zásluhou
marketingových nástrojů. Jedním z nich je např. dobře zvolené motto „Taste
the Feeling“, který je v každé jejich reklamě jedinečně vyobrazen (Kotler et al. 2020,
s. 6).
3.1.1 Marketing ve sportovním prostředí
Na sportovním marketingu nikdy nezáleželo více než dnes. Ať už se jedná o samotné
basketbalové týmy nebo realizační tým včetně marketingového oddělení, konkurence
je tvrdší než kdy jindy.
Soutěž o upoutání pozornosti zákazníků a potažmo diváků je v poslední době stále více
znatelná, a tudíž je důležité mít promyšlenou a správně zvolenou marketingovou strategii.
Sportovní marketing má mnoho nástrojů, kterými může klubům pomoci navázat nové
kontakty se sponzory, vybudovat perspektivní značku, udržet si své současné zákazníky
12

či rozšířit členskou základnu. Pravdou je, že i přes veškeré přátelské vztahy
na sportovních palubovkách je sportovní průmysl stále byznysem a vyhrává pouze ten
nejlepší.
I v tomto případě je známo hned několik definic sportovního marketingu. Mezi významné
osobnosti patří např. B. J. Mullin, S. Hardy a W. A. Sutton, kteří jako základní kámen
sportovního marketingu vidí potřeby a přání zákazníků. Sportovní marketing musí tedy
obsáhnout veškeré aktivity, které směřují na uspokojení sportovních spotřebitelů
prostřednictvím směny (Mullin, Hardy, Sutton, 2014).
Na stejném základě také staví E. C. Schwarz a J. D. Hunter, jejichž definice vysvětluje
sportovní marketing jako souhrn aktivit, které dokážou zapojit potenciální spotřebitele
na základě sportovních služeb a produktů uspokojující jejich přání (Schwarz, Hunter,
2017).
V tomto ohledu lze říct, že sportovní marketing je chápán především jako nástroj, který
je orientován na uspokojení potřeb současných i potenciálních zákazníků, a tudíž se klade
důraz na podchycení jejich přání.
Proces, kdy dochází ke zdokonalování veškerých aktivit vedoucí k uspokojování potřeb
spotřebitelů zmiňují dále B. G. Pitts a D. K. Stotlar. Tito autoři zároveň doplňují zájmy
samotného podniku, které u výše zmíněních definic chybí.
Sportovní marketing definují jako: „Proces navrhování a zdokonalování činností pro
výrobu, oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly
potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ (Pitts, Stotlar, 2002).
Z těchto definic jasně vyplývá, že je nutné přemýšlet jako samotný zákazník a vědět, jaká
jsou jeho očekávání. Spotřebitelé jsou nepostradatelnou součástí sportovního prostředí,
bez kterých by nebylo možné uskutečnit jakékoliv aktivity.
Jak by vypadal zápas, kdyby byly tribuny prázdné? Nač by se vyráběly basketbalové boty
dle ikonických hráčů, kdyby je nikdo nenosil? Jasným prostředníkem, který informuje
a buduje pevnější vztahy mezi spotřebiteli a sportovními podniky je marketing, a právě
i díky němu nedochází k tomu, že by se z hlediště neozývalo hlasité skandování nebo
že by basketbalové boty ležely ladem.
Pro potřeby této bakalářské práce je tedy nutné převzít výše zmíněné informace a pouze
je přetransformovat do digitální podoby. Vesměs se jedná o stejný proces, jen je nezbytné
13

mít na paměti, že on-line marketing, respektive marketing na sociálních sítích, dokáže
zasáhnout prakticky celý svět, přičemž informace se zde šíří bleskovou rychlostí
a vymoženosti jdou neustále kupředu. Tudíž nelze říct, že se jedná o konstantní prostředí.
Marketingový specialista však tuto skutečnost může otočit ve svůj prospěch. Dokáže-li
využít příležitosti sociálních sítí, prolnout jednotlivé nástroje a zároveň tím uspokojit své
zákazníky, pravděpodobně bude mít vyhráno. Pro správné pochopení je však nezbytné
začít od začátku, tedy od sociálních sítí, které jsou vysvětleny v následující kapitole.

3.2 Sociální sítě
Po dlouhá staletí se lidé začleňují do společnosti a s postupem času a vznikem internetu,
byla socializace umožněna i prostřednictvím online služeb. V tomto ohledu můžeme vidět
unikátnost současné doby, která nám dává nespočet příležitostí, jak navazovat nové
vztahy, sdílet své zkušenosti, vzpomínky a vytvářet tak síť, která by jinak vůbec
nevznikla.
Sociální sítě, jinými slovy společenské sítě či komunita, představují virtuální prostor,
ve kterém dochází k propojení lidí. Hned na úvod je důležité zmínit, že sociální sítě nelze
zaměňovat s pojmem sociální média, jelikož podmnožinou sociálních médií jsou právě
sociální sítě (Janouch 2010, s. 223).
V knize Electronic Comerce 2018 jsou sociální sítě definovány jako společenský útvar,
jehož hlavní složkou jsou tzv. uzly. Tyto uzly ztělesňují jednotlivce a podniky, mezi nimiž
existují určité vazby. Může se jednat o ekonomické či politické vztahy, stejné postoje
nebo jednoduše o přátelství a rodinu (Turban et al. 2018, s. 18).
Analýzou sociálních sítí se zabývají také Mehmet Kava a Reda Alhajj, autoři knihy
Influence and Behavior Analysis in Social Networks and Social Media, kteří definují
sociální sítě následujícím způsobem: „Sociální sítě (SN) jsou definovány jako skupina
internetových aplikací, které staví na ideologických a technologických základech Webu
2.0 a která umožňuje vytváření a výměnu obsahu generovaného uživateli“ (Kaya, Alhajj
2019, s. 59).
V současné době jsou tedy sociální sítě nedílnou součástí digitálního ekosystému a jejich
síla spočívá především v schopnosti udržovat lidi v blízkém kontaktu, ať už jsou
kdekoliv. Zároveň představují nástroj, který uživatelé mohou využívat k prezentování
sebe i svých podniků. Tudíž je důležité mít na paměti, že sociální síť je takové prostředí,
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ve kterém dochází k neustálé interakci mezi lidmi, v případě této bakalářské práce mezi
basketbalovými kluby a fanoušky.
V rámci marketingové strategie se bude jevit klíčová jak tvorba obsahu, a tedy podnětů
k reakcím od fanoušků, tak samotná aktivita a odezva basketbalových klubů
na komentáře, dotazy nebo zprávy. Dobře vedená správa sociálních sítí poté může zajistit
klubům značné přínosy.
3.2.1 Rozdělení sociálních sítí
Segmentace sociálních sítí vlivem jejich rozmanitosti není zcela jednoznačná
a v dostupných literaturách autoři uvádí různé způsoby členění. Pro účely této bakalářské
práce byla vybrána dvě rozdělení.
Viktor Janouch (2010) ve své knize Internetový marketing uvádí členění sociálních sítí
do tří skupin. V prvním případě se jedná o osobní síť, která je mezi uživateli
nejrozšířenější. Podstatou tohoto typu je především zábava. Lidé zde mohou sdílet své
zážitky formou fotografií a videí, komunikovat s ostatními uživateli a vyhledávat nové
příležitosti (Janouch 2010, s. 223-224). Do této skupiny spadá sociální síť Instagram,
která bude v následujících kapitolách analyzována.
Naproti tomu stojí zájmové a profesní síť. V rámci profesní sociální sítě lidé investují
svůj čas do navazování spojení se značkami či lidmi z nejrůznějších oborů s cílem uspět
na pracovním trhu (Janouch 2010, s. 223-224). Do této kategorie se řadí největší a
nejznámější profesní síť LinkedIn.
Druhé rozdělení sociálních sítí je založeno na základě jejich využití. Touto problematikou
se zabývala Laura Wong, jejíž doménou je strategie pro sociální sítě. Laura Wong (2021)
pro sociální sítě vytvořila 9 kategorií, jmenovitě se jedná o:
•

video platformy a formáty na sociálních sítích (Instagram stories, Reels,
Youtube, TikTok);

•

živé přenosy na sociálních sítích (Instagram Live Rooms, Youtube, TikTok);

•

platformy a funkce sociálních médií s možností nakupování (Instagram Shops,
Pinterest Product Pins, Facebook Shops);

•

inspirativní platformy na sociálních sítích (Instagram, Pinterest, Youtube);

•

mizící formáty obsahu (Instagram stories, Snapchat);
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•

sociální audio platformy a formáty (Spotify, Twitter Spaces);

•

diskusní fóra (Reddit, Quora);

•

obchodní platformy na sociálních sítích (LinkedIn, Twitter);

•

uzavřené/soukromé komunitní platformy na sociálních sítích (Facebookové
skupiny, Slack) (Wong, 2021).

V rámci tohoto rozdělení Instagram spadá do 4 kategorií (Wong 2021). Lze říct,
že i v digitálním prostředí platí, že nic neprodává lépe než emoce. Nemá-li fotografie
schopnost upoutat pozornost a vyvolat zájem prozkoumat více příspěvků, nastupuje
v tomto případě první kategorie, tedy video platformy. Pokud se podaří vytvořit zábavný,
inspirativní a zároveň i vzdělávací videoobsah, je velká pravděpodobnost, že uživatel při
scrollování toto video nepřehlédne, a tudíž se povědomí o značce či produktu značně
zvýší.
Další nástroj, po kterém organizace může sáhnout v rámci Instagramu je živé vysílání,
které v covidové době nabíralo na obrátkách. Díky živému obsahu lze dosáhnout daleko
větší interakce než s předtočenými videi. Tento fakt nám dokazují videa Facebook Live,
která dosahují až 6x více interakcí, než dopředu nahraná, sestřihaná a upravená videa
(McLachlan, 2020b).
Instagram slouží také jako prostředek nákupu a prodeje. Tento typ lze propojit s předchozí
variantou a toto spojení se označuje termínem Live Shopping. Prostřednictvím tohoto
nástroje lze nabízet produkty, vzdělávat své publikum, sdílet doporučení a mnoho dalšího
(McLachlan, 2020a).
Lidé také rádi objevují nové věci a inspirativní platformy jsou pro ně jako dělané. Jejich
cesta k nalezené nového příspěvku může být ulehčena použitím hashtagů, označení
polohy či uživatelů (Wong 2021).
Ve shrnutí lze říct, že videa bez větších pochyb dokážou daleko lépe vyvolat v lidech
emoce vlivem pohybu a zvuku, které u statického protějšku chybí. Pokud fanoušek měl
v posledních minutách vyrovnaného zápasu husí kůži, je dosti pravděpodobné,
že vzrušení pocítí i při zhlédnutí daného videa a následně příspěvek zašle do své
basketbalové komunity.
V rámci živého vysílání by fanoušci jednotlivých basketbalových klubů dostali
jedinečnou příležitost, jak být v přímé interakci s hráči skrze komentáře. V tomto
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momentě je však důležité znát velikost fanouškovské základny, její očekávání a zda by
tuto formu opravdu ocenila.
3.2.2 Uživatelé na sociálních sítích v České republice
Pro vytvoření obsahu, který bude šitý na míru ať už samotným basketbalovým fanouškům
nebo uživatelům, kteří chodí na sociální sítě s cílem pobavení, vzdělávání nebo
prokrastinace, je zásadní znalost tohoto digitálního prostředí. Jinými slovy je důležité
vědět, co všechno mohou sociální sítě nabídnout, jaké vlivy sebou přináší a v opačném
případě, co sledující chtějí vidět.
Jakýmsi mínusem sociálních sítí může být pocit vnitřního neklidu, který doprovází řadu
uživatelů při aktivitách na sociálních sítích. Tato problematika byla rozebírána
na několika diskusí, které byly realizovány v rámci školení Jak na sítě. Hlavním úkolem
bylo porovnání emocí, které lidé pociťovali při čtení zcela totožného obsahu na svém
mobilním zařízení a poté prostřednictvím tištěného zpravodajství. Po několika kurzech se
došlo k závěru, že drtivá většina zúčastněných měla pocity znepokojení při používání
mobilního telefonu, a to zcela z jednoduchého důvodu, tedy že čas věnovaný
internetovému světu mohl být využit jinak a především efektivněji (Losekoot,
Vyhnánková 2019, s. 31-43).
Další rezonující záležitostí byl obsah, který se respondentům v mnoha případech jeví jako
nekonečný. Přičemž tu ještě působí notifikace z jiných aplikací, které pokouší jejich
soustředěnost. Při selektovaném čtení je tak jednoduché přehlédnout mnohdy
i podstatnou věc. V této souvislosti je vhodné podotknout, že v zájmu uživatelů není čtení
celého textu, nýbrž zachycení klíčových slov či hlavní myšlenky (Losekoot, Vyhnánková
2019, s. 31-43).
Koukneme-li se na tuto skupinu uživatelů z hlediska čísel, dle dat Českého statistického
úřadu zjistíme, že v České republice v roce 2021 sociální sítě používalo 4,9 milionů osob,
přičemž výzkumným souborem byla populace starší 16 let. Srovnáme-li mezi sebou
poslední tři zkoumané roky, v roce 2020 používalo sociální sítě 53,8 % osob 16+, což je
o 0,2 % méně než v předcházejícím roce a o 2,5 % méně než v roce nadcházejícím (Český
statistický úřad, 2021).
Silnějšími uživateli sociálních sítí jsou mladí lidé. Věková skupina 16–24 let dosahuje
téměř 100 %, konkrétně 95,4 %. Z pohledu genderu jsou na sociálních sítí o 3,6 %
aktivnější ženy (58 %). Největší nárůst byl zaznamenám v roce 2021 ve věkové skupině
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45–54 let a 55–64 let, kdy se jednalo o 3,8% a 6,1% zvýšení počtu osob používající
sociální sítě v porovnání s rokem 2020. Další zvýšení lze pozorovat u osob
s vysokoškolským vzděláním. V současné době tato skupina zároveň představuje
majoritu v používání sociálních sítí. Zde se však musí upozornit, že se jedná o osoby
ve věku 25–64 let (Český statistický úřad, 2021).
Další výsledky nám poskytuje také AMI Digital index, který sbíral data v květnu 2021
a jeho cílovou skupinou byly osoby 15+. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že 76 % uživatelů
jsou denně aktivní na sociálních sítích. I zde se potvrzuje, že největšími konzumenty
sociálních sítí jsou lidé spadající do nejmladší skupiny osob ve věku 15–29 let (Crha,
Marešová 2021).
Rok 2021 se oproti jeho předešlému roku o tolik nelišil. V obou období se průměrná denní
doba strávená na sociálních sítí pohybovala kolem 2,5 hodiny, přičemž zůstalo stejné
i % lidí, kteří strávili používáním sociálních sítí více jak 4 hodiny denně (16 %) nebo
do 30 min (18 %) (Crha, Marešová 2021).
Zaměříme-li se přímo na Instagram, síla této platformy neustále narůstá, a to znovu
především díky mladé generaci. Četnost uživatelů profilující se na Instagramu dosáhla
v lednu roku 2022 na 3,6 milionu. S tímto celkovým číslem se však stále řadí
za celosvětově známý Facebook a Youtube. I tak lze však hovořit jako o nejdynamičtější
síti, jelikož popularita je vskutku vysoká (Kemp 2022).
S přibýváním lidí aktivních na této sociální síti se jednoznačně pojí i zvyšující se
používání mobilních telefonů. Díky připojení WiFi nebo mobilních dat uživatel
Instagramu má možnost vědět o všem, co se kde děje, a zároveň může být virtuálně
s kýmkoliv. Tato realita však neplatí pro uživatele napříč všemi věkovými skupinami.
Lidé ve věku 15–44 let preferují přístup na sociální sítě prostřednictvím jejich mobilního
zařízení. V opačném případě, tedy 44 a více let, se uživatelé přiklání spíše k notebooku
(Crha, Marešová 2021; Česká tisková kancelář 2021).
K vytvoření skvělého obsahu či úspěšné marketingové kampani však nestačí znát pouze
tyto obecné statistiky. Každá organizace včetně basketbalových klubů by měla mít
přehled o cílové skupině, tedy o věkové kategorii, zájmech uživatelů a jejich času
stráveného na Instagramu.
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3.3 Instagram
Před 12 lety Instagram poprvé spatřil světlo digitálního světa a nyní se s ním denně
setkáváme. Může být součástí jak našeho osobního života, tak pracovního. Byl však
Instagram takovým, jakým je dnes? Odpověď si níže stručně popíšeme společně ještě
s vysvětlením fungování Instagramu, příspěvků, algoritmů, trendů, což je pro následnou
analýzu Instagramu jednotlivých basketbalových klubů nezbytné.
3.3.1 Vývoj Instagramu
Původním cílem v počátku této platformy nebylo vytvoření sociální sítě, která by
umožnila sdílet cokoliv a odkudkoliv, jak by se na první pohled mohlo zdát. Prvotní
myšlenka vývojářů Mika Kriegera a Kevina Systroma byla aplikace Burbn. Jak již název
lehce naznačuje, zakladatelé Instagramu se nechali inspirovat jemnou chutí bourbonu.
Elementární funkcí tehdejší sociální sítě bylo přihlašování, sdílení svých plánů a také již
dnes známé zveřejňování fotografií ze života uživatele. A jelikož si lidé zamilovali
možnost prezentovat svůj každodenní život ostatním skrze online aplikaci, Mike a Kevin
se rozhodli upustit od ostatních funkcí a zaměřili se na vývoj sociální sítě, jejíž základem
byly mobilní fotografie. Z tohoto konceptu se vyvinul nynější Instagram (Harrison,
2020).
Dne 6. října roku 2010 se poprvé Instagram objevil na mobilních obrazovkách, konkrétně
na dvaceti pěti tisíců displejích. Enormní rychlostí Instagram nabíral na popularitě
i na počtu členů, a to bez pomoci jakékoliv reklamy. S tímto faktem šel ruku v ruce také
vzestupný zájem investorů o tuto aplikaci. I známí giganti jménem Facebook a Twitter
věnovali velkou pozornost inovativní aplikaci té doby. První nabídka v hodnotě
500 milionů dolarů ze strany Twitteru byla v roce 2011 odmítnuta. V nadcházejícím roce
se však odpověď změnila a v dubnu roku 2012 došlo k akvizici Instagramu, který se
nakonec dostal pod křídla společnosti Facebook. Mark Zuckerberg zdvojnásobil původní
nabídku a učinil tak rozhodnutí za 1 miliardu dolarů v hotovosti a akciích (Harrison,
2020).
Není divu, že si Instagram získal až kolosální přízeň u svých fanoušků. Již od nepaměti
bylo zálibou plnění alb vyvolanými fotografiemi a jejich následné prohlížení
na rodinných oslavách. Celý tento proces se akorát přeměnil do online podoby. Lidé si
zvykli uchovávat své vzpomínky na Instagramu. A proč by ne? Je to rychlé, zdarma
a svým způsobem to může vidět dokonce celý svět.
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Se změnou vedení organizace proběhla také vizuální proměna. Ikona Instagramu se
v průběhu času výrazně změnila, ale základní symbol loga, tedy instantní fotoaparát, je
i nadále zachován.
Obrázek 1: Vývoj loga Instagram pro mobilní zařízení

Zdroj: Logos-world (2022) – vlastní zpracování

Jak lze výše vidět, z původního designu s retro nádechem se přes béžovo hnědý fotoaparát
logo proměnilo do minimalistického obrysu autentického obrazu kamery Polaroid.
Ačkoliv změna loga v roce 2016 vyvolala mezi uživateli značný rozruch a negativní
reakce, organizační tým Instagramu si stál za svým rozhodnutím. Cílem byla
jednoduchost, kterou ikona splnila (Stack, 2016).
3.3.2 Princip fungování Instagramu
Během svého působení na Webu 2.0 Instagram rozšířil pole své působnosti a přidal řadu
funkcí. V instagramovém prostředí však dochází neustále k proměnám, proto je důležité,
aby specialisté na tento marketing byli neustále v pozoru. Jelikož s každou nově přidanou
funkcí se správcům otevírá potenciální cesta ke zlepšení jejich dosahu, engagementu
a celkovému chodu marketingu. Přičemž je nezbytné podotknout, že jednotlivé funkce se
liší dle typu instagramového účtu.
Účet
Každý, kdo chce působit na této populární platformě musí nejprve začít se založením účtu
prostřednictvím mobilní aplikace nebo webu instagram.com. Hned na začátku je důležité
si rozmyslet, pro jaké účely bude Instagram využíván, jelikož existují 3 typy
instagramových účtů (Dreghorn, 2020).

20

Pro ty, kteří se na Instagramu chtějí především bavit, sdílet své každodenní zážitky
či komunikovat se svou rodinou a přáteli prostřednictvím Instagram Direct, je tu osobní
profil. Druhým typem je účet pro tvůrce, jehož využití ocení v první řadě influenceři nebo
celosvětově známé osobnosti. Pro organizace a podniky je nejlepší variantou třetí typ
zvaný firemní účet (Dreghorn, 2020).
Prvním krokem je tedy založení osobního účtu a jeho následné přepnutí na firemní či účet
pro tvůrce. Velkou výhodou oproti osobnímu účtu je možnost využití sekce Instagram
přehledy, která uživatelům poskytne statistiky o tom, jak se jim na této platformě daří
(Semerádová, Weinlich 2019, s. 107).
V rámci této bakalářské práce je stěžejní především firemní profil, neboť díky němu je
možná analýza instagramových úspěchů, a tedy lepší pochopení samotných fanoušků a
jejich přání.
3.3.3 Karty na Instagramu
Pokud uživatel otevře aplikaci Instagram, má možnost nahlédnout až do 5 karet, kdy
každá má svůj vlastní úkol. Jednotlivé karty jsou níže uvedeny a popsány.
Kanál
Hlavní propojení fanoušků s klubem je umožněno právě prostřednictvím kanálu, který
představuje digitální prostor pro sdílení fotografií a videí, a potažmo basketbalového dění.
Kanál, který je taktéž označován jako Instagram feed, soustřeďuje příspěvky, hashtagy,
které uživatel sleduje. Dále také obsah, který je Instagramem navrhován dle toho, na jaké
příspěvky uživatel reaguje pomocí to se mi líbí, komentáře, poté jaké účty sleduje či jak
je daný příspěvek obecně populární na Instagramu. V neposlední řadě jsou ve feedu
zveřejňovány také reklamy od firem, přičemž ty se uživatelům zobrazují dle jejich
aktivity na Facebooku, Instagramu a dalších aplikací nebo webů. Ve zkratce se tedy jedná
o hlavní stránku na Instagramu, která se zobrazí po otevření aplikace (Meta, 2022a).
Samotný uživatel má navíc možnost ovlivnit pořadí zveřejňovaných příspěvků pomocí
funkce Oblíbené. Pokud se basketbalový fanoušek rozhodne, že chce na svém kanále
vidět primárně příspěvky od svých klubů, v mobilní aplikaci si tyto účty přidá
do Oblíbených. Takovéto příspěvky se poté budou zobrazovat výše ve feedu a současně
budou označeny hvězdičkou. Funkce Oblíbené zároveň vytváří svůj vlastní kanál
příspěvků. Aby ho uživatel měl automaticky na hlavní stránce, musí si ho nastavit, tedy
překliknout z hlavního loga Instagram do Oblíbených. V tomto feedu jsou tudíž
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publikovány pouze příspěvky s tímto označením, přičemž je možné označit hvězdou
pouze 50 účtů (Meta, 2022a).
Vedle funkce Oblíbené stojí tzv. Sledování, což je další způsob pro organizování
příspěvků. V tomto případě se uživatelům zobrazují příspěvky od účtů, které sledují
akorát s tou změnou, že jsou příspěvky uspořádány na základě časové posloupnosti
(Mosseri, 2022).
Karta hledat a prozkoumat
Svatý grál Instagramu. I takto bychom mohli pojmenovat další místo plné příspěvků, tedy
kartu prozkoumat. Po kliknutí na ikonu této karty se uživateli objeví nespočet fotografií,
videí a reels, které jsou zde umístěné na základě Instagramu a jeho představ, co by se
uživateli mohlo líbit (Cooper, Sehl, 2021). Všechny tyto navrhované příspěvky jsou
podmíněny algoritmu, který je rozebrán v subkapitole 3.3.5 Algoritmus na Instagramu.
Pokud se profesionálnímu účtu podaří přijít na to, jak se dostat na kartu prozkoumat, může
to považovat za nemalé vítězství, jelikož se dostal do sbírky populárních obsahů
na Instagramu, které si může zobrazit v podstatě každý. Což v konečném výsledku
znamená, že tento prostor je skvělým nástrojem k vybudování komunity, propagování
nových produktů a celkově k nárůstu dosahu a zobrazení.
Na této kartě je však možnost i cíleného vyhledávání účtů, zvuků, příspěvků, označení
či hashtagů. Proces je velmi triviální, jedná se pouze o rozkliknutí karty hledat
a prozkoumat a následné zadání hledané věci v horní liště. Pro potvrzení vyhledávání je
nutné ještě kliknout na jednu z těchto možností: Nejlepší, Účty, Zvuk, Označení, Místa
(Meta, 2022e).
Reels
Speciálně pro reels byla vytvořena samostatná karta, která se nachází hned vedle karty
hledat a prozkoumat v dolní liště mobilní aplikace. V této sekci uživatel znovu nalézá
reels, které pro něho Instagram doporučil (Meta, 2022k).
Obchod
Další kartou v pořadí je tzv. Obchod, kde je jasné rozdělení uživatelů na zákazníky
a firmy. Instagram pro firmy vytvořil digitální katalog, do kterého mohou zařazovat své
produkty včetně ceny a popisu. Zveřejněné položky poté mohou sledovat jednotliví
zákaznici, přičemž si mimo jiné mohou také nastavit upozornění na vycházející řadu
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produktů, aby jim nic neuniklo. V případě nákupu jsou zákazníci po kliknutí na produkt
přesměrováni na web dané firmy, kde se celý proces dokončí (Meta, 2022g).
Profil
V pravém rohu aplikace je umístěna pátá, a tedy poslední karta zvaná profil. Tento profil
symbolizuje jakési album, do kterého uživatel vkládá fotografie, videa a informace o něm
samém. Součástí profilu je profilová fotografie, která by v případě profesionálního účtu
měla na první pohled vystihnout, kdo je a co dělá. Jinými slovy dle fotky by měl uživatel
jasně rozpoznat, o jakou značku se jedná, a tudíž je také doporučováno, aby vybraná
fotografie byla stejná pro všechny ostatní účty na dalších platformách. Hned vedle
profilové fotografie je uveden počet příspěvků, sledujících a sledovaných účtů, což může
také mnohé prozradit o daném účtu (Rabo, 2018; Meta, 2022j).
Další na řadě je jméno, které by si profesionální účet rozhodně neměl plést s jeho
uživatelským jménem, jelikož právě dle jeho jména si ho budou moct ostatní uživatelé
na Instagramu vyhledat. Je vhodné popřemýšlet o tom, zda do jména nevložit navíc jedno
klíčové slovo, které by pomohlo zvýšit dosah v rámci vyhledávání (Rabo, 2018).
Jako zásadní se dále jeví bio – životopis na Instagramu. V reálném životě se člověk snaží
vyšperkovat svůj životopis do puntíčku, aby byl na jeho základě přijat na určitou profesní
pozici. Stejná snaha by měla být také u popisu účtu na Instagramu.
V jednoduchosti je krása a u bia to platí dvojnásob. Na popis účtu je v biu vymezena
maximální délka o 150 znaků, přičemž cílem firemního účtu by nemělo být využití všech
těchto znaků, ale právě stručné, jasné a poutavé vyjádření osobnosti (Withrow, 2021).
Withrow (2021) dále uvádí několik bodů, které by měly být součástí bia:
•

ojedinělost;

•

relevantní hashtagy a emotikony;

•

adresa a kontaktní údaje;

•

web;

•

kategorii;

•

výzva k akci (Withrow, 2021).

Poslední bod v originálním znění Call to Action (CTA) by neměl chyběl jak v biu, tak
v každém zveřejněném příspěvku. Hlavním smyslem CTA je úspěšné navedení
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sledujících ze svého životopisu či příspěvku na konkrétní webovou stránku atd.
(Newberry, 2021).
Pokud uživatel navštíví daný profil, díky CTA bude přesně vědět, co má udělat.
Do klasických tlačítek CTA spadá zpráva, email a volat. Uživatel po kliknutí na jedno
z tlačítek bude okamžitě přesměrován do emailu, DM či na telefonní číslo. Jedná se tedy
o přímou, a především rychlou akci, kterou by bezpochyby měly firemní účty na svém
profilu mít, jelikož tyto jednoduchá tlačítka zvyšují interakci s jejich sledujícími
(Herman, 2018; Newberry 2021).
U těchto tlačítek však Instagram neskončil a v současné době nabízí také tlačítka
rezervovat, objednat jídlo a rezervovat nyní. V roce 2018 bylo dostupné také tlačítko
koupit si vstupenky. Momentálně však tato akce není k dispozici (Tým služby Instagram
Business, 2018; Meta, 2022b).
3.3.4 Typy publikovaných snímků
Příspěvek
V tomto případě se příspěvek člení do 3 kategorií. V prvním případě se jedná o příspěvek
s fotografií a jak již název vypovídá, do kanálu se přidá pouze jedna fotografie. Druhou
možností je příspěvek s videem, což je obdobná situace, akorát se místo fotografie přidá
samotné video. Poslední varianta je tzv. Carousel post, jehož smysl spočívá v přidávání
fotografií/videí ve větším počtu. Do jednoho příspěvku lze přidat maximálně
10 příspěvků (Geyser, 2022b).
U všech těchto typů je možné přidat místo, štítek placeného partnerství nebo označit lidi.
Pro zmínění lidí existuje ještě druhá varianta a tou je přidání uživatelů do popisku
u fotografie/videa znakem @, za který se bez mezery napíše dané uživatelské jméno. Dále
Instagram umožňuje úpravu fotek pomocí filtrů nebo klasických nástrojů jako je jas,
kontrast, zvýraznění, zaostření, stíny atd. V úpravách lze samozřejmě také příspěvek
oříznout, otočit nebo narovnat (Meta, 2022j; Meta, 2022m). Pokud se správce rozhodne
pro úpravu fotografie v aplikaci Instagram, měl by se ujistit, že daný příspěvek nebude
touto změnou z hlediska kvality poškozen, jelikož kvalita fotografie je v rámci
Instagramových příspěvků důležitější než barevný odstín.
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Reels
Reels představuje další možnost, jak dokázat strhnout pozornost svého publika
prostřednictvím obyčejného videa. Jeho kouzlo tkví v mixování hudby, přidávání
vlastního audia nebo vizuálních efektů v délce 60 sekund. (Meta, 2022k; Meta, 2022l).
Prostřednictvím reels Instagram nabízí skvělý prostor pro tvorbu zábavného obsahu, který
může být jejich sledujícím, tedy fanouškům či zákazníkům, ušitý přímo na míru. V této
sekci se fantazii meze nekladou a je tedy na každém, jak se této příležitosti zhostí.
V rámci tvorby reels je možné navázat na již vzniklá trendy videa, nebo naopak vytvořit
takové video, které se stane hitem a ostatní uživatelé se jím budou inspirovat. Je také
dobré mít na paměti, že nezbytnou složkou reels je hudba, ať už se jedná o přidání
hudebního klipu z bezplatné knihovny nebo hudby v podobě původního zvuku (Meta,
2022k; Meta, 2022l).
Na reels lze narazit celkem na 4 místech na Instagramu, konkrétně se jedná o hlavní
stránku, profil, kartu prozkoumat či procházení reels. Poslední zmíněná karta se ze všech
možností jeví jako klíčová. V této sekci se publikují reels, které jsou pro jednotlivé
uživatele doporučeny na základě 3 hlavní faktorů a tím je předchozích prohlížení, to se
mi líbí nebo dle sledovaných účtů. Mezi další zohledňované údaje patří hudba přidaná
z knihovny Instagramu, video orientované na výšku nebo významné události.
V neposlední řadě poté Instagram může reels zhodnotit jako zábavné video, které je
perspektivní a potenciální k udání nového trendu a taktéž ho upřednostní před ostatními
(Meta, 2022k; Meta, 2022l).
Živé vysílání
Jak již samotný název napovídá, jedná se o přímý přenos, kterého se mohou v rámci
veřejného profilu zúčastnit jak sledující, tak i ti, kteří účet prozatím nesledují. Pokud se
tedy správce instagramového účtu rozhodne, že chce se svým publikem navázat užší
kontakt a budovat větší loajalitu, neexistuje lepšího nástroje než živého vysílání. Přičemž
z výzkumu, který byl proveden časopisem New York Magazine a společností Vimeo,
vyplývá, že až 82 % uživatelů na Instagramu by upřednostnilo živé vysílání před
prohlížením příspěvků. Živé vysílání lze využít také k prodeji a v dnešní době se tento
typ prodeje jeví velmi perspektivně. Ze získaných dat bylo dále zjištěno, že po zhlédnutí
živého vysílání 67 % diváků si zakoupilo vstupenku na následující událost (Tran, 2021).
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Pro pokročilejší uživatele na Instagramu existuje navíc možnost své živé vysílání
naplánovat. Pokud se tedy rozhodnout jít touto cestou, nesmí zapomenout, že plánování
je časově ohraničeno, konkrétně se jedná o rozmezí od 90 dnů do 1 hodiny před tím,
než zahájí streamování (Meta, 2022o). A pro případ, že si správci jednotlivých účtů
opravdu zakládají na aktivní správě jejich Instagramu, mohou své publikum ještě na dané
vysílání dopředu nalákat prostřednictvím sdíleného příspěvku, který bude zahrnovat téma
a přesný čas začátku živého vysílání. K tomu se přidá ještě zaškrtnutí připomenutí, které
si uživatel může nastavit, a naplánování živého vysílání je kompletní.
Streamování je na Instagramu čím dál více populární a v současné době představuje
neodmyslitelnou součást Instagramu. Samozřejmě je to také díky funkcím, které
Instagram pro živé vysílání přichystal. Za velký pokrok lze v rámci vysílání považovat
streamování ve více účtech najednou. V současné době je možné pozvat až 3 účty
do živého vysílání buď odesláním žádosti, zmíněním uživatelského jména nebo návrhem
na připojení se samotným divákem skrze požádání o přijetí. Během vysílání sledující
mohou s hosty komunikovat prostřednictvím komentářů nebo srdíček, které se po jejich
odeslání rozlítnou po celé obrazovce, což může v pozadí živého vysílaní působit jako
zajímavý efekt. Na co by se rozhodně nemělo zapomenout je možnost přidání samolepky
otázka, která svou možností položení otázky podpoří zapojení diváků do rozhovoru
(Meta, 2022o).
Na závěr je vhodné ještě zmínit, že pokud sledujícím unikne živé vysílání, budou si moct
zpětně pustit záznam na profilu daného účtu, samozřejmě za situace, že po skončení
živého vysílání bude video účtem zveřejněno na jeho profilu. Uložení záznamu má však
i své stinné stránky a tím se myslí vynulování počtu diváků, smazání reakcí v podobě
komentářů a srdíček a nemožnost úpravy či sestříhání videa (Meta, 2022o).
Příběh
Autentičtější sdílení obsahu je možné prostřednictvím příběhu, jinými slovy Instagram
stories. Pokud se správce Instagramu rozhodne pro tuto variantu, je nutné, aby věděl,
že Instagram stories je formátově orientováno na výšku, tudíž je žádoucí přizpůsobení
příspěvků, aby zbytečně neztrácely na své kvalitě. Sdílení fotografií či videí přes celou
obrazovku se tedy může jevit jako skvělá příležitost jak uživatele, potažmo fanoušky,
vtáhnout blíže do děje (Meta, 2022d; Meta, 2022n).
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Do Příběhu lze přidat jak klasickou fotografii, video, tak vlastní příspěvek z feedu.
Za podmínky, že má jiný uživatel veřejný účet a povolené opakované sdílení svých
příspěvků, je možné zveřejnění i jeho příspěvku. Příběhy se mohou také posílat mezi
jednotlivými uživateli navzájem prostřednictvím soukromých zpráv (Meta, 2022d;
Meta, 2022n).
Instagram dále nabízí možnost sdílení obsahu Instagram stories jiných účtů, což však také
podléhá jedné podmínce. Možnost přidání příběhu jiného uživatele do svého je ovlivněno
tím, zda je účet v příběhu zmíněn, respektive @uzivatelskejmeno. Pokud ano, uživatel
dostane notifikaci do direct message, kde mu automaticky bude dána možnost přidat
příběh do vlastního (Rodrigue, 2022).
Je nutné podotknout, že tyto příběhy, které jsou zobrazeny v horní části aplikace, jsou
dostupné pouze 24 hodin. Po uplynutí této doby se přesouvají do archivu, kde je následně
uvidí pouze majitel účtu. Z tohoto archivu je možné příběhy přesunout do výběru
na profilu, ve kterém budou i nadále dostupné. Vytvořené výběry lze jakkoli pojmenovat
a přidat jim titulní fotografii. Seznam všech diváků, který viděl Instagram stories ať už
na hlavní stránce nebo ve výběru, je však dostupný pouze 48 hodin. Poté počty zhlednutí
zmizí (Meta, 2022d; Meta, 2022n).
Na všechny přidané příběhy mohou uživatelé odpovídat zprávou dle jejich libosti.
Rychlejší variantu odpovědi však představuje reakce v podobě to se mi líbí (klepnutí
na srdíčko jako u příspěvku ve feedu) nebo přejetím prstem směrem nahoru po obrazovce,
kde se následně zobrazí rychlé reakce. Jedná se celkem o 8 reakcí, jmenovitě smích,
překvapení, srdíčko, smutek, potlesk, oheň, oslava a 100 (Malik, 2022a). Pokud tedy
uživatel publikuje pro své sledující zajímavý příběh, je velmi pravděpodobné, že právě
prostřednictvím těchto reakcí bude se svými sledujícími komunikovat, což je bez větších
pochyb skvělý způsob, jak zvýšit interakci a vybudovat bližší vztahy.
Je dokázáno, že Instagram stories se hojně využívá pro sdílení aktuálního dění.
Představuje skvělý nástroj, díky kterému mohou být uživatelé v reálném čase neustále
v kontaktu. I přes to, že v příbězích lze využívat nejrůznější efekty, majitelé účtů mohou
vytvářet nefiltrovaný autentický obsah, který je v dnešní době velmi oceňován. Instagram
navíc poskytnul širokou škálu nástrojů, které lze v příbězích využívat, přičemž tyto
nástroje jsou vyobrazeny níže na obrázku (Tým služby Instagram Business, 2018).
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Obrázek 2: Instagram stories

Zdroj: Aplikace Instagram – vlastní zpracování

Obsah na Instagram stories lze oživit přidáním samolepek, jehož proces je taktéž
vyobrazen na obrázku 2. Po klepnutí na ikonu samolepka se zobrazí další možnosti, které
správci účtů mohou využít. Jedná se o polohu, přičemž na přidanou lokalitu si jednotliví
uživatelé mohou klepnout a následně si místo zobrazit. Další možností je odpočet, u
kterého lze nastavit připomenutí. Jakmile odpočítávání skončí, všem uživatelům, kteří si
zaškrtli připomenutí, přijde notifikace. Důležitou samolepkou se může jevit také odkaz,
přes který uživatelé mohou přesměrovat své sledující např. na dané webové stránky. Pro
zmínění uživatele účtu slouží zmínka, na kterou lze opět klepnout a zobrazit si daný profil.
Hned po zveřejnění příběhu dostane zmíněný uživatel notifikaci a je pravděpodobné, že
tento obsah bude sdílet také na svém profilu, čímž dosah příběhu značně zvyšuje. Poté je
možné přidat také aktuální čas, počasí, GIF, hashtag, hudbu nebo dar (Meta 2022n;
Invideo 2022).
Zábavnější formu představují samolepky ankety, emoji posuvník, kvíz nebo otázky. Díky
těmto samolepkám uživatel dostává okamžitou zpětnou vazbu, což je v rámci interakce
s fanoušky zásadní. Pro případ, že by uživatel chtěl vyzvat své sledující ke sdílení obsahu
na ním určené téma, byla vytvořena možnost přidat vlastní. Pro lepší pochopení je tato
samolepka uvedena na obrázku 2, která svým obsahem vyzývá své sledující ke zveřejnění
jejich nejlepšího basketbalového momentu. Může být však zvoleno jakékoliv jiné téma.
Pokud uživatel klepne na samolepku, zobrazí se mu všechny příběhy zveřejněné v rámci
této výzvy (Meta, 2022n).
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Kromě samolepek je možné ozdobit příběh také textem, kreslícími nástroji nebo filtry,
jejichž ikony lze vidět taktéž na obrázku 2. V rámci textu je uživatelům nabízena paleta
barev a fonty písmen, přičemž pro konzistentnost je vhodné se rozhodnout pro používání
jednoho stylu, na který si samotní sledující zvyknou (Geyser, 2022b).
Jednotlivé nálepky lze rozdělit také do 5 kategorií dle jejich účelu:
•

zahájení konverzace a podpora zapojení publika – ankety, kvízy, otázky, emoji
slider, vlastní;

•

propagace akcí – odpočítávání, odkaz;

•

zvýšení dosahu příběhu – umístění, hashtag;

•

vyjádření nálady – gif, hudba;

•

nákupy – nálepka s produktem (InVideo, n. d.).

3.3.5 Instagram Insights
Instagram Insights, v českém překladu přehledy na Instagramu, představují analytický
nástroj, díky kterému správci jednotlivých účtů mohou lépe pochopit své fanoušky
a jejich potřeby či očekávání. Přehledy obsahují jednotlivé metriky, které měří úspěšnost
účtu, příspěvků, a dokonce i příběhů (Meta, 2022i). Na tomto základě se dá skvěle stavět
marketingový plán pro Instagram, který v konečném výsledku pomůže k dosažení
stanovených cílů.
Účet
Pro zjištění, jaký je celkový dosah profesionálního účtu byl vytvořen přehled, který
obsahuje tzv. oslovené účty, účty, které projevily zájem a celkový počet sledujících. Tyto
jednotlivé metriky dávají správcům Instagramu jasný obraz o tom, jak se jim daří a jací
jsou jejich fanoušci. Úspěšnost daného účtu lze měřit maximálně po dobu posledních
90 dnů, jelikož Instagram delší období prozatím nepovoluje. V rámci těchto dní je však
možné nastavit si vlastní zkoumané období např. týden nebo 14 dnů v daném měsíci
(Meta, 2022i).
Po nastavení období přichází fáze, kdy se lze do instagramových statistik podívat
hlouběji. První dvě zmíněné metriky ukazují demografické údaje sledujících, kteří byli
zasaženi daným obsahem nebo přímo na příspěvek zareagovali jakoukoli interakcí, kterou
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Instagram umožňuje. V takovém případě se jednotliví sledující rozřadí do okruhů,
na jejichž základě se dá stavět, popřípadě nová, strategie. Konkrétně se jedná o:
•

nejaktivnější města;

•

nejaktivnější země;

•

nejaktivnější věkové skupiny;

•

pohlaví;

•

sledující/nesledující (Meta, 2022c).

Poslední možnost, kterou Instagram nabízí ke zkoumání, je celkový počet sledujících,
který zaznamenává a následně rozlouskává důležité údaje týkající se sledujících a jejich
aktivity v souvislosti s daným účtem. Po rozkliknutí této metriky se správce dozví
následující informace:
•

růst – počet účtů, které v daném období účet začaly/přestaly sledovat;

•

hlavní lokalita sledujících;

•

věk;

•

pohlaví;

•

čas – údaj, která zaznamenává nejvyšší aktivitu sledujících v čase (Meta, 2022c).

Výše zmíněné metriky lze považovat za směrovky, které danému správci odkrývají
správnou cestu. V opačném případě, tedy pokud bude docházet k přehlížení těchto
ukazatelů, to lze považovat za ztracenou příležitost.
Příspěvek s fotografií a Carousel post
Na firemních účtech lze také sledovat úspěšnost samotné fotografie, což může prozradit
mnohé o tom, jaké téma, které je skrze příspěvek prezentované, je aktuálně nejžádanější
a dle toho následně směřovat další obsah. Pro fotografie jsou k dispozici tyto metriky:
•

oslovené účty – sledující/nesledující;

•

zobrazení – z hlavní stránky, profilu, lokality, karty prozkoumat, hashtagů,
odjinud;

•

projevený zájem – sledující/nesledující;

•

interakce s obsahem – to se mi líbí, komentáře, uložení;

•

aktivita na profilu – návštěvy profilu, sledující, email, klepnutí na web, DM
(Geyser, 2022c; Wright, 2018).
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Příspěvek s videem
Metriky, které byly zmíněné u příspěvku s fotografií a Carousel post, odpovídají
metrikám u příspěvku s videem, akorát s tou změnou, že v tomto případě jsou uvedeny
ještě další dvě. Je logické, že u videí se bude zkoumat také, jak dlouho se sledující dívají
na videa či v jaký okamžik se rozhodli video opustit. Před tím, než budou tyto dvě metriky
uvedeny, je důležité poznamenat, že od března roku 2022 došlo ke sloučení videí. Jinými
slovy IGTV, které se vyznačovalo svou delší dobou trvání, již neexistuje a spadá
ke klasickým videím ve feedu. Což znamená, že i metrika, která byla určena IGTV, nyní
patří také k těmto videím (Malik, 2022b).
Konkrétně se jedná o průměrnou délku zhlédnutí, která je vykreslena v grafu. Pokud se
jedná o méně úspěšné video, jeho linie bude na grafu postupně klesat a lze tedy jasně
vyčíst, od kterého bodu sledující přestávají mít o dané video zájem a pokračují
ve scrollování. Pokud u 15minutového videa klesá pozornost již po pár minutách, je zcela
zřejmé, že dané publikum o video této délky nemá zájem, a tudíž by bylo vhodnější
zaměřit se na kratší videa, případně jiný obsah (Jenkins, 2021).
Druhou metrikou je zhlédnutí, jehož cílem je zaznamenat každého sledujícího, který dané
video viděl alespoň po dobu 3 sekund (Jenkins, 2021).
Síla těchto metrik tedy spočívá v odhalení opravdové užitečnosti či pobavení daných
videí a bez větších pochyb lze říct, že se jedná o klíčové metriky, které nejenže v konečné
fázi pomáhají uspokojit instagramové publikum, ale také přispívají k lepší budoucí
marketingové strategii na Instagramu.
Reels
I v tomto případě jsou přehledy umístěné na profilu pod reels, avšak správci si zde musí
vystačit pouze s metrikami jako jsou oslovené účty, to se mi líbí, uložení, komentáře
a sdílení (Instagram Business Team, 2021).
Je otázkou, kdy Instagram pro reels zavede chybějící metriky. Vzhledem k neustálým
aktualizacím se dá očekávat, že se nebude jednat o dlouhou prodlevu. Lze vycházet už
ze samotného faktu, že cílem Instagramu je usnadňovat podnikům či tvůrcům správu
na Instagramu a zároveň tak pomáhat k budování co největší komunity.

31

Živé vysílání
Díky oblibě, kterou v posledních letech živé vysílání zaznamenává, se Instagram rozhodl
aktualizovat Instragram Insights a v květnu roku 2021 se v mobilní aplikaci Instagram
objevily přehledy i pro živé vysílání (Olafson, 2021). Tuto příležitost ocení nejeden
správce této platformy, jelikož je díky ní zase o krok blíže k lepšímu poznání svých
sledujících
Po ukončení živého vysílání a následného kliknutí na ikonu přehledy se uživateli zobrazí
následující metriky. První půlka se týká samotného dosahu, kdy správci mohou vidět
konkrétní počet diváků. Druhá část analýzy obsahuje metriky zapojení, jmenovitě
komentáře a sdílení (Olafson, 2021).
Příběh
Zda jsou jednotlivé příběhy na instagramovém trhu úspěšné, zodpoví metriky vytvořené
přímo pro Instagram stories. Přičemž právě sledování těchto metrik hraje důležitou roli
v růstu účtů, a tedy i v celkovém úspěchu na sociální síti Instagram.
Po rozkliknutí vybrané stories jsou v první kolonce 4 ikony, které symbolizují oko
(konkrétní seznam uživatelů, kteří příběh viděli), graf (jednotlivé statistiky), šipku
(propagace) a koš (odstranění). V seznamu uživatelů nenalezneme pouze počet diváků,
kteří se na příběh podívali, nýbrž počet srdíček, které znázorňují to se mi líbí (Bojkov,
2021; Southern, 2022).
Metriky, které by měly zajímat každého správce sociální sítě Instagram, se skrývají
pod ikonou grafu. Do této statistiky spadají následující položky:
•

oslovené účty – počet diváků, kteří příběh viděli;

•

zobrazení – počet diváků, kteří příběh viděli včetně jejich opakovaných zhlédnutí;

•

navigace – celkový počet akcí, které byly v příběhu provedeny;

•

klepnutí na další – počet kliknutí pro opuštění příběhu;

•

klepnutí na ukončení – počet kliknutí s cílem ukončit;

•

další příběh – počet kliknutí s cílem zobrazit příběh od jiného účtu;

•

zpět – počet kliknutí s cílem navrácení se do předchozí části příběhu;

•

klepnutí na samolepku – celkový počet kliknutí na danou samolepku v příběhu;
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•

aktivita na profilu – celkový počet akcí, které byly v příběhu provedeny;

•

návštěvy profilu – počet kliknutí na profil, který sdílel příběh;

•

sledující – počet nových uživatelů, kteří profil začali sledovat po zhlédnutí
příběhu;

•

klepnutí na tlačítko e-mail – celkový počet kliknutí na e-mail po zhlédnutí
příběhu;

•

návštěvy webu – celkový počet kliknutí na odkaz v profilu po zhlédnutí příběhu
(Bojkov, 2021; Mikolajczyk et al. 2021).

V dubnu roku 2022 instagramový tým vývojářů některé metriky vylepšil. Jedná se
např. o oslovené účty, které jsou v současné době rozdělené na sledující a nesledující.
Je tedy velmi důležité, aby každý, kdo spravuje instagramové účty, věděl o existenci
těchto současných metrik a zároveň neustále dával pozor, co nového Instagram přináší.
Co je však ještě zásadnější, je porozumění významu a síle těchto metrik.
Pro marketingové účely Instagram na svých stránkách uvádí rady, jak Instagram stories
správně využívat. V první řadě se jedná o fakt, že lidé vnímají tyto příběhy jako přímý
prostředek komunikace, tudíž je podstatné, aby správci Instagramového profilu svým
sledujícím předávali aktuální informace ať už formou videí nebo fotografií. Dále se
od správců očekává, že obsah, který je sdílený na stories a v kanále nebude zcela totožný.
Obsah by měl být přizpůsobený publiku a jeho očekávání (Meta, 2022n; Tým služby
Instagram Business, 2018).
Pokud správci chtějí na své stories přilákat větší počet diváků a současně udržet jejich
pozornost, měli by text, který obsahuje název společnosti včetně jejího loga, sdělení
hlavní myšlenky, nebo samotný produkt umístit do středu videa. Zároveň se uvádí, že by
se tyto zmíněné záležitosti neměly na displejích objevovat až ke konci videí, nýbrž hned
zpočátku (Tým služby Instagram Business, 2018).
Zvýšení interakce je také dosaženo pomocí výzvy od samotného autora příběhu
např. gifem – swipe up. Nelze zapomenout ani na zvuk, který ve videích zastává
významnou roli. Je dokázáno, že „80 % příběhů s mluveným komentářem nebo hudbou
dosáhlo lepších výsledků než reklamy bez zvuku“ (Meta, 2022ch).
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3.3.6 Algoritmus na Instagramu
Je to právě algoritmus, který měl a má na svědomí, jak budou jednotlivé příspěvky
uváděny na instagramový trh. Vzhledem k faktu, že vývojářský tým Instagramu v čele
s Adamem Mosseri posouvají instagramové funkce neustále kupředu, je nutné sledovat
veškeré aktualizace, jelikož to ve finále může mít dopad na samotnou popularitu
příspěvku.
V roce 2021 Adam Mosseri ve svém článku vysvětloval důvod, proč došlo k upuštění
od chronologického feedu a jakým způsobem probíhá celý proces řazení příspěvků včetně
stories. Za touto změnou stála skutečnost, že na Instagramu přibývalo stále více lidí
a postupem času bylo nemožné vidět všechny příspěvky od uživatelů, zejména blízkých.
Tudíž se došlo k závěru, že se příspěvky budou zobrazovat dle uživatele a jeho zálib.
Zároveň chtěl vyvrátit jednu největší mýlku a tou je, že Instagram funguje na základě
jednoho algoritmu. „Používáme různé algoritmy, klasifikátory a procesy, z nichž každý
má svůj vlastní účel“ uvádí Adam Mosseri (Mosseri, 2021).
Instagram je platforma která umožňuje nejen prohlížení příspěvků od sledovaných účtů
prostřednictvím feedu či stories, ale kliknutím na vedlejší ikonu karty prozkoumat nabízí
také obsah, který sice uživatel nesleduje, ale je navržen přímo pro něho (Mosseri, 2021).
Po každém takovém zveřejněném příspěvku nastává tzv. fáze signálů. Tyto signály lze
brát jako komplexní balík informací určující pořadí, přičemž každý balíček je určen
pro feed, stories, reels a kartu prozkoumat (Mosseri, 2021).
Feed a stories
V tomto ohledu tvoří základní kámen příspěvky zveřejněné uživateli, které daný účet
sleduje. Tyto příspěvky se ve feedu, potažmo ve stories, zobrazují primárně, v menším
měřítku poté reklamy. Tato platforma má skvěle propracovaný systém, který všechny
nasbírané informace ještě rozděluje do jednotlivých kategorií. Respektive se jedná o:
•

informace o příspěvku – Je příspěvek populární? Kdy a kde byl zveřejněn? Jak
dlouhé je video?

•

informace o osobě, která příspěvek zveřejnila – Jaká byla v minulosti interakce
s touto osobou?

•

uživatelova aktivita na Instagramu – Jaký obsah uživatel nejvíce vyhledává?
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•

uživatelova interakce s daným účtem – Na jaké příspěvky daného účtu uživatel
nejvíce reaguje a jak často? (Mosseri, 2021).

Po dokončení této fáze se veškeré nashromážděné informace využijí k tvorbě předpovědi.
Budou se tedy snažit zodpovědět si otázky typu: „Jaká je pravděpodobnost, že:
•

uživatel stráví u příspěvku několik sekund;

•

na daný příspěvek uživatel zareaguje pomocí to se mi líbí, komentáře, uložení;

•

rozklikne daný profil (Mosseri, 2021).

A v konečném výsledku platí, že pokud se přepokládá vysoká pravděpodobnost
uživatelova reakce na daný příspěvek, tím více bude tento příspěvek ve feedu
upřednostňován a tím pádem ho uživatel objeví hned mezi prvními (Mosseri, 2021).
Reels
Algoritmus u reels funguje vesměs jako u feedu a stories, tudíž relevantní obsah
vyhodnocuje na základě reakcí v podobě to se mi líbí, komentáře, sdílení apod. I v tomto
případě dochází k rozdělení informací do 4 kategorií, přičemž se jedná o zcela totožnou
segmentaci výše zmíněné, akorát s tou změnou, že zde nejsou informace o příspěvku,
nýbrž informace o reels (Mosseri, 2021).
Algoritmus v této kartě současně vyhodnocuje, jestli je video zábavné, inspirující,
užitečné a také jestli je točené na výšku. Dále prozkoumává, zda se náhodou nejedná
o virální video, popřípadě jestli nemá šanci stát se takovým videem. Také hodnotí hudbu,
která je k reels přidána a zda disponuje nízkým, standardním nebo vysokým rozlišením.
V opačném případě se snaží stahovat rozmazaná videa plná textů, vodoznaků, log
a politických motivů (Meta, 2022k).
Karta prozkoumat
Karta prozkoumat je výjimečným prostorem nabízející nejrůznější příspěvky, na které by
uživatel ve svém feedu těžko narazil. Jinými slovy je zde možné nalézt nespočet inspirací
pro další tvorbu obsahu a udržovat svůj profil na vlně trendu. A není tedy divu, že i zde
algoritmus pracuje na stejné bázi jako u předchozích forem, a tudíž má shodné členění
signálů do 4 kategorií (Mosseri, 2021).
Jednotlivé signály, které byly již výše zmíněné, ovlivňují stejným způsobem i strukturu
v kartě prozkoumat (Mosseri, 2021). Lze tedy říct, že pokud se uživateli podaří vytvořit
takový příspěvek, který bude napříč Instagramem populární, je vysoká pravděpodobnost,
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že se daný příspěvek objeví v této kartě a třebaže na podobné téma budou vytvořeny i
další příspěvky, které následně taktéž zahltí svět Instagramu.
Je neskutečné, kolik informací se v rámci pouhého řazení příspěvků bere v potaz.
Jednoduše řečeno, každý maličký krok provedený na Instagramu má vliv na to, na jaký
obsah se bude uživatel v dalších minutách, možná i hodinách, dívat. Lze tedy konstatovat,
že pro co největší organický dosah je nutné promyšlení celkové struktury příspěvků
před tím, než budou zveřejněny.
3.3.7 Dosah
Z výše uvedených informací vyplývá, že uživatelé na sociálních sítích se primární dívají
na obsah sdílený uživateli, které sledují a samozřejmě na něj také různými způsoby
reagují. A právě tato uživatelská aktivita je brána jako tzv. organický dosah, který firemní
účty nestojí nic. Šíření jednotlivých příspěvků se odvíjí dle algoritmů a uživatelů, kteří si
dané příspěvky prostřednictvím zpráv přeposílají (Meta, 2022f).
Hlavním cílem organického dosahu by mělo být upevnění již vzniklých vztahů mezi
firemním účtem a jeho sledujícími (Hootsuite, 2022).
Naproti tomu stojí dosah placený, jinak řečeno reklama. Touto cestou se firemní účty
vydávají především kvůli tomu, že chtějí své jméno rozšířit do dalších koutů Instagramu.
Prvním krokem je stanovení cílů včetně rozpočtu na propagaci. Po správném nastavení
cílení již firemní účet může sledovat, jak se jeho reklamě vede. Pokud statistiky ukazují
negativní výsledky, je možné reklamu kompletně upravit či zrušit (Meta, 2022f).
Hlavní smysl placeného dosahu je naopak zviditelnění účtu, které vede k získání nových
sledujících a zvýšení prodeje (Hootsuite, 2022).
3.3.8 Instagram v roce 2022
Jelikož se tato bakalářská práce věnuje správě Instagramových účtů, bylo by vhodné uvést
na konec celé kapitoly pár vychytávek, které momentálně vládnou napříč Instagramem.
Hashtag
Významným milníkem v digitální době byl zrod hashtagů, a to konkrétně v roce 2007
na sociální síti Twitter. Od té doby se rozšířil mezi další sociální média. Hashtag ve své
vizuální podobě vypadá takto: #. Přičemž kouzlo celého znaku tkví pouze v dodání
klíčových slov. Pouhým kliknutím na hashtag se uživatel může dostat do neznámé
komunity či získat potřebné informace, jelikož v řádu několika sekund se uživateli
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zobrazí karta s příspěvky označenými danými hashtagy (Losekoot, Vyhnánková 2019, s.
212-215).
Firemní účty by si mohly myslet, že i v tomto případě vychytralý algoritmus seřadí
jednotlivé příspěvky na základě populárních hashtagů. Jenže tato informace je zcela
mylná. Analýzy příspěvků provedené týmem Socialinsider v roce 2021 a 2022 odhalila,
že počet hashtagů včetně jejich klíčových slov nehrají významnou roli v následném
uspořádání příspěvků v jednotlivých kartách. Naopak uvádí, že pokud účet s 50 tisíci
sledujícími a výše do svého popisku přidá větší množství hashtagů, jeho míra zobrazení
se bude snižovat. Pro účet o této velikosti je vhodné využívat maximálně 4 hashtagy.
V ostatních případech, tedy v rámci účtů s menší uživatelskou základnou, platí dodržení
5-6 hashtagů. Za všech okolností však platí nutnost znalosti publika ze strany firemního
účtu. Přičemž hlavní gros spočívá v použití hashtagů, které jsou šité na míru cílové
skupině, což se právě odvíjí od již zmíněných znalostí (Jipa, 2022).
Losekoot, Vyhnánková (2019) ve své knize Jak na sítě uvádějí konkrétní příklady
firemních strategií, které v sobě zahrnují jednotlivé způsoby využívání hashtagů.
Hashtagy lze využít pro:
•

označení kampaně;

•

třídění obsahu do různých vláken;

•

tvorbu debat a událostí (Losekoot, Vyhnánková 2019, s. 214-215).

Naopak Newberry (2021) na blogu Hootsuite zmiňuje celkem 9 možností, jak s hashtagy
pracovat. Zde jsou uvedeny 3 vybrané příklady:
•

hashtagy pro produkt a službu – za hashtag je uvedené slovo jasně definující daný
produkt či službu;

•

hashtag pro komunitu – vyjadřuje konkrétní komunitu se kterou se uživatel bude
moct následně spojit prostřednictvím zveřejněného hashtagu;

•

zkratky – v tomto případě je pravděpodobně lepší používat již známé a ověřené
hashtagy jako jsou např. #TBT nebo #YOLO (Newberry, 2021).

Organický X placený dosah
V rámci firemních účtů nabírají na důležitosti reklamy včetně jejich správného cílení
na instagramovou veřejnost. Je to primárně z toho důvodu, že je každoročně
zaznamenáván pokles organického dosahu, což může být zapříčiněno také špatně
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nastavenou strategií pro sociální síť Instagram. Pro tuto platformu platí, že úspěch placené
reklamy je podmíněn příspěvky, které jsou firemním účtem konzistentně přidávány,
a navíc jejich obsah včetně popisků dokáže připoutat pozornost sledujících. Pokud se tedy
spojí síla organického a placeného dosahu, je vysoká pravděpodobnost, že na Instagramu
bude účet velmi úspěšný a bez větších pochyb obstojí v konkurenci (Sehl, 2021).
Pro všechny marketingové nadšence bylo na blogu Hootsuite zveřejněno hned několik
typů, jak v roce 2022 zvýšit organický dosah. Sehl (2021) se svým čtenářům snaží
vnuknout myšlenku: „Pokud chcete, aby organický dosah na sociálních sítích fungoval
tak jak má, musíte se nad tím trochu zamyslet. Pokud nestrávíte čas nad tvorbou obsahové
strategie pro sociální média, proč by poté sledující měli trávit čas nad vaším obsahem?“.
Je nezbytné, aby správce profesionálního účtu znal Instagram od principů jeho fungování
přes algoritmy až k jeho komunitě. Zvýšení organického dosahu tedy může být
i v některých případech běh na dlouhou trať, který se však zajisté vyplatí (Sehl, 2021).
Na sledující taktéž funguje, když do instagramových aktivit jsou zapojeni i další lidé
z týmu, přičemž je několik způsobů, jak toho docílit. Kolegové např. mohou ve větší míře
reagovat na dané příspěvky, sdílet je na svých stories nebo daný účet jednoduše označovat
na svých profilech. K tomu se také vztahuje fakt, že sledující mají tendenci reagovat spíše
na příspěvky obsahující např. jejich oblíbené hráče. Obecně řečeno se uživatelé dokážou
více ztotožnit s jinou osobou nežli s produktem, a proto je interakce u příspěvků těchto
dvou kategorií často odlišná (Sehl, 2021).
Čas
Ne nadarmo se říká, být ve správný čas na správném místě. Toto tvrzení lze
přetransformovat do instagramové podoby a na základě toho určit, jaká doba je vhodná
pro zahájení živého vysílání nebo sdílení příspěvků a stories. Téma nejlepšího času
pro přidávání příspěvků na Instagram je na blogu Hootsuite rozebráno vícekrát. Pro tuto
práci byl upřednostněn článek zveřejněný v roce 2022, který lépe demonstruje současné
potřebné informace k této problematice.
„Zjistili jsme, že s největší pravděpodobností uživatelé na Instagramu interagují
s obsahem uprostřed dne i týdne. Což dává smysl, jelikož je to čas ve znamení pauzy
od práce či školy a užívání si trocha scrollování“ říká Cooper (Cooper, 2022).
Na základě dokončené analýzy byl sestaven týdenní rozvrh, kde každý den má svůj
nejlepší čas publikování. Pokud chce firma přidat na svůj profil příspěvek hned první den
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v týdnu, nejvíce se jí to vyplatí ve 12:00, kdy většina lidí obědvá a u toho sledují novinky
na Instagramu. V následujícím dni je vhodné příspěvek přidat hned z rána, konkrétně
od 8:00 do 10:00, přičemž největší zapojení je mezi těmito hodinami. Odzvonění
11 hodiny ve středu je pro všechny marketéry signál pro publikaci jejich příspěvků,
jelikož se tento den včetně jeho času vyhodnotil jako všeobecně nejideálnější doba
pro tuto akci. Čas, který platí pro pondělí, platí i pro čtvrtek. Míra zapojení v pátým dni
týdnu, tedy v pátek, je poměrně vysoká po celé dopoledne. Pokles začíná být znatelný
po 14:00. Co se týče víkendu, časy se radikálně odlišují. V rámci soboty nemá smysl
přidávat příspěvky během odpoledne, nýbrž hned ráno. V neděli odpoledne je naopak
vhodné zveřejňovat obsah, především v 19:00. Co se týče samotných reels, je dobré je
směrovat především na pondělí a čtvrtek na 9:00 či 12:00 (Cooper, 2022).
I přes tento komplexní návod je nutností znát své sledující, jejich očekávání a dle toho se
řídit. Bez tohoto povědomí by byl úspěch jen poloviční. Proto by měli správci
instagramových účtů bedlivě sledovat jednotlivé analytiky, které jim poskytnou konkrétní
časy, kdy jsou jejich sledující nejvíce aktivní (Cooper, 2022).
Výzva k akci a virtuální událost
Dalšími skvělými nástroji jsou virtuální události nebo výzvy k akci, kdy v obou případech
lze dokonale sledující zapojit do dění. Virtuální událost lze pojmout mnoha způsoby,
např. jako soutěž či živý přenos. V rámci výzvy k akci není nic lepšího a jednoduššího
než samotná otázka, na kterou by sledující měli odpovídat např. do komentářů
pod příspěvkem. A pokud tedy dojde k této akci a uživatelé se postupně zapojují, je
potřeba co nejrychlejší zpětné reakce, která zvyšuje jak dosah, tak pocit začlenění
do komunity (Sehl, 2021).
Odkaz na Insta-Stories
Další skvělý nástroj, který firemní účet může v rámci stories využívat, je nálepka
odkazující na jiný web. Do podzimu roku 2021 byla tato akce umožněna pouze účtům,
které měly více jak 10 000 sledujících. Momentálně to však podmínkou není, a proto
by bylo nerozumné nevyužít tuto akci, kterou lze současně i upravit dle libosti
(McLachlan, 2022).
Instagram Collab
Poslední zmíněnou vychytávkou pro rok 2022 je Instagram Collab, který je dostupný pro
všechny účty na Instagramu. Jedná se o nový způsob spolupráce, kdy příspěvek může být
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sdílen dvěma účty a z toho pramení, že se jeden účet dostane do povědomí komunity
druhého účtu a vice versa. Tento nový způsob publikování příspěvků sebou nese 3 hlavní
výhody:
•

oslovení nového publika;

•

vyšší engagement;

•

zvýšení prodeje (Geyser, 2022a).
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4 METODOLOGIE
U jakéhokoliv výzkumu musí být dbáno na zvolení vhodné metody. Prostřednictvím
správně zvoleného postupu lze získat výsledky, které jsou pro výzkum klíčové. Cílem
této bakalářské práce je navrhnout doporučení pro zlepšení komunikace včetně
publikovaného obsahu na Instagramu pro vybrané basketbalové kluby. Pro dosažení
hlavního cíle je tedy nutné zhodnotit aktuální situaci jednotlivých instagramových účtů
a následně zjistit pohledy samotných basketbalových fanoušků na správu Instagramu
jednotlivých klubů.
Pro bakalářskou práci jsou vybrány dvě výzkumné metody. Pro první fázi je zvolena
kvantitativní metoda v podobě analýzy instagramových účtů čtyř vybraných
basketbalových klubů působící v nejvyšší české soutěži. V tomto případě je nutné
podotknout, že všechny získané údaje by nemohly být zjištěny bez přímé spolupráce
s basketbalovými kluby, které autorce práce poskytly přístup k instagramovým účtům.
V této části jsou získány podstatné informace, které jsou následně využity pro kvalitativní
výzkum v podobě ohniskové skupiny, která v konečném výsledku zachytí komplexní
obraz aktivity basketbalových klubů na Instagramu.

4.1 Analýza Instagramu vybraných basketbalových klubů
„Analýza je dekompozičně rozkladová metoda. Je to takový myšlenkový postup, kdy daný
celek dekomponován na jednotlivé části. Cílem je vysvětlit daný problém detailním
prozkoumáním jeho složek“ (Ochrana 2009, s. 19).
Analýze je rozdělena do 3 částí. Nejprve je analýze podroben instagramový účet, poté
jsou analyzovány jednotlivé příspěvky a poslední část zahrnuje analýzu stories. Veškeré
detailní informace lze získat díky přehledům na Instagramu, které jsou konkretizovány
v subkapitole 3.2.5 Instagram Insights.
Analýza účtu
První část analýzy obsahuje 6 předmětů, které jsou v rámci bakalářské práce zkoumány.
Tyto statistiky jsou k nalezení zdarma na jakémkoliv firemním účtu. Stačí pouhé dva
kroky, díky kterým lze získat přehled o sledujících. Po otevření aplikace Instagram je
nutné kliknout na kartu profil a následně na ikonu mřížky v pravém rohu. Po kliknutí se
zobrazí 11 ikonek, přičemž přehledy jsou umístěné na třetím řádku. V tomto momentě
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stačí pouze rozkliknout ikonu a lze vidět statistiky týkající se účtu. Jednotlivé předměty,
které budou detailněji analyzovány, jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1: Předměty zkoumání pro instagramový účet

Předměty zkoumání
Nejaktivnější města/země
Nejaktivnější věkové skupiny
Čas - nejvyšší aktivita sledujících v čas

Účet
Pohlaví
Sledující
Zdroj: Vlastní zpracování

Analýza příspěvků
Následující část obsahuje celkem 13 předmětů, které jsou podrobeny analýze. V tomto
případě je nutné vysvětlit, jak celý proces analyzování probíhal. Po konzultaci s vedoucím
této bakalářské práce byly pro analýzu Instagramu vybrány 2 měsíce, konkrétně říjen
a duben. Tyto měsíce byly vybrány z toho důvodu, že ohraničují začátek a konec
základních kol v basketbalové soutěži. V Tabulkách Google tudíž byly vytvořeny
2 hlavní listy s názvy těchto měsíců. Do těchto dvou listů byly zapisovány všechny
přidané příspěvky v těchto měsících včetně jejich statistik, přičemž předměty byly
analyzovány vždy ve večerních hodinách.
K tomu byly vytvořeny ještě další 4 doplňovací listy, jejichž úkolem bylo zachycení
statistických změn u příspěvků. Jednotlivé změny byly zapisovány po týdnu hned
v pondělí, tudíž jednotlivé listy nesly název příslušných datumů.
Poslední den v analyzovaném měsíci byla vytvořena poslední složka zvaná celková
analýza, ve které došlo znovu k analyzování všech přidaných příspěvků v daném měsíci.
Také je nezbytné podotknout, že ve skutečnosti bylo analyzováno přes 20 předmětů,
ale vzhledem k rozsahu této bakalářské práce nebylo možné všechna data využít.
Po konzultaci s hlavním vedoucím této bakalářské práce byly vybrány předměty,
které jsou uvedeny v tabulce 2. Kompletní tabulky jsou k nalezení v přílohách, konkrétně
se jedná o přílohy č. 4 – č. 68.
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Tabulka 2: Předměty zkoumání pro příspěvky

Den
Čas
Typ příspěvku
Počet příspěvků
Téma

Předměty zkoumání
Místo
Označení v popisku
Označení na fotce
Hashtagy
Videa

Oslovené účty
Interakce
Aktivita na profilu

Zdroj: Vlastní zpracování

Analýza stories
Poslední fáze analýzy patří stories, jehož předměty ke zkoumání byly taktéž zapisovány
do Tabulek Google, konkrétně do 2 hlavních listů. I v tomto případě analýza probíhala
ve večerních hodinách a bylo zkoumáno více předmětů, než je uvedeno v tabulce 3.
Ze stejného důvodu, jako u příspěvků, bylo nutné předměty zredukovat na menší počet.
Tabulky zahrnující veškerá analyzovaná data jsou uvedeny v přílohách č. 69 – č. 93.
Tabulka 3: Předměty zkoumání u stories

Předměty zkoumání
Den
Označení
Čas
Hudba
Typ Stories
Nálepka
Počet Stories
Aktivita
Téma
To se mi líbí
Zdroj: Vlastní zpracování

Pro celkové shrnutí procesu zpracování dat jsou jednotlivé kroky sepsány v následujících
bodech:
•

vytvoření souborů pro jednotlivé basketbalové kluby pomocí Tabulek Google,
přičemž všechny tabulky byly sdíleny se správci basketbalových účtů;

•

přepsání dat získaných z Instagram Insights;

•

vytvoření systému kódování pro příspěvky a následně pro stories;

•

překódování jednotlivých dat a celkové upravení jednotlivých tabulek;

•

použití funkcí Suma, Průměr, Countif pro zjištění podstatných informací;

•

vytvoření spojnicových, pruhových a sloupcových grafů.

Co se týče třetího bodu, níže jsou uvedeny tabulky, ve kterých jsou zaznamenány
jednotlivé předměty včetně jejich kódovacích čísel.
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Tabulka 4: Kódovací systém pro příspěvky
Čas

Den

Místo

Komentář

Ráno
Odpoledne
Večer
Noc
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Neoznačeno
Hala domacích
Hala druhého týmu
Jiné místo
Žádný
Pozitivní
Neutrální
Negativní
Spam

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
0
1
2
3
4

Typ příspěvku

Téma

Označení v příspěvku

Fotografie
Video
Carousel p.
Reels
Pozvánka na zápas
Výsledek zápasu
Hráč
Zápas
Trénink
Info k zápasu
Jiné
Neoznačeno
Hráč
Klub
Soupeř
Sponzor
Federace
Realizační tým
Jiné

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7

Zdroj: Vlastní zpracování

Překódováno bylo také sdílení příspěvku, připomenutí a hudba. V tomto případě se však
jedná pouze o kódování slov ano (1) a ne (0). Ještě je nutné doplnit, že kódy pro označení
na fotce připadají také označení v popisku.
Tabulka 5: Kódovací systém pro stories
Čas

Ráno
Odpoledne
Večer
Noc

1
2
3
4

Typ Stories

Den

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Žádná
Anketa
Kvíz
Otázka
Emoji slider
Vlastní
Odpočet
Odkaz
Gif

1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Téma

Nálepka

Označení

Fotografie
Video
Sdílení příspěvku
Sdílení svého přísp.
Sdílení stories
Pozvánka na zápas
Výsledek zápasu
Hráč
Zápas
Trénink
Před zápasem
Jiné
Neoznačeno
Hráč
Klub
Soupeř
Sponzor
Federace
Realizační tým
Místo
Jiné

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Zdroj: Vlastní zpracování

44

V obou případech byly během analýzy zapisovány konkrétní časy, které byly následně
rozdělené do 4 kategorií viz tabulka 4 a 5. Pro správné interpretování dat je nutné doplnit
časové rozmezí. Pokud příspěvky spadají do kategorie ráno, znamená to, že byly přidány
v čase od 6:00 do 12:00. Odpoledne značí čas od 12:00 do 18:00. Časové rozmezí
od 18:00 do 00:00 patří večeru. Poslední kategorií je noc, která je v době od 00:00
do 06:00.

4.2 Focus group
Druhá etapa praktické časti je formulována do konceptu kvalitativního výzkumu
za využití metody Focus group. Tato metoda je vybrána jako doplňkový zdroj k hlavní
metodě, tedy analýze, a to z toho důvodu, že umožňuje detailně nahlédnout do dané
problematiky ze strany fanoušků, kteří mohou poskytnout zajímavé myšlenky a názory.
Focus group ve zkratce jako „FG“ je synonymem skupinové diskuse, která má formu
polostrukturovaného rozhovoru. Tato podoba je sice levnější, pro zisk většího počtu
kvalitativních dat časově méně náročnější než dialog, avšak z hlediska tvorby struktury
jednotlivých otázek vyžaduje důslednější pozornost. V tomto ohledu se jeví hodnota
kladení otázek stejně důležitá jako interakce mezi participanty, kterou moderátor
v průběhu diskuse může podnítit fotografiemi, videi, grafy apod. Síla FG spočívá
především v možnosti reagování na názory druhých, popřípadě i možné argumentování
v rámci odlišných představ, což v konečném výsledku přinese řadu informací, které jsou
z analýzy těžko dosažitelné (Sedláková 2014, s. 236-244).
Tato metoda byla zvolena jako doplňující v prvé řadě kvůli své nevýhodě. Jelikož jsou
data

získávána

z relativně

malého

vzorku,

nelze

zjištění

považovat

zcela

za reprezentativní, jelikož názory této skupiny se nemusí shodovat s postoji jinými
skupinami, v tomto případě s basketbalovými fanoušky jiných klubů. FG lze brát jako
začátek procesu zjišťování spokojenosti fanoušků se správou IG, a na základně daného
zjištění navázat dotazníkem (Institut politického marketingu, 2013).
Sedláková (2014) v knize Výzkum médii uvádí, že nejideálnější počet účastníků pro FG
je v rozmezí 6–10, jelikož je vysoká pravděpodobnost dodržení časového plánu a zároveň
je zde prostor pro vyjádření všech typů participantů včetně ostýchavějších jedinců. Dále
zmiňuje, že pro uskutečnění diskuse je možné využít jak předem připravenou místnost,
tak online platformu. Doba sezení ve většině případech trvá kolem 1,5 až 2 hodiny.
Je však možné, že se délka diskuse ještě protáhne nebo v opačném případě zkrátí, což se
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odvíjí především od atraktivity tématu, složení dané skupiny či schopností moderátora
(Sedláková 2014, 236-245).
V rámci této bakalářské práce byla FG sestavena z 8 participantů. Rekrutace proběhla
na základě Instagram Insights. Z dostupné analýzy vychází, že nejvíce aktivními
skupinami na Instagramu jsou lidé ve věku 18–24 let a 25–34 let. V přehledech je dále
uvedena aktivita sledujících dle pohlaví. V tomto ohledu mají lehce navrch muži. Tato
data tedy byla zvolena jako kritérium, dle kterého kluby měly vybírat své fanoušky.
Správci instagramových účtů si tudíž vybrali ze svých fanklubů 2 osoby s ohledem
na zmíněné faktory, přičemž také brali zřetel na orientaci v NBL a aktivitu na Instagramu.
Ohnisková skupina se uskutečnila prostřednictvím Microsoft teams. Celá diskuse byla
nahrávaná na diktafon, pro případ, že by došlo k poruchám notebooku ze strany autorky
práce. Po celou dobu byla pro diskutující k dispozici prezentace, která obsahovala hlavní
otázky včetně obrázků. Zde se naráží na zásadní věc a tou je tvorba klíčových otázek,
které tvoří páteř celé diskuse. Proto bylo nutné ještě před uskutečněním diskuse provést
operacionalizaci, která pomohla k formulaci hlavních a doplňujících otázek. Hlavní
i doplňující otázky byly probrány a odsouhlaseny hlavním vedoucím bakalářské práce.
Níže je uveden obrázek 3, na kterém je vyobrazen postup tvorby otázek.
Obrázek 3: Operacionalizace

Zdroj: Vlastí zpracování
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Diskuse trvala celkem 1 hodinu 41 minut a byla rozdělena do 3 části:
•

Představení

Diskuse byla zahájena seznámením respondentů s danou problematikou a cílem
bakalářské práce, průběhem debaty a časovým harmonogramem, který byl odhadován
cca na 1,5 h. Před uskutečněním FG byly tyto kroky respondentům oznámeny již
v pozvánce, včetně toho, že celá diskuse bude zaznamenána na diktafon a po přepsání
rozhovoru smazána. Moderátorka tudíž znovu zopakovala jednotlivé důležité informace
a všichni respondenti s plným vědomím souhlasili se vším zmíněným. Pro začátek
diskuse bylo dáno respondentům také pořadí, dle kterého měli odpovídat na jednotlivé
otázky, aby se předešlo případnému překřikování či naopak nekomentování. Zároveň
však bylo dodáno, že interakce mezi respondenty je žádoucí, a tudíž by bylo vhodné, aby
postupem času v diskusi respondenti na jednotlivé názory také reagovali.
•

Průběh diskuse

V této části byly respondentům kladeny otázky. V průběhu diskuse se neobjevily žádné
problémy a po celou dobu panovala příjemná atmosféra, která se bezpochyby podílela na
rozsáhlejších odpovědí respondentů, a tudíž nebylo tolik zapotřebí, aby moderátorka ve
větším poměru pokládala doplňující otázky.
•

Závěr

Na závěr moderátorka respondentům poděkovala za čas, který FG věnovali a taktéž
za sdělení jejich myšlenek a názorů, které jednoznačně pomohou s řešením dané
problematiky v této bakalářské práci či samotným správcům, kteří si budou moct celou
diskusi přečíst v příloze č. 3. Znovu byl také zopakován účel, kvůli kterému ohnisková
skupina proběhla a zároveň, že po přepsání diskuse nebude nahrávka nikde zveřejněna,
ale smazána.
Záznam z ohniskové skupiny byl přepsán v textovém procesoru Microsoft Word. Jména
jednotlivých fanoušků byla překódována, díky čemuž byla dodržena anonymita těchto
respondentů viz tabulka 1 v příloze č. 3. Na základě tohoto kódování jsou v této práci
použity zkratky RA, RB, RC atd. vyjadřující respondent A, respondent B apod.
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4.3 Etické aspekty práce
Druhá výzkumná metoda v podobě Focus group zahrnovala práci s 8 zletilými osobami.
Z tohoto důvodu musel být výzkum proveden v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a schválen Etickou komisí UK FTVS. Žádost byla podána 3.12.2021 a schválena
30.5.2022. Schválená žádost včetně informovaného souhlasu je uvedena v příloze č. 1
a č. 2.
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5 PRAKTICKÁ ČÁST
5.1 Představení basketbalových klubů
Národní basketbalová liga (dále jen „NBL“) představuje vrchol českého basketbalu.
Každoročně sdružuje 12 nejlepších basketbalových klubů z České republiky, přičemž
jsou v týmech samozřejmě jak hráči z tuzemska, tak ze zahraničí. Všech 12 klubů v půlce
září přichází na palubovku s novou sílou. V první části probíhají zápasy, kdy hraje každý
s každým a ke konci sezóny se kluby střetnou v play-off s cílem stát se šampionem pro
daný ročník.
Výzkumný soubor je tvořen 4 instagramovými účty českých basketbalových klubů
v NBL, přičemž výběr probíhal na základě rozdílného počtu sledujících na Instagramu,
úspěšnosti klubu v NBL a účasti v zahraničních soutěžích.
V poslední dekádě na české basketbalové scéně kraluje ERA Basketball Nymburk, který
v sezoně 2021/22 bude obhajovat titul vítěze NBL. Tento basketbalový klub se drží na
špičce nejenom ve hře, ale také v marketingových činnostech, kam zapadá i samotný
Instagram. Při selektování klubů během března v roce 2021 měl klub na svém účtu
necelých pět tisíc sledujících, konkrétně 4 965, čímž se řadil také na 1. místo v rámci
instagramových účtů v NBL.
Basket Brno je druhým vybraným klubem, přičemž se jedná o poměrně mladého
účastníka NBL. Do r. 2018 byl tento tým viděn spíše na zadních příčkách, avšak
v současné době bojuje o bronzovou příčku v NBL. V tom samém čase, tedy při vybírání
klubů, měl instagramový účet Basket Brno celkem 2 406 sledujících. Basket Brno i výše
zmíněný klub BK Nymburk se taktéž účastnily celoevropských soutěží.
Hned vzápětí se za Brnem drží třetí klub, který je v této bakalářské práci také analyzován.
Jedná se o BC GEOSAN Kolín, který v letošní sezóně 2021/22 skončil ve skupině A1
za již zmíněným klubem Basket Brno. Jejich úspěšnost je však proměnlivá. Při vstupu
do NBL v roce 2007 se umístili na 11. místě, o 5 let později skončili na 5. místě a v sezóně
2018/19 byli opět v zadní časti tabulky. V rámci instagramového profilu měl BC
GEOSAN Kolín v době výběru 919 sledujících.
Posledním analyzovaným klubem jsou Královští Sokoli Hradec Králové, kteří jsou
v nejvyšší české soutěži v basketbalu mužů nejkratší dobu. Svůj postup do NBL si
vybojovali v sezóně 2017/18 a od té doby se taktéž umísťovali spíše vzadu. V základní
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části sezóny 2021/22 se umístili na 7. místě. Co se týče Instagramu, nejméně sledujících
měl právě hradecký klub s počtem 919 sledujících.

5.2 Účet na Instagramu
V této podkapitole je uvedena analýza účtů jednotlivých basketbalových klubů pro měsíc
duben. Tato analýza je zaměřena především na sledující, jinými slovy na informace
týkajících se jejich aktivity na Instagramu, lokality či pohlaví apod.
Instagramové účty klubů Basket Brno, ERA Basketball Nymburk a Královští Sokoli
Hradec Králové jsou vedené jako firemní. Pouze BC GEOSAN Kolín má účet pro tvůrce.
ERA Basketball Nymburk
Na konci dubna dosahoval nymburský účet na Instagramu počtu 6 397 sledujících,
přičemž za tento měsíc přibylo celkem 219 nových uživatelů. Na druhou stranu za toto
období přišel účet o 89 sledujících, což může znamenat, že si uživatelé buď celý svůj účet
odstranili nebo jednoduše basketbalový účet přestali sledovat.
Fanouškovská základna na Instagramu je tvořena převážně lidmi z České republiky,
avšak necelých 10 % je tvořeno také uživateli ze Spojených států amerických.
Pět hlavních lokalit, ve kterých žijí současní sledující nymburského účtu, je Praha,
Nymburk, Brno, Poděbrady a Ostrava, přičemž největší zastoupení patří Praze.
Jak již bylo zmíněno v podkapitole 4.2 Focus Group, nejaktivnějšími uživateli jsou lidé
ve věku 18–24 let a 25–34 let. Tito uživatelé dle statistik byli nejčastěji na Instagramu
ve středu a neděli od 15:00 do 18:00. Rozdíly mezi jednotlivými dny jsou však
zanedbatelné. Z Instagram Insights dále vyplývá, že ať už se jedná o kterýkoliv den,
sledující na Instagram chodí převážně v odpoledních hodinách, kdy největší zapojení
bývá, jak již bylo zmíněno, kolem 18:00.
Genderové složení v tomto případě není zcela vyrovnané. Větší zastoupení mají muži,
konkrétně se jedná o 73,4 %.
Basket Brno
V celkovém počtu sledujících se Basket Brno od ERA Basketball Nymburk liší poměrně
o vysoké číslo, konkrétně o 3 419 sledujících. Současný stav sledujících je tedy o počtu
2 978, přičemž i nárust nových uživatelů je v tomto případě nižší. Za období duben
brněnskému klubu přibylo 146 nových sledujících na Instagramu a zároveň jejich účet
přestalo sledovat 38 uživatelů. Největší skok byl zaznamenám ve čtvrtek 28. dubna, kdy
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klub začalo sledovat 25 lidí. Tuto větší vlnu sledujících má na svědomí pravděpodobně
zápas hraný právě 28. dubna, ve kterém se rozhodovalo o postupu mezi 4 nejlepší týmy,
přičemž Basket Brno čtvrtfinálovou sérii vyhrálo.
Největší fanouškovská základna Basket Brna na Instagramu je tvořená z domácí půdy,
ať už se jedná o Českou republiku nebo samotné Brno. Dalšími místy, ze kterých pochází
jejich sledující, je Praha, Pardubice, Blansko a Ostrava.
Tito sledující patří opět do věkových skupin, které byly výše zmíněny, avšak % mužů
a žen je o něco málo vyváženější. V tomto období basketbalový účet sledovalo
66,2 % mužů a 33,8 % žen. Co se týče samotných dnů, tak i neděle zůstává jako
nejaktivnější den a k němu se ještě přidává úterý a čtvrtek. Přičemž i v tomto případě se
musí brát v potaz, že rozdíly nejsou nikterak dramatické. Podíváme-li se přímo na hodiny,
nejvyšší aktivita je vykazována taktéž v 18:00.
Královští Sokoli Hradec Králové
Basketbalový klub z Hradce Králové se během dubna dostal málem na 1 000 sledujících.
Od dosáhnutí tohoto čísla mu zbývalo pouhých 23 uživatelů. Během dubna zůstal
na stejném počtu sledujících, jelikož účet začali sledovat pouze 3 noví sledující
a současně stejný počet uživatelů tento klub přestal na Instagramu sledovat.
Instagram Královských Sokolů sledují primárně lidé z tuzemska, avšak pár uživatelů
pochází také ze Slovenské republiky, Spojených států amerických či Srbska. I tento klub
má největší podporu na Instagramu ze svého města, tedy z Hradce Králové. Dále
následuje Praha, Pardubice, Brno a Ostrava.
Nejaktivnější věková skupina stále zůstává, ale procentuální složení uživatelů dle pohlaví
se v tomto případě spíše podobá nymburským sledujícím. Za zkoumané období sledovalo
hradecký Instagram pouze 23, 2 % žen a 76, 7 % mužů. Z Přehledů dále vyplývá,
že za duben byli uživatelé v průměru nejvíce aktivní v neděli a úterý opět kolem 18:00.
BC GESOAN Kolín
Kolínský klub si vede o trochu lépe než výše zmíněný klub Královští Sokoli Hradec
Králové, jelikož má na svém kontě o 215 uživatelů více. V porovnání s kluby ERA
Basketball Nymburk a Basket Brno je však stále na nižší úrovni. Počet nových sledujících
za duben tomuto klubu na Instagramu narostl o skoro stejný počet jako brněnskému, a to
s pouhým rozdílem 1 uživatele. Tomuto klubu za zkoumané období přibylo celkem 39
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sledujících, ale 9 uživatelů se také rozhodlo, že tento účet přestane sledovat či si účet
odstraní.
Uživatelé na kolínském Instagramu jsou především z České republiky a Kolína. Poté také
z Prahy, Ostravy, Brna a Pardubic. Věkové složení uživatelů je opět totožné jako
u předchozích klubů, přičemž genderové složení je zcela identické brněnskému. Což platí
i pro dny včetně hodin.
Pokud bychom měli seřadit jednotlivé kluby dle počtu celkových sledujících, se značným
náskokem je na přední příčce ERA Basketball Nymburk. Dobře si vede také Basket Brno,
které si z této oblasti odnáší pomyslnou stříbrnou medaili. Na třetím místě skončil BC
GEOSAN Kolín a poslední místo si odnáší Královští Sokoli Hradec Králové.
Z výše dostupných informací lze také vydedukovat, že v českém prostředí mají o kluby
v NBL větší zájem muži, což je na jednu stranu logické, jelikož se jedná o stejná pohlaví.
Je dost pravděpodobné, že identická situaci by nastala při analyzování ženských týmů
v nejvyšší české soutěži.
Také největší zapojení uživatelů dle věkových skupin (18–24 a 25–34 let) odpovídá faktu,
že Instagram je poměrně mladou aplikací, avšak ne nejnovější, a proto zde není již takové
zastoupení uživatelů ve věku 13–17 let či 35 a výše.
U všech klubů lze zaznamenat, že převažující část sledujících je z České republiky,
a kromě Nymburka mají kluby také největší zastoupení fanoušků na Instagramu ze svých
měst. Dalším shodným znakem je doba, kdy sledující chodí na Instagram. Dominantní je
především neděle a čas 18:00.

5.3 Analýza příspěvků
Tato podkapitola je zaměřena na analýzu všech publikovaných snímků, které kluby
zveřejnily na svém instagramovém účtu během října a dubna.
Analýza probíhala v Tabulkách Google a byly zde použity základní statistický funkce
jako je Suma, pro sčítání daných hodnot, dále Průměr a v neposlední řadě také Countif,
který umožnil zjistit počet určitých hodnot.
Kompletní tabulky jsou uvedeny v přílohách č. 4 – č. 68.
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Graf 1: Celkový počet příspěvků – 31. duben
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Zdroj: Vlastní zpracování

Výše vyobrazený graf 1, v klubových barvách, znázorňuje souhrnný počet publikovaných
snímků za duben 2022. Na první pohled by se mohlo zdát, že nejaktivnějším klubem je
Basket Brno se svými 70 příspěvky, což není zcela pravda, jelikož stejného počtu dosáhl
taktéž nymburský klub, který však během tohoto měsíce své příspěvky promazával,
a tudíž měl na konci dubna 62 příspěvků. Dohromady bylo odstraněno 8 příspěvků,
respektive 7 fotografií a 1 video s tématem pozvánky na zápas. Královští Sokoli byli
procentuálně o 62,9 % méně aktivnější v přidávání příspěvků a jejich celkový počet
za duben je 26. Od tohoto čísla není daleko BS GEOSAN Kolín, který za toto období
přidal pouze o 1 příspěvek méně, než klub z Hradce Králové, tedy celkem 25 příspěvků.
ERA Basketball Nymburk a Královští Sokoli byli v porovnání s předchozím
analyzovaným měsícem na Instagramu méně aktivní. Za říjen přidal nymburský klub
celkem 84 příspěvků a hradecký klub publikoval o 12 příspěvků více než v dubnu, tedy
38 snímků. Zbývající dva kluby pravděpodobně zvolily strategii být aktivnější na konci
sezóny, respektive během play-off, přičemž jejich nárůst příspěvků byl až o 47,1 %
(Kolín) a 42,9 % (Brno).
Ačkoliv se jedná o srovnávání basketbalových klubů spadající do stejné soutěže, lze vidět
značnou rozdílnost v jejich marketingové komunikace na Instagramu. Tento jev lze
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připisovat řadám faktorů od celkového rozpočtu klubu přes složení a počet realizačního
týmu až po samotné vzdělání správce instagramového účtu v oblasti sociálních sítích.
Graf 2: Nejčastější den v přidávání příspěvků – duben
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Graf 2 popisuje v jakém dni basketbalové kluby na Instagramu zveřejňovaly nejvíce
příspěvků. Z grafu lze vyčíst, že basketbalový klub z Nymburka přidával příspěvky
nejčastěji hned na počátku týdne, tedy v pondělí. K němu se přidal i hradecký klub,
u kterého byl taktéž zaznamenán nejvyšší počet příspěvků pro tento den. Shoda je také
u dvou zbylých klubů, které přidávaly příspěvky nejčastěji v pátek. V posledním
pracovním dni je však vidět vyšší aktivita i u nymburského klubu. Ačkoliv tyto kluby
byly v pátek velmi aktivní, tutéž situaci nelze shledávat u Královských Sokolů, kteří
přidali pouze 2 příspěvky.
Co se týče samotného víkendu, kromě klubu ERA Basketball Nymburk, lze vidět nedělní
pokles u všech 3 klubů. Oproti tomu stojí již zmiňovaný nymburský klub, který si zvolil
jako méně aktivní den sobotu. Do dalších slabších dnů lze zařadit také čtvrtek, jelikož
3 kluby vykazují menší aktivita na Instagramu. Ale i zde je výjimka. Basket Brno v tento
den zveřejnil celkem 12 příspěvků, čímž se tento den řadí na 2 nejaktivnější den ze strany
Brna.
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Větší rozdíl lze zaznamenat ve srovnání dvou zkoumaných měsíců, jelikož všechny čtyři
kluby v říjnu publikovaly příspěvky především v sobotu. Křivka nedělního poklesu
včetně křivky zvýšené aktivity u Nymburka kopíruje stejnou situaci i v říjnu. Dny, které
patří do slabších dnů v říjnu, jsou pondělí, úterý a čtvrtek viz příloha č. 95. Tudíž
v pracovním týdnu byly basketbalové kluby nejvíce aktivní ve středu.
Graf 3: Nejčastější doba pro přidávání příspěvků – duben
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Z výše uvedeného grafu 3 je znatelné, že kromě noci kluby přidávají své příspěvky
poměrně rovnoměrně, přičemž ráno převažují snímky s tématem pozvánky na zápas
a večer jsou poté zveřejňovány především výsledky ze zápasu.
Porovná-li se znovu duben s říjnem, viz graf 3 v příloze, lze shledat jistou výměnu mezi
nymburským a brněnským klubem, kdy klub Basket Brno v říjnu nepřidával tolik
příspěvků ráno, nýbrž odpoledne a večer. Obrácená situace je tedy i u Nymburka, který
v říjnu publikoval snímky spíše ráno než během odpoledne a večera viz příloha č. 96.
BC GEOSAN Kolín si zachoval svou nejvyšší aktivitu v přidávání příspěvků během
večera, avšak v průběhu října klub přidával více příspěvků během rána než odpoledne.
Jediný klub, který si zachoval stejnou časovou linii v přidávání instagramových příspěvků
jsou Královští Sokoli, jejichž aktivitu lze brát jako rostoucí trend od rána do večera.
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Je zde tedy vysoká pravděpodobnost, že na čas přidávání příspěvků budou mít značný
vliv jednotlivá témata. Obsah, který je jednotlivými kluby publikován, je detailněji
rozebrán v grafu 5.
Graf 4: Nejčastěji přidávaný typ příspěvku – duben
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V tomto případě již narážíme na znatelné rozdíly, kdy lze jasně vidět, jaké příspěvky
kluby na svých Instagramech upřednostňují. Z grafu 4 je hned na první pohled patrné,
že nejvíce publikované snímky jsou samotné fotografie, které preferují především
3 kluby, jmenovitě BC GEOSAN Kolín, Basket Brno a Královští Sokoli. Na rozdíl
od nymburského klubu nejsou moc aktivní v přidávání jiných typů příspěvků.
V dubnu se snížil počet videí o 57,1 % (Basket Brno), 60 % (ERA Basketball Nymburk),
a 66,7 % (Královští Sokoli Hradec Králové) viz příloha č. 97. Stejné snížení jako bylo
u videí Královských Sokolů, je u tohoto účtu u Carousel post. Naopak brněnský klub,
který v říjnu nepřidal žádný Carousel post, v dubnu publikoval o 5 příspěvků tohoto typu
více než Královští Sokoli Hradec Králové a BC GEOSAN Kolín.
Kolínský klub za oba zkoumané měsíce nepřidal ani jedno video či reels. V říjnu
na kolínském profilu nebyl viděn ani Carousel post, který byl poté v dubnu přidán
dvakrát.
Co se týče reels, tento typ příspěvků za duben i říjen byl přidáván pouze nymburským
klubem.
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Video
Jak je výše vidět, v dubnu Basket Brno přidalo celkem 3 videa. První dvě jsou tematicky
zaměřená na hráče a jejich výkony při zápasech, přičemž trvají necelou minutu. Video
z 1. dubna o délce 0:48 s zhlédlo celkem 915 uživatelů. Jeho průměrná délka zhlédnutí je
však 23 %, což znamená, že pouze 210 uživatelů dané video dokoukali do konce.
Druhé video tohoto typu je dlouhé 0:59 s a jeho průměrná délka zhlédnutí je o 7 % nižší.
Poslední video je z těchto 3 nejúspěšnější, jelikož má 1 943 zhlédnutí s průměrnou délkou
zhlédnutí 44 %. Skrze toto video, které je dlouhé 0:22 s, promlouvá k fanouškům jeden
z brněnských hráčů, přičemž předává informace o jeho zdravotním stavu.
Královští Sokoli v dubnu přidali do svého feedu tzv. highlighty, jinými slovy záběry
z nejlepších akcí zápasu. Video je dlouhé 2 min a 10 s. Celkem ho zhlédlo 385 uživatelů,
což by teoreticky odpovídalo 39 % sledujícím tohoto účtu. Nelze to však takto přímo
označit, jelikož se na dané video mohli podívat i lidé, kteří tento klub na Instagramu
nesledují. Průměrná délka zhlédnutí je v tomto případě 13 %. Stejné video bylo přidáno
také v říjnu, akorát s tou změnou, že netrvalo přes 2 min, ale 1 min 30 s. Toto video mělo
sice méně zhlédnutí, konkrétně 357, ale průměrná délka zhlédnutí byla 16 %, tedy o něco
vyšší.
Na nymburském profilu byly v dubnu přidány celkem 4 videa. Prvním z nich bylo video
s pozvánkou na zápas, které bylo ztvárněno pouze graficky a obsahoval všechny důležité
informace včetně fotografie hráče z Nymburka a Opavy. Toto video je velmi krátké, jedná
se o pouhých 10 s, přičemž průměrná délka zhlédnutí dosáhla 57 % při 553 zhlédnutí.
I druhé video bylo ve znamení pozvánky na zápas, ovšem v tomto případě vystupoval
hráč a přímo promlouval k nymburským fanouškům. Video o délce 0:54 s zhlédlo celkem
724 uživatelů, přičemž průměrná doba zhlédnutí se razantně snížila na 21 %. V takovém
případě lze vnímat pokles průměrné doby zhlédnutí jako následek delšího videa. Což
potvrzují i další dvě přidaná videa. Třetí přidané video o 10 s má 792 zhlédnutí
a průměrnou délku zhlédnutí 64 %. Jedná se o jednoduché video, ve kterém je sekvenční
expozice hráče a jeho Slam dunku (smeči). Oproti tomu stojí 15 min rozhovor
s nymburským hráčem, které má sice nejvyšší počet zhlédnutí (1 172), ale jeho průměrná
délka zhlédnutí je 1 %.
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Graf 5: Nejpublikovanější téma – duben
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Zdroj: Vlastní zpracování

Příspěvek, který zve fanoušky na budoucí zápas je nejvíce publikovány kluby z Brna (20),
Hradce (9) a Kolína (11), jak lze vidět na grafu 5. Nymburský klub upřednostňuje přímo
momenty ze zápasů (23), přičemž příspěvky s tématem jako je pozvánka na zápas (8)
dokonce maže.
Dalším hojně zastoupeným tématem je tzv. Jiné. V rámci brněnského klubu do tohoto
tématu spadá např. dražba dresu, narozeniny, mládež, poděkování fanouškům nebo volné
vstupenky. Příspěvky s blahopřáním k narozeninám se objevovaly také u ERA Basketball
Nymburk a Královských Sokolů. Klub z Nymburka zveřejňoval dále okamžiky
z teambuildingu či pár příspěvků s partnery. Nymburský klub taktéž zveřejnil poukaz
na vstupenky, přičemž podobný příspěvek byl zaznamenám i u Kolína. Kolín dále
zveřejnil příspěvek s poděkováním svým fanouškům a sponzorům hned poté, co pro ně
sezóna 2021/22 skončila. Královští Sokoli např. během dubna přidali také příspěvek,
ve kterém poděkovali svému klubu i fanouškům, kteří se zúčastnili charitativní virtuální
výzvy na pomoc hendikepovaným dětem.
Vrátíme-li se o půl roku, v říjnu r. 2022 hradecký klub na svém Instagramu přidával
tzv. Příběhy Královských Sokolů. Smyslem tohoto obsahu bylo poskytnou fanouškům
možnost zeptat se jejich oblíbených hráčů na otázku, která je zajímá. Zároveň také mohli
vyhrát drobnou cenu, pokud daný hráč jejich komentář vyhodnotil jako nejzajímavější.
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Nymburský klub se v říjnu nechal inspirovat seriálem Squid Game (Hra na oliheň)
od Netflixu. Děj byl postaven na zoufalství lidí a možnosti vyhrát peníze, pokud se
dostanou přes všechny úkoly. Jedním z úkolů bylo vykrojení jehlou daného obrazce
z včelího plástu, aniž by došlo k prasknutí, a právě tento úkol ERA Basketball Nymburk
ztvárnil, přičemž v plástvi byla silueta nymburského loga, tedy lva. Se svými 329 to se
mi líbí na konci zkoumaného měsíce patřila tato fotografie k úspěšnějším příspěvkům.
Klub Basket Brno během října publikoval snímky, ve kterých se svých fanoušků ptal,
jak si myslí, že dopadne nadcházející zápas, přičemž tuto otázku podpořil ještě soutěží
v komentářích. Tři fanoušci, jejichž tip se v komentářích nejvíce přiblížil danému
výsledku, vyhráli vstupy zdarma na další zápas.
Kolínský klub např. 10. října přidanou fotografií s tématem pozvánky na zápas také
nabádal své fanoušky k tipování výsledků. V tomto případě se však nedostalo žádné
odpovědi. Totožná situace nastala u příspěvků z 23. října (pozvánka na zápas), kdy se
svých fanoušků ptali, zda budou fandit, a z 30. října (výsledek zápasu), kde se naopak
ptali, jak si zápas užili.
Prostřednictvím příspěvků je pohled do zákulisí poskytovat především klubem
z Nymburka. Své fanoušky nechává nakouknout do tréninků a občas také do kabin.
Záběry z tréninků v říjnu publikoval také Hradec Králové, během dubna však nikoliv.
Klub z Hradce dále během října publikovali Carousel post, ve kterém svým sledujícím
nabídl momenty z tréninku dětí, který si vzali na starost 2 hráči z týmu Královských
Sokolů.
V říjnu hradečtí fanoušci mohli na profilu Královských Sokolů zhlédnout také sestřihy
z TOP akcí v daném zápasu. Během dubna byl tento příspěvek s videem přidán pouze
jednou. Momenty z akcí zachycené na videu přidává v malém počtu také Basket Brno.
Klub ERA Basketball Nymburk dále využívá Carousel post k vytvoření příběhu daného
hráče. Jako úvodní fotografii zvolí statistiky hráče a po přejetí prstem doleva se fanoušek
již může dívat na videa, ve kterých je hráč přímo v akci. Naopak Královští Sokoli
přidávají statistiky svých hráčů do popisku pod fotografii s tématem výsledku zápasu.
ERA Basketball Nymburk, BC GEOSAN Kolín a Basket Brno dále do svého feedu
zařazují rozhovory s jednotlivými hráči.
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Označení místa
Jediný klub, který během dvou zkoumaných měsíců nevyužil ani jednou možnost
označení lokality jsou Královští Sokoli. Ani kolínský klub nebyl moc aktivní v rámci
přidávání polohy během října. To se však změnilo a z pouhých 4 říjnových příspěvků
s označením se v dubnu na profilu objevilo 21 fotografií s polohou. Příspěvky přidané
klubem Basket Brno byly z 51 % neoznačeny. Zbylých 24 příspěvků mělo umístění
domácí haly. V dubnu na profilu Basket Brna příspěvky s označením místa vzrostly
o 30 %, přičemž na dvou příspěvcích označili i halu svého soupeře. Obdobná situace
nastala i u ERA Basketball Nymburk, který v říjnu z celkového počtu 84 příspěvků uvedl
polohu u 30 snímků. V následujícím zkoumaném měsíci měl nymburský klub více
příspěvků s označením místa než bez. Konkrétně se jednalo o 27 příspěvků s označením
domácí haly, 10 příspěvků s přidáním soupeřova haly a 2 příspěvky s uvedením jiného
místa. Údaje týkající se označení místa jsou uvedeny v příloze č. 4, č. 11, č. 21, č. 28,
č. 38, č. 45, č. 55 a č. 62
Označení v příspěvku
Během října nejvíce označoval ve svých příspěvcích klub ERA Basketball Nymburk,
který z celkového počtu 84 neoznačil 16,7 % svých příspěvků. Na snímcích označoval
především jednotlivé hráče a také soupeře, což platilo i pro měsíc duben. Za nymburským
klubem je v počtu přidaných označení Basket Brno. Tento klub během října publikoval
menší počet příspěvků s označenými účty. Pro porovnání byl v říjnu celkový počet účtů,
které byly na snímcích označeny, 16 a proti tomu stojí duben s 90 označenými účty.
Během dubna Basket Brno označoval především hráče, ligy, soupeře, ale také sponzory
a realizační tým. BC GEOSAN Kolín a Královští Sokoli Hradec Králové ve většině
případech na své příspěvky nikoho neoznačují. Údaje týkající se označení v příspěvku
jsou uvedeny ve příloze č. 4, č. 12, č. 21, č. 28, č. 38, č. 45, č. 55 a č. 62
Označení v popisku
Vyšší aktivitu lze ze strany hradeckého a kolínského klubu zaznamenat právě
v označování v popiscích. Oba kluby zde označují primárně soupeře, sponzory
anebo hráče. Druhá aktivnější dvojice do svých popisků zahrnuje kromě výše zmíněných
účtů také federaci a realizační tým. Basket Brno ve větším poměru označuje soupeře,
kdežto ERA Basketball Nymburk basketbalové hráče. Údaje týkající se označení
v popisku jsou uvedeny v příloze č. č. 4, č. 11, č. 21, č. 28, č. 38, č. 45, č. 55 a č. 62
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Hashtagy
Nejméně hashtagů do svých popisků během zkoumaných měsíců přidal klub
BC GEOSAN Kolín a Basket Brno. Tyto kluby v průměru přidávaly 1-2 hashtagy
k příspěvku. Na druhé straně je ERA Basketball Nymburk s jeho 1 120 hashtagy za říjen
a 570 hashtagy za duben. Zprůměrováním hodnot u každého měsíce vychází 14 hashtagů
(říjen) a 9 hashtagů (duben) na 1 nymburský příspěvek. Klub z Hradce Králové přidává
v porovnání s prvními zmíněnými kluby celkem hodně hashtagů, konkrétně 182 za říjen
a 134 za duben, přičemž na každý přidaný příspěvek Královských Sokolů připadá
v průměru 4-5 hashtagů. Údaje týkající se hashtagů jsou uvedeny v příloze č. 4, č. 12,
č. 21, č. 29, č. 38, č. 46, č. 55 a č. 62
Mezi nejčastější hashtagy Královských Sokolů patří #sokoleti, #kralovstisokoli,
#hradeckralove, #kooperativanbl, #knbl, #tojebasketbal. Poslední dva zmíněné hashtagy
využívá také nymburský klub včetně #Nymburk, #ballislife #basketballnymburk,
#nymburkjebasketball, #czechbasketballplayers. Hashtag #kooperativanbl ke svým
příspěvkům přidal v říjnu také kolínský klub. Naopak Basket Brno se v dubnu držel
především svého hashtagu #playoffourway.
Sdílení příspěvku s jiným uživatelem
Od začátku roku 2022 mohou uživatelé na Instagramu sdílet příspěvek i s jiným účtem
na Instagramu. Tuto možnost prozatím využil pouze klub ERA Basketball Nymburk,
konkrétně sedmkrát. Ve většině případech se jednalo o spolupráci s hráči z nymburského
týmu, kdy jednotlivé příspěvky byly přímo o nich.
Dosah
V této části se pracovalo s daty, která byla získáná až na konci daného měsíce. Hodnoty
jsou tedy převzaty z tabulek zvané Celkové analýzy viz příloha č. 18, č. 19, č. 35, č. 36,
č. 52, č. 53, č. 67, č. 68.
Tabulka 5: Celkový dosah – duben
Basketbalové kluby

Oslovené
účty

Zobrazení

Hlavní
strana

Profil

Karta
Prozkoumat

Hashtag

Odjinud

Loklita

Basket Brno

75 961

88 578

65 244

15 260

729

2

7 128

74

ERA Basketball
Nymburk

135 390

75 313

58 074

8 175

2 332

910

4 728

2

Královští Sokoli
Hradec Králové

9 906

11 251

7 433

1 975

693

606

229

0

BC GEOSAN Kolín

15 633

18 417

12 018

3 447

1 999

0

366

67

Zdroj: Vlastní zpracování
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V tomto případě je nutné znovu upozornit na rozdíl mezi oslovenými účty a zobrazením.
V prvním případě to znamená počet účtů, které daný příspěvek viděly jednou, kdežto
do zobrazení se počítá i opětovné podívání se na obsah.
Celkový počet oslovených účtů odpovídá velikosti fanouškovské základny na Instagramu
u jednotlivých klubů, kdy největší dosah má ERA Basketball Nymburk. Data u zobrazení
jsem v tomto případě zavádějící a nemůžeme se jimi přímo řídit, jelikož u reels nejsou
dostupné některé statistiky včetně zobrazení. Nejlépe je tento problém viděn opět
u nymburského klubu, jehož obsah ve feedu je z 37 % tvořen právě reels.
Oslovené účty se v dubnu snížily o 42,9 % u nymburského klubu, dále o 24 %
u hradeckého klubu. Nárůst je naopak viditelný u klubu Basket Brno, který z říjnového
dosahu 46 045 se dostal na 75 961 a také u klubu BC GEOSAN Kolín, jehož celkový
počet oslovených účtů byl v říjnu 11 333 a ve druhém zkoumaném měsíci 15 633 viz
příloha č. 109.
Tabulka 6: Průměrný dosah – duben
Basketbalové kluby

Oslovené
účty

Zobrazení

Hlavní
strana

Profil

Karta
Prozkoumat

Hashtag

Odjinud

Loklita

Basket Brno

1 085,16

1 265,40

932,06

218,00

10,41

0,03

101,83

1,06

ERA Basketball
Nymburk

1 934,14

1 537,00

1 185,18

166,84

48,58

18,57

96,49

0,04

Královští Sokoli
Hradec Králové

381,00

432,73

285,88

75,96

26,65

23,31

8,81

0,00

BC GEOSAN Kolín

625,32

736,68

480,72

137,88

79,96

0

14,64

2,68

Zdroj: Vlastní zpracování

Velký rozdíl lze shledávat v průměrném počtu zobrazení z hlavní strany a dalšími
způsoby zobrazení. Lze tedy konstatovat, že v průměru uživatelé primárně naráží
na basketbalové příspěvky hned po otevření aplikace na hlavní stránce. Totožná situace
nastala již v říjnu viz příloha č. 110.
Kategorie Odjinud je výrazná pouze u klubů z Nymburka a Brna, tudíž je poměrně vysoká
pravděpodobnost, že některé z jejich příspěvků měly např. zajímavá témata, která byla
podnětem pro přeposlání daného příspěvku jinému uživateli prostřednictvím Direct
message. Na druhou stranu se tato atraktivita příliš neprojevuje v kartě prozkoumat,
do které naopak Instagram vybírá obsah, který je dle jeho výpočtů pozoruhodný.
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Interakce
Tabulka 7: Průměrná interakce – duben
Basketbalové kluby

To se mi líbí

Uložení

Komentář

Aktivita na
profilu

Basket Brno

123,93

1,16

0,76

21,81

164,53

2,43

0,81

13,31

35,00

0,15

0,42

7,31

82,48

0,88

0,32

22,44

ERA Basketball
Nymburk
Královští Sokoli
Hradec Králové
BC GEOSAN Kolín

Zdroj: Vlastní zpracování

Jak je výše vidět, jednotlivé kluby mají mezi sebou poměrně velké rozestupy v rámci
průměrného označení to se mi líbí, přičemž je pravděpodobné, že do jisté míry tu hraje
roli také celkový počet sledujících na Instagramu a samozřejmě typ obsahu, který byl
kluby zveřejněn.
Ačkoliv má BC GEOSAN Kolín v průměru více to se mi líbí než Královští Sokoli,
v porovnání s průměrným počtem komentářů je na tom hůře. Koukneme-li se
na komentáře detailněji viz přílohy č. 99, č. 100, č. 101, č. 102, zjistíme, že u všech klubů
převažují primárně pozitivní komentáře. V dubnu se výjimečně objevil také negativní
komentář u Královských Sokolů. Komentáře u nymburských příspěvků jsou z 11,40 %
tvořeny spamy. Tento “problém“ se objevuje také u Basket Brna, ale pouze v malém
měřítku (2,90 %).
V rámci poslední kolonky Aktivita na profilu, kam spadají např. návštěvy profilu, noví
sledující, kliknutí na CTA buttons, si v průměru vede naopak nejlépe BC GEOSAN
Kolín. Za ním má jen drobné odskočení Basket Brno.
Ukládaní si daných příspěvků jednotlivými sledujícími v průměru probíhá nejméně
u klubů z Hradce Králové a Kolína.
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5.4 Analýza stories
Graf 6: Celkový počet stories – duben
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Komunikaci prostřednictvím Instagram stories jednoznačně ovládl klub Basket Brno.
Nymburský klub oproti brněnskému přidával o 42,06 % méně příběhů. Největší rozestup
od Basket Brna mají však kluby Královští Sokoli Hradec Králové a BC GEOSAN Kolín.
Opět vzhledem k situaci, že všechny kluby hrají v NBL, je tento rozdíl nepřehlédnutelný.
Vyjma Basket Brna byly ostatní kluby během října v přidávání stories relativně
aktivnější. V říjnu ERA Basketball Nymburk přidal celkem 176 příběhů, dále Královští
Sokoli Hradec Králové zveřejnili 53 příběhů a BC GEOSAN Kolín během října přidal
o 9 příběhů více než v dubnu. Údaje z říjnové analýzy jsou uvedeny v příloze č. 103.
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Graf 7: Nejčastější den v přidávání stories – duben
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Z výše uvedeného grafu lze vidět, že Královští Sokoli i BC GEOSAN Kolín zvolili spíše
taktiku rovnoměrného přidávání stories během týdne. U těchto dvou klubů lze pozorovat
lehké zvýšení aktivity během soboty a středy. S vysokou pravděpodobností to bylo kvůli
zápasům, které se během sezóny převážně odehrávají v těchto dnech.
U nymburského klubu lze vypozorovat trend, jež značí vyšší aktivitu ve dnech před
daným utkáním, tedy spíše v pátek a úterý.
Během samotného zápasu je na stories nejaktivnější klub Basket Brno, což se potvrzuje
také v říjnové analýze viz příloha č. 104. V říjnovém období během soboty bylo aktivní
nejen Basket Brno, ale také ostatní basketbalové kluby. Celkový počet příběhů přidaných
v říjnu během soboty byl u ERA Basketball Nymburk 52 stories, což je oproti dubnu
značný rozdíl. V dubnu se počet přidaných stories snížil u klubu z Hradce Králové
o 80 %. U kolínského klubu se jednalo o 75% pokles.
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Graf 8: Nejčastější doba pro přidávání stories – duben
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Zdroj: Vlastní zpracování

Začneme-li postupně, klub Basket Brno je v příbězích nejaktivnější během odpoledne,
tedy od 12 h do 18 h, a poté také večer. U nymburského klubu lze vypozorovat
rovnoměrnější aktivitu na stories, přičemž ale také převažuje večer s odpolednem.
Totožná situace nastává i u dvou zbylých klubů. Říjnová analýza viz příloha č. 105 jasně
vykazuje nejvyšší aktivitu během večera u všech klubů.
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Graf 9: Nejčastěji přidávaný typ stories – duben
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Instagram stories bylo u klubů jako jsou Basket Brno a ERA Basketball Nymburk tvořeno
převážně videi, fotografiemi a sdílením svých příspěvků. V procentuálním vyjádření byl
obsah Basket Brna tvořen z 38,62 % videi, 25,34 % fotografiemi, dále 27,03 % sdílením
svých příspěvků a v menším zastoupením také sdílením příspěvků jiných účtů (4,29 %)
či stories (4,72 %). Obdobná situace nastala u nymburského klubu, kde se % nepatrně
lišily viz příloha 106.
Obsah Královských Sokolů byl ve stories tvořen z 59,45 % fotografiemi. Po fotografiích
bylo vzápětí sdílení stories, např. příběhy od jejich fanoušků z různých zápasů. Poté
následovala samotná videa a sdílení jak svých příspěvků, tak od jiných uživatelů. V tomto
ohledu se hodí poznamenat, že i přes to, že hradecký klub nesdílel své příspěvky,
tak v jeho stories se objevovala totožná grafika jako u příspěvků.
BC GEOSAN vykazuje podobné veličiny jako Královští Sokoli, akorát s tou výjimkou,
že ve svých stories sdílí právě své příspěvky.
Během října kolínský klub sdílel více stories od svých fanoušků, což platí i pro klub
z Nymburka. Královští Sokoli naopak během srpna do svých příběhů přidávali více videí.
Basket Brno svou aktivitu po všech stránkách na Instagram stories zvýšil oproti říjnu.
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Graf 10: Nejpublikovanější téma ve stories – duben
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V druhém zkoumaném měsíci jsou nejčastěji přidávaným tématem u klubu z Brna
momenty ze zápasu, u Nymburka poté příběhy o samotných hráčích, Královští Sokoli
v toto ohledu přidaly nejvíce stories spadající do kategorie Jiné a BC GEOSAN Kolín
nejvíce zveřejňoval výsledky ze zápasů.
Jak lze vidět, oproti tématům u příspěvků, je zde větší počet příběhů týkajících se
tréninků. Královští Sokoli byli jako jediní, kdo během dubna toto téma do stories nepřidal.
V porovnání s ostatními tématy jsou záběry před zápasem, tréninky nebo příběhy týkající
se samotných hráčů značně zanedbávány.
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Graf 11: Celkový počet nálepek – duben
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Z výše uvedeného grafu jasně vyplývá, že kluby do svých stories spíše nezahrnují
instagramové nálepky. Mezi nejpoužívanější nálepky patří odpočet, který je využíván
především před nadcházejícím zápasem, dále odkaz, přes který své fanoušky jednotlivé
kluby navádí např. na své stránky či TVCOM.CZ, kde mohou zdarma sledovat zápasy.
Často jsou používány GIFs, především ze strany hradeckého a nymburského klubu.
Během dubna žádný z klubů nevyužil samolepky vlastní nebo kvízu.
Dosah a interakce
Tabulka 8: Průměrná interakce na stories – duben
Basketbalové kluby

Oslovené účty

Zobrazení

Aktivita na
profilu

To se mi líbí

Basket Brno

535,58

546,72

1,76

0,68

641,04

650,93

1,92

1,36

189,89

193,97

1,43

0,68

267,70

278,00

4,10

1,05

ERA Basketball
Nymburk
Královští Sokoli
Hradec Králové
BC GEOSAN Kolín

Zdroj: Vlastní zpracování

I zde se znovu projevuje vliv počtu sledujících u jednotlivých basketbalových účtů.
V posledních dvou sloupcích však nelze přehlédnout značný odskok kolínského klubu,
jehož fanoušci vykazují v průměru nejvyšší aktivitu na profilu. Tato hodnota se musí brát
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však s rezervou, jelikož běhen dubna BC GEOSAN Kolín přidal pouze 20 videí, tudíž je
zde určitá pravděpodobnost, že došlo ke zkreslení hodnot u Aktivity na profilu.
Sledující nejsou ani nikterak aktivní v rámci přidávání to se mi líbí na stories, což může
být zapříčeno také tím, že tato možnost je poměrně nová a mnoho uživatelů si na tento
způsob interakce ještě nezvyklo potažmo nenaučilo.

5.5 Focus Group
Tato podkapitola je rozvržena do 7 částí, přičemž analýza diskuse ohniskové
skupiny koresponduje s otázkami, které byly pokládány všem fanouškům během
debaty a zároveň zapadají do níže uvedené segmentace. Záznam z FG je uveden
v příloze č. 3.
Aktivita na Instagramu
Na Instagramu tráví 90 % respondentů poměrně dost času. Někteří dokonce
kontrolují Instagram každou hodinu. V rámci otázky, proč sledují basketbalové
kluby na Instagramu, se skupina respondentů rozdělila na dvě části. První skupina
očekává od svých oblíbených klubů především videa a fotografie ze zápasů, kdežto
druhá část bere basketbalové účty jako informační kanál.
Až na jednoho fanouška se všichni respondenti shodli, že na Instagramu preferují
Instagram stories před samotnými příspěvky. Vesměs je to kvůli tomu, že je tato
forma především aktuální, rychlejší, interaktivnější „…a zároveň jak jsou stories
dostupné pouze 24 h, tak mám pocit, že to zmizí a musím to vidět“ dodává RC.
Respondenti dále zdůrazňují možnost sdílení příspěvku ve stories, přičemž
doplňují, že pokud je obsah zajímavý, tak je vysoká pravděpodobnost jejich
prokliknuti do daného příspěvku a potažmo profilu.
Příspěvky na Instagramu
V rámci basketbalu respondenti oceňují spíše krátká videa než fotografie,
především tzv. highlighty. U delších videí uvádí podmínku zajímavého obsahu.
Pouze jeden respondent uvedl, že na Instagram chodí kvůli fotografiím, jelikož má
na videa TikTok. RC dodává, že pokud jsou příspěvky zajímavě zpracovány, je
poměrně velká šance, že danou fotografii či video přepošle svému kamarádovi.
Respondenti o příspěvky typu živého vysílání nejeví moc zájem a zároveň ani tuto
formu ze strany basketbalových klubů na Instagramu nevidí. RC a RD doplňují,
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že na nymburském profilu živé vysílání občas viděli, přičemž na ně bylo dopředu
oznámeno. Jasnou výhodu vidí v interakci se samotnými fanoušky, a tedy
v možnostech pokládat otázky. Shodují se však na tom, že se vše odvíjí od obsahu,
nápadů, struktuře a celkově jak je živé vysílání pojato. Nezavrhují ani nápad, kdy
by se sešli hráči z jiných klubů a společně by komentovali např. sezónu 2021/22,
přičemž RC dodává, že „kdyby se sešli, tak si myslí, že by to bylo rozhodně
zajímavé“.
„V pravidelnosti je síla“, uvádí RA, přičemž s konzistentností u příspěvků a stories
jsou spokojeni především nymburští a brněnští fanoušci. RB doplňuje, že „Brno
někdy přidává až moc věcí na stories. Přijde mi to trochu přeplácané a mám zvyk,
že když je hodně videí ve stories, tak je proklikám a nekouknu se na všechno“.
Respondenti z klubů BC GEOSAN Kolín a Královských Sokolů uvádí, že během
sezóny konzistentnost u příspěvků shledávají, nicméně to už neplatí pro období
volna či samotné stories.
Stories
Respondenti uvádí, že na stories reagují max. v rámci anket, kvízů a otázek. Funkci
to se mi líbí nebo rychlé reakce u basketbalových klubů nevyužívají. RG dodává,
že by se do anket určitě zapojovala, ale „vzhledem k tomu, že Kolín tohle moc
nedělá, tak nemá šanci“. Na závěr zmiňuje, že by kolínský klub mohl diváky
do stories více zapojit, nebo se jich napřímo zeptat, co by chtěli vidět či změnit.
Co se týče přidané hudby ve stories, většina respondentů má mobilní telefon
v tichém režimu, tudíž hudbu vesměs ignorují. Dále zmiňují 2 důležitá fakta.
Za prvé, že hudba kazí kvalitu stories. V druhém případě naráží na důležitost
sladění hudby s videem. RF a RH dále doplňují, že na hudbu ve stories u klubů
z Hradce Králové a Kolína ještě nenarazili.
Jednotlivé příběhy se mohou přesunout také do výběrů, na což respondenti nemají
zcela jednotný názor. Tři respondenti přímo uvedli, že je výběry nezajímají, a to
i z toho důvodu, že již nejsou aktuální. Naopak RE zdůrazňuje, že má kolem sebe
přátelé, kteří se na výběry rádi podívají včetně ji samotné. Také RG a RH uvádí,
že by se jim líbila možnost podívat se zpětně na to, co se v klubu událo. RC naopak
dodává, že „většina klubů výběry nemá moc promakané“ a tudíž jeho zájem o tyto
příběhy klesá.
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Respondenti se však shodli, že výběry na profilech mají své nenahraditelné místo.
Primárně kvůli tomu, že díky výběrům vypadají profily profesionálněji a živěji, což
může mít dopad při prvním pohledu na účet a následném rozhodování o sledování.
Funkce
O možnosti označení svých oblíbených účtů na Instagramu respondenti spíše
nevěděli, přičemž dodali, že po skončení diskuse tuto funkci využívat nebudou.
Ani funkci Upozornění dotazování nevyužívají, jelikož se v basketbalovém
prostředí pohybují a mají přehled. RB dodává, že upozornění u příspěvku „může
mít zajímavý efekt a někteří fanoušci, kteří nejsou tolik aktivní, nesledují ČBF, tak
tuto funkci ocení“.
Většina respondentů však vítá funkci označení, a to především v situaci, kdy dané
hráče neznají a mohou se prostřednictvím označení podívat na jejich profily a zjistit
o nich další informace.
Obsah
V tomto ohledu rezonovaly především 3 témata. Jednalo se o momenty ze zápasů,
výsledek zápasu a také zákulisí klubu. Největší zájem je dle respondentů
o highlighty ať už formou videí nebo fotografií.
Kromě těchto témat by se basketbalové kluby mohly zaměřit také na trendy/viral
videa, shodují se respondenti. V tomto ohledu vyzdvihují např. basketbalové kluby
z Děčína a Brna, které se o tyto videa v minulosti již pokoušely. Dotazovaní mají
dále stejný názor, že pokud budou tyto videa v rozumném poměru publikovány,
tak to v konečném výsledku může znamenat i vyšší dosah a získání nových
sledujících.
Profil
V této části si všichni respondenti postupně otevírali jednotlivé profily
basketbalových klubů a společně hodnotili, jak na ně profil působí při prvním
pohledu. V další části respondenti rozklikli daný příspěvek s výsledkem zápasu
a hodnotili kvalitu, přehlednost daného příspěvku a zda obsahuje všechny důležité
informace. Tuto část také ohodnotili body, kdy bodové rozmezí bylo
od 1 (nedostačující) – 10 (vynikající). Ve třetí fázi společně okomentovali
copywriting.
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BASKET BRNO
Brněnský profil byl ohodnocen respondenty velmi kladně. Dle dotazovaných mají
skvěle zpracovaný feed i výběry. Nymburský fanoušek ohodnotil jejich
instagramový profil jako jeden z nejlepších v rámci NBL. „Ve feedu vidím
v poslední době šachovnici, to se mi také líbí“ dodává respondent z Kolína.
Obrázek 4: Příspěvek s výsledkovou šablonou od Basket Brna

+ skvělá kvalita
+ přehledné
+ obsahuje důležité informace
+ hezká šablona
+ fotografie ze zápasu
+ úprava loga soupeře – estetické, sladěné
-

špatný font u čísel

-

úprava loga soupeře – nekolegiální

Zdroj: IG profil Basket Brno – vlastní zpracování

Tento příspěvek po zhodnocení získal celkem 60 bodů.
Stejně kladně byl ohodnocen také copywriting, ve kterém respondenti pochválili
především text rozdělený do odstavců a správný poměr textu vůči emoji. Basket
Brno ve svém popisku označil i svého soupeře, což se také dle respondentů oceňuje,
jelikož umožňuje rychlé otevření daného profilu. Respondentům však v textu chybí
zmínění dvou nejlepších střelců.
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ERA BASKETBALL NYMBURK
Profil nymburského klubu vypadá na první pohled velmi profesionálně.
Respondenti však upozorňují na nekvalitní úvodní fotografie u jednotlivých výběrů.
Dále také poukazují na fakt, že stejná grafika hned za sebou nebudí zrovna dobrý
dojem. Konkrétně se jedná o příspěvky se statistikami hráčů, které byly přidány
během jednoho dne. Tyto příspěvky dle jejich názoru lehce narušují celkovou
sladěnost feedu.
Obrázek 5: Příspěvek s výsledkovou šablonou od ERA Basketball Nymburku

+ graficky dobře zpracované
+ velké čísla u skóre
+ obsahuje důležité informace
-

nesouměrnost

-

chybí fotografie

-

trochu jednodušší grafika

Zdroj: IG profil ERA Basketball Nymburk – vlastní
zpracování

Tento příspěvek po zhodnocení získal celkem 49 bodů.
Copywriting u nymburského příspěvku respondenti nehodnotí příliš kladně, jelikož
se jedná o nepřehledný souvislý text, který sledující může od přečtení akorát
odradit. Také zmiňují absenci emoji.
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KRÁLOVŠTÍ SOKOLI HRADEC KRÁLOVÉ
Profil Královských Sokolů u respondentů nebudí dojem profesionálního účtu. Vadí
jim především feed plný šablon, které dle jejich názoru nejsou ani ničím zajímavé,
spíše amatérské. Poukazují také na špatnou šablonu pro narozeninové příspěvky
či nekvalitní fotografie, které byly pravděpodobně pořízeny mobilním telefonem.
Celkově by respondenti očekávali na profilu více kvalitních fotografií především
ze zápasů. Dále zmiňují, že je na hradeckém profilu pouze jeden výběr, kde se
znovu opakují stejné šablony.
Obrázek 6: Příspěvek s výsledkovou šablonou od Královských Sokolů

+ přehledné
+ decentní
+ skóre po každé ¼
+ obsahuje důležité informace
-

absence fotografie

-

špatné pozadí

Zdroj: IG profil Královští Sokoli Hradec Králové – vlastní
zpracování

Zde je nutné doplnit názor respondentů na daný příspěvek. Jako samostatnou
fotografii hodnotí kladně. Problém ale nastává v momentě, kdy si prohlíží celkový
profil hradeckého klubu. Dva respondenti přiznali, že se jim tento příspěvek líbí
více než příspěvek přidaný klubem ERA Basketball Nymburk. Tento příspěvek
po zhodnocení získal 39 bodů.
Copywriting je hodnocen kladně, oceněny jsou odstavce, statistiky hráčů, které by
však mohly být o něco kratší a nemusely by zahrnovat hráče s 0 skóre. Ačkoliv se
to netýká tohoto příspěvku, respondenti upozornili na drobné pravopisné chyby,
které se občas objevují v popiscích.
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BC GEOSAN KOLÍN
Profil kolínského klubu působí na první pohled poměrně kvalitně, avšak znovu
respondenti upozorňují na opakující se výsledkovou a game day šablonu.
Fotografiemi ze zápasů mohl kolínský klub proložit např. opakující se za sebou
příspěvky obsahující pouze číslo, které znázorňovalo počet zbývajících dnů
do zápasu, dodává jeden z respondentů. RD dále doplňuje „Líbí se mi, jak u game
day mění barvy klubu. Když hrají proti Nymburku, tak je tam červená, to je docela
promyšlené“. I v tomto případě upozorňují na absenci výběrů či videí ze zápasů.
Obrázek 7: Příspěvek s výsledkovou šablonou od BC GEOSAN Kolín

+ skvělá kvalita potažmo fotografie, kde
jdou vidět oba týmy
+ sladěnost barev
+ obsahuje důležité informace
+ čitelnost

Zdroj: IG profil BC GEOSAN Kolín – vlastní zpracování

Tento příspěvek byl respondenty vyhodnocen jako nejlepší pozápasová fotografie.
V celkovém součtu získal 67 bodů.
Copywriting však stejně kladně jako příspěvek hodnocen nebyl. Hlavním důvodem
je krátký text max. o 3 větách, v tomto případě pouze o 1. RA uvádí, že klub
na jednu stranu chápe, jelikož se jednalo o poslední zápas, avšak doplňuje, že by se
špatná nálada neměla projevovat na sociálních sítích a v popisku mohli divákům
alespoň poděkovat.
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Přístup k fanouškům
V této části byly pokládány respondentům 2 otázky. První otázka se týkala
spokojenosti fanoušků se správou instagramového účtu jejich oblíbeného klubu
a druhá zjišťovala, jaký mají názor na to, když basketbalový klub po skončení
sezóny přestane být na Instagramu aktivní.
BASKET BRNO
Respondenti jsou se správou svého oblíbeného klubu velmi spokojeni. Shodují se,
že je účet veden velmi kvalitně od feedu přes bio až po samotné stories. RB navíc
vyzdvihuje útržky z rozhovorů, které jsou vloženy do popisků k fotografiím.
Naopak nabádá k publikování i jiných forem příspěvků, než jsou fotografií,
např. reels. RA naopak připomíná videa z dob Covidu, ve kterých byly hráčům
pokládány různé otázky. Tento obsah by se mu líbil např. v létě, kdy je pauza.
ERA BASKETBALL NYMBURK
I u tohoto klubu jsou respondenti se správou instagramového účtu nad míru
spokojeni. Oba dotazování ve svých výpovědích velmi chválí nymburského
manažera a jeho videa potažmo reels. Jedinou jejich výtkou jsou již zmiňované
výběry a horší popisky, což v celkovém hledisku představuje menší detail.
KRÁLOVŠTÍ SOKOLI HRADEC KRÁLOVÉ
U klubu z Hradce Králové se respondenti shodli, že se správou instagramového účtu
spokojeni nejsou, a to především kvůli nízké aktivitě v příbězích, nekvalitním
fotografiím a monotónnímu obsahu. Příčinu vidí v tom, že tento účet spravuje
člověk, který se této práci nevěnuje na 100 % jako u výše zmíněných klubů, což je
ve výsledku značně viditelné a dle jejich slov škoda.
BC GEOSAN KOLÍN
Se správou kolínského klubu jsou respondenti v menší míře spokojeni. Kladně
hodnotí především kvalitu fotografií a rozhovory s hráči. Zároveň doplňují, že by
klub mohl s fanoušky více komunikovat, respektive se jich ptát, co by
na Instagramu rádi viděli. Např. RG sděluje, že by na kolínském Instagramu ráda
viděla, jak vypadá hráčův den. Jako u hradeckého klubu, i zde fanouškům chybí
highlighty, které by feed poskládaný primárně z fotografií, oživily. Také zmiňují
malou aktivitu v rámci stories.
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V závěru se dotazovaní shodli, že přerušení komunikace po skončení sezóny je
záležitost právě klubů, které nemají přímo člověka na správu sociálních sítích
a zároveň to označují jako neprofesionální. RB říká, že „pokud kluby takhle přeruší
komunikaci, tak to asi úplně loajalitu fanoušků neovlivní, ale spíše to nepřiláká ty
nové“. Většina respondentů poznamenala, že je velký prostor pro vymýšlení
nápadů, přičemž jde jen o to, kdo se tomu bude opravdu věnovat a přijde s něčím
zajímavým.
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6 DOPORUČENÍ PRO ZDOKONALENÍ KOMUNIKACE
Jednotlivé návrhy pro komunikaci na sociální síti Instagram vychází především
ze zjištěných výsledků, které byly dosaženy analýzou jednotlivých účtů a zároveň
z rešerše literatury týkající se dané problematiky. Tyto poznatky byly doplněny názory
a přáními respondentů, které zazněly během diskuse v rámci ohniskové skupiny. V první
podkapitole jsou představeny rady, které platí obecně pro všechny basketbalové kluby
a potažmo i pro další sportovní týmy. Tato část zahrnuje také nápady, které byly autorkou
práce vymyšleny a pokud se klubům budou jevit jako atraktivní, mohou je zařadit
do jejich obsahu. Druhá část obsahuje doporučení pro optimalizaci a zlepšení komunikace
na Instagramu, jež jsou vytvořené přímo pro daný basketbalový klub.

6.1 Obecné doporučení
Pro správné vedení sociální sítě Instagram je důležitá znalost sledujících, na což bylo
v této bakalářské práci již několikrát upozorňováno. Informace o publiku jsou dostupné
díky základním analytickým nástrojům tzv. přehledy na Instagramu. Další možností,
jak získat povědomí o tom, co fanoušci od basketbalových účtů očekávají, je využití síly
Instagram stories. Prostřednictvím samolepek jako jsou ankety, kvízy, emoji slider lze
pokládat sledujícím otázky a na základě jejich odpovědí lze následně pracovat s daným
nápadem. Ač samotná samolepka otázka spadá do interaktivní kategorie, z výpovědí
respondentů je jednoznačné, že upřednostňují rychlé reakce. Tudíž se v tomto ohledu tato
varianta nenabízí jako vhodné řešení.
S tvorbou obsahu jde ruku v ruce časový harmonogram, který by správce Instagramu měl
mít promyšlený. Vytvoření plánu např. pro červenec ušetří správci spoustu času a je
i vysoká pravděpodobnost, že komunikace na Instagramu bude dosahovat lepších
výsledků. V této bakalářské práci jsou uvedeny časy, které odpovídají nejvyšší aktivitě
na Instagramu ze strany fanoušků. Kromě tohoto zdroje jsou na internetu dostupné další
rady, kdy je nejvhodnější snímky publikovat. Přičemž v konzistenci je síla, jak zmiňoval
jeden z respondentů v rámci ohniskové skupiny, a nejenomže ušetří čas, ale vytvoří
u daného publika zvyk či povědomí o přidávání příspěvků, tudíž budou vědět, kdy a co
mají očekávat. V konečném výsledku to může mít také efekt v podobě nových
sledujících.
Z dostupných dat dále víme, že převážná část respondentů sleduje spíše stories. Tento
fakt může být odrazovým můstkem pro další tvorbu strategie na Instagramu. Šablony
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s pozvánkou na nadcházející utkání, které jsou např. klubem ERA Basketball Nymburk
postupně z feedu mazány, by mohly mít své místo právě ve stories, aby nekazily celkový
dojem profilu při prvním pohledu. Místo toho by klub na začátku sezóny mohl přidat
pouze jednu fotografii obsahující všechny náležité informace o zápasech viz obrázek 8.
Na druhou stranu není ani špatná varianta, pokud klub zkombinuje pozvánku s fotografií,
jako to je např. u BC GEOSAN Kolín. Je to z toho důvodu, že uživatelé více interagují
s příspěvky obsahující osoby, jak je uvedeno v subkapitole 3.3.6 Algoritmus
na Instagramu. Na stories by mohlo být dále uvedeno video, ve kterém hráč v rychlosti
fanouškům sdělí, jak se cítí na budoucí zápas. V opačném případě by mohly být
zveřejněny videa po zápase, ve kterém by hráč zhodnotil utkání.
Čímž navazujeme na další důležitý bod a tím jsou samotná témata. V rámci ohniskové
skupiny silně rezonovaly narozeninové šablony, které pro sledující až tak lákavé nejsou.
Je však několik způsobů, jak tento obsah zatraktivnit. Příspěvek je možné přidat
formou Carousel post a vytvořit příběh. Původní šablona zůstane, přičemž následující
příspěvky mohou obsahovat videa ze zápasů, ve kterých daný hráč exceloval. Na další
fotografii může být také přání od spoluhráče, trenéra či hráče z mládeže. Příspěvek je
možné proložit taktéž krátkým videem, ve kterém se samotného hráče zeptají, jak své
narozeniny oslaví apod.
Respondenti v diskusi dále zmiňovali zábavná videa zveřejněná klubem Basket Brno
a BK Armex Děčín, která se již v poslední době v takovém počtu neobjevují. Tento obsah
by mohl být publikován právě v posezónní době. Jednotlivá videa by správci mohli
natočit již během tréninků, tedy v době sezóny, a zveřejnit je např. až v létě. V tomto
ohledu se taktéž jeví jako důležité sledování nejnovějších trendů. Na druhou stranu
vlastně vymyšlený obsah bude fanoušky zajisté také doceněn. Zde je pár nápadů, čím
oživit feed během volna potažmo i během sezóny.
Ve feedu by se mohly objevit fotografie hráčů před a po nebo různá přirovnání viz
obrázek 8. Fotografii z dětství mohou kluby přidat také do stories, přičemž by k tomuto
příběhu vložili kvíz se jmény, aby fanoušci mohli hádat, kdo to opravdu je. Během volna
je taktéž možné přidávání vzpomínkových fotografií. Carusel post je dále možné využít
pro téma „5 kroků k lepšímu driblování“ apod.
V rámci videí by kluby mohly přidávat např. souboje v „trojkách“, do kterých by pozvali
hráče z NBL a mládeže. Přes léto mohou také sdílet obsah s názvem „Trénuj jako xxx“.
Tento obsah by směřoval primárně na mládež a mohl by být sdílen např. 1 za 14 dní.
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Nebo naopak nechat Instagram stories 1 za 14 dní hráči, který by provedl fanoušky svým
dnem, respektive posilováním apod. Řada mladých hráčů a hráček by např. ocenila
i recenzi na basketbalové boty, ve kterých hráči hrají.
V období volna lze dále vymyslet společně se sponzory několik soutěží, virtuálních běhů
apod. Na konci roku místo klasického přání k Novému roku lze vytvořit video, které by
bylo seskládané z fotografií právě od fanoušků.
Do obsahu se mohou zařadit také mezinárodní dny viz obrázek 8. Ze strany klubu je
jednoznačně vhodné se také vyjadřovat k aktuálním situacím ve světě. Tyto reakce byly
v nedávné době viděny u většiny basketbalových klubů v rámci konfliktu Ruska
a Ukrajiny.
Obrázek 8: Nápady na basketbalová témata

Zdroj: IG aplikace (warriors, espn, nbaonespn, memgrizz) – vlastní zpracování

Autorka této bakalářské práce všem basketbalovým klubům doporučuje Hootsuite Blog,
na kterém lze naleznout nejrůznější nápady a triky pro správu Instagramu.
V každém případě pro všechny basketbalové kluby platí, že by prostřednictvím
Instagramu neměly přestávat komunikovat bez ohledu na dobu. Je mnoho způsobů,
jak tento digitální prostor využít ke zpestření komunikace a celkového pohledu na
basketbal. Basketbalové kluby mohou čerpat inspiraci např. u NBA nebo u jiných
sportovních klubů, které mají skvělý obsah na Instagramu. Je nutné si uvědomit sílu
Instagramu, která nespočívá pouze v nalákání nových sledujících, nýbrž přilákání
k basketbalu jako ke sportu takovému. Profily basketbalových klubů mohou upoutat
pohledy mladých hráčů tím, že nebudou publikované pouze výsledky či pozvánky na
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zápas, ale také záběry ze zákulisí, které by mohly mládeži ukázat, co vše se pod
basketbalovou oponou skrývá.

6.2 Konkrétní doporučení
Basket Brno
Z analýzy i ohniskové skupiny vyplývá, že instagramový účet vedený klubem Basket
Brno je na vysoké úrovni. Tudíž je zde pár doporučení pro zdokonalení správy tohoto
účtu.
Na základě analýzy by bylo dobré zařadit i jiné formy příspěvků, než jsou klasické
fotografie. Nejvhodnější by bylo, kdyby se klub zaměřil na reels, které při splnění daných
podmínek mohou zaručit vyšší dosah. Největší zájem je o highlighty, tudíž se v tomto
okamžiku toto téma pro reels jeví jako nejlepší možností. V tomto ohledu se také hodí
využít funkci Collab, kdy by daný reels sdílel současně klub i hráč. Ve feedu by se mohly
objevit také záběry z kabin.
Jak už bylo zmíněno, většině respondentů se líbila také videa, ve kterých se hráčům kladly
otázky. Možná by stálo za uváženou, zda by nebylo dobré, aby se tento obsah do feedu
vrátil, především v pozápasové době a samozřejmě trochu v jiném kabátě. Respondenti
dále zmiňovali nehodící se font čísla u šablon s výsledky, tudíž i zde by mohlo dojít
k malé úpravě. Jedná se však pouze o detail, který z celkového hlediska u tohoto
příspěvku nehraje důležitou roli.
Klub Basket Brno je ve stories velmi aktivní, a tudíž by bylo vhodné, kdyby i s fanoušky
více interagoval pomocí samolepek. Příběhy by šly proložit např. kvízem o hráčích apod.
V rámci copywritingu by klub Basket Brno mohl do textu zařadit i statistiky nejlepších
hráčů pro daný zápas.
ERA Basketball Nymburk
I v tomto případě je vyhodnocení nymburského klubu velmi kladné, a tudíž jsou zde opět
jen drobná doporučení.
Aby profil působil na první pohled lépe, bylo by na místě vytvoření speciální úvodní
fotografie pro výběry. Tento klub sdílí velmi rozmanitý obsah, ale mělo by se dbát
i na celkový vzhled feedu. V tomto ohledu se naopak ERA Basketball Nymburk může
inspirovat brněnským klubem, u kterého je vidět v některých částech šachovnice. Dále se
klub může inspirovat feedy na obrázku 9. Existuje několik aplikací, které umožní
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sestavení feedu z fotografií ještě před zveřejněním, přičemž ze správně sestavených
fotografií může vzniknout např. mozaika.
Obrázek 9: Tipy jak na sladěný feed

Zdroj: Aplikace Pinterest 2022a, 2022b; Instagram
(nbaonespn, espn) – vlastní zpracování

Dalším krokem by mohla být lehká úprava potažmo modernizace šablon. K tomu se také
pojí copywriting, který by mohl být segmentován do několika odstavců pro lepší čitelnost.
Je tu však i jedno řešení pro zachování těchto popisků a tím je spojení aplikací Twitter
a Instagram viz obrázek 9. Tento styl by mohl být zajímavým oživením příspěvků,
přičemž by se obnovila aktivita nymburského klubu na Twitteru. Budeme-li vycházet také
z uvedené literatury, je možné upustit od poměrně vysokého počtu hashtagů a zvolit např.
4 základní a 2 na doplnění dle tématu.
Královští Sokoli Hradec Králové
U Královských Sokolů je potřeba vyšší aktivity na Instagramu prostřednictvím příběhů
i příspěvků. Pokud není možné z jakýkoliv důvodů být na Instagramu aktivnější, bylo by
vhodné vymyslet plán, dle kterého by příspěvky byly konzistentně přidávány. Fanoušci
si na tento systém zvyknou, a tudíž nebude hrozit jejich poměrně vysoká nespokojenost,
i přesto, že příspěvky nebudou publikovány v tak hojném počtu.
Je však nutné, aby publikované příspěvky nebyly pouze o grafice. Tento klub by měl do
svého feedu zařadit více kvalitních fotografií ať už jako klasické samotné snímky nebo
ve formě Carousel post. Bylo by vhodné publikovat také více videí potažmo reels.
Autorka práce by doporučila především videa ze zápasů, která jsou pro fanoušky
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nejatraktivnější. Jako příspěvek naopak nemusí být publikován výsledek z poločasu. Tato
informace by se hodila více do příběhů, přičemž tento obsah lze krásně využít pro
interakci s fanoušky viz obrázek 10. V tomto ohledu existuje mnoho způsobů, jak
sledující zapojit.
V rámci publikování výsledku zápasu by bylo také lepší sdílení svého příspěvku, na který
se sledující mohou prokliknout než stejnou grafiku. Ve stories lze uživatelé nalákat také
přidáním GIFs přes příspěvek viz obrázek 10. Je nutné poznamenat, že tyto obrázky
ukazují pouze využití samolepek, nikoliv jak by měl příběh vypadat po grafické stránce.
Obrázek 10: Tipy jak na obsah pro Královské Sokoli

Zdroj: Aplikace IG (Královští Sokoli, ESPN, NBAONESPN) – vlastní zpracování

Další doporučení se týká samotných šablon, které by bylo potřeba změnit a současně je
prokládat buď více fotografiemi nebo je přímo omezit. Existuje jednoduché řešení pro to,
aby ve feedu nebylo tolik šablon. Jedním z nich je zachování pouze jedné šablony
např. pro výsledky. Druhá šablona pozvánky na zápas by však byla tvořena pouze
fotografií viz obrázek 10. Důležité informace mohou být následně zahrnuty v popisku
nebo na další fotografii, pokud by se jednalo o Carousel post. Díky této kombinaci bude
profil vyrovnanější a na první pohled příjemnější, přičemž se znovu může vytvořit určitá
mozaika ve feedu. Dalším řešením by mohla být výměna současného pozadí za fotografii
ze zápasu. V neposlední řadě je důležité zmínit, že nejvíce připomínek měli respondenti
k šabloně narozenin, která je dle jejich slov amatérsky zpracovaná.
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Další krok k profesionálnějšímu profilu jsou výběry, které by měly být v tomto případě
ve větším počtu. Bylo by vhodné, aby byly tvořeny primárně příběhy, které se ve feedu
již nezobrazují a samozřejmě, aby měli svou vlastní úvodní fotografii.
Pro zvýšení dosahu by bylo opět vhodné využívat funkci Collab.
BC GEOSAN Kolín
Jako u Královských Sokolů i zde se jeví jako nejdůležitější změna v celkové aktivitě
na Instagramu, která je v tomto případě nedostatečná. Z hlediska kvality jsou příspěvky
na vysoké úrovni, ale bylo by zapotřebí zvýšit jejich počet. V tomto ohledu je nutné
upozornit na menší detail a tím je správné ořezávaní fotografií. Při prvním pohledu
na profil nevypadá nejlépe příspěvek, na kterém je vidět pouze půl těla trenéra včetně
textu. Do feedu by však jednoznačně bylo potřeba přidávat videa nebo reels, které by
obsahovaly nejlépe záběry ze zápasů. Autorka práce taktéž doporučuje přidávat fotografie
vystihující úspěšnost hráčů v daném zápase viz obrázek 11.
Obrázek 11: Tip jak na obsah pro BC GEOSAN Kolín

Zdroj: IG aplikace (Warriors) – vlastní zpracování

Copywriting by bylo vhodné rozdělit do více odstavců. Ve zkoumaném období se
v popiskách objevovaly také otázky, na které však nebyla žádná odezva. Tento problém
by šel vyřešit např. soutěží. Soutěž by mohla být o lístky zdarma či produkt od sponzorů.
Kolínskému klubu je doporučeno přidávat více příspěvků také do stories a zvýšit interakci
se sledujícími prostřednictvím nálepek zapojující do konverzace. Ve stories by mohly být
sdíleny nejenom informace týkající se zápasů či výsledků, ale také momenty z tréninků
a kabin. Další možností je např. využití fanoušků přímo na zápase. Prostřednictvím
stories lze sdílet jejich pocity, dále se jim mohou klást otázky typu: „Co očekáváte
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od dnešního zápasu?“ apod. Lze vymyslet spoustu způsobů, jak se s fanoušky více spojit.
Z těchto stories by se poté mohly vytvořit výběry, které na profilu taktéž chybí.
I zde je klubu doporučeno využívat funkci Collab pro rozšíření povědomí o klubu.
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7 DISKUZE
Hlavním cílem praktické části bylo posouzení současného stavu instagramového účtu
u čtyř vybraných basketbalových klubů. Praktická část bakalářské práce byla
modifikována do konceptu jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu. První
využitou metodou byla analýza Instagramu vybraných basketbalových klubů, po které
následovala druhá metoda v podobě Focus Group.
Hned zpočátku je také důležité zmínit, že každý basketbalový fanoušek je jiný, a tudíž se
názory vybraných fanoušků pro tento výzkum nemusí shodovat s myšlenkami jiných.
Vzorek 8 fanoušků z klubů Basket Brno, ERA Basketball Nymburk, Královští Sokoli
Hradec Králové a BC GEOSAN Kolín nelze jednoznačně generalizovat. Do výzkumného
souboru byli dosazeni basketbaloví fanoušci na základě doporučení od jednotlivých
klubů, tudíž v rámci otázek mířených přímo na jejich oblíbený klub mohlo dojít k vyšší
míře subjektivního hodnocení.
Dle Dreghorna (2020) se instagramové účty dělí do 3 kategorií, přičemž basketbalové
kluby jako jsou Královští Sokoli Hradec Králové, ERA Basketball Nymburk a Basket
Brno využívají účet firemní. Jediný klub BC GEOSAN Kolín má nastavený Instagram
jako účet pro tvůrce, což v konečném výsledku nehraje žádnou roli, jelikož jsou v obou
případech správcům účtů poskytovány Instagram Insights a tudíž všechny kluby mají
možnost zjišťovat, jaký je jejich dosah, engagement apod.
Český statistický úřad (2021) uvedl, že nejaktivnějšími skupinami lidí na sociálních sítích
jsou mladí lidé. Tento fakt se potvrdil při zkoumání jednotlivých basketbalových účtů.
Skutečnost, že jsou na sociálních sítích spíše ženy, se v tomto případě nepotvrdila, což je
logické, jelikož se jedná primárně o mužské prostředí. Publikovaný obsah by měl
odpovídat cílové skupině, tudíž v tomto případě je nezbytné, aby basketbalové kluby
braly v potaz veškeré informace týkající se jejich publika.
Dle výzkumu od AMI Digital Index (Crha, Marešová 2021) vyplývá, že uživatelé jsou
na sociálních sítích aktivní dohromady cca 2,5 h. Dle odpovědí od respondentů tato
skutečnost odpovídá, v některých případech je pravděpodobně ještě vyšší, neboť
respondenti Instagram kontrolují každý den cca 1-2 x do hodiny. Lze konstatovat, že tento
fakt se však neslučuje s tvrzením od Losekoot a Vyhnánkové (2019), které uvádí,
že uživatelé při používání sociálních sítích pociťují negativní emoce.
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Na základě dubnové analýzy bylo navíc zjištěno, že všechny kluby publikují své snímky
rovnoměrně během rána, odpoledne a večera. Vzhledem k tomuto faktu by se mohly
vyvodit soudy, že nezáleží na času přidávání příspěvků, avšak i přes to je pro digitální
prostředí vytvořeno nespočet rad, kdy obsah publikovat. Např. Cooper (2022) ve svém
článku uvádí týdenní rozvrh pro přidávání výsledků, který vychází z předem provedené
analýzy. Zároveň však upozorňuje, že tento harmonogram neplatí všeobecně, nýbrž je
nutná znalost sledujících. Doba, kdy jsou uživatelé nejaktivnější na Instagramu vychází
dle Instagram Insights pro všechny kluby stejná. Jedná se o podvečer kolem 18:00 h.
Obecně však platí, že publikum těchto čtyřech klubů je aktivnější přes odpoledne než
ráno. Tento čas všechny kluby dodržují především v přidávání stories.
Pokud Cooper (2022) tvrdí, že je nutné zabývat se tím, co cílová skupina očekává, v tomto
případě fanoušci, tak je tento výrok v rámci čtyř zkoumaných basketbalových klubů
z 50 % dodržen. Jistá nespokojenost fanoušků je shledávána u Královských Sokolů
a klubu BC GEOSAN Kolín.
Tento problém pramení z absencí videí a potažmo basketbalových záběrů tzv. highlightů.
Reels je v současné době považován za klíčový příspěvek, který může i jedním videem
proslavit do té doby neznámého uživatele. Je to především kvůli aspektům, které jsou
hodnoceny z jedné strany algoritmem Instagramu a z druhé strany samotnými fanoušky.
Žádný klub, vyjma ERA Basketball Nymburk, tyto videa nepublikuje, a tudíž to lze
považovat za nevyužitý potenciál tohoto příspěvku.
Maximální délka reels je 60 s (Meta, 2022k). Výsledky z analýzy videí společně
s výpověďmi respondentů naznačují, že basketbalové publikum má zájem primárně
o krátká videa. V tomto kontextu by bylo vhodné zaměřit se na strategií a rozdělit videa
dle obsahu a délky na odpovídající sociální sítě. Správci však tyto sociální sítě mohou
propojit, respektive přidat delší video na Youtube, a následně ho propagovat na Instagram
stories prostřednictvím samolepky odkaz.
McLachlan (2020) uvádí, že vyšší interakce je dosaženo prostřednictvím živého vysílání,
nikoliv předtočenými videi. V českém basketbalovém prostředí však tento typ
komunikace prostřednictvím Instagramu není častý, což sdělují výsledky z analýzy
publikovaných příspěvků a současně i samotní respondenti. Ze strany dotazovaných jsou
navíc jasně vidět požadavky na větší počet videí ze zápasů. Lze tedy konstatovat, že živá
vysílání by se spíše hodila do období mimo sezóny, ve kterém je velký prostor
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pro vymýšlení pozoruhodného obsahu. Na živé vysílání lze navíc upozornit až 90 dní
dopředu (Meta, 2022o), což v minulosti využil ERA Basketball Nymburk.
V roce 2022 Instagram spustil funkci Collab, kterou v dubnu využíval pouze klub ERA
Basketball Nymburk. Hlavním přínosem této funkce je oslovení nového publika, vyšší
engagement, (Geyser, 2022) o což tedy ostatní kluby přichází.
Dle výzkumu (Jipa, 2022) v současné době dochází k úpadku a důležitosti hashtagů.
Pro instagramové účty, které nemají více jak 50 tisíc sledujících platí, že je do popisku
vhodné přidat 5-6 hashtagů. K tomuto číslu se nejvíce blíží klub Královští Sokoli Hradec
Králové. Značnou odchylkou je nymburský klub, který přidává o 9 hashtagů více, než by
se dle tohoto doporučení mělo. Střídmějšími jsou naopak kluby z Brna a Kolína, které
přidávají v průměru 2 hashtagy k příspěvku. I v tomto ohledu se opět klade důraz
na znalost sledujících, na jejímž základě by měly být hashtagy vymýšleny (Jipa, 2O22).
Vhodnost hashtagů splňují všechny basketbalové kluby. Některé hashtagy přidané
basketbalovými kluby spadají do kategorií, které jsou popsány v kapitole 3.3.8 Instagram
v roce 2022. Můžeme uvést např. #playoffourway, kterým klub označuje událost
(Losekoot, Vyhnánková 2019) nebo #knbl, jež patří mezi již známé a ověřené zkratky
(Newberry, 2021) a je používán především klubem ERA Basketball Nymburk a Královští
Sokoli.
Placená reklama jde ruku v ruce s organickým dosahem. V této bakalářské práci byly
zkoumány kluby, jejichž úspěšnost u příspěvků byla založena na organickém dosahu.
Bereme-li v potaz složení sledujících, které se primárně skládá z fanoušků basketbalu,
placená reklama u všedních příspěvků není zcela na místě. Naopak by se dala využít při
náboru mládeže nebo při konání různých akcí. Jinými slovy placenou reklamu nelze
považovat za nástroj k vybudování loajality u fanoušků, což racionálně vysvětluje, proč
kluby placený dosah nepreferují. Samozřejmě v placeném dosahu hraje roli vícero
faktorů, jedním z nich je např. rozpočet klubu.
Pro dosažení vyšší interakce se jako stěžejní jeví komunikace skrze Instagram stories.
Zapojení lze podpořit řadou samolepek, které Instagram nabízí (Meta, 2022n). Nálepky
jsou segmentovány do 5 kategorií (InVideo, n. d.), přičemž z dosažených výsledků analýz
vyplývá, že kluby využívají především GIF spadající do kategorie vyjádření nálady, dále
nálepku odpočet a odkaz, která jsou řazena do kategorie propagace akcí a v menším
poměru také anketu, otázku a emoji slider z kategorie zahájení konverzace a podpora
zapojení publika. Zde se potvrzuje nespokojenost respondentů z klubů Královských
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Sokolů a BC GEOSAN Kolín, jelikož tyto kluby nálepky z kategorie zahájení konverzace
používají spíše výjimečně.
Pro stories platí také 2 zásadní podmínky. V prvé řadě se jedná o aktuálnost fotografií
či videí. Dále by se obsah ve feedu neměl shodovat se stories (Tým služby Instagram
Business, 2018). První podmínka je všemi kluby splněna. Basketbalové kluby do stories
sdílí své příspěvky, tudíž fanoušci naráží na stejný obsah a z tohoto důvodu není druhá
podmínka naplněna. Avšak v tomto případě se spíše jedná o marketingový tah, kdy
fanoušky nechtějí ochudit např. o výsledek zápasu. Navíc většina respondentů během
diskuse potvrdila, že upřednostňují stories před hlavní stránkou. K tomu dále
poznamenávají, že ocení, když klub do stories přidává příspěvky, na které se mohou
rychle prokliknout. Tento krok lze ze strany klubů podpořit vložením samolepky přes
příspěvek. Pokud fanoušek bude chtít vidět celý obsah, který je tedy samolepkou zakryt,
nezbude mu nic jiného než se na daný příspěvek prokliknout. Problém nastává však
ve chvíli, kdy je do stories přidána pouze stejná grafika a sledujícím je tedy odebrána
možnost podívat se na příspěvek včetně popisku, ve kterém jsou uvedeny další informace.
S touto záležitostí se setkávají fanoušci na profilu Královských Sokolů.

7.1 Limity práce
V této bakalářské práci je za největší limit považovaná doba v podobě 2 měsíců,
konkrétně říjen a duben. Tyto dva měsíce jsou jakýmsi ohraničením basketbalové sezóny,
tudíž je vysoká pravděpodobnost, že se v tomto období budou kluby soustředit především
na basketbalové dění. Z tohoto pohledu mohlo dojít ke zkreslení některých veličin,
primárně v rámci analyzování témat u jednotlivých příspěvků. Eliminaci těchto výkyvů
měla zajistit ohnisková skupina. Respondentům v diskusi byly pokládány taktéž otázky,
které mohly být během zkoumaného období zkresleny vlivem vybraných měsíců.
Dalším limitem práce je vzorek pouze o 8 respondentech, respektive o 2 respondentech
z každého klubu. Tudíž názory uvedené v této bakalářské práci nelze 100% zobecnit.
Problém také nastal v situaci, kdy probíhala analýza účtu viz kapitola 5.2 Instagram
Insights, jelikož tyto přehledy poskytují statistiky max. po dobu posledních 90 dnů. Tuto
skutečnost autorka práce zaregistrovala až během analýzy, kterou vypracovávala během
dubna. Z tohoto důvodu je v této kapitole uvedena pouze analýza účtu pro měsíc duben.
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Jelikož na Instagramu dochází ke změnám skoro v každém měsíci, značným limitem při
vypracovávání teoretické části byla absence odborných článků a studií vypracovaných
přímo pro Instagram v rámci posledních 2 let.
V České republice bylo zpracováno nespočet prací na téma Marketingová komunikace
sportovních klubů, kde bylo analyzováno hned několik sociálních sítí najednou. Tato
práce se věnuje pouze Instagramu v basketbalovém prostředí. Vypracovaná doporučení
lze převzít a aplikovat i do jiných sportů. Tato práce navíc obsahuje data, která kvůli
rozsahu bakalářské práce nemohla být detailněji rozebrána. Vzhledem k současné situaci,
kdy popularita Instagramu neustále roste, by tato práce mohla být podnětem pro
vypracování dalších výzkumů zabývající se pouze Instagramem.
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8 ZÁVĚR
Bakalářská práce se zabývala správou Instagramu čtyř vybraných basketbalových klubů
působící v Národní basketbalové lize. Pro kompletní dokončení této práce je nutné
interpretovat závěr, který vyplývá z provedeného kvantitativního a kvalitativního
výzkumu.
Pro spokojenost fanoušků se správou instagramového účtů nestačí pouze přidávání
příspěvků jednou za čas, nýbrž konstantní komunikace založená na informační a zábavné
složce zároveň. Negativním shledáním v tomto ohledu je tedy fakt, že mezi čtyřmi
vybranými basketbalovými kluby působící ve stejné soutěži jsou výraznější rozdíly.
Je velmi pravděpodobné, že příčina tohoto problému tkví ve finančních možnostech
klubů a potažmo ve správcově vzdělání v oblasti marketingu. Jak již bylo respondenty
naznačeno, 2 ze 4 klubů mají pravděpodobně na vedení instagramového účtu pracovníka,
který se přímo věnuje sociálním sítím.
Z provedené analýzy Instagramů jednotlivých klubů vyplývá, že každý klub má
nedostatky v jiných oblastech. Vzhledem ke zjištěným nedokonalostem bylo zpracováno
několik doporučení. Do budoucna se tedy jeví jako důležité, aby se jednotliví správci
zaměřili na tyto záležitosti a došlo k následnému zlepšení.
V diskusi v rámci ohniskové skupiny bylo velkým překvapením, že respondenti dávají
přednost stories před samotnými příspěvky, což představuje pro správce jednotlivých
účtů značnou výhodu. Respondenti stojí především o aktuální dění, což lze
prostřednictvím příběhů během několika minut splnit ať už se jedná o záběry ze zápasů,
tréninků nebo teambuildingu.
I přes určitou autentičnost, kterou nabízí Instagram stories, by však kluby neměly
zapomínat na celkový dojem jejich profilů a úpravu jednotlivých příspěvků. Na první
pohled by mělo být znatelné, že se jedná o basketbalový klub patřící do nejvyšší
basketbalové soutěže. Při pohledu na jednotlivé profily v rámci této bakalářské práce však
nelze tvrdit, že je tato skutečnost značně viditelná u všech zkoumaných klubů.
Instagram je místo pro sdílení všech basketbalových momentů a je škoda tento prostor
100% nevyužít. Basketbalové kluby mohou prostřednictvím této platformy sdílet svůj
příběh, své partnery a v nespoleční řadě také radostné okamžiky se svými fanoušky.
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