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Abstrakt 

 

Diplomová práce „Strategie digitálního marketingu – kombinace kanálů digitálních médií“ 

zkoumá, jakým způsobem tři telekomunikační operátoři, kteří dominují českému trhu – 

společnosti T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic a Vodafone Czech Republic – 

využívají kanály digitálních médií pro svou komunikaci se zákazníky. Konkrétně zjišťuje a 

popisuje, jaké kanály společnosti do své marketingové komunikace zapojují, jakým způsobem 

je využívají a proč se je rozhodly do své komunikační strategie integrovat. Dále také zkoumá, 

jak společnosti tyto digitální kanály propojují a jak se dají vzájemně kombinovat tak, aby 

vznikla účinná strategie digitálního marketingu. Pomocí případové studie byly zkoumány 

marketingové aktivity těchto firem. Bylo zjištěno, že každá z firem využívá pro svou 

marketingovou komunikaci podobný set kanálů digitálních médií, ale pracuje s nimi nepatrně 

odlišně. Na základě těchto zjištění byly identifikovány tři konkrétní strategie – Strategie 

rozmanitého obsahu, Strategie interaktivních kanálů a Strategie standardizovaného obsahu. 

Každá ze strategií má své výhody a nevýhody, které byly popsány a strategie byly vzájemně 

porovnány. Provedeným výzkumem bylo zároveň zjištěno, že je vhodnější zabývat se studiem 

digitálních kanálů jako celku, nikoli jednotlivě, protože jejich funkce závisí na tom, jak jsou 

kombinovány s jinými kanály. Z výzkumu také vyplynulo, že interaktivita, jakožto požadavek 

ze strany zákazníků a uživatelů digitálních médií, začíná v určité míře prostupovat do všech 

kanálů digitálních médií, které obvykle nejsou považovány za kanály interaktivní. Výsledky 

této práce by případně mohly pomoci menším společnostem s omezenými zdroji tím, že jim 

poskytne postřehy o tom, jak mohou být v rámci marketingové komunikace jednotlivé 

digitální kanály používány a kombinovány. 

 

 



Abstract 

 

The diploma thesis „Digital Marketing Strategies - Combination of Digital Media Channels“ 

examines how the three telecom operators dominating the Czech market – T-Mobile Czech 

Republic, O2 Czech Republic and Vodafone Czech Republic – use the digital media channels 

within the communication with the customers. More specifically, it identifies and describes 

which channels do the companies involve into their marketing communication, how do they 

use them and why they have integrated them into the communication strategy. It also 

examines how the companies interconnect these digital media channels and how the channels 

can be combined to form an effective digital media strategy. By using the method of case 

study the companies´ digital marketing activities were examined. It was found out that each 

company uses for its marketing communication the similar set of digital media channels, but 

the usage is different across the companies studied. Based on these findings I have identified 

three specific strategies – Diversified Content Strategy, Interactive Channel Strategy and 

Standardized Content Strategy. Each of the strategies has its advantages and disadvantages, 

which have been described and the strategies were compared. The findings also indicate that it 

is better to study the digital media channels as a whole, rather than individually, since their 

function necessarily depends on how they are combined with the other channels. The research 

also showed that interactivity, as a demand of the customers and users of digital media, starts 

to spread in some extent to other digital media channels, which are not usually considered to 

be interactive. The results of this thesis could potentially help smaller companies with limited 

resources by providing them with insights on how the digital media channels can be used and 

combined be within the company´s marketing communication. 
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1 Úvod 

 

Digitální média hrají v životech lidí stále větší roli a, a tak se tímto směrem přirozeně obrací i 

zájem marketérů.  Nové informační technologie posílily spotřebitele a přispěly tak k posunu 

tržní síly, která již není v rukou firem a obchodníků, ale na straně spotřebitelů. S takto se 

měnícím trhem se mění i požadavky ze strany zákazníků, kteří se aktivní participací a 

interaktivitou chtějí podílet na vytváření hodnot (Prahalad a Ramaswamy 2004). A právě tato 

skutečnost otevřela dveře digitálnímu marketingu, který ke spotřebitelům promlouvá skrze 

různé kanály digitálních médií. Aby byli obchodníci úspěšní, musí porozumět nejen tomu, jak 

tyto kanály fungují, ale musí se zaměřit i na své zákazníky a porozumět jim a jejich potřebám 

(Prahalad a Ramaswamy 2004). Na obchodní a marketingové komunity probíhající v online 

prostředí je nutné nahlížet jako na jakýsi ekosystém, kde jsou jednotlivé kanály provázané a 

vzájemně se doplňují. V tomto systému má každý kanál svoji jedinečnou funkci, své výhody a 

stejně tak i nevýhody. Proto je pro firmy a jejich byznys důležité porozumět i tomu, jak dané 

kanály digitálních médií kombinovat, aby užívaly co možná nejefektivnější marketingové 

metody (Lesidrenska a Dicke 2011). Konečně tím, že porozumí jak v této digitální době 

efektivně komunikovat se svými zákazníky, přinesou prospěch oběma stranám. 

 

Ve skutečnosti není pro společnosti jednoduché zorientovat se ve změti jednotlivých 

marketingových nástrojů, která se vynořila spolu s digitálními médii a vytvořit tak efektivní 

komunikační strategii. I když jsou tyto nové marketingové nástroje považovány za relativně 

levné techniky, je časově náročné pochopit jejich smysl, naučit se s nimi pracovat a efektivně 

je implementovat (Kietzmann a kol. 2011). 

 

Téma digitálního marketingu se začíná dostávat do popředí zájmu odborné veřejnosti, ovšem 

velké množství studií se zaměřuje především na jednotlivé kanály digitálních médií, či 

zkoumají pouze jednu společnost a její marketingovou strategii. Některé studie zdůrazňují 

význam interaktivity a zapojování uživatelů obecně. Jak jsem však už zmínila, participace a 

interakce s firmami se pro spotřebitele staly zásadními, a to je jedna z příčin, proč se 

interaktivní platformy jako sociální média tak dramaticky rozvinuly a získaly na významu 

(Hanna, Rohm a Crittenden 2011). Sociální média se stala základním nástrojem pro budování 

úzkých vztahů se spotřebiteli a jejich zapojení. Kaplan a Haenlein (2010) vidí v přítomnosti 

na sociálních médiích možnosti nejen pro velké nadnárodní firmy, ale i pro malé a střední 
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podniky. Z předchozích studií a výzkumů není těžké zjistit, k čemu slouží kanály digitálních 

médií jednotlivě. Mne však zajímá, jak se tyto kanály dají vhodně kombinovat a propojovat 

tak, aby vznikla účinná komunikační strategie.  

 

Cílem mé práce tedy není jen zjistit, jaké kanály digitálních médií vybrané společnosti 

používají pro komunikaci se svými zákazníky a jakým způsobem je užívají, ale také jak je 

tyto společnosti kombinují, aby vznikla efektivní strategie. Zkoumány budou marketingové 

aktivity tří firem operujících na českém trhu ve stejném odvětví průmyslu s cílem 

identifikovat užité strategie a porozumět výhodám a nevýhodám těchto strategií. Zvolila jsem 

si technologicky vyspělé podniky, telekomunikační operátory T-Mobile, Vodafone a O2, 

které do své komunikační strategie integrovaly digitální média mezi prvními, a tudíž 

očekávám, že budu mít dostatek materiálu ke zkoumání. 

 

Protože chci čtenáři poskytnout hlubší vhled do problematiky, budu se v první části své práce 

podrobně věnovat existující literatuře a představím relevantní teoretické koncepty. Na počátku 

teoretické části se budu věnovat médiím, jejich vývoji a fungování a následně plynule přejdu 

k teorii marketingové komunikace. Po teoretické části bude následovat metodická část, kdy 

podrobněji představením výzkumný záměr, výzkumné otázky a zvolenou metodu. Abych byla 

schopná vhodně odpovědět na výzkumné otázky a identifikovat strategie, budu ke studiu 

marketingových aktivit v digitálním prostředí využívat metody případové studie. Data budou 

shromažďována pomocí polo standardizovaných rozhovorů se zástupci vybraných firem 

zodpovědnými za marketingovou komunikaci firmy, pozorování online aktivit firem 

v různých kanálech digitálních médií a studia dokumentů. V závěru proběhne diskuse o 

jednotlivých strategiích. 

 

Zde považuji za nutné zmínit veškeré změny, ke kterým v práci došlo oproti původnímu 

návrhu tezí. Tyto změny se týkají pouze teoretické části, která je oproti mému návrhu v tezích 

detailnější a rozpracovanější. Považovala jsem za nutné téma řádně vysvětlit a seznámit 

čtenáře se všemi relevantními koncepty. Kromě marketingu jsem se tedy podrobně zaměřila i 

na média, která s marketingem nezbytně souvisí. Se změnou v teoretické části souvisí i změna 

literatury. Podrobné studium konkrétních teoretických konceptů mě často zavedlo k literatuře, 

která se mi jevila vhodnější než ta, kterou jsem původně uvedla, a proto jsem se ji rozhodla 

použít. Jinak jsem se tezí snažila striktně držet. 
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V úvodu bych ještě chtěla zmínit, že ač jsou média a marketing úzce propojené koncepty, 

jsem primárně studentkou mediálních studií, a proto jsem před psaním práce měla jen obecné 

a teoretické znalosti z oboru marketingové komunikace. Toto téma, stejně jako metodu 

výzkumu jsem si zvolila záměrně. Teoretická literatura mi poskytne rozšířený vhled do 

problematiky a případová studie mi skutečně umožní ponořit se do hloubky a porozumět 

zkoumanému. Tato práce má kromě akademických účelů pro mne tedy zásadní význam 

v tom, že se pro mne jakožto studenta stala edukativním nástrojem a dozvím se tedy něco o 

běžných postupech v současné marketingové praxi a zlepším tak své teoretické i praktické 

znalosti a dovednosti (Olecká a Ivanová 2010). 

 

Kromě osobního přínosu práce přináší i jistý přínos do oboru marketingové komunikace. 

Jednak se snaží ukázat, že je třeba o digitálních médiích v marketingové komunikaci uvažovat 

jako o celistvém systému, který funguje dohromady, nikoli zkoumat jednotlivé kanály 

digitálních médií a jejich funkce. A jednak by mohla být tato práce a podrobná analýza 

užitých médií a komunikačních strategií inspirací malým a středně velkým podnikům 

s omezenými zdroji tím, že jim poskytne postřehy o používání digitálních médií velkými a 

zkušenými firmami, stejně jako vhled do výhod a nevýhod určitých kombinací těchto kanálů.  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Média a komunikace 

 

Komunikace, tedy velmi zjednodušeně proces přenosu sdělení a významů, hraje v životě lidí a 

všech živých organismů klíčovou roli. Jedním ze specifik mezilidské komunikace je, že 

člověka do jisté míry utváří. Stejné důležitosti se v dnešní době těší média, jež prostupují 

životy každého z nás a stala se neoddělitelnou součástí našeho všedního dne. Není tak divu, že 

mediovaná komunikace sehrává v našich životech zásadní úlohu. Důkazem je například fakt, 

že skrze média získáváme většinu vědění o okolním světě a jejich prostřednictvím probíhá 

významná část komunikace s okolím. Média tak utvářejí sdílený obraz světa a vytvářejí 

pozadí, na kterém komunikujeme s druhými (Macek 2011, Berger a Luckmann 1999). Snad 

každý člověk na světě musel přijít do styku s nějakým typem média. Všichni alespoň občas 

čteme tiskoviny, ještě častěji posloucháme rádio či sledujeme televizi a pravidelně se 

připojujeme k internetu. Média a specifický typ sociální komunikace, na jejíž realizaci se 

podílejí, se stále více dostávají do samotného jádra sociálních, kulturních, politických a 

ekonomických kontextů současných společností. Média nefungují nezávisle na svém 

prostředí, tyto kontexty ovlivňují a jsou jimi ovlivňována. Jako taková se stávají jedním 

z nejpoužívanějších pojmů v současnosti, avšak intenzivní soužití s médii vzbuzuje mylný 

dojem, že jsou dobře známá a není tak třeba se jimi dále zabývat. Jedním z protiargumentů je 

fakt, že samotná média se neustále vyvíjí, stejně jako dynamicky se rozvíjející studijní obor 

Mediální studia, druhým argumentem je potom fakt, že význam pojmu „média“ je široký a 

každý si tak pod ním může představovat něco jiného. V začátku své práce se tudíž s dopomocí 

odborné literatury pokusím vymezit mnohoznačný pojem „média“ a vysvětlím, jak tento 

pojem souvisí s tématem mé diplomové práce. 

 

Slovo médium pochází z latiny a nese význam prostředek, prostředník, zprostředkovatel – 

tedy to, co něco zprostředkovává, zajišťuje. S výrazem médium se tak můžeme setkat v celé 

řadě nesouvisejících oborů. V přírodních vědách pojem médium popisuje nositele či 

přenašeče, ve výpočetní technice se za médium považuje zařízení pro přenos a uchování dat 

(jako například CD), své místo zaujímá pojem i v okultních vědách, kde se jako médium 

označují jedinci údajně nadaní schopnostmi komunikovat s mimosmyslovým světem 

(Pavlíček 2010, Macek 2011).  Pro účely mé práce je však nejdůležitější definovat pojem 
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médium v rámci sociálních věd, konkrétněji v rámci oborů, které se věnují různým projevům 

mezilidské, sociální komunikace. Zde slovo médium jednak představuje komunikační 

médium, tedy nějaký nástroj pro uchovávání a poskytování informací přes časové a 

prostorové bariéry, a jednak se pojem spojován se specializovanými institucemi. „Hovoříme-li 

o médiích, obvykle máme na mysli komunikační média a specializované instituce a 

organizace, v nichž pracují lidé, jako tisk, rádio, televize, vydavatelství atp. Termín také 

odkazuje na kulturní a materiální produkty těchto institucí, jako různé formy tiskovin, filmy, 

knihy či desky.“ (Lister a kol. 2009, s. 9). 

 

Komunikační prostředky však nejsou jen tisk, rádio a televize. Na komunikaci se podílí 

mnohem více nejrůznějších médií. Přece jen, bez jakéhokoli média je komunikace nemožná. 

Zá médium se pokládají například i kódy (tj. soustavy znaků a pravidel pro jejich používání), 

přirozený jazyk či neverbální komunikace. Kódy lze považovat za primární komunikační 

média. Ta tvoří principiální základ mezilidské komunikace. Kromě primárních médií, 

rozlišujeme dále sekundární, terciární a kvartérní komunikační média a dělení souvisí 

především s vývojovým a technologickým hlediskem. S nárůstem populace a rozvojem 

společnosti se objevila potřeba přenášet komunikát přes časové a prostorové bariéry většímu 

počtu lidí. Proto se objevila sekundární média, která tuto potřebu uspokojila. Mezi sekundární 

média je možno zařadit širokou paletu technologií – obrázky, písmo, signalizaci, knihtisk, ale 

i elektronická média jako je telegraf nebo telefon. Dále je možné vysledovat v průběhu dějin 

mezilidské komunikace i vývoj terciárních médií, nejčastěji označovaných jako masová 

média. Ta dovolují komunikátorovi oslovovat velké skupiny příjemců z centra. Mezi tato 

média jsou řazena tisk, rozhlas a televize. Posledním typem jsou média kvartérní, která bývají 

označována jako média digitální, nová či síťová, a která kombinují možnosti předcházejících 

tří typů (Volek a kol. 2006). To je ostatně i poznatek teoretika z torontské školy, Marshalla 

McLuhana (2000), který tvrdí, že obsahem každého média je médium jiné. Jinými slovy, 

každý „vyšší“ typ komunikačních médií integruje typy „nižší“.  Oběma posledně zmíněným 

typům a jejich specifikům se budu ve své práci podrobněji věnovat v následujících kapitolách. 

Zde je důležité zdůraznit, že povaha používaného média má podstatný vliv na podobu 

komunikace a každá technologie pro člověka postupně vytváří zcela nové prostředí. Masová 

(resp. síťová) média se tedy podílejí na podobě komunikačních aktivit, do nichž vstupují 

(McLuhan 2001). 
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2.1.1 Masová média 

 

Média jsou komunikačními nástroji marketingu a marketingové komunikace a proto by v této 

souvislosti jejich řádné definování nemělo chybět. „Definice masmédií je důležitá pro 

pochopení tradičních marketingových postupů, stejně tak definice nových médií je klíčová pro 

pochopení nových marketingových principů, které si tyto změněné podmínky vynutily. 

Marketingová pravidla, jež byla ještě do nedávné doby platná, jsou z celé řady důvodů na 

nová média neaplikovatelná“ (Chramostová 2012, s. 7).  

 

K tomu, abychom správně definovali pojem masová média, musíme nejprve definovat typ 

sociální komunikace, který nese název mediální, přesněji masová. Reifová (2004, s. 100) ji ve 

slovníku mediální komunikace definuje následovně: „Masová komunikace je jedna z rovin 

komunikace, vyznačující se tím, že veškeré komunikační aktivity (produkce a šíření veřejně 

dostupných sdělení) se dějí v institucionalizované podobě, tedy prostřednictvím masových 

médií. Je definována jako proces přenosu sdělení od komunikátora k adresátovi, přičemž 

komunikátorem je komplexní organizace zaměstnávající profesionální komunikátory 

používající specializované technologie k výrobě vysoce standardizovaných sdělení, určených 

pro rozsáhlé, nesourodé a disperzní publikum.“ Masmédia, tedy hromadné sdělovací 

prostředky, je rovněž pojem, který nemá jasně vymezené hranice. Rozumí se jím jednak 

technické prostředky, komunikační kanály, tak celé sociální instituce a organizace a jejich 

organizované postupy a technologie, které masovou komunikaci umožňují (Janowitz 1968, 

cit. dle McQuaila 2002; Osvaldová a Halada 2007; Jirák, cit. dle McQuaila 2002). Crosbie 

(2002) zdůraznil, že mnoho lidí se mylně domnívá, že masová média jsou produkty 

technologie a neuvědomuje si, jak stará ve skutečnosti jsou. Jak média interpersonální, tak i 

média masová technologie předchází. Vznikla z projevů a vystoupení kmenových vůdců, 

králů a kněží. Technologie pouze rozšířila jejich rychlost a dosah. Za prostředky masových 

médií tedy Crosbie považuje edikty, kázání, posvátné knihy, nástěnky, divadelní hry, knihy, 

noviny, billboardy, magazíny, filmy, rádio, televizi, nástěnky či webcasting (Crosbie 2002). 

 

 „Masová média mají podobu kanálu, na jehož začátku je jeden institucionalizovaný 

podavatel. Jedno sdělení, které tento podavatel „odešle“ pomocí média, se v nezměněné 

podobě dostane k početné mase diváků, kteří ho poté podle svého nejlepšího svědomí dekódují 

a přijímají. Tento model s jedním dominantním vysílatelem se velice prozaicky nazývá one-to-
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many a je historickým pokračováním modelu one-to-one, který byl dominantní pro primární a 

sekundární média“ (Svetlík 2010, s. 9). 

 

Masová média mají v moderních společnostech vzrůstající význam. Jsou zdrojem moci, a 

tudíž potenciálním prostředkem vlivu, pramenem informací pro širokou veřejnost a zároveň 

nástrojem jejich přenosu. Jsou místem, kde se odehrává řada událostí z veřejného života, 

zdrojem výkladů sociální reality, místem, kde jsou konstruovány, ukládány a nejviditelněji 

vyjadřovány změny v kultuře a hodnotách společnosti. Řada lidí je využívá jako klíč ke slávě 

a veřejnému vystupování vůbec, či jako zdroj zábavy. A v neposlední řadě jsou stále se 

rozšiřujícím se průmyslovým odvětvím, které nabízí bohatou škálu potenciálních 

ekonomických zisků (McQuail 2002; Thompson 2004). Důležité je zdůraznit fakt, že média 

komunikací nejen zajišťují, ale i ovlivňují. Rozvoj masových médií vedl k řadě velkých změn 

v komunikaci, jak se snažil popsat Marshall McLuhan (2001) svou slavnou větou „medium is 

a message“. Hlavní odlišnosti masové komunikace od té interpersonální nabízí definice, jež 

jsem uvedla v předchozím odstavci. Pro účely mé práce je však třeba zmínit jednu ze 

zásadních změn v komunikaci, a tou je intenzivní a systematické využívání příjmů z inzerce. 

Inzerci, potažmo reklamě a marketingu se budu ve své práci věnovat později. 

 

2.1.2 Nová média 

 

V poslední době se běžně setkáváme s termíny tradiční (či stará) média a média nová. Pojem 

nová média obklopuje spleť více či méně se překrývajících se pojmů, jako jsou digitální 

média, síťová média, interaktivní média či dnes také velmi často skloňovaná sociální média. 

Jestliže o médiích hovoříme jako o složitém sociálně-komunikačním jevu, jenž se proměňuje 

v závislosti na dobové společenské, technické, kulturní a politické situaci, pro nová média 

tento výrok platí dvojnásob. Pojem nová média je ještě méně usazený, známý a identifikovaný 

a spolu s dalšími alespoň částečně se překrývajícími pojmy vytváří v současném mediálním 

diskurzu nejasnosti a nejednotnost. Už samotný význam slova „nový“ potvrzuje, že se jedná o 

dobově podmíněné označení. V úvodu této rozsáhlé kapitoly je tedy nutné tyto jednotlivé 

pojmy vymezit a definovat. 

 

Poprvé pojem nová média představil na přelomu padesátých a šedesátých letech minulého 

století Marshall McLuhan. V mediální teorii se tedy termín objevuje poměrně krátce, přesto se 

však jeho význam stačil již jednou zásadně změnit. McLuhan jím označoval nová 
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elektronická média a jejich obsah. Ve starší literatuře (přibližně do poloviny devadesátých let) 

byly takto označovány komunikační prostředky, které se objevily po úspěšném nástupu 

televize, a které měly společnou pouze dobu vzniku a prvky interaktivity či videa. V tomto 

smyslu můžeme za nejstarší nová média považovat technologie rozšiřující vlastnosti televize a 

telefonu, především videorekordéry a videokamery, teletext či videotelefon (Reifová 2004). 

McQuail tato média nazývá telematická (protože v sobě propojují telekomunikaci a 

informatiku) či nová elektronická média (McQuail 2002).  Avšak tento termín lze dnes, kdy 

televizní vysílání není již žádnou novinkou a videorekordéry jsou dávno překonané novými 

technologiemi, na tato média jen stěží použít. Význam pojmu se tedy začíná měnit na počátku 

devadesátých let, kdy se v rámci rychlého technologického vývoje objevují stále nové formy 

médií. Zejména druhá polovina devadesátých let byla klíčovým obdobím, neboť došlo 

k přechodu z analogového světa do digitálního věku. To znamenalo masové rozšíření 

digitálních technologií, zvláště pak internetu, do všech oblastí lidského života. „Bez výjimky 

jde o média založená na počítačových technologiích (a později sítích). Pojmy počítačová 

média a nová média začínají splývat. Dnes můžeme pojem nových médií pokládat za 

synonymum počítačových neboli digitálních médií. Nová média tvoří velmi širokou a velmi 

různorodou skupinu z hlediska funkce, přenášených sdělení i způsobů užívání.(…) Všem 

novým médiím je však společná jejich základní vlastnost - systém dvojí reprezentace. Na 

vrchní úrovni jsou sdělení formulována ve srozumitelných a známých kódech (texty, obrazy, 

zvuky atd.). Na spodní úrovni jsou tyto primární kódy sekundárně kódovány do sekvencí 

logických jedniček a nul binárního (resp. digitálního) kódu“ (Reifová 2004, s. 134). V tomto 

smyslu můžeme tradiční média považovat za analogová a pojmy nová a digitální média za 

synonyma. 

 

Jirák s Köpplovou používají ve svých publikacích pojmu síťová média, a to z důvodu 

existence nové společenské „architektury“, která se objevila s příchodem nových 

komunikačních prostředků. Ta je oproti „architektuře“ masových médií, jež je založena na 

vertikální a vysoce hierarchické organizaci šíření informací z několika málo center 

k širokému rozptýlenému publiku, naopak založena na „daleko plošších, málo 

hierarchizovaných sítích, v nichž ti, kdo jsou do nich zapojeni, mají relativně velkou možnost 

snažit se oslovovat ostatní“ (Jirák a Köpplová 2009, s. 13-14). Propojování těchto 

komunikačních prostředků do sítě umožňuje právě ona společná technologická báze (digitální 

kód). Síťová média tedy opět nutně způsobila proměnu komunikace, která již není jen 

interpersonální (one-to-one) či masová (one-to-many). Síťová média přináší nový typ 
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komunikace – síťovou komunikaci. Síťová komunikace, many-to-many, využívá především 

výše zmíněná sociální média vyskytující se v prostředí internetu a propojuje mezi sebou 

mnoho různých bodů. Jednosměrnost zde neplatí, každý bod může být jak podavatel, tak 

příjemce informace. Přičemž média sociální, kterým bude věnována jedna z následujících 

kapitol, jsou nadstavbou nových médií a termín tak bude používán ve smyslu digitálních 

sociálních médií (Lister 2009). 

 

Jak můžeme pozorovat, definování nových médií není zdaleka tak jednoznačné, jak by se 

mohlo zdát. To potvrzuje například Macek (2011), který tvrdí, že pojem nová média se 

používá spíše ze setrvačnosti, než že by byl nejpříhodnější. Všechna dnes „stará“ média byla 

někdy nová, to znamená, že i dnešní média jednou zastarají. Proto Macek definuje dnešní 

média jako média interaktivní, síťová a digitální, avšak dodává, že ani tato definice není 

komplexní, neboť ne všechna média jsou interaktivní či interaktivnější než média stará, taktéž 

nejsou všechna propojena do sítě. Společným prvkem dle Macka však dozajista je, že všechna 

současná média jsou po technické stránce založena na digitálním kódování dat. Lister (2009) 

však podotýká, že ačkoli je pojem digitální média formálně nejpřesnější, předpokládá 

absolutní rozchod mezi analogovými a digitálními médii, který ve skutečnosti neexistuje. 

Mnoho digitálních médií je pouze přepracovanou a rozšířenou verzí médií „starých“ 

analogových. Řada tradičních médií prošla technologickou změnou a nabyla forem a 

charakteristik médií nových (Pavlíček 2010). 

  

Je obtížné zvolit si jeden termín, který by přesně popsal všechny současné komunikační 

technologie, činnosti, postupy a organizace. Jak už jsem zmínila, termín nová média by se 

mohl zdát problematický pro jeho časovou podmíněnost. Avšak je potřeba si uvědomit, že 

nová média se prostě jen nevymezují vůči médiím starým, ale všechna stará média jsou 

v nových médiích obsažena a zároveň se neustále rozšiřují. Jisté je to, že nevyhovují 

charakteristice ani interpersonálních ani masových médií. Lister (2009) ve své knize uvedl 

několik argumentů, které ospravedlňují, proč se nová média nazývají a mohou i nadále 

nazývat nová. Přinášejí nové textové zážitky (žánry a formy), nové způsoby reprezentace 

světa kolem nás, nové vztahy mezi subjekty (příjemce – účastník, uživatel – zákazník), nové 

modely organizace a produkce (výrobce sdělení – konzument sdělení, amatér – profesionál), 

nové pojetí vztahu člověk – technické médium (publikum – uživatelé), a nové pojetí identity a 

začlenění do komunit. Ve své práci budu tedy nadále používat jak pojem nová média, tak 

digitální, přičemž zacházet s nimi budu jako s pojmy sobě rovnými. 
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2.1.2.1 Definice nových médií 

 

Doposud jsem se snažila vymezit nevyjasněné termíny a rozmlžené koncepty v mediální 

teorii, nyní je však třeba objasnit, co jsou to nová média, co v sobě tento pojem zahrnuje. 

Žádná ustálená či jediná správná definice v současné době neexistuje. Jedná se o komplexní a 

amorfní koncept, který popisuje celou řadu fenoménů. Navíc, stejně jako se nová média 

neustále vyvíjí a mění, definice či pokusy o ně tento trend následují. Proto se pokusím shrnout 

poznatky významných teoretiků, které považuji za relevantní a zásadní. Pavlíček (2010) 

například tvrdí, že pod pojmem „nová média“ se rozumí média, která: „(1) jsou založena na 

elektronické/digitální platformě; (2) využívají výpočetní výkon (procesor); (3) jsou 

interaktivní (reagují na podněty uživatele); (4) a podporují komunikaci, nebo přinejmenším 

zpětnou vazbu“ (Pavlíček 2010, s. 11). 

 

Jiní autoři však zdůrazňují, že média nelze redukovat pouze na technologie, kanály a obsah, 

ale je třeba je vnímat jako celistvé sociální instituce. Lister (2009) například vnímá nová 

média jako širokou škálu změn (ať už technologických, textových, konvenčních či kulturních) 

v mediální produkci, distribuci a užívání médií. Podle autorek knihy „Handbook of New 

Media“, Lievrouw a Livingstone (2002), se nová média definují jako informační a 

komunikační technologie a jejich související sociální kontexty, které sestávají ze tří 

komponent. Jsou jimi (1) artefakty či zařízení, které umožňují či rozšiřují komunikační 

aktivity, (2) činnosti a praktiky, do kterých se uživatelé pří komunikací zapojují a (3) sociální 

kontexty a organizace, které se kolem těchto prostředků a postupů formují. Jako jednoduchý 

příklad může posloužit chytrý telefon. Za artefakty považujeme hardwarové a softwarové 

komponenty telefonu (např. wi-fi, fotoaparát), mezi praktiky patří způsoby, jak ony 

komponenty lidé užívají (např. sdílení fotografií, poslech hudby, telefonování) a poslední 

složkou jsou způsoby, jakými jsou systémy a uživatelé organizováni (např. vládní regulace, 

privátní korporace a jejich zákazníci). 

  

Dalším autorem, který zdůrazňuje, že je nutné odlišovat (komunikační) média a komunikační 

prostředky, je významný teoretik nových médií Vin Crosbie (2006). Crosbie rozlišuje pouze 

tři média (ve skutečnosti jde o modely komunikace), které přirovnává ke třem typům 

transportu. Za komunikační média považuje interpersonální média, masová média a nová 

média, těm metaforicky odpovídají tři transportní média – země, voda a vzduch. Nová média, 

respektive komunikace many-to-many, jež odpovídají pohybu ve vzduchu, jsou nezbytně 
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závislá na technologiích (nejsou si však rovny). Vznikla konvergencí mnoha technologií, jež 

se vyvíjely v minulém století, a charakterizuje je, že jednotlivá sdělení mohou být ve stejnou 

chvíli doručena nekonečnému počtu uživatelů, kteří se podílejí na dialogu a mají jistou 

kontrolu nad obsahem. Jinými slovy v sobě nová média zahrnují všechny výhody předchozích 

dvou typů komunikace (médií), ne však jejich nedostatky. 

 

2.1.2.2 Charakteristiky nových médií 

 

Ze stejných důvodů, jako je obtížné definovat nová média, je obtížné vystihnout klíčové 

charakteristiky a vlastnosti nových médií. Již od poloviny 80. let se setkáváme s postupně 

přicházejícími koncepty, nabízejícími definování klíčových charakteristik nových médií jako 

celku. Jednotlivé koncepty a dokonce i názory odborníků na jednotlivé vlastnosti se různí a 

často je lze jen stěží vymezit, protože se mezi sebou prolínají a překrývají se. Je proto nutné je 

takto vnímat, propojovat souvislosti a nepovažovat jejich vymezení za rigidní.   

 

Digitalita 

Všechny obsahy nových médií, ať už vytvořené na počítači či konvertované z různých forem 

analogových médií, se skládají z digitálního kódu. Digitální technologie dovoluje 

dematerializovat jakýkoli druh obsahu, nejen text, ale i zvuk, fotografie, video apod. Tato data 

jsou zpracovávána a uchovávána jako čísla a následně prezentována (dekódována) 

z internetových zdrojů, pevných či digitálních disků v podobě zobrazení na obrazovce, 

v tištěné verzi atd. To je v ostrém kontrastu s médii analogovými, kde jsou všechna data 

konvertována do nějakého fyzického objektu, na kterém jsou závislá. Digitalita umožňuje 

rychlost zpracování a užití, rozličné možnosti uchovávání a vysokou míru manipulovatelnosti 

(Lister a kol. 2009). 

  Manovich (2001) stanovil číselnou reprezentaci jakožto základní princip, ze kterého 

odvozuje další charakteristiky nových médií. Díky tomu, že je možné obsahy médií 

matematicky zapsat, jsou jakousi stavebnicí, jejíž prvky se mohou plynule přeskupovat a 

měnit tak vzhled i charakteristiky celkové stavby. Nová média mají tedy modulární strukturu 

a jsou vysoce flexibilní. Modularita je spojena s proměnlivostí nových médií. Obsahy nových 

médií zcela jistě nejsou statickými objekty. Mohou existovat v a měnit se do různých, 

teoreticky nekonečných, verzí. Mezi důsledky variability patří například customizace
1
, 

                                                 
1
 Obecně úprava dle požadavků zákazníka či uživatele. 
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interaktivita, pravidelné aktualizace, hypertextovost (vícesměrnost) či multimedialita
2
. Řada 

operací může také být díky předchozím principům automatizována a vykonávána počítačem, 

člověk tak může být, alespoň částečně, z tvůrčího procesu vyloučen.  

  Reprodukce, šíření, vyhledání a změna mediálních obsahů v digitálním kódu nejsou 

vázané na cenu suroviny, ale vážou se k hodnotě vloženého duševního vlastnictví, tedy ke 

znalostem. Díky elektronickým médiím nebyla komunikace nikdy jednodušší, levnější, 

pohotovější a přístupnější. Možnost komunikovat je jedním z pilířů globality. 

 

Otevřenost 

Ve srovnání s médii starými, která jsou založena na centralizovaném vysílání, slouží jako 

dominantní autorita a nedávají tak prostor pro diskusi či vyjednávání, nýbrž jen pro 

ztotožnění, jsou nová média výrazně volnější, demokratičtější a vrací moc nad obsahem 

uživateli. Tradiční média reflektují mainstreamové vnímání světa. Internet nabízí alternativy. 

Otevřenost hypertextu, jenž tvoří základ organizace internetové sítě, přináší různé možnosti 

čtení. Termín hypertext označuje druh psaní umožněného počítačovou technologií, ve které 

jsou texty a části textů vzájemně propojeny pomocí odkazů a umožňují uživateli, aby 

postupoval svou vlastní cestou nelineárně, bez pevně daného sledu. V tomto smyslu se dá 

Internet chápat jako nekonečný, neboť nemá žádný začátek, prostředek ani konec (Lister a 

kol. 2009). Rozsah zdrojů a médií zase garantuje, že si každý uživatel může najít to, co mu 

nejvíce vyhovuje. Další výhodou je fakt, že internet je otevřený všem a nabízí všem stejnou 

možnost publikovat a prosadit se. „Na druhou stranu s sebou takováto otevřenost a 

individuálnost nesou roztříštěnost a nejednotnost. Dochází k rozdrobení pozornosti, zmenšuje 

se „společný základ povědomí“ – báze znalostí, kterou všichni ve společnosti sdílí“ (Pavlíček 

2010, s. 24). 

  Dále se otevřenost nových médií projevuje v přístupu k informacím. Hlavní 

myšlenkou je zpřístupnit uživatelům všechny možné informace tak, aby byly snadno 

dohledatelné a dosažitelné. Lidé dnes mají přístup k informacím, jež byly dříve dostupné 

pouze elitám. Přínos otevřenosti nových médií je nepopiratelný, čím dál více se ale začínají 

ukazovat také její nesporná úskalí. Internet coby neomezený zdroj informací se částečně stal 

informačním smetištěm, kde se povalují jak informace pravdivé a užitečné, tak i 

dezinformace, zavádějící informace a zejména neskutečný objem dat bez skutečné informační 

hodnoty. Můžeme sice dohledat fakta, relevantní informace a zajímavé názory, musíme ale 

                                                 
2
 Kombinovaná komunikace. Integrace textu, obrazu, podkladové i ovládací grafiky, animací i videa. 
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vědět co a kde hledat. Uživatelé nových médií jsou tak, stejně jako dříve uživatelé starých, 

odkázáni na informace, které jim nabídnou zpravodajské servery a první příčky vyhledavačů. 

  Stejně tak nelze idealisticky považovat Internet za nástroj transparentnosti. Internet je 

v mnoha zemích cenzurován, a to nejen v těch, které jsou obecně považovány za nesvobodné, 

ale i v těch, které se prohlašují za vyspělé demokracie. 

  Poslední a v současnosti nejdiskutovanější problém spojený s otevřeností internetu je 

otázka soukromí a zneužívání osobních údajů. Tento anonymní prostor, který není zdaleka tak 

anonymní, jak by se mohlo zdát, prošel napříč svojí historií bouřlivým vývojem a spolu s jeho 

masovým rozšířením a zdokonalováním technologií se objevuje neúprosný trend 

k identifikaci uživatelů. Stejně jako my se dostaneme ke spoustě informací o ostatních lidech 

pohybujících se (a ne nezbytně) na Internetu, ostatní lidé se dostanou ke stejným informacím 

o nás. Internet se stal pro všechny režimy, státní i soukromý sektor (primárně inzerenty) 

prostorem neomezeného sledování komunikace mezi lidmi a shromažďování informací o 

nich. Ty je možno ukládat a dle potřeby si je vytáhnout, je možnost vytvořit si mapu 

komunikační sítě toho kterého člověka. Je možné sledovat, kdo navštěvuje jaké stránky, čím 

kde přispívá, jaké jsou jeho preference, co se komu líbí či nelíbí. Tato elektronická stopa 

může nabývat neuvědomovaných rozměrů. A v posledních letech k tomuto navíc přispívají 

mobilní telefony a sociální sítě, kterým mnozí lidé zcela svěřují své soukromí. Toto téma by 

však vydalo na samostatnou diplomovou práci, proto se zde musíme spokojit se stručným 

výkladem, který se tématu jen lehce dotýká (Curran 2016). 

 

Nový typ komunikace 

Komunikace prostřednictvím nových médií nabírá zcela nových rozměrů. Prvním z důvodů je 

fakt, že nová média umožňují rychlé šíření všech typů obsahů. Takto přináší uživatelům 

možnost dozvědět se požadované informace okamžitě. Díky personalizaci
3
 a customizaci se 

uživatelům dostávají požadované informace i bez přímo zadaného příkazu. Stejně jako rychlé 

šíření informací zajišťují nová média rychlou a efektivní komunikaci, respektive komunikaci 

v reálném čase a to díky instant messagingu
4
. Tato internetová služba umožňuje svým 

uživatelům sledovat, kteří další uživatelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat 

zprávy, chatovat či přeposílat různé typy souborů v reálném čase. Lze komunikovat s jedním 

člověkem, ale i s více lidmi najednou (Vítková 2010; Bečvaříková 2011). Zde se nabízí 

                                                 
3
 Personalizace je obsah, který je v souladu se specifickými preferencemi uživatelů. Úpravy jsou prováděny 

administrátorem nebo portálem na základě určité logiky. 
4
 Zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund). 
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otázka, zdali tyto nové komunikační možnosti a služby neodvádí lidi od osobního kontaktu, 

protože mnoho lidí tráví u těchto aplikací podstatnou část svého dne. 

  Další novinkou v komunikaci je změna komunikačního modelu, kterou charakterizuje 

posun od centralizovaných k disperzním médiím. Oslabila se pozice masových médií, jež se 

orientují na nerozlišenou, homogenní masu adresátů, kteří jsou zasahováni z několika málo 

center. Posun k novým médiím je spojován s decentralizací produkce, větší diferenciací 

produktů a rozdělením oblastí spotřeby na větší množství segmentů (fragmentací). Dnešní 

komunikaci charakterizuje síťovost a propojenost (Lister a kol. 2009). Informace proudí po 

síti mnoha směry a dochází ke stírání rozdílů mezi producenty a konzumenty sdělení a také 

mezi profesionální a amatérskou tvorbou.  

  Do příchodu nových médií byla veškerá komunikace zajištěna prostředky tomu 

určenými. Nová média však podporují jak soukromé, tak veřejné komunikační aktivity. 

Nehovoříme tedy pouze o modelu komunikace many-to-many jako jediném možném, ale o 

všech předešlých typech komunikace, které jsou v nových médiích obsažené. Nová média se 

tak stávají platformou, kde se poprvé setkáváme s možností propojení interpersonální a 

masové komunikace. Na druhou stranu díky rozvoji technologie se dřívější hranice mezi 

osobní rovinou komunikace a veřejným prostorem rozostřují (Vítková 2010). Manuel Castells 

(2013) o nových médiích mluví jako o formě komunikace, kterou nazývá „mass self-

communication“ (dalo by se volně přeložit jako masová samo-komunikace), když říká, že se 

stále jedná o komunikaci masovou, kvůli svému potenciálu zasáhnout uživatele na globální 

úrovni, ale zároveň jde o komunikaci, která je vytvářena jednotlivcem bez nutnosti být členem 

jakéhokoli mediálního aparátu. Jednotlivec se sám podílí na tvorbě sdělení, sám rozhoduje o 

tom, ke komu se sdělení dostane a jaký obsah chce on sám konzumovat. Castells však dodává, 

že v současnosti existují tři formy komunikace (interpersonální, masová a „masová samo-

komunikace“), které koexistují, interagují a doplňují se, než že by nahrazovaly jedna druhou. 

 

Interaktivita a participace 

Je to právě interaktivita, která zásadním způsobem odlišuje nová média od tradičních. 

Uživatel už nadále není vnímán jako pasivní konzument mediálních obsahů, nýbrž má 

možnost aktivně zasahovat do procesů a reagovat na získávané informace. Nová média 

nabízejí velké množství informací, ze kterých si uživatelé podle svých preferencí vybírají. 

Uživatelé se stávají nezávislí na zdrojích informací a sami si volí způsob užití daného média 

(Lister a kol. 2009). „Nová média a informační technologie otevírají nové, aktivnější způsoby 

zapojení do médií - hraní počítačových her, surfování na webu, vyhledávání v databázích, 
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psaní a odpovídání na emaily, navštěvování chatových místností, online nakupování, 

blogování, textování (…) a desítky dalších.“ (Liewrow a Livingstone 2002, s. 7). 

  Nejen, že uživatelé obsahy médií aktivně ovlivňují, taktéž vstupují do procesu 

produkce, která už se nemusí odehrávat jen na straně centralizovaných institucí. Stávají se tak 

tvůrci, či alespoň spolutvůrci mediálních obsahů. Dochází ke splývání role podavatele a 

příjemce. Za novou organizaci produkce a distribuce stojí rozšiřování a prohlubování 

dovedností v rámci informačních technologií. Digitální podoba obsahů umožňuje jejich 

editaci ze strany uživatelů. V momentě, kdy se počítače a internet staly běžnou součástí 

kanceláří a domácností, začala se objevovat řada nových profesí a komerčních projektů, které 

nastolily nové, neformální a velmi flexibilní pracovní struktury (Vítková 2010). Podle Paula 

Beelena (2006) způsobil nový komunikační model spolu s možností aktivní participace 

uživatelů a nových informačních a komunikačních technologií demokratizaci médií a 

jednotlivci mají stejné možnosti jako novinové tituly. 

  V důsledku toho vzniklo několik termínů, které se snaží nově vzniklou roli uživatelů 

médií popsat. Alvin Toffler (1980) zavedl termín „prosumer“ (spojení anglických slov 

producer a consumer), Axel Bruns (2008) pro tento jev našel termín „produser“ (producer a 

user) a proces, kdy uživatelé interaktivně vytvářejí mediální obsahy, nazývá „produsage“ 

(production a usage)
5
. Jak zdůrazňuje Van Dijk (2009), neznamená to však, že existuje ostrý 

předěl mezi producenty a konzumenty ani, že by si účastníci byli rovni -  v produkci stále 

přetrvává větší síla mediálních organizací a jejích členů, stejně tak jako někteří konzumenti 

participují na vznikající kultuře více než jiní. Ve skutečnosti není aktivních tvůrců více než 

kolem 10% (van Dijk 2009). V dnešní době však nejsou uživatelé pouze tvůrci obsahu, mají 

důležitější roli jakožto tvůrci a poskytovatelé osobních údajů, jež mají pro inzerenty 

ohromnou cenu a stávají se skutečnou měnou v nové ekonomice. Této problematice se se však 

budu podrobněji věnovat později. 

   

Síťová společnost a kolektivní inteligence 

Pro vyjádření typu dnešní společnosti vzniklo několik konceptů, je tedy jasné, že s novým 

typem společnosti se skutečně setkáváme. Nejstarším a nejpopulárnějším konceptem je 

koncept informační společnosti. Moderní společnost, jejíž hlavní ekonomickou aktivitou byla 

                                                 
5
 Producer = výrobce sdělení 

Consumer = konzument sdělení 

User = uživatel 

Production = výroba, produkce 

Usage = užití 
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průmyslová výroba, se přerodila na společnost, v níž jsou ceněny znalosti a vzdělání, které 

práce s informacemi vyžaduje a které se stávají zdrojem bohatství a moci (Bell 1973). Van 

Dijk (2006) a Castells (1996) používají konceptu síťové společnosti, neboť podle nich je to 

právě síťová logika, která charakterizuje novou sociální strukturu. Van Dijk síťovou 

společnost blíže definuje jako heterarchickou sociální formaci s infrastrukturou sociálních 

mediálních sítí, která umožňuje tradiční způsob organizace na všech úrovních – jednotlivců, 

skupin a společnosti. Tyto sítě dále propojují všechny části této formace, tedy komunikaci 

interpersonální, skupinovou a masovou. Vůbec poprvé v historii lidstva se dá díky sítím a 

informačním a komunikačním technologiím (zejména internetu) hovořit o úplném propojení 

světa (Van Dijk 2006). 

  Dnešní společnost se adaptovala na morfologii sítě, zvýšila se komplexita vzájemné 

interakce i celková flexibilita, inovovala se lidská aktivita, vznikají nové znalosti a informace.  

Panuje zde kolektivní síla, kterou kyber teoretik Pierre Lévy (1997) označuje jako kolektivní 

inteligenci. Tento pojem nutně souvisí se síťovou společností a participativní kulturou. Díky 

propojení lidského myšlení na síti dochází ke společnému budování nových ekosystémů idejí 

a vytváření nových typů spolupráce, jež dávají vzniknout nové univerzálnější globální 

společnosti. Jenkins (2006) hovoří o kolektivní inteligenci jako o alternativním zdroji 

mediální moci a hledá, jak kolektivní vytváření významu v populární kultuře začíná měnit to, 

jak nejenom náboženství, vzdělání, zákon, politika, ale i pro tuto práci důležitá reklama 

funguje. 

 

Globalizace komunikace 

Globalizace byla spojována i s masovými médii, ale až současné technologie umožňují 

přenášet obrovský objem informací po jednom státě stejně jako po celém světě. Vlastnosti 

nových komunikačních prostředků předurčují jejich tendenci k podpoře globalizace. 

Komunikace se zrychluje, vzdálenosti se zkracují a mizí bariéry (vedle časových a 

geografických také například bariéry jazykové či majetkové).  Svět se stává díky informačním 

a komunikačním technologiím propojeným celkem. V této souvislosti je nutné zmínit i 

Marshalla McLuhana (2000) a jeho teorii globální vesnice. Přesto, že svou knihu vydal 

v době, kdy ještě žádný Internet neexistoval, formuloval v ní myšlenky a teze, které dnešní 

Internet postupně naplňuje. McLuhan předpověděl stupňující se vzájemnou propojenost světa 

pomocí elektronických médií. Podle něj díky moderním možnostem komunikace padnou 

geografické, politické, národní i jiné bariéry a lidé na celém světě si budou moci svobodně 

vyměňovat názory a sdílet všechny dostupné informace. Společnost, která může být okamžitě 
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ve vzájemné interakci, je náhle kolektivní a navrací se jí kmenová identita. McLuhanovi 

kritici (Horrocks 2000) mu však vyčítají přílišný optimismus. Uznávají, že lidé jsou si díky 

internetu blíž, nepředpokládají však, že by někdy došlo k propojení do jedné společnosti 

s jednou identitou, namísto toho dochází k propojování do nejrůznějších skupin a komunit na 

základě společných zájmů a aktivit.  

  Globalizace má kladné i záporné stránky. Umožňuje rychlejší ekonomický růst, vyšší 

životní úroveň, nové příležitosti, širší rozhled, podporuje demokracii atd. Na druhou stranu 

vzniká něco, co se nazývá digitální propast. Tento termín odkazuje na nerovnoměrnou 

možnost přístupu k informačním a komunikačním technologiím. Ti, kterých se to týká (ať už 

lidé starší, méně solventní či obyvatelé zemí třetího světa) jsou výrazně znevýhodněni, 

izolováni a dostávají se na okraj současné informační společnosti (Pavlíček 2010). 

 

Konvergence médií 

Nová média sdílejí stejnou základní technologickou platformu založenou na digitálním 

kódování dat a obsahů. Právě tato sdílená platforma dovoluje jejich vzájemnou konvergenci a 

propojování (Macek 2011). Technologická konvergence médií popisuje integraci 

telekomunikace, datové komunikace a masové komunikace do jednoho média. Přestože 

původně panovala představa konvergence jako procesu, ve kterém všechna technologická 

zařízení vyústí v jedno univerzální médium, dnes jsme svědky opačného trendu, tedy 

používání celého množství nejrůznějších přístrojů, jež nám umožňuj přístup k požadovanému 

obsahu v různých kontextech. Tedy to, co konverguje, je obsah. Technologie nových médií 

umožnila, aby tentýž obsah byl distribuován různými kanály a naopak jedním kanálem mnoho 

různých forem obsahu.  

  Konvergence však není jen posunem na úrovni technologie, ale odkazuje i 

k průmyslové, kulturní a sociální změně (Jenkins 2006). Mění mediální průmysl a produkci a 

působí na způsob, jak média konzumujeme. Můžeme si stejný článek přečíst v novinách, na 

počítači či v telefonu, můžeme telefonovat s přáteli skrze počítač, sledovat sportovní zápas 

v reálném čase skrze mobilní telefon či si přečíst oblíbenou knihu ve čtečce elektronických 

knih. Proti porozumění konvergenci jako čistě technologickému procesu argumentuje i Henry 

Jenkins (2006). Konvergenci představuje jako kulturní změnu, kdy konzumenti jsou 

povzbuzováni k vyhledávání a propojování nových informací a aktivní participaci při 

produkci a distribuci obsahů. 

  Mediální průmysl přijímá a vítá kulturu konvergence z několika důvodů. (Mediální) 

společnosti využívají výhody konvergence a přizpůsobují tak své strategie, aby byly schopny 
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odolat velké konkurenci, fragmentaci trhu a rychlým změnám spotřebitelského chování. 

Podniky po celém světě zjišťují, že konvergence se stává klíčovým obchodním modelem. Tak 

například konvergence vytváří velký počet možností, jak předat kýžený obsah zákazníkům. 

Dále upevňuje zákaznickou loajalitu v časech vysoké fragmentace obchodního prostoru a 

v době, ve které se sdílení obsahu stává hrozbou pro staré způsoby obchodování v mediálním 

světě. V některých případech konvergenci, tedy stírání komunikačních hranic, prosazují 

samotné firmy a dávají tak prostor svým zákazníkům, aby přišli se svými nápady. Jindy je 

konvergence zapříčiněná veřejností, která si žádá, aby firma vyšla vstříc jejich chutím, 

zájmům a požadavkům (Wind a kol. 2001). 

 

Virtualita 

Virtualita umožňuje vytvářet abstraktní či, jinak řečeno, virtuální prostor, ať už vlastní či 

sdílený, jež vzniká mezí digitálními sítěmi. Jedná se o jakýsi mikrosvět, kde se odehrávají 

interakce uživatele. Lze do něj vstupovat, manipulovat s ním či jen komunikovat s ostatními, 

již jsou přítomni.  Tato virtuální realita a virtuální společenství, které nemají geografické ani 

časové determinace, umožňují nový rozměr komunikace i individuality jedince (Lister a kol. 

2009; Rousková 2013). 

  Stejně jako v reálném životě lidé vytváří komunity, tak i skupinu lidí, kteří spolu 

skupinově a dlouhodobě komunikují přes internet či jiná elektronická média, nazýváme 

virtuální komunitou. Avšak na rozdíl od členů reálných komunit je obtížné identifikovat členy 

komunit virtuálních. V reálném světě totiž existuje mnoho indicií (vzhled, hlas, gestikulace, 

chování, oblečení), které různou měrou prokazují naši identitu. Ve světě nových médií však 

tyto indicie chybí a tak zůstáváme odkázáni pouze na text. Dalo by se říci, že jedinec takto 

zůstává zcela anonymní. Přesto i v tomto dematerializovaném prostředí jsme si schopni o 

člověku udělat jistou představu, například dle jazyka, slovní zásoby, stylu psaní, atp. Virtuální 

komunity pomáhají lidem navázat nové vztahy a vytvořit nové vazby, mohou tak být šancí 

pro nesmělé, osamělé, seniory, lidi handicapované, atp. Lidé skrytí v anonymitě jsou 

otevřenější a schopni bez zábran hovořit i o tabuizovaných tématech, na druhou stranu však 

v tomto virtuálním prostoru mohou být odkryta traumata jedinců, kteří ve skrytu anonymity a 

nepostižitelnosti otevírají prostor svým tabu, či v reálném světě zakázaným fantaziím. Pod 

rouškou anonymity se mohou skrývat i skutečné nelegální aktivity (Pavlíček 2010). 
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2.1.2.3 Internet 

 

Jedna z možností, jak definovat nová média je poskytnout jejich výčet. Vzhledem k jejich 

proměnlivosti a rychlému vývoji se však nejedná o jednoduchý úkol. Každý seznam je díky 

tomu předem neúplný. Členění je problematické také v tom smyslu, že probíhající 

konvergence médií stírá rozdíly mezi kategoriemi. Je nutno říci, že lidé si pod pojmem nová 

média často představí jen internet, ale ve skutečnosti pojem zahrnuje technologií více. Takový 

výčet oblastí nových médií poskytuje i Pavlíček (2010), avšak upozorňuje, že si neklade 

ambice nabízet jediné možné ani kompletní řešení. Celkově rozčleňuje nová média do pěti 

skupin: (1) Internetové aplikace nových médií (internet); (2) počítačové aplikace (software, 

např. hry); (3) masmediální aplikace (digitální TV a rádio); (4) mobilní aplikace a (5) ostatní 

hardwarové aplikace, které mají nějakou souvislost s novými médii (jako např. CD/DVD 

ROM). Pro účely mé práce je však přece jen nejdůležitější zmínit právě internet, jenž je 

považován za hlavní platformu nových médií, a proto se mu budu v následujícím prostoru 

věnovat: 

 

To, co dnes běžně nazýváme jako internet, začalo původně jako výzkumný projekt americké 

vlády, spolu s průmyslovou a akademickou obcí. K jeho původu lze jen dodat, že nemá 

jednoho tvůrce, nemá vlastníka a ani místo původu a na jeho vzniku se podílela celá řada 

událostí, procesů a lidí (Leiner a kol. 2009).  Jedná se o fenomén tak obsáhlý a komplexní, že 

jen jeho popis by vydal na jednu diplomovou práci. Proto jen velmi jednoduše. Internet, jinak 

také nazýván „síť sítí“, je celosvětový systém volně propojených veřejných i privátních 

počítačových sítí, které spojují jednotlivé uzly. Uzlem může být například počítač, mobilní 

telefon či jiné zařízení. Aby spolu mohla jednotlivá zařízení komunikovat, musela se ustavit 

řada pravidel, neboli komunikačních (přenosových) protokolů, která zařízení propojují. Tímto 

internet poskytuje infrastrukturu pro řadu stále se vyvíjejících a rozrůstajících se služeb, jako 

je web, e-mail a jiné formy komunikace, online hry, sociální sítě atd. (Leiner a kol. 2009). 

Prapůvodní myšlenka internetu byla taková, že jeho obsah a služby mají být k dispozici 

zadarmo a dostupné co nejširší skupině lidí. Opravdu tomu tak dlouho bylo, což je v historii 

nevídaný přístup. Po komerční zájmy se síť otevřela až na konci 80. let, a právě v tu chvíli 

začal internet postupně růst. Největší boom zajistil internetu příchod aplikace World Wide 

Web, která umožnila šíření internetu do široké společnosti. Komerční tlaky spolu s růstem 

privátních komerčních i neziskových sítí v první polovině 90. let vedly k plné privatizaci 

internetu, který funguje bez dohledu jakékoli formální autority. Svým charakterem je internet 
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decentralizovaný, čili neexistuje v něm žádná nadřazená ovládající jednotná organizace, 

struktura ani jednotná regulace (Leiner a kol. 2009). 

 

To, co na počátku propojovalo pouze 4 počítače, je nyní síť, která nezná geografických ani 

politických hranic. Masivní celosvětový rozvoj internetu v posledních dvaceti letech udělal z 

této globální počítačové sítě každodenně využívaný nástroj obrovského počtu lidí po celé 

planetě. V dnešní době se o internetu mluví ve spojitosti s jeho všudypřítomností, což 

potvrzují čísla 3,6 miliardy připojených uživatelů – tedy 50% veškeré populace a 900% nárůst 

uživatelů od přelomu tisíciletí (Internet World Stats 2016). S příchodem internetu a sociálních 

médií se velmi radikálně proměnilo mediální prostředí. Pozornost lidí se přesouvá právě tam a 

v důsledku toho se přesouvají i zájmy inzerentů. 

 

Masové rozšíření internetu přineslo doposud nevídané komunikační možnosti – komunikaci 

neuvěřitelně zrychlilo a zlevnilo. Jeho prostřednictvím může komunikovat každý s každým, 

lidé známí i lidé vzájemně si cizí. Snadno a rychle se lze dostat k neuvěřitelnému množství 

informací, návodů či rad. Tyto lze volně sdílet, stejně jako další duševní produkty. Zároveň se 

internet stal prostorem pro sdílení informací a prezentaci. Na internet se postupně přenesla 

kdejaká součást lidských životů, včetně soukromí. Prostřednictvím internetu lze nakupovat, 

spravovat své finance, pracovat, poslouchat hudbu, sledovat filmy. A to všechno téměř 

zadarmo či s minimálními náklady, což teoreticky vzato umožňuje rovný přístup všem (Leiner 

a kol. 2009). 

 

Uživatelé vnímají internet převážně jako komunikační kanál, jež používají ve volném čase pro 

informovanost či zábavu, nikoli jako prostředek korporátní komunikace. Pravdou je, že 

většina běžných uživatelů internetu nemá velké povědomí o tom, jak internet vlastně funguje 

(Madden 2010). Přes 80 % účastníků výzkumu zaměřeného na soukromí na Internetu 

přiznalo, že neví, jak se pohybovat na internetu anonymně. Stejně jako na uživatele, má však 

internet čím dál větší vliv i na způsob, jakým se prezentují společnosti a značky na celém 

světě. Nedávný vývoj internetu a dalších technologií vytvořil zcela nové a velmi efektivní 

možnosti podnikání a komunikace se zákazníky. Lidé (resp. ohromné množství lidí) dnes mají 

přístup k informacím, které dříve k dispozici nebyly, užívají internet na denní bázi, kdykoli a 

kdekoli chtějí. Úměrně tomu se zvyšuje i riziko průniku do soukromí jednotlivce a dalších 

nechtěných důsledků. Moderní technologie umožňují shromažďovat, vyhodnocovat, přenášet 

a zpracovávat dosud nevídané množství dat. Data shromažďovaná v databázích automaticky 



23 

 

produkují virtuální obraz jednotlivce, který ho v úkonech uskutečněných v prostředí 

kyberprostoru v mnoha případech zcela zastupuje. Právě data se tedy v nové ekonomice stala 

primární měnou a mají nesmírnou hodnotu. Zákazníkům mohou být nabízeny produkty šité 

přímo na míru. Internet tedy funguje jako prostředník mezi firmami a jejich zákazníky (Levy 

2008). Online marketingu se však budu věnovat o něco později v celé rozsáhlé kapitole.  

 

Internet a jeho služby jsou často mylně pojímány jako jediné médium. Ve skutečnosti však 

v sobě internet zahrnuje řadu samostatných služeb a aplikací a tedy různých typů a forem 

médií, které mají své vlastní charakteristiky. Ve své práci se chci zmínit o webu a fenoménech 

s ním spojených a také o internetových formách komunikace – e-mailu a sociálních sítích. 

 

2.1.2.3.1 Proměny internetu - z webu 1.0 k webu 2.0 (3.0?) 

Web (World Wide Web) je souhrnné označení pro celou řadu služeb provozovaných 

prostřednictvím sítě internet. Jeho základem je hypertext. S pomocí webového prohlížeče je 

možné zobrazit jednotlivé webové stránky, text, obrázky, videa či jiná multimédia a 

k navigaci po službě WWW slouží hypertextové odkazy. Byl to právě klasický web, který 

otevřel internet i uživatelům z řad veřejnosti a i přes jeho omezenou interaktivitu způsobil, že 

se internet od poloviny 90. let těšil velkému rozkvětu a značnému množství investic (O´Reilly 

2009). 

  Postupem času se vynořil termín web 2.0, jenž je vnímán jako jeden z nejaktuálnějších 

projevů nových médií současnosti a proto je nezbytné se o něm zmínit. Autorství termínu web 

2.0 je přisuzováno Timu O´Reillymu, který se jím snažil popsat revoluci probíhající 

v posledních letech na síti, nové trendy v internetové komunikaci a ve vývoji internetových 

aplikací. Internet se mění v otevřenou platformu pro aktivní spolupráci milionů uživatelů a 

zároveň jim nabízí nové nástroje vhodné ke spoluvytváření a sdílení informací (O'Reilly 

2009). Web 2.0 je výsledkem vývoje několika pokročilých technologií internetu. Pojmenování 

2.0 označuje v softwarovém průmyslu novou verzi, funkčně podstatně vylepšenou oproti verzi 

předchozí (Pavlíček 2010).  Není však možné chápat web 2.0 doslova jako druhou verzi 

webu, technicky se tento termín od původního webu neliší, neoznačuje změnu softwaru či 

internetového prohlížeče. Spíše se na něj nahlíží jako na nový přístup k webové službě nebo 

jako na další fázi vývoje webu včetně jeho architektury i aplikací. Web 2.0 pozvolna prorůstá 

celým online prostředím. Je také potřeba říci, že se nejedná o nějaký ukončený děj či výčet 

změn, které se již odehrály, spíše jde o pozvolný a neustále se vyvíjející proces, který nebyl 

prozatím nijak ukončen (Ambrož 2007). Změny, které se doposud udály a které jsou spojeny 
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s webem 2.0, jsou jasně patrné na úspěchu aplikací a serverů z poslední doby. Ty 

nejúspěšnější webové stránky a služby posledních let jsou postaveny právě na principech 

webu 2.0, které jsou velmi vzdáleny tradičním marketingovým postupům a jednosměrné 

masové komunikaci (O´Reilly 2007). 

  Termín web 2.0 se stal jedním z nejskloňovanějších v posledních letech. Jednak proto, 

že jeho marketingový status signalizuje značný komerční zájem a jednak díky diskusi, kterou 

vyvolává. Mnozí odmítají tento pojem uznat jako odborný termín (což dokazuje i nevelký 

objem literatury), protože nemá přesnou definici či si přisvojuje trendy, které jsou na internetu 

patrné už dávno. Přesto se jedná o pojem, který označuje určitou proměnu internetového 

prostředí, která je reálná (Ambrož 2007). 

  Jak už jsem naznačila, definovat pojem web 2.0 není vůbec snadné. Jedna jasná 

konkrétní a obecně platná definice totiž neexistuje. Právě proto, že se pojmu dostalo tolik 

pozornosti ze strany odborníků, médií i veřejnosti, byl sám O´Reilly donucen k pokusu o 

definici: „Web 2.0 je revoluce podnikání v počítačovém průmyslu způsobená posunem ke 

vnímání webu jako platformy a zároveň pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na 

této nové platformě. Klíčovým mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, které využívají 

síťového efektu a čím více lidí je do nich zapojeno, tím jsou lepší. (Toto jinak nazývám 

zapojení kolektivní inteligence).“ (O´Reilly 2006). I tato definice je však velmi nejasná a 

vyhýbavá, proto se mi jeví, že nejsnazší je definovat web 2.0 ve vztahu ke klasickému webu. 

Tak tedy hlavní rozdíly mezi webem 1.0 a webem 2.0: 

 

Z webu dokumentů na platformu sdílení dat 

Obecně lze shrnout jisté principy, o které se web 2.0 opírá. Jako první princip O’Reilly ve své 

definici vyzdvihuje web jako platformu (může to být platforma pro vývoj softwaru, platforma 

pro nová média, pro obchod či pro komunikaci), kde se koncentrují data a množství uživatelů. 

Webové stránky se z izolovaných úložišť informací mění na zdroje obsahující informace i 

funkcionalitu a stávají se tak platformou poskytující webové aplikace koncovému uživateli. 

Web už není pouhým souborem dokumentů, je něco víc. Architektura založená na participaci 

motivuje uživatele přidávat hodnotu aplikaci jejím užitím. Tento web využívá pro vytváření 

hodnoty kolektivních znalostí davů. O´Reilly pak doplnil svou definici v dalších bodech: 

„Zpřístupni svá data a služby tak, aby mohly být znovu opakovaně použity ostatními. To 

znamená, že web 2.0 je přeměna webu dokumentů na web dat, v platformu pro sdílení dat. 

Kde si uživatel kontroluje svá data z různých zdrojů.“ (O´Reilly 2006, Pavlíček 2007). 
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Standardizovaný obsah vs. UGC  

V zahraniční literatuře se v souvislosti s webem 2.0 používají termíny jako UGC či read-write 

web
6
. Oba tyto termíny zdůrazňují možnost uživatelů podílet se na tvorbě obsahu, měnit ho či 

přepisovat, zatímco pro klasický web byl typický obsah, jenž byl vytvářen převážně jeho 

vlastníkem. Web 1.0 bývá označován jako read-only web, kde si uživatel mohl informace 

pouze vyhledat a přečíst. Na read-write webu lze pozorovat interaktivní chování uživatelů, 

kteří se na něm vyskytují. Pokud bychom se snažili na základě získaných informací jednoduše 

definovat web 2.0, mohli bychom říci, že jde o prostředí, které umožňuje uživatelům mezi 

sebou komunikovat, vytvářet obsah a sdílet ho mezi sebou ve virtuálním světě (Mičík 2014). 

  Na webu 2.0 jsou velmi dobře pozorovatelné všechny charakteristiky typické pro nová 

média, o kterých jsem se zmiňovala v předešlých kapitolách, především změna 

komunikačního modelu, sociální produkce, demokratizace médií, rozostření hranic mezi 

producentem a příjemcem sdělení a mezi profesionálem a amatérem. Jako příklad můžou 

posloužit webové servery jako Wikipedia či YouTube
7
, různé blogovací servery atp. UGC se 

stále více prosazuje i v komerční komunikaci, kdy jednotlivá reklamní sdělení vytvářejí sami 

spotřebitelé. 

 

Aktualizace 

Nejen že uživatelé obsah aktivně mění či se dokonce na jeho tvorbě aktivně podílejí, dokonce 

ho konstantně aktualizují, čímž z webu dělají živý organismus, který neponechává prostor 

zastaralým informacím (Pavlíček 2007). 

 

Komunita 

Web 2.0 je asociován s větší možností propojovat lidi, kteří mají společný zájem a společně se 

podílejí na tvorbě obsahu, do větších skupin. Uživatelé se automaticky stávají součástí 

rozsáhlé komunity, nejsou jen pasivními příjemci informací bez interakcí. Návštěvník je 

současně tím, o kom web „píše“ (Pavlíček 2007). 

   Je třeba dodat, že znalost komunit (resp. kolektivní inteligence) se stává mocnou silou 

a konkurenční výhodou. Existuje totiž něco, co se v angličtině nazývá „grassroots“. Tento 

pojem se původně začal používat jako označení změn, které vyvolala komunita lidí. 

Jednoduše řečeno, jde o sdílení zkušeností s konkrétním produktem uvnitř komunity. 

                                                 
6
 UGC  je zkratka pro User Generated Content, anglický výraz pro obsah tvořený uživatelem. 

Read –write = anglické výrazy pro slova číst a psát. 
7
 Wikipedia je největší otevřená internetová encyklopedie na světě. 

Youtube je největší internetový server pro sdílení videoklipů. 
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Společnosti, které jsou si vědomy síly aktivního, emočně angažovaného a sociálně 

zasíťovaného konzumenta, rozostřují hranice mezi zábavným obsahem a sdělením o produktu 

a vtahují publikum dovnitř komunit, které se formují kolem společného zájmu. Aktivně tak 

podněcují konzumaci a loajalitu a podporují integritu značky (Jenkins 2006). 

 

Personalizace 

Personalizace je velmi zjednodušeně prezentace obsahu, který je v souladu se specifickými 

preferencemi uživatelů. Digitální éra s sebou nese jistá specifika. Jedním z nich je, že 

uživatelé jsou zahlceni informacemi, množství dat na webu je obrovské, hledání konkrétních 

informací a navigace se staly obtížnými často i v rámci jednoho portálu. Personalizace může 

navigaci usnadnit a případně nabídnout uživateli co možná nejvhodnější prezentaci informací. 

S personalizací se lze setkat ve státní správě, v knihovnách, ale hlavně v komerční sféře. Web 

2.0 nabízí nespočet nástrojů pro personalizaci. Klasický web nabízel pouze něco, co bychom 

mohli označit termínem personalizace explicitní, neboli customizace. V případě customizace 

je to uživatel, kdo upravuje uživatelské rozhraní, zatímco podstatou personalizace je 

nabídnout uživateli takové služby, produkty a informace, o které by na základě údajů 

uvedených v jeho profilu nebo podle jeho chování na příslušné webové stránce mohl mít 

potenciálně zájem (Searby 2003). 

  Personalizace je v současnosti jedním z nejdůležitějších marketingových prostředků, 

které přímo ovlivňují kvalitu uživatelského prostředí při vyhledávání na internetu. Klesající 

účinnost plošné reklamy a plošné komunikace se zákazníkem způsobily, že se vyplatí 

používat personalizaci a reklamu kontextovou. Možnost přímého oslovení zákazníka a 

přizpůsobení formy i obsahu sdělení je klíčovou přidanou hodnotou. Personalizace je 

prostředek, kterým lze získat konkurenční výhodu, která může zvrátit „misky vah“ na trhu 

(Schmidt a kol. 2014). 

  Personalizace s sebou nese jistá rizika, problémy a etické otázky, jako je potenciální 

ztráta soukromí či automatické filtrování informací na základě určitého algoritmu a tudíž 

omezený přístup k informacím, což Eli Pariser označuje pojmem Filter Bubble. Tyto aspekty 

personalizace však nejsou pro mou práci relevantní a nebudu se jimi tedy nadále zabývat 

(Pariser 2011). 

 

Orientace na uživatele 

Základní předpokladem pro úspěch (na internetu i mimo něj) je zaměření nikoliv na sebe 

(značku či vlastní obsah), ale na lidi. Nejde o vyvěšení nějakého sdělení na internet, ale o 
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dialog s uživateli, protože to jsou konec konců zákazníci. Je nezbytné znát jejich potřeby a 

reagovat na ně. Web 2.0 se tak poučil z chyb webu 1.0, když se přiklonil k myšlence Rosse 

Mayfielda (2005): „Web 1.0 byla komerce. Web 2.0 jsou lidé.“ Stačí se podívat na ty 

nejúspěšnější internetové projekty současnosti, jako je například Facebook, Twitter
8
 nebo 

YouTube. Z tohoto pohledu je jasné, že oboustranná konverzace, naslouchání a zapojení 

uživatelů je budoucnost internetu a internetového marketingu (Shivalingaiah a kol. 2008). 

 

Masová produkce vs. longtail 

Současný web by se dal nazvat ohromným tržištěm, které nabízí doslova téměř vše. Lidem je 

tak dána bezprecedentní možnost volby. Díky internetu je možné nabízet minoritní, periferní 

produkty, které by dříve nemohly být úspěšné, protože poptávka po nich je příliš malá a 

nepřekračuje mez rentability. Ty v době klasického prodeje nemohly být nabízeny kvůli 

jistým fyzickým omezením, většinou kvůli nemožnosti uskladnění. Tyto fyzické bariéry na 

webu neexistují. Navíc web 2.0 otevřel přístup k obsahu, jenž v minulosti nebyl běžně 

dostupný. Původní televizní vysílání bylo omezeno a divák si mohl vybrat jen mezi několika 

stanicemi. Následovala kabelová televize, a později satelitní vysílání a trh se začal drobit. 

Internet pokračuje v tomto trendu a způsobuje něco, co Anderson (2004) trefně nazývá „smrt 

hitu“. Byl to právě Anderson, který ve svém článku a následně knize (Anderson 2008) popsal, 

jak internet mění ekonomiku a kulturu tím, že přesunuje zájem od globálních masových 

produktů s vysokým prodejem k okrajovým produktům určeným pro menšinu. To, že internet 

nabízí větší počet položek, než klasický prodej zcela jistě dává konkurenční výhodu 

internetovým podnikatelům. Společnost, která příkladně dokázala využít příležitosti a používá 

tento model, je Amazon
9
. Značné příjmy společnosti pocházejí z prodeje knih mimo hlavní 

proud. Ty se v knihkupectvích prakticky nevyskytují, protože se nevyplácí mít je v malém 

množství na skladě bez jistoty prodeje. Společnosti, jako je Amazon tak vytvořily zcela nové 

trhy. 

 

Charakteristik webu 2.0 by mohlo být vícero, mnohé vycházejí z technologického pojetí a 

není naším cílem se jimi hlouběji zabývat. Web 2.0 však není vymezen pouze určitými 

charakteristikami, které musí všechny splňovat, také ho vystihují jednotlivé nástroje a 

                                                 
8
 Twitter je sociální síť, která umožňuje svým uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé 

jako tweety. 
9
 Amazon je internetový obchod patřící mezi americké společnosti a jedna z mála společností, která dokázala 

růst i v době ekonomické krize. 
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aplikace, kterých je nepřeberné množství (Shivalingaiah a kol. 2008). Zde vyjmenuji jen pár 

těch nejdůležitějších, které jsou s webem 2.0 bytostně spjaty: 

 

Tagging a folksonomie 

Jedním ze zavedených nástrojů webu 2.0 je tzv. folksonomie
10

, neboli prostředek pro 

hromadnou kategorizaci obsahu na webu. Uživatelé sami označují obsah či kategorizují obsah 

webových stránek pomocí určitých tagů (štítků či popisků), které slouží pro jejich utřídění a 

pozdější rychlejší vyhledávání. Výhodou této technologie je její jednoduchost a otevřenost 

široké veřejnosti (Peters a kol. 2007). Běžně se pro stejnou činnost používají také pojmy 

„collaborative tagging“, „social classification“, „social indexing“ nebo „social tagging“ 

(Pavlíček 2010). 

 

Mashup 

Anglické slovo „mashup“ by se dalo velmi volně přeložit do češtiny jako „míchanice“, což 

velmi přesně vystihuje, o co se jedná. Mashup je webová aplikace, která využívá a kombinuje 

data z různých zdrojů a vytváří tak kompaktní celek s přidanou hodnotou. Termín je převzat 

z hudební branže, kde popisuje smíchání dvou či více skladeb dohromady. Typickým 

příkladem jsou Google mapy, kde se vedle adresy a zobrazení požadovaného místa můžeme 

dostat k fotografiím dané oblasti či například telefonním číslům, otevíracím hodinám atp. To 

uživatelům výrazně usnadňuje pohyb po internetu a i firmy, které takto mohou kombinovat 

externí údaje se svými vlastními, zlepšují své služby. Mashupy zažily v poslední době nárůst, 

a to ze dvou důvodů. Jednak právě proto, že mnoho předních internetových společností 

(Amazon, Google, Yahoo!) začalo poskytovat svá data, aniž by bylo třeba dlouze vyjednávat 

o licencích, a druhým důvodem je nástup nových nástrojů, které činí tvorbu mashupů snadnou 

pro každého, bez ohledu na technické know-how. Mashupů, které vytvářejí samotní uživatelé, 

si všímají i korporace, které pak vyvíjejí aplikace s přihlédnutím k funkcím, jaké uživatelé 

postrádají. To dává kontrolu do rukou uživatelů (Fichter 2010). 

 

Reputační systémy 

Jak už jsem zmínila, uživatelé a transakce se stále více přesouvají na internet. V anonymním 

prostředí internetu je však důvěra snadno zneužitelná. Během kupního procesu je spotřebitel 

velmi často vystaven široké škále marketingových aktivit prodejců, které mohou být klamné. 

                                                 
10

 Spojení anglických slov folks (= lidé) a taxonomy (= třídění) 
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Proto se v dnešní době stále více rozmáhají reputační systémy. V komerční sféře je využívají 

velké on-line komunity (eBay, Amazon či Aukro) pro podporu nákupu. U každého produktu 

či uživatele zaznamenávají historii hodnocení ostatními členy komunity a denně tak pomáhají 

desítkám miliónů spotřebitelů při jejich rozhodování v kupním procesu, například při výběru 

produktů nebo při výběru internetových obchodů. Reputační systémy tak částečně kompenzují 

virtuálnost celé transakce a nemožnost si zboží fyzicky prohlédnout a umožňují uživatelům 

získat rovnocennější postavení vůči aktivitám obchodníků (Štěpánek 2015). 

 

Blogy  

Blogy  v současné době představují nezanedbatelnou část internetové komunikace. 

V souvislosti s tímto vývojem lze zaznamenat i v českém prostředí velké množství těchto 

webových zápisníků tvořených normálními lidmi, celebritami a známými osobnostmi, 

zpravodajskými či obchodními společnostmi, jejichž zaměření je spíše komerční. Jde o často 

aktualizovanou webovou stránku, na které autor či skupina autorů pravidelně přispívají 

psaním různých informací – zabývají se určitým tématem, informují o událostech, publikují 

zkušenosti, postřehy a názory. Prostor je zde i pro zpětnou vazbu čtenářů a odkazy. Blogy 

jsou velmi populární díky minimálním vstupním nákladům a překážkám, absenci cenzury a 

velké pestrosti a pluralitě. Důsledkem velké popularity blogů je mimo jiné i jejich 

komercionalizace.  Mnoho světových i tuzemských značek brzy objevilo, že blogy jsou 

vhodným místem, kde se dá téměř zadarmo vytvořit reklama na jakýkoli výrobek. Tím pádem 

musíme blogy vnímat nejen jako prostor pro vlastní názory ale také jako levný reklamní 

prostor (Byron a kol. 2006). 

  Speciálními typy blogů jsou vlog a mikroblog. Vlog je jednoduše řečeno zkrácenina 

video logu, tedy blogu, který využívá místo textu a fotografií video formát. Vlogy se 

v poslední době velmi rozmohly a nejpopulárnější platforma pro jejich natáčení je YouTube. 

Mikroblog je velmi podobný klasickému blogu s tím rozdílem, že příspěvek svou délkou 

obvykle nepřesahuje 160 znaků. Mezi nejoblíbenější globální mikroblogovací servery 

patří Twitter (IT slovník 2016). 

 

Wiki systémy 

Wiki software využívá kolektivní inteligence a umožňuje vytvářet stránky, na kterých může 

každý uživatel jednoduše měnit a upravovat obsah stránek, stejně jako ho zcela vytvářet. Před 

přijetím úpravy není prováděna žádná kontrola a přístup k úpravám má každý, kdo má 

zároveň přístup na server. Asi nejznámějším příkladem kolektivního projektu je Wikipedie, 
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internetová encyklopedie, kterou může upravovat opravdu kdokoli a je největší existující 

encyklopedií na světě. Systémy wiki ale našly své uplatnění i v řadě jiných oblastí, a existuje 

celá řada wiki prostředí, pro různé platformy i účely. Často jsou například využívány pro 

interní potřeby firem a organizací. Lze je také velmi dobře využít v marketingové 

komunikaci. Wiki systémy totiž umožňují spolupráci mezi společností a jejími klienty, jsou 

skvělou cestou, jak zasvětit zákazníky do firemní kultury a vytvořit cennou komunitu 

advokátů značky (Leuf 2001). 

 

2.1.2.3.2 Sociální sítě 

Sociální sítě
11

 spadají pod sociální média, stejně jako diskusní fóra, již zmíněné blogy, wiki 

stránky atp. Sociální média jsou nadstavbou webu 2.0. Oba termíny se do značné míry 

prolínají, ale ne zcela. Web 2.0 je spíše o nástrojích, funkcích a možnostech, zatímco pojem 

sociální média vypovídá o lidech, uživatelích, aktivitách, způsobu komunikace a interakcích. 

  

Sociální média jsou relativně novým typem komunikace, který se odehrává v prostředí 

nových médií. Nesou tedy všechny charakteristiky přiřčené novým médiím, plus nějaké další. 

„Sociální média zahrnují aktivity, postupy a chování lidí v komunitách, kteří se potkávají 

online, aby sdíleli informace, vědomosti a názory prostřednictvím konverzačních médií. 

Konverzační média jsou na Webu založené aplikace, které umožňují vytvářet a jednoduše 

předávat obsah v podobě slov, obrázků, videa a audia. Weber používá spíše termín sociální 

web a definuje jej jako online prostor, ve kterém mohou lidé se společnými zájmy 

shromažďovat a sdílet myšlenky, komentáře a názory“ (Safko 2010; Weber 2009; cit. dle 

Jindra 2011, s. 30). Sociální média přináší to, co je samotnou esencí komunikace: interakce a 

sdílení. 

 

Dnes nejznámějšími a nejrozšířenějšími zástupci sociálních médií jsou právě sociální sítě. 

Jedná se o webové systémy, které propojují jednotlivce a různé subjekty za účelem 

komunikace a sdílení informací všeho druhu na základě jejich společných zájmů, rodinných či 

jiných vazeb. Tyto zájmy mohou být soukromé, čistě informativní a v neposlední řadě i 

obchodní (Bruns 2008).  Sociální sítě (a sociální média obecně) jsou dalším z fenoménů 

současné generace a naprostým trendem v internetové komunikaci na soukromé i veřejné, 

komerční i nekomerční úrovni. Vývoj a zdokonalování těchto nástrojů jde stále velmi 

                                                 
11

 Sociální síť je ustáleným pojmem, přestože v českém prostředí by podstatu lépe vystihoval název komunitní či 

společenská síť. Použiji-li ve své práci pojmu sociální síť, budu mít na mysli online sociální síť. 
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dynamicky kupředu a počet uživatelů roste geometrickou řadou. Z výzkumů vyplývá, že 65% 

veškeré světové online populace je na sociálních sítích (Internet World Stats 2016b). To je 

celkem 2,3 miliardy uživatelů z celého světa (Statista 2016a). Tento trend můžeme pozorovat 

i v České republice, což dokazuje číslo 4,5 milionu aktivních uživatelů sociální sítě Facebook 

(Markomu.cz 2015). Ještě výmluvnější je doba, kterou lidé stráví na sociálních sítích. Jsou to 

bezmála 2 hodiny denně, což je čtvrtina času, kterou lidé stráví online (Statista 2016b). Není 

většího argumentu pro podporu marketingového počínání na sociálních sítích. 

 

Mohlo by se také zdát, že sociální sítě (resp. sociální média) jsou nástrojem pro oslovení 

zejména mladých lidí. Opak je pravdou, dříve tomu tak bylo, dnes už to však neplatí (Statista 

2016c). Sociální média začala měnit chování uživatelů i poskytovatelů služeb v prostředí 

internetu a ani velké společnosti či organizace s naprosto pevnou pozicí na trhu je nemohou 

ignorovat.  Oblastí, kterou vznik a rozvoj sociálních médií velmi ovlivnil, je tedy právě oblast 

marketingu. Využívá se nových komunikačních (i jiných možností), které sociální média 

nabízí, nových strategií a nástrojů. Z hlediska marketingu jsou sociální sítě vhodné zejména 

pro budování dlouhodobých vztahů s cílovými segmenty. Důležitou roli zde hraje interakce 

s uživateli. Nicméně před tím, než se plně začnu věnovat problematice marketingu 

v sociálních médiích, je třeba uvést základní poznatky o leaderovi mezi sociálními sítěmi co 

do rozsahu, oblíbenosti a pojetí využitelného pro marketing – Facebooku. 

 

Suverénně největší a nejrozšířenější online sociální sítí je Facebook. K srpnu roku 2016 

dosáhl počtu 1,7 miliardy aktivních uživatelů, z toho se více než 50% uživatelů přihlašuje na 

stránky každý den. Dostupný je ve více než 80 jazykových mutacích a 75% uživatelů pochází 

ze zemí mimo USA. To z Facebooku dělá dominantní globální sílu v oblasti sociálních médií 

(DMR 2016). 

  Facebook je z velké části uzavřená síť založená na přátelských vazbách z reálného 

prostředí. Slouží primárně ke komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, 

udržování vztahů a zábavě. Systém „přátel“ a „přátel přátel“ je pro marketing velmi důležitý. 

Jednak se pomocí síťové struktury informace šíří rychle a jednak právě fakt, že jsme 

v kontaktu s lidmi, které „známe“ zajišťuje, že jejich doporučení mají větší váhu a 

důvěryhodnost. 

  Facebook dosáhl úspěchu jako zatím žádná jiná sociální síť. Je to především díky 

dobře promyšleným nástrojům, konstantnímu technologickému vývoji a relativně 

zabezpečeným uživatelským profilům. Až do roku 2008 byl favoritem na trhu sociálních sítí 
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MySpace. Facebook nakonec převzal vedení hned z několika důvodů. Původně sloužil jen 

pro studenty Harvardu, poté se rozšířil na další prestižní univerzity, střední školy i do 

předních korporací. To mu dodalo důvěryhodnou identitu a punc exkluzivity, což zajistilo 

příliv masy uživatelů. Co do konceptu se Facebook od MySpace příliš nelišil, umožňoval 

uživatelům zobrazovat téměř stejná osobní data. Oproti MySpace však Facebook nabídl velice 

intuitivní a přehledné uživatelské rozhraní, které usnadnilo komunikaci. Dalším nástrojem, 

jenž zajistil, že se uživatelé na stránky vraceli častěji, je kanál novinek na úvodní stránce
12

 a 

také systém notifikací.  Za nejdůležitější krok však lze považovat uvolnění platformy 

Facebooku pro aplikace třetích stran. To všechno způsobilo odliv uživatelů MySpace, stejně 

jako inzerentů (Treadaway a kol. 2011). 

  Zajímavé jsou výsledky jednoho z největších výzkumů, který se týkal sociálních sítí. 

Podle něj jakékoli dva uživatele Facebooku od sebe děli maximálně 5 dalších lidí. Z Toho 

vyplývá, že Facebook se stal více propojený než kdy dříve a že vzdálenosti mezi lidmi se 

zkracují (AllThingsD 2011). „Ať vezmeme v úvahu nejzapadlejšího Facebookového uživatele 

v sibiřské tundře nebo v peruánském deštném pralese, tak přítel vašeho přítele 

pravděpodobně zná známého jejich přítele." (Hospodářské noviny 2011).  

 

Do světa sociálních sítí se rozhodla vstoupit také společnost Google se svojí sítí Google+, o 

které se v poslední době hovoří jako o jediném potenciálním konkurentovi Facebooku. 

Sociální síť Google+ byla spuštěna v červnu roku 2011 a hovoří se o nejrychleji se rozvíjející 

sociální síti, nicméně o její úspěšnosti se dodnes spekuluje. Google okopíroval mnoho funkcí, 

jež nabízí Facebook a o některé je vylepšil. Celou řadu funkcí však zatím nepodporuje a jsou 

v příslibu do budoucna.  Po několika měsících od startu však síť také umožnila vytvoření 

firemních profilů, které konkurují firemním stránkám na Facebooku. Možnost je otevřena i 

českým firmám. Funkce usnadňuje komunikaci mezi firmami a organizacemi a jejich 

zákazníky a příznivci (Hospodářské noviny 2011b). 

 

Pro úplnost se nelze nezmínit o sociální síti Twitter, která vznikla v roce 2007 a v současnosti 

se řadí k těm nejpoužívanějším, i když v České republice se netěší až takové oblibě. Twitter je 

sociální síť trochu jiného charakteru, jedná se spíše o mikroblogový systém. Komunikace 

probíhá skrze krátké textové zprávy (do 140 znaků). Každý uživatel si může zvolit, koho bude 

sledovat (pokud mu to daný subjekt umožní). Vhodný je zejména pro aktuální zpravodajství, 

                                                 
12

 aktuální přehled aktivit přátel popř. oblíbených značek, které se udály v poslední době 
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ale sledovat lze přátele, celebrity, sportovce či například experty. Hlavním přínosem je 

okamžité spojení uživatele s myšlenkami těch, kteří ho zajímají. Vzhledem k tomu, že se 

Twitter těší velké oblibě a funguje na síťovém principu, i zde se skrývají marketingové 

příležitosti (Aktuálně.cz 2011).  

 

Zvláštním typem sociální sítě, který zaznamenal ohromný úspěch je YouTube, neboli server 

pro sdílení video obsahu. Zároveň je označován za druhý největší online vyhledávač na světě. 

YouTube nabízí uživatelům celou řadu možností, od sledování videoklipů, přes poslech 

hudby, návody, domácí videa, vlogy, hodnocení produktů, interakci skrze uživatelské kanály 

atp. Stejně bohatá je i škála marketingových příležitostí. Lze nahrávat videa s potenciálem 

virálního šíření, objevují se zde klasické reklamní bannery či reklamní spoty na začátku či 

v průběhu sledovaného videoklipu. YouTube má více než miliardu uživatelů, kteří každý den 

sledují stovky milionů hodin videí. Tato čísla spolu s rozličnými marketingovými 

příležitostmi marketéry přirozeně lákají, u nás i ve světě (Social Media Today 2016; YouTube 

2016). 

 

Nejvíce rozšířené jsou sítě osobní, kam patří servery výše zmíněné. Ovšem existují i sítě, 

které lze používat za mnohem specifičtějším účelem. Například u nás známější síť LinkedIn, 

která je největší profesionální sociální sítí s více než 433 miliony uživatelů ve 200 zemích a 

neustále se se zvětšuje. Funguje na stejném principu jako ostatní sociální sítě s tím rozdílem, 

že operuje s více funkcionalitami, které uživatelům umožňují uvést data o profesní 

specializaci, kvalifikaci, historii zaměstnání atp. Cílem je tedy sdružovat firmy a profesní 

kontakty. I LinkedIn skýtá určité marketingové příležitosti, jako např. sponzorovaný obsah či 

klasický prostor pro reklamu (LinkedIn 2016). 

 

V neposlední řadě je třeba zmínit ještě jednu sociální síť, a tou je Instagram. Zprvu šlo o 

nenápadný projekt, mobilní aplikaci, která si nekladla za cíl nic jiného, než sdílení fotografií a 

videí v určitém formátu a umožňovala jejich úpravy. Aktuálně má více než 500 milionů 

aktivních uživatelů, převážně mezi lidmi do 30 let. V současnosti se síť řadí mezi desítku 

nejoblíbenějších na světě a to jí dělá z marketingového hlediska velmi zajímavou. Uživatelé, 

jejichž naprostá většina vlastní a využívá smartphony
13

, se přesouvají z Facebooku a Twitteru 

                                                 
13

 Smartphone znamená v překladu „chytrý telefon“. Je vybaven operačním systémem, díky kterému mohou 

uživatelé využívat různých funkcí, mohou např. využívat wifi, stahovat programy a aplikace a využívat jiných 

vymoženosti. 
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a využívají Instagram ke sdílení svých zážitků a objevování nových produktů a značek 

(Statista 2016; Clipsan 2015). 

 

Za podrobnější zmínku by jistě stála další sociální média, nicméně vzhledem k jejich malé 

využitelnosti nebo spíše nevyužitelnosti k marketingovým účelům je zde neuvádím. Důležité 

je si uvědomit, že úspěšné budou do budoucna takové sociální sítě, které půjdou naproti 

požadavkům uživatelů a budou se neustále vyvíjet a přinášet nové nástroje a možnosti. Online 

sociální sítě budou dozajista přibývat, jednak proto, že lidé se sdružují od počátků věků a 

jedna proto, že přináší nediskutovatelný marketingový potenciál. Facebook je důkazem toho, 

že pro masu lidí není problém hromadně odejít a vzít s sebou inzerenty. 

 

Jak už jsem několikrát zdůraznila, s tím, jak se vyvíjí technologie a proměňují se nová média, 

proměňuje se také web. Přestože by se mohlo zdát, že termín web 2.0 se zrovna ustálil a 

zapsal do slovníku marketérů a uživatelů internetu, před nedávnem se začalo hovořit o webu 

3.0. Definice tohoto fenoménu není jasná, zatím jde spíše o hledání hranice konce webu 2.0. 

Termín však popisuje to, co někteří považují za další fázi vývoje webu, včetně jeho 

architektury a aplikací. Zavedl se také pojem „sémantický web“. Měla by ho charakterizovat 

větší standardizace a systematičnost, snadnější dohledávání informací, vysoký stupeň 

personalizace, částečná umělá inteligence, větší interakce na softwarové úrovni, webové 

aplikace přizpůsobené dotykovému ovládání, připojitelnost jiných zařízení (jako jsou 

ledničky, auta, budíky atp.) a mnoho dalšího. Web 3.0 sice ještě neexistuje, ale Steve Clayton 

(2008) už předpověděl vývoj webu až do verze 8.0. Takové dělení není možné brát vážně, ale 

alespoň naznačuje další možné vývojové trendy. Stejně tak už se začíná objevovat ve slovníku 

marketérů a to znamená, že si stejně jako předchozí verze (která byla taktéž obviňována 

z prázdnoty, nereálnosti a neurčitosti) najde ustálenou formu. A ať již bude mít web 3.0 díky 

nějakému novému standardu či technologii podobu jasně řezané aplikace či bude 

charakterizován proměnlivostí, tak odpovědi na jeho užitečnost bude hledat stále větší počet 

uživatelů (Pavlíček 2010; Clayton 2008). 
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2.2 Marketing 

 

S rostoucími možnostmi, které nové technologie nabízí, se rozšiřuje i škála úkonů, jež lidé 

jejich prostřednictvím provádějí. Možnosti on-line prostředí zásadním způsobem ovlivňují v 

podstatě všechny oblasti lidské činnosti od získávání informací, přes komunikaci, až po 

obchodování. Také spotřebitelské chování se změnilo. Charakteristiky nových médií 

předznamenávají i zcela nové možnosti podnikání a komunikace se zákazníky a tedy nové 

příležitosti pro marketing, který nabývá kvalitativní změny. Dalo by se říci, že nové 

technologie otřásají světem marketingu v základech. Marketérům se dostávají nové nástroje a 

nové možnosti pro realizaci komunikačních strategií. Jen ty společnosti, které jsou si těchto 

skutečností vědomy, obrací se od produktu ke spotřebiteli a umí využít obrovské možnosti, 

které se díky internetu naskytují ve svůj prospěch, mají šanci v tomto novém mediálním a 

marketingovém prostoru obstát. 

 

2.2.1 Stručný úvod do marketingu 

 

Marketing je především v posledních letech značně skloňovaným pojmem a nezřídka bývá 

mylně ztotožňován s reklamou či PR. O jednu a totéž věc se však rozhodně nejedná. 

Marketing má za sebou více než sto let postupného vývoje a jedná se o širokou problematiku 

s rozsáhlým záběrem, která zastřešuje velké množství dalších známých běžně používaných 

pojmů. „Marketing (jako pojem i jako činnost) je spojován s podnikáním. Často je zaměňován 

s prodejem, reklamou nebo s výzkumem trhu. Jedná se však o komplexnější sadu činností, 

která vede k budování dlouhodobého vztahu s cílovým zákazníkem a uspokojování jeho 

potřeb. Marketing rozhoduje v dlouhodobém horizontu o úspěchu každého subjektu, který se 

nachází v konkurenčním prostředí. Proto se týká nejen komerčních produktů, ale může být s 

úspěchem aplikován také na neziskové – soukromé i veřejné – produkty.“ (Dombrovská 

2009). Marketing lze chápat různými způsoby a tak se definice autor od autora liší. Rozdíly 

v definicích však vytváří i čas a postupný vývoj marketingu. Jednoduše řečeno jde o 

komplexní proces zaměřený na zákazníka a uspokojování jeho potřeb, který prostupuje všemi 

činnostmi firmy. Pomocí specifických metod, nástrojů a technik marketingového výzkumu 

dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí a dalších 

organizací. Tyto organizace přijmou na základě zjištěných skutečností taková opatření, jejichž 

cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný 
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čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu, a získat tak hodnotu od zákazníka v podobě zisku 

(Kotler 2007). 

 

Prvním úkolem každé společnosti je zvolit si celkovou marketingovou strategii a poté 

nabídnout co nejlepší výrobek co nejúčinnější formou. K tomu slouží tzv. marketingový mix.  

Tento pojem použil N. H. Borden a později zpopularizoval E.J. McCarthy. Marketingový mix 

chápeme jako souhrn základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby 

usilovala o dosažení svých cílů – tedy zvýšila poptávku po produktu. V tradičním pojetí 

sestává ze čtyř elementů označovaných jako 4P: produkt (Product), cena (Price), distribuce 

(Place) a komunikace (Promotion). Zásadní roli tedy hraje kvalita produktu (resp. služby), 

poptávka po něm, design a další kvalitativní vlastnosti. Cena působí tradičně jako rozhodující 

faktor při výběru zboží zákazníkem. Každý produkt se dobře prodává pouze na správném 

místě a při správné příležitosti (Kotler a Keller 2007). Proto je velmi důležité, kde a jak bude 

produkt nabízen, stejně jako distribuční cesty atd. Nejviditelnější část marketingového mixu 

se zabývá propagací výrobků či služeb. Prezentace výrobku nebo služby musí být správně 

zacílena na potenciální zákazníky.  Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny 

proměnné tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní 

marketingové cíle. Dosud nejpoužívanější formou byla reklama, cesta neosobní a masové 

komunikace, která využívá nejsledovanějších masmédií. Dalšími velmi používanými nástroji 

byly podpora prodeje a akce v prodejních místech (Kotler a Keller 2007).  

 

Převedeno do praxe, hlavní je (resp. byl) prodej a produkt a zejména orientace na výsledky. 

Zatímco tradičně byl marketing chápán jako schopnost přesvědčit a prodat, dnešní pojetí se 

soustředí především na uspokojování potřeb zákazníků. S novým pojetím marketingu a 

orientací na zákazníka vzniklo také nové pojetí marketingového mixu, se kterým přichází již v 

roce 1990 Lauterborn. Jedná se o alternativu k marketingovému mixu 4P. Zatímco 4P je 

marketingovým mixem z pohledu podniku, nový model, 4C, je mixem z pohledu zákazníka. 

Z produktu se tak stává zákaznická hodnota (Customer Value), cena se mění na zákazníkovy 

náklady (Cost to the Customer), místo na zákaznické pohodlí (Convenience) a z propagace se 

stává komunikace se zákazníkem (Communication) (Kotler a kol. 2007). Zákazník požaduje 

hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci, nikoli propagaci. Marketingoví specialisté 

by tak měli myslet více z pohledu zákazníka než z pohledu prodejce. 
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Je třeba zdůraznit, že dříve než může být marketingový mix použít, je nutno vyřešit 

strategické problémy, neboť marketingový mix je taktická, nikoli strategická pomůcka. Toto 

strategické rozhodnutí, známé také jako STP proces, zahrnuje segmentaci (Segmentation), 

zacílení (Targeting) a umístění (Positioning). V rámci segmentace a následného zacílení se 

specifikuje cílový zákazník. To zahrnuje i zjištění, jací jsou potenciální zákazníci, na co 

reagují, jak s nimi co nejlépe komunikovat atd. Posledním, ale nejdůležitějším bodem 

strategie je pozicování. Positioning má za cíl, aby značka zaujala odlišný postoj v mysli 

zákazníka, vzhledem ke konkurenčním značkám. Jedině tak lze zaručit, že zákazníci budou 

kupovat právě tento produkt a žádný jiný (Kotler a Keller 2007). 

 

2.2.2 Marketingová komunikace 

 

K propagaci produktů a služeb na trhu či popularizaci firmy je zapotřebí plánovat tzv. 

komunikační kampaně, pro které je zásadní zvolit správnou marketingovou komunikaci. Plán 

marketingové komunikace je konkretizací strategického marketingového plánu společnosti a 

je mu tímto podřízen. Komunikační kampaň nelze tedy plánovat bez ohledu na celkový 

marketingový plán a oba procesy musí být vždy důsledně sladěny. (Králíček a Král 2001).  

„Stanovení marketingových cílů a výběr marketingových strategií patří k nejdůležitějším 

krokům celého procesu plánování. Marketingové cíle určují požadovaný budoucí stav firmy, 

který má zajistit její růst a prosperitu. Marketingové strategie pak určují základní směry 

vedoucí ke splnění cílů. Prezentují prostředky a metody, s jejichž pomocí bude stanovených 

cílů dosaženo“ (Jakubíková 2008, s. 126). Stejně tak je pro dosažení efektivní komunikační 

kampaně potřeba stanovení komunikačních cílů a komunikačních strategií. Cíle by měly 

splňovat tzv. SMART kritéria – měly by být konkrétní a jednoduché (Specific and Simple); 

smysluplné, měřitelné a motivující (Meaningful, Measurable and Motivational); dosažitelné 

(Attainable); reálné a relevantní (Realistic, Relevant); a ohraničené v čase (Time-bound). Ke 

stanovování komunikačních cílů je potřeba přistupovat opatrně. Pokud si firma stanoví 

komunikačních cílů více, měla by je seřadit podle důležitosti, aby předešla tomu, že kampaň 

nedosáhne ani jednoho z nich. Hodnocení kampaně, její úspěšnosti a efektivnosti vychází ze 

zadaných cílů. Velmi jednoduše, společnost si musí stanovit, na jakých kanálech chce se 

zákazníky komunikovat a co jim chce sdělovat. Musí si zvolit, jaký typ obsahu bude vytvářet 

a publikovat. Protože různý typ obsahu může mít různé výsledky, může společnost typy 

obsahů a kanály různě kombinovat, aby dosáhla konkrétně stanovených cílů. Tuto taktiku také 

společnosti většinou následují. Mezi tyto konkrétní cíle patří získat více zákazníků, přesvědčit 
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je k prodeji, posílit či zvýšit povědomí o značce, pečovat o zákazníky, budovat s nimi vztahy, 

udržet si loajalitu zákazníků a přimět je k opakovanému nákupu. Následně si firmy musí 

zvolit správnou komunikační strategii, aby těchto cílů dosáhly. „Komunikační strategie 

popisuje, jakým způsobem dosáhneme stanovených komunikačních cílů. Zároveň by měla být 

dostatečně úderná, aby mohly být jejím prostřednictvím komunikační cíle skutečně naplněny. 

Komunikační strategie zahrnuje především výběr vhodného marketingového sdělení, jeho 

kreativní ztvárnění a volbu komunikačního a mediálního mixu“ (Králíček a Král 2011). 

 

„Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, 

pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.“ (Králíček a Král 2011, 

s. 9). Marketingová komunikace je pro drtivou většinu firem klíčem k úspěchu. Dobře 

zvládnutá a cílená marketingová komunikace kombinující více složek najednou může zvrátit 

misky na trhu a přinést tak firmám kýžené tržby a konkurenční výhodu. Stejně jako 

v podnikání je však důležité k ní přistupovat strategicky a jednotlivé kroky pečlivě zvážit a 

časově i obsahově sladit. K základním (tradičním) nástrojům patří reklama (Advertising), 

podpora prodeje (Sales Promotion), vztahy s veřejností (Public Relations), osobní prodej 

(Personal Selling) a přímý marketing (Direct Marketing). Mezi modernější nástroje patří Buzz 

Marketing (viral, WOM, guerilla), Content Marketing a Info Marketing. Jednotlivé nástroje se 

mohou vyskytovat v online i off-line podobě a každá z uvedených forem komunikace 

zahrnuje určitý počet komunikačních nástrojů neboli médií, mezi kterými může společnost 

volit (Vysekalová a Mikeš 2010). Jednotlivým nástrojům se budu věnovat v následující části 

práce. 

 

Mediální mix je tedy součástí komunikačního mixu a je potřeba dobře zvážit, jaké možnosti 

zvolit a jak je mezi sebou zkombinovat tak, aby odpovídaly cílům kampaně. „Často je 

stanoveno jedno primární médium či nástroj a několik sekundárních médií či nástrojů. 

Kampaň může například využívat primárně televizní reklamu a podpůrně venkovní reklamu, 

webové stránky a eventy“  (Králíček a Král 2011, s.17). „Média samozřejmě vybíráme tak, 

aby optimálním způsobem oslovila naše cílové skupiny, aby jednak přenášela informace, ale 

dokázala také vyvolat emoce. Kromě toho je důležité zaměření média na určité tržní segmenty, 

jeho schopnost pohotově šířit sdělení a umístění média v prostředí, které odpovídá naší cílové 

skupině“ (Vysekalová a Mikeš 2010, s.37). Jednotlivá média mají své silné i slabé stránky, 

které je třeba vzít při plánování konkrétní reklamní kampaně v potaz. Nejběžnější média, 

která pro uplatňování marketingových strategií využíváme, jsou: tisk, rozhlas, televize, 
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venkovní reklama, internet a řada doplňkových médií. V rámci této práce je široká 

problematika marketingu zúžena a zaměřena na digitální (online) marketing a dále pak na 

marketing uplatňovaný prostřednictvím sociálních médií. 

 

2.2.3 Změny v marketingu a podnikání na prahu 21. století 

 

Konec 20. století znamenal pro většinu firem operujících na vyspělých trzích úspěšné období. 

Marketingová oddělení měla dostatečné prostředky k tomu, aby investovala do vývoje nových 

výrobků a jejich uvádění na trh, a také pro efektivní komunikaci s cílovými zákazníky. V 

současnosti se však marketéři musí snažit vypořádat s novými výzvami, jež významně ztěžují 

jejich cestu k úspěchu. Mezi hlavní změny patří: 

 

 Revoluce způsobená digitálními technologiemi – ty přináší stále nové a nové možnosti 

v oblasti komunikace, informací i spotřeby a mění přístup firem k podnikání. 

 Příchod digitální ekonomiky – základní hybnou silou nové ekonomiky jsou informace. 

Veřejné a transparentní informace zvyšují celkovou informovanost populace a 

pomáhají k lepšímu rozhodování. Levné a všudypřítomné informace jsou ku prospěchu 

všem subjektům na trhu. Zákazníci snáze získávají informace o společnosti či 

produktu. Firmy zase mohou shromažďovat data o spotřebitelích a efektivně 

porovnávat a hodnotit podmínky nabídkové i poptávkové strany, a reagovat tak velmi 

pružně. 

 Fragmentace médií a přesycenost spotřebitelů reklamou – každý člověk je v průběhu 

dne vystaven přibližně 2000 reklamních sdělení, z nichž si pamatuje pouze minimum, 

či je dokonce nevnímá vůbec, neboť si již vybudoval imunitu. Reklama je tak čím dál 

dražší a méně efektivní. 

 Rostoucí obtížnost zaujetí prostoru v mysli spotřebitele – nejen, že lidé přesycení 

reklamou se stávají imunní, hojnost obsahu a různé technologické nástroje jim 

umožňují chovat se selektivně, je proto těžší je zasáhnout. 

 Proměna zákazníků – ti si uvědomují svoje výhody, a tak jsou citlivější na cenu a 

vyžadují větší uživatelský komfort. Také mají vyšší požadavky na služby, uvědomují si 

rostoucí vyrovnanost produktů různých dodavatelů, a vyznačují se tak klesající 

loajalitou vůči dodavateli. To vyžaduje nový přístup k zákazníkovi. 
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 Nárůst počtu výrobků a značek – ty se nijak výrazně neliší od produktů konkurence a 

zároveň jsou ceny velmi vyrovnané. 

 Globální ekonomika – s nástupem internetu se firmám otevřely nové možnosti 

z pohledu geografické působnosti. Již neplatí, že společnost musí být nutně velká, aby 

měla globální charakter a mohla nabízet své produkty a služby po světě. Stejně tak 

spotřebitelé už nemusí nakupovat předražené výrobky od domácích dodavatelů (Kotler 

a deBes 2005). 

  

Takovýchto změn se událo mnoho, nemá však cenu se jimi dopodrobna zabývat.  Důležité je 

si uvědomit že změny ve společnosti, na trhu a podnikání, s sebou přináší nový marketingový 

přístup. A tím se budu v následující části práce zabývat. 

 

2.2.4 Marketing v nových médiích 

 

S rozvojem internetu přišly i první experimenty s internetovým marketingem. Nejprve šlo o 

bannerovou reklamu
14

, která byla po několik let velmi úspěšná, a která se spíše podobala 

tradiční marketingové komunikaci. Kolem přelomu tisíciletí přišel Google s kontextovou 

reklamou a v tu chvíli začala být reklama cílena na konkrétní uživatele, což přineslo do té 

doby zmateným marketérům nevídaný úspěch. Jak se nová média vyvíjela, stávala se 

nedílnou součástí marketingového mixu. Nyní tedy hovoříme o marketingu v nových médiích, 

či také jinak digitálním marketingu (Treadaway a Smith 2011). 

 

V poslední době se setkáváme s pojmy jako internetový marketing, online marketing či 

digitální marketing. Tyto jsou často považovány za synonyma, ačkoli nemají úplně shodný 

význam. Pro všechny marketingové aktivity odehrávající se na internetu je vhodné používat 

pojem internetový marketing. Online marketing pak rozšiřuje tyto aktivity o marketing přes 

mobilní telefony. Rozdíl mezi těmito pojmy se však neustále stírá. V mobilních telefonech je 

běžně standardní internetový prohlížeč a lidé jej používají jako klasický stolní počítač nebo 

notebook (reliablesoft.net 2014). Já jsem se rozhodla používat pojem digitální marketing, 

neboť mi přijde nejvýstižnější a internetový marketing v sobě zahrnuje. 

 

                                                 
14

 Druh internetové reklamy. Anglické slovo banner se překládá do češtiny jako proužek. Jde tedy zpravidla o 

obdélníkový obrázek či animaci. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Notebook
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Digitální marketing se odehrává ve specifickém prostředí digitálních médií.  Je v současnosti 

již standardním elementem komplexní marketingové komunikace. Vychází ze všech praktik 

klasického marketingu a zahrnuje v sobě prakticky veškerou marketingovou komunikaci 

operující na základě digitálních technologií, respektive nových médií, jako jsou nástroje 

z oblasti internetu, mobilních komunikací a digitálních komunikačních prostředků. Adekvátní 

definice tohoto moderního marketingového odvětví zní následovně: „Digitální marketing je 

marketing využívající digitálních médií pro komunikaci s příjemci reklamních a informačních 

sdělení.“ (Frey 2005). Digitální marketing se postupně ze svého prvotního prostředí - 

internetu - přesouvá do stále aktuálnějších prostředí. Jedná se o dnes již v podstatě konvenční 

marketing mobilní (mobilní telefony, smartphony, tablety). 

 

Asi nejjednodušší možnost jak definovat „nový marketing“ je vymezit ho vůči „marketingu 

starému“. Na rozdíl od masového marketingu, kladou marketéři v dnešní době důraz 

především na osobní přístup ke každému jednotlivému zákazníkovi a snahu nabídnout mu 

produkt co nejvíce odpovídající jeho individuálním preferencím. Výše popsané základní 

charakteristiky nových médií by měly pomoci pochopit, jaké nové možnosti se marketingu 

naskytly a jak se proměnil. 

 

Tabulka č.1:  Hlavní rozdíly mezi tradičním a novým marketingovým přístupem 

 Tradiční marketingový přístup Nový marketingový přístup 

Vztahy k 

zákazníkům 

Hlavní důraz je kladen na prodej a 

produkt 

Hlavní důraz je kladen na trh a 

zákazníky 

Masový nediferenciovaný 

marketing 
Individuální marketing 

Orientace na výrobky a prodejní 

obrat 

 

Orientace na spokojenost 

zákazníků a na přidanou hodnotu 

pro zákazníka 

Cílem je získat nové zákazníky a 

poskytovat služby jakýmkoli 

zákazníkům 

Cílem je navázání dlouhodobých 

vztahů se zákazníky a jejich 

udržení, poskytování služeb 

ziskovým zákazníkům a 

ukončení obchodních vztahů se 

ztrátovými zákazníky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%A9_komunikace
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digit%C3%A1ln%C3%ADch_technologi%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tablet_(polohovac%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD)
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Komunikace probíhá 

prostřednictvím médií 

Přímá komunikace se zákazníky 

 

Standardizované produkty Produkty podle potřeb zákazníků 

Komunikace 

Použití jednosměrné a 

jednostranné komunikace 

Péče o dialog a vztah; 

transparentnost přináší 

důvěryhodnost 

Vysílací způsob: vytvořit zprávu a 

vyslat ji k zákazníkům ke 

vstřebání 

Interaktivní komunikace v rámci 

digitálního prostředí (dotazy ve 

vyhledávání, komentáře, 

recenze, dialogy) 

Plánování každého 

komunikačního nástroje odděleně 

Integrace marketingových 

nástrojů 

Segmentace a cílení Demografické parametry 
S ohledem na chování 

zákazníky, jejich postoje a zájmy 

Hodnota značky 
Honba za silným vybavením 

značky 
Hodnotu značky určují zákazníci 

Hodnocení, recenze Experti Uživatelé 

Obsah 
Profesionální obsah vytvořený a 

kontrolovaný marketéry 

Mix profesionálního a 

uživatelského obsahu 

Hierarchie 

Informace jsou členěny do kanálů, 

složek a kategorií, tak, jak to 

vyhovuje inzerentům 

Informace jsou dostupné na 

vyžádání, podle klíčových slov, 

tak, jak to vyhovuje uživatelům 

Strategie 
Od shora dolů: Určuje jí vysoce 

postavené vedení firmy 

Od spodu nahoru: Je postavena 

na přáních uživatelů, která jsou 

neustále testována 

Zdroj: Weber (2009); Pilík (2008) 

 

Stejně tak se i jemně liší i cíle nového marketingu. Zatímco v tradičním pojetí šlo především o 

to upoutat pozornost, vzbudit zájem o informace a o produkt, vzbudit touhu vlastnit produkt a 

koupi, nový marketing si klade cíle ambicióznější. Firmy se snaží, kromě zvyšování 

návštěvnosti internetových stránek, zvyšování prodeje v internetových a zvyšování povědomí 

o značce také navázat vztah se svými zákazníky, vybudovat si u nich důvěru, a přimět je tak 
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k opakované koupi. Spokojenost zákazníka je tedy zásadní, neboť spokojený zákazník se 

vrací a spolu s ním přivádí zákazníky nové. Možnost individuálního přístupu a cílení na 

zákazníky, navíc komplexně několika různými způsoby současně, je jen jednou z mnoha 

výhod, kterými digitální marketing oproti jiným, tradičním formám disponuje. V porovnání 

s tradičním (off-line marketingem je digitální marketing výrazně lepší především 

v následujících ukazatelích (Pilík 2008): 

 

 Obousměrná komunikace a zpětná vazba – zákazníci o sobě dávají sami vědět. 

Zveřejňují, co je zajímá a tím poskytují marketérům velice vzácné informace, jež jim 

umožní skoro přesné zacílení reklamy. 

 Dostupnost – internet funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Navíc 

má internet globální působnost, tak je skrze něj možné oslovit kohokoli s přístupem 

k internetu, kdekoli na světě. 

 Efektivita - mezi výhody online marketingu patří například i to, že umožňuje oslovit 

široké publikum v poměrně krátkém čase. Navíc nabízí v porovnání s ostatními druhy 

reklamy levnou možnost propagace. 

 Monitoring a měření – díky různým statistickým a analytickým nástrojům, které jsou 

na internetu zdarma k dispozici, je možné měřit mnohé ukazatele (počty návštěvníků, 

reálné kliky na reklamu, nákupy, ale i chování návštěvníků v rámci stránek či dosah 

komunikace na sociálních sítích). Na základě toho potom optimalizovat výsledky. 

 Dynamický obsah – komunikaci lze flexibilně měnit podle aktuálních potřeb. 

 Personalizace a diferencovaný přístup – soustavný sběr informací o zákaznících a 

dalších údajů, jako jsou interakce mezi firmou a zákazníkem, spolu s nástroji pro 

maximální optimalizaci webu umožňují nabízet zákazníkům co nejrelevantnější 

výsledky.  

 

Bohužel ani digitální marketing není dokonalou formou marketingu jako takového, a tak i zde 

nacházíme nedostatky (Weber 2009). 

 

 Ztráta kontroly nad obsahem – s příchodem sociálních médií se vytrácí kontrola nad 

tím, co se o dané značce šíří. S tím souvisí i ztráta exkluzivity. 

 Ztráta důvěryhodnosti – díky tomu, že nelze určit autora obsahu, je internet 

považován za potenciálně nedůvěryhodný. 
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 Podbízivost reklamy – se stále se vyvíjejícími moderními technologiemi se objevují i 

stále nové formy reklamy, které se na sebe snaží co nejvíce upozornit a tím nedat 

uživatelům prostor se těmto sdělením vyhnout (jako např. vyskakovací okna). Přílišný 

útok reklamních sdělení je velkým negativem, neboť je uživatelé vnímají jako 

obtěžování. Přesto hovoříme o jedné z nejúčinnějších forem internetové reklamy. 

 Menší využitelnost pro lokální podniky – globální dopad, který je jednou z výhod 

může být naopak považován za nevýhodu pro použití v marketingu malých lokálních 

podniků. 

 Informovanost zákazníků- velké množství informací, které jsou zákazníkům 

k dispozici (bez časových či prostorových limitů), mohou spolu se značnou 

konkurencí firmy poškodit. 

 

2.2.5 Marketingová komunikace v prostředí nových médií 

 

Rozvoj internetu vnesl změny do všech odvětví marketingu, ten tak získal mnoho nových 

podob a možností. Zdaleka nejvíce se ale díky němu v posledních desetiletích proměnila 

oblast komunikace. Lidé spolu mohou prostřednictvím nových médií komunikovat kdykoli a 

odkudkoli, a tak se nová média postupem času stala nedílnou součástí marketingového mixu.  

Nové způsoby komunikace tak logicky mění firemní komunikaci, způsob prezentace a 

propagaci produktů „V oblasti marketingové komunikace jsou nová média zajímavou výzvou, 

neboť spojují možnosti, které dosud výhradně odděleně poskytovala tradiční (masová) média 

a primární a sekundární média v podobě interpersonální komunikace. Pomocí jedné 

komunikační platformy lze poprvé oslovit celé potenciální publikum a zároveň v jejím rámci 

vytvářet a využívat sociální struktury typické pro mezilidskou komunikaci“ (Svetlik 2010, s.1). 

Komunikace many-to-many, která je typická pro nová média tak samozřejmě prostupuje i 

marketingovou komunikaci a reklamu aplikovanou skrze nová média. To umožňuje oslovit 

masové publikum při zachování individuálního přístupu (Pavlíček 2010). Toto specifické 

prostředí umožňuje zákazníkovi reagovat na reklamní sdělení stejným kanálem a na stejné 

úrovni, jako je vyslané sdělení a přináší tak marketérům a samotným firmám řadu výhod, ale i 

nových výzev. 

 

To, že kontrolu nad novými médii mají uživatelé stejnou měrou jako marketéři způsobuje, že 

pravidla určují zákazníci. Marketér se najednou stává jen jedním z nekonečně mnohých bodů 
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sítě. Tím ztrácí své dominantní postavení, které dosud v marketingové komunikaci díky 

technologické převaze mediálních institucí zažíval, a v prostředí webu je přímo konfrontován 

zákazníkem, který je ve stejné mocenské pozici jako marketér. Pokud marketéři chtějí se 

zákazníkem nadále komunikovat, nezbývá jim, než se přizpůsobit, neboť zákazníci si začínají 

svojí převahu uvědomovat. Nevnímají nadále reklamu jako přijatelnou cenu za mediální 

obsahy. Zajímavé obsahy se už nenacházejí jen ve změti reklam, ale také v místech, nad 

kterými mají uživatelé kontrolu. Sami aktivně rozhodují o tom, které obsahy budou 

konzumovat a moderní technologie jim v tom pomáhají.  Neznamená to však, že zákazníci 

reklamu vůbec nepotřebují. Byli by sami proti sobě, neboť by neměli informace o produktech. 

Vyhledávají však takové, které pro něj mají největší aktuální hodnotu za nejmenší pořizovací 

cenu. Jednoduše se jedná o přerod marketingové komunikace ze strategie push na strategii 

pull (Svetlík 2010). Strategie „push“ se vyznačuje tím, že výrobce „tlačí“ své produkty 

odbytovými kanály na trh a strategie „pull“ naopak tím, že vlivem marketingových nástrojů 

na konečného odběratele je docíleno toho, že ten sám „táhne“ prodej svojí poptávkou a 

obchod je pak nucen produkty od výrobce odebírat (Šašinková 2006). 

 

Každá společnost si musí uvědomit, že marketingová komunikace v prostředí nových médiích 

nese všechny charakteristiky typické pro prostou komunikaci prostřednictvím nových médií – 

otevřenost, dynamičnost, disperzi, síťovost, interaktivitu a participaci. Pokud společnost 

překoná myšlenkové bariéry a stereotypy, které zakořenily v marketingu determinovaném 

povahou masových médií, dále se jí podaří pojmout některé své aktivity (např. využitím 

participace a společné tvorby) a využije všechny nástroje, které navíc bude schopna efektivně 

sladit, podaří se jí upoutat pozornost, zjistit potřeby zákazníka a využít vzniklý obsah 

efektivně pro svůj prospěch. 

 

2.2.6 Nástroje digitálního marketingu 

 

Díky novým médiím se marketingu naskytly nové možnosti, ale také nové nástroje. 

Postihnout všechny nástroje digitálního marketingu a všechny jeho druhy je čím dál 

obtížnější. Během téměř dvaceti let dynamického vývoje nových médií se digitální marketing 

rozrostl a představuje jednu z nejvyužívanějších forem marketingu současnosti, která se navíc 

neustále vyvíjí. Základním nástrojem digitálního marketingu jsou stále webové stránky, ačkoli 

by rozhodně neměly být jedinou využitou možností. V současnosti jsou známy desítky 

prostředků a druhů marketingu v digitálním prostředí, které podléhají nástrojům, jako je 
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online PR, internetová reklama, online direct marketing, e-mail marketing, podpora prodeje, 

marketing v sociálních médiích, mobilní marketing, web TV, SMS marketing atd. 

 

Následující kapitoly si nekladou za cíl detailně popsat nejnovější trendy a přesné principy 

fungování, pro tuto práci to není až tak podstatné. Cílem je obecně přiblížit jednotlivé složky 

a nástroje digitálního marketingu a snažit se pochopit jejich funkci v systému. 

 

2.2.6.1 Public relations 

 

Hlavní role PR na internetu stejně jako v off-line prostředí nespočívá v generování zisku, ale 

v budování značky a povědomí o společnosti a vytváření oboustranně prospěšných vztahů 

mezi organizacemi a veřejností. Protože PR představuje konstantní komunikační aktivitu, je 

internet pro tuto aktivitu zcela ideální díky své bezprostřednosti a všudypřítomnosti. Základní 

formou PR a hlavním prostředkem propagace jsou webové stránky společnosti. Pro mnoho 

kampaní jsou webové stránky výchozím a zároveň cílovým bodem. Mezi další PR aktivity 

patří PR články, tiskové zprávy, e-booky, workshopy, online semináře atd.  Jednou 

z novějších forem online PR je Social Media Marketing, kterému se budu věnovat 

v samostatné kapitole. 

 Webové stránky – Úkolem nejdůležitějšího nástroje digitálního marketingu je 

především poskytnout zákazníkům, všechny relevantní informace o firmě a její 

nabídce. 

 PR články - Tento zajímavý marketingový nástroj plní v PR strategii dvě hlavní 

funkce – dostává společnost do povědomí odborné či laické veřejnosti a zvyšuje 

popularitu stránek. Článek musí čtenáře zaujmout a muže být publikován na webu 

firmy i na webech třetích stran, to v případě článků o produktech. Důležité jsou i 

komentáře, které reprezentují tužby a názory zákazníků.  

 Tiskové zprávy – Jde o obsáhlejší textové sdělení určené médiím, které vydává 

obchodní společnost, politická strana či jiná organizace v okamžiku, kdy potřebuje 

sdělit něco důležitého veřejnosti. Protože lidé obecně rádi sledují aktuální dění, jsou 

zprávy o novinkách a zajímavostech nejoblíbenějším a nejúčinnějším nástrojem 

internetového PR, jehož pomocí se mohou firmy zviditelnit, aniž by se sdělení 

podobalo klasické reklamě (Janouch 2010). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace
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 Virální marketing – Jedná se o poměrně mladý fenomén v prostředí marketingu, 

který se objevuje s nástupem sociálních médií. Tato marketingová komunikační forma 

využívá cíleně existující sociální sítě, aby zaměřovala pozornost na značky a produkty. 

Explozivní rozšiřování sdělení se podobá chování biologických virů, proto virální. 

„Internetoví marketéři mohou využívat tzv. virální marketing, internetovou verzi 

marketingu z doslechu, pomocí ústně šířených informací, tzv. word-of mouth. Virální 

marketing znamená vytvořit e-mailovou akci, která je natolik nakažlivá, že se o ni chce 

zákazník podělit se svými přáteli. Protože tuto zprávu nebo propagační akci šíří sami 

zákazníci, může být virální marketing velmi levný. A když zpráva přichází od přítele, je 

mnohem pravděpodobnější, že si ji adresát přečte.“ (Kotler 2007, s.198). Virální 

marketing je tedy pro marketéry velmi přitažlivý, neboť očekávají, že vypuštěný obsah 

zasáhne mnoho potenciálních konzumentů. Objevuje se v souvislosti s guerilla 

marketingem
15

 a buzz marketingem
16

.  

 

2.2.6.2 Internetová reklama 

 

Podstatou reklamy je sdělování firemní nabídky zákazníkům prostřednictvím placených 

médií.  Spojení reklamy a médií je velice úzké, neboť média jsou na reklamě existenčně 

závislá (Tellis 2000). Ačkoli z pohledu celkového podílu na reklamě stále převládá televize a 

tisk, je internetová reklama jakožto komunikační nástroj internetového marketingu využívaná 

a efektivní. Zadavatelé reklamy investovali v roce 2015 do online inzerce celkem 15 miliard 

korun a můžeme nadále pozorovat rostoucí trend (AdMonitoring 2016). 

 

Online reklama umožňuje v krátkém čase a za poměrně nízké náklady oslovit širokou skupinu 

potenciálních zákazníků. A má i další výhody, patří mezi ně například: možnost 

multimediální prezentace, snadné cílení na zákazníky, flexibilita, okamžitá rychlost odezvy či 

přesná měřitelnost dopadů reklamní kampaně. Mezi hlavní nevýhody patří to, že nové 

technologie umožňují uživatelům internetu reklamu blokovat. Přesto je zájem o reklamu na 

internetu ze strany firem stále rostoucí, vzhledem k faktu, jak důležitou roli internet 

v životech lidí hraje. Inzerenti se situaci přizpůsobují a vymýšlí stále nové způsoby, jak 

upoutat pozornost potenciálních zákazníků. Často jsou jejich praktiky na hranici etiky. 

                                                 
15

 Guerilla marketing je nekonvenční forma marketingu (např. šokující, extravagantní, kontroverzní), při níž se 

nevyužívají tradiční mediatypy (nebo se využívají, ale netradičně). 
16

 Buzzmarketing je marketing zaměřený na vyvolání rozruchu (buzz) okolo určité značky (produktu, 

společnosti, akce).  



48 

 

Například v případě behaviorální reklamy, kdy dochází ke sběru dat o uživateli, s jejichž 

pomocí se uživateli zobrazuje reklama na základě uživatelského chování. Problém nastává ve 

chvíli, kdy si uživatel není vědom, že k takovému sběru dat dochází. Rozdílná je reklama 

personalizovaná, která se zobrazuje na základě záměrně sdělených dat samotným uživatelem 

(Jahodová a Přikrylová 2010).   V současnosti se setkáváme s několika typy online reklamy: 

 Plošná reklama – jde vůbec o první reklamu, která se na internetu objevila. Patří sem 

bannery, automaticky se otevírající okna (pop-up) a tlačítka (buttons). Bannerová 

reklama byla na počátku velmi úspěšná, se záplavou bannerů napříč internetem si však 

uživatelé vypěstovali tzv. bannerovou slepotu, jednoduše ji ignorují. Velmi 

nepopulární jsou i vyskakovací okna, která překrývají obsah stránky a působí tak při 

pohybu na webu rušivě. Moderní internetové prohlížeče však dokáží takovéto formy 

reklamy blokovat. Z tohoto důvodu se také v posledních letech radikálně změnily 

velikosti a umístění bannerů. Bannerová reklama je dnes mnohem agresivnější 

(Jahodová a Přikrylová 2010).  

 Reklama ve vyhledávačích – pro marketing na internetu mají stále rostoucí význam 

vyhledávače, nejčastěji Google, v ČR potom Seznam.cz. Cílem vyhledávačů je 

poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informace a proto 

různými způsoby hodnotí důležitost webových stránek, které mají ve své databázi. 

Search Engine Marketing (SEM) je formou internetového marketingu, která zvyšuje 

viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávačů pomocí optimalizace a podpory 

marketingu. V horní části stránky, tedy na prvních příčkách, se po zadání dotazu 

zobrazují reklamy čili placené výsledky. Jsou velmi podobné přirozeným výsledkům, 

ale jsou oddělené a označené jako reklamy. Je to tak záměrně, a proto je SEM tak 

účinný. Účinnost je zaručena také tím, že ve vyhledavačích se neobjevují žádné 

nesouvisející reklamy. Každá reklama propaguje to, co uživatel skutečně hledá 

(Němec 2009).  

 Optimalizace pro vyhledávače - velice důležitou oblastí je Search Engine 

Optimization (SEO), neboli optimalizace pro vyhledávače, která nastavuje a 

přizpůsobuje obsah webových stránek tomu, aby se při zadání klíčových slov objevil 

na předních místech výsledků hledání. Chce-li společnost vytvořit opravdu kvalitní 

web, na který chce dostat požadované cílové skupiny, optimalizace je nezbytností. 

Čím lépe je web optimalizovaný, tím lepší jsou jeho šance na zviditelnění. Tento 

marketingový nástroj firmy nic nestojí, musí jen umět pracovat s vyhledávači a 

optimalizovat své webové stránky. V posledních letech se také hovoří o tom, že 
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Content Marketing (obsahový marketing) se stal novým SEO. Což si lze jednoduše 

vyložit tak, že dobrý obsah se stal základem SEO a právě skrze kvalitní obsah lze 

vybudovat lepší viditelnost na internetu, nejen díky laciným algoritmickým technikám. 

Je to efektivní a bezplatný způsob propagace. 

 PPC – SEM využívá také Pay-per-Click reklamu, neboli reklamu, která se platí za 

proklik. Tato forma reklamy patří mezi nejúčinnější, protože se zobrazuje pouze lidem 

hledajícím prostřednictvím vyhledávačů konkrétní informace nebo prohlížející si 

konkrétní obsah. Na základě toho jsou jim pak zobrazována reklamní sdělení, která 

s daným obsahem přímo souvisí, a tak je umožněno přesné cílení na konkrétní 

zákazníky. Samotné zobrazení reklamy inzerenta nic nestojí, reklama je mu účtována 

až ve chvíli, kdy na ni uživatel klikne. Platí tak pouze za uživatele, kteří o reklamu 

projevili určitý zájem. To z PPC reklamy vytváří efektivně řiditelný náklad a přesně 

vyhodnotitelnou reklamu (Němec 2009). 

 

Přesuneme-li se do rozložení investic v rámci samotné internetové reklamy, největší podíl 

stále zaujímá plošná reklama (44%). Zbytek patří reklamě ve vyhledávačích (24%), 

videoreklamě (7%), přednostním výpisům v katalozích firem (6 %) a dalším formátům 

internetové reklamy (viz graf č.1). (AdMonitoring 2016). 

 

Graf č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2015 (v mld). 

 

Zdroj: AdMonitoring (2016) 
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2.2.6.3 Online direct marketing 

 

Direct marketing neboli přímý marketing je způsob marketingové komunikace, při které se 

oslovují zákazníci přímým adresným oslovením (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i 

osobně). Nejčastěji využívaným nástrojem přímého marketingu je právě e-mailing, či e-mail 

marketing, ale patří sem i rozesílání newsletterů
17

 a podobných sdělení, pořádání webových 

seminářů, online chat apod. E-mail se stal jednou ze základních forem lidské komunikace ve 

vyspělém světě, jak v osobním, tak v profesním životě a nic nenaznačuje jeho úpadek. 

Společnosti si sílu e-mailu uvědomují a proto jej jakožto marketingového nástroje hojně 

využívají. E-mailingem se rozumí zasílání sdělení pomocí e-mailu a lze ho využít nejen k 

prodeji, ale i pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Lidé často spojují e-mailing se 

spamem, od kterého se však zásadně odlišuje tím, že příjemci dávají firmě souhlas k zasílání 

e-mailových sdělení. Tento způsob komunikace je nejzajímavější pro provozovatele e-shopů, 

slevových serverů a podobných online aktivit. Prostřednictvím e-mailingu lze zákazníky 

informovat o novinkách v oboru či firmě, dále nabízet doplňující zboží či služby nebo 

rozesílat pozvánky. Díky možnosti personalizace je možné emailové kampaně zacílit až na 

úroveň jednotlivých osob, navíc za minimální náklady, a právě takto přesně cílený marketing 

má nejvyšší účinnost. Velkou výhodou e-mailu je možnost vkládání hypertextových odkazů, 

což umožňuje přesměrovat adresáta přímo na firemní webové stránky (Janouch 2010). 

 

2.2.6.4 Podpora prodeje 

 

Stejně jako v off-line prostředí se firmy ani na internetu neobejdou bez využívání 

nejrůznějších nástrojů podpory prodeje. Jedná se o krátkodobý nástroj marketingové 

komunikace, a jak název napovídá, firmy se jím snaží podpořit svůj prodej produktů a služeb. 

Zejména e-shopy používají nespočet nástrojů, které se mohou zdát velmi prosté, jsou ale také 

velmi efektivní. Patří mezi ně například zasílání vzorků nabízených výrobků, poskytování 

slevových kupónů, pořádání soutěží a anket, nabízení akčních balíčků za zvýhodněnou cenu, 

cross-selling
18

 či up-selling
19

. Dalšími velmi účinnými nástroji může být poskytování 

porovnávání produktů, což usnadňuje zákazníkům výběr správného výrobku, prodlužování 

                                                 
17

 Forma komunikace se zákazníky. Tištěný nebo elektronický (e-mailový) přehled novinek pravidelně zasílaný 

klientům. 
18

 Tato metoda má za úkol přesvědčit zákazníky ke koupi zboží, které souvisí s již zakoupeným výrobkem. 
19

 Strategie, která má zákazníka přimět k nákupu nového modelu výrobku nebo výrobku vyšší třídy. 
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záruční lhůty, množstevní slevy, poskytnutí zboží zdarma či převzetí určitého podílu na 

nákladech (Janouch 2010). 

 Věrnostní programy – jedním z velmi oblíbených nástrojů přímého marketingu jsou 

právě věrnostní programy. Ty mají odměnit stávající zákazníky a zajistit jejich 

loajalitu a zároveň získat důvěru zákazníků budoucích. Věrný zákazník má pro firmy 

větší hodnotu než zákazník jednorázový. Vedle výše uvedených nástrojů prodeje tak 

společnosti pracují se zákazníky i dlouhodobě. Věrnostní program by měl být pro 

zákazníky dostatečně motivující a také lehce pochopitelný, aby věděli, na jaké výhody 

mají nárok. 

 Affiliate marketing – tzv. provizní prodej je založen na principu partnerství, kdy 

obchodní zástupci nabízejí provozovatelům webu finanční odměnu za přivedení 

nového zákazníka na web obchodníka a tento zákazník zároveň u obchodníka zakoupí 

produkt. 

 

2.2.6.5 Marketing v sociálních médiích 

 

Sociální média zažívají v posledních letech obrovský boom a stále více společností si začíná 

uvědomovat jejich význam z pohledu marketingu. Sociální média by měla firmám primárně 

sloužit ke komunikaci a budování dlouhodobých vztahů s cílovými segmenty, ale setkáváme 

se zde i s propagací a reklamou, což je jen logickým vyústěním současné situace. Tam, kde se 

sdružují masy lidí, vzniká přirozeně obchod. Koncentrace uživatelů v prostředí sociálních 

médií dala vzniknout úplně novému marketingovému kanálu. Díky tomu je dnes znám nový 

pojem, tzv. „Social Media Marketing“ . Po uvedení různých odborných definic marketingu a 

sociálních médií v předchozí části práce se nabízí prosté a srozumitelné vysvětlení tohoto 

pojmu: Marketing v sociálních médiích je uplatňování marketingových strategií a plnění 

marketingových cílů prostřednictvím sociálních médií. 

  

Chce-li firma úspěšně využívat marketingu v sociálních médiích, měla by nejdříve pochopit 

jeho podstatu a vzít přitom v potaz, že se jedná o specifickou marketingovou strategii, která si 

žádá plánování, prostředky, čas, pravidelnou pozornost a aktivitu. Marketéři by měli mít na 

paměti několik základních faktů. Jedním z nich je ten, že dav má ohromnou moc a firmy jen 

omezenou kontrolu. Proto je třeba se naučit, jak s lidmi komunikovat, jak na ně působit, 

naslouchat jejich přáním a požadavkům a vytvořit si tak stabilní pozici na trhu. Také je 

důležité vnímat sociální média jako plnohodnotný marketingový kanál, ale přitom 
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nezapomínat na ostatní marketingové kanály a využívat je tak, jak se jeví nejvhodnější (Evans 

2008).  „Sociální média jsou jako párty. Na párty si nestoupnete doprostřed místnosti a 

neřvete z plných plic, „kupte si moje produkty“. Lépe funguje, když nejdříve navážete 

smysluplnou konverzaci. A stejné je to se sociálními médii.“ (M.D. Scott - marketingový 

stratég; 2007). 

 

Využití marketingu v sociálních médiích 

Síla sociálních médií je v obousměrné komunikaci a vytváření a sdílení obsahu uživateli. 

Informace se zde šíří velmi rychle, ale nenásilně a zároveň je uživatelé považují za mnohem 

důvěryhodnější než například obsah webových stránek dané firmy, neboť přišly od známého 

zdroje. Komunita může společnosti budovat povědomí a loajalitu a především poskytuje 

cenné informace pro vývoj produktů.  Hlavním cílem marketingu na sociálních médiích tak 

není prodej, ale budování povědomí o značce a dobrého jména, které časem k prodeji přispěje, 

spolu s usměrňováním produktů podle přání a potřeb zákazníků. Komunikace prostřednictvím 

sociálních médií není efektivní pouze ve vztahu ke koncovým zákazníkům, ale je účinná i v 

B2B segmentu. Společnosti se prostřednictvím sociálních médií dostávají do povědomí 

širokého okruhu lidí a otevírají se jí nové možnosti pro prezentování produktů, služeb a jiných 

relevantních informací (Scott 2007). Musí však přijmout fakt, že sociální média mění pravidla 

komunikace a zákazník je v současnosti ten, kdo má značku pod kontrolou. Důležité je přinést 

zákazníkům hodnoty, které si žádají. Podle amerického výzkumu (eMarketer 2011) 

uživatelům nejde o pouhé propojení se značkou, chtějí hmatatelný přínos na oplátku za jejich 

čas, pozornost, podporu a údaje, a to ve formě slev a akčních nabídek. 

  Sociální média jsou velmi efektivním nástrojem pro PR. Pomáhají budovat a rozvíjet 

vztahy s veřejností za předpokladu, jsou-li využívána správným způsobem. Společnosti musí 

v první řadě nabízet kvalitní obsah s určitou časovou frekvencí a ve správný čas, sdílet 

informace všeho druhu a komunikovat, resp. vést dialog. Nutná je i schopnost reagovat na 

negativní příspěvky, které se v prostředí sociálních médií, jež poskytují anonymitu, nezřídka 

objevují. Nečinnost a nezodpovězení otázek či připomínek vyvolává špatný dojem. Zásadní je 

vybrat ta správná sociální média tak, aby splnila požadovaný cíl, a aby je společnost byla 

schopna spravovat (Janouch 2010). 

  Firmy využívají sociální média pro placenou i neplacenou propagaci. Slovo 

„neplacená“ se však musí brát s rezervou, neboť propagace skrze sociální média není úplně 

zadarmo, jak se na první pohled může zdát, protože práce, kterou do ní firmy vkládají, určitě 

něco stojí. Neplacenými způsoby propagace myslím takové, které využívají neplacené 
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nástroje, funkce a aplikace, které sociální média nabízejí a samotný obsah. Jak jsem se již 

zmínila výše, placená forma reklamy je dnes v prostředí sociálních médií běžnou a 

společnostmi vyhledávanou praxí. Pro společnosti, které sociální média vlastní a vyvíjí, je 

reklama hlavním zdrojem jejich příjmů a pokrývá provoz těchto systémů, které jsou pro jejich 

uživatele dostupné zdarma. Mezi placené prostředky je možné zařadit především bannery, 

PPC reklamu, PPV reklamu
20

 a sponzorované příspěvky, ale všechna sociální média, 

především sociální sítě, vyvíjejí stále nové inovativní formy reklamy. Ve spojení se 

sociálními sítěmi hovoříme o tzv. engagement reklamě, která vede zákazníky k účasti na 

vývoji produktu nebo značky a je velmi úspěšná. Inzerece na sociálních médiích je obecně 

flexibilní. Užívá se spíše pro krátkodobé kampaně, je možné ji aktivovat i zrušit ze dne na 

den. 

 

Výhody marketingu v sociálních médiích 

Důvodů, které odpovídají na otázku proč volit pro propagaci produktů a služeb právě formu 

marketingu v sociálních médiích, je mnoho (Machková 2009): 

 SM jsou nástrojem pro snadné zjišťování potřeb, požadavků, přání, výtek či kladných 

hodnocení 

 SM jsou levnou platformou 

 SM umožňují relativně přesné cílení na vybranou cílovou skupinu a zároveň oslovení 

velké masy uživatelů 

 SM umožňují rychlé šíření informací a rychlou odezvu 

 SM fungují jako referenční středisko, a tak firmy získávají díky doporučením od 

známých zdrojů na důvěryhodnosti 

 SM poskytují stále větší rozmanitost nástrojů reklamy, variabilitu a prostor pro 

kreativitu 

 Neustále se zdokonalují nástroje pro kontrolu výdajů a monitoring a měření účinnosti 

 Není již třeba obrovských mediálních kampaní, ale k zacílení velkého množství lidí 

stačí už jen více malých dobře mířených impulsů 

 

Jednou z hlavních výhod marketingu v sociálních médiích je možnost oslovit i těžko 

zasažitelnou skupinu mladých lidí.  Nejvýraznějším rysem generace Y
21

, je skutečnost, že její 

                                                 
20

 PPV = pay-per-view, platí se za každé zobrazení reklamy 
21

 Generace Y označuje lidi narozené mezi osmdesátými lety a rokem 2000, jinak se jí také říká internetová 

generace. 
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členové vyrůstali obklopeni novými technologiemi, které jsou pro ně přirozené a samozřejmé. 

Na rozdíl od předchozích generací není pro tyto „digital natives
22

“ hlavním médiem televize, 

ale internet. Míra penetrace internetu v ČR je u této generace téměř 100%. Následující tabulka 

ukazuje chování generace Y na internetu v porovnání s generací X: 

 

Tabulka č.2: 18 nejčastějších on-line činností generací Y a X 

 

Zdroj: Mikešová (2009) 

 

Vidíme, že kromě aktivit běžných pro většinu internetové populace, jako je používání e-

mailu, nejrůznějšího vyhledávání, sledování aktuálního dění nebo online nakupování, je pro 

mladé lidi charakteristické pravidelné sledování online videí, využívání sociálních sítí, 

používání instant messagingu či hraní her. Tyto generační trendy samy o sobě prozrazují, jaké 

nástroje digitálního marketingu mají potenciál tuto skupinu úspěšně oslovit a firmy cílící na 

mladé lidi by se na tyto kanály a aktivity měly zaměřit. 

 

Základní zásady marketingu v sociálních médiích 

Aby firmy z marketingu na sociálních sítích vytěžily maximum, měly by při vytváření 

strategií zohlednit následující zásady (Scott 2010):  

                                                 
22

 Z anglického „digitální domorodci“. 
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 Bez znalosti prostředí sociálních médií, nelze tento typ marketingu provozovat ani 

organizovat jakoukoli kampaň. Je nutné znát principy fungování, typ komunikace, 

zákazníky, provádět monitoring, analýzy a měření. Perfektní znalost pomáhá efektivně 

zasáhnout cílovou skupinu. 

 Kampaň je třeba detailně naplánovat od začátku do konce. 

 Zcela klíčovým faktorem pro úspěšnou kampaň je kvalitní obsah. Ten musí být 

propojený s hlavní činností společnosti, ale také by měl být nápaditý, zajímavý a 

dostatečně atraktivní, aby přitahoval pozornost uživatelů a ti měli chuť se o něj podělit 

se svými známými. 

 Při zveřejňování obsahu musí firmy dbát i na správné načasování. Jednak načasování 

spuštění celého projektu, ale i v průběhu. Firmy musí uzpůsobit četnost příspěvků tak, 

aby byly aktuální, ale zároveň aby své fanoušky neobtěžovali přílišným přílivem 

informací. 

 Pouhá přítomnost na sociálních sítích k úspěchu nestačí. Firma se musí aktivně 

zapojovat. Interakce s uživateli hraje zásadní roli. Také se musí starat o účty a profily, 

aktualizovat je, dodávat obsah a komunikovat s uživateli. Neaktivní profil je 

nezajímavý a působí, že firma již neexistuje, nebo že není ochotna sdělovat žádné 

informace.  

 Spíše než na širokou veřejnost by se společnost měla při vytváření stránky zaměřit na 

cílovou skupinu, která je pro ni skutečně důležitá. 

 Zákazníci ze strany společnosti mnohem více ocení zajímavé a odborné informace než 

přehnanou sebepropagaci. Určitě je důležité dát o sobě vědět, ale také je důležité 

poskytovat jiné zajímavé informace, např. z oboru. Nejen, že tak budou zákazníkům 

sdělovat něco, co je opravdu zajímá, ale zároveň to posílí jejich důvěru ve společnost 

jakožto odborníka v dané oblasti. 

 Věrohodnost a autenticita, to jsou pilíře, o které by se každá společnost operující v SM 

měla opírat, chce-li si zachovat dobrou reputaci. 

 Pokud společnost na internetu využívá více různých komunikačních kanálů, měla by 

je snažit pomocí odkazů co nejvíce propojit, stejně jako používat jednotný tón 

komunikace a identitu značky. 

 Firma se musí snažit vést neustálý dialog, odpovídat rychle a pečlivě, a to v každém 

případě. Komunikace je to, na čem marketing v sociálních médiích stojí. 

 Firma by měla být snadno nalezitelná. 
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 V rámci sociálních médií by měly firmy testovat různé taktiky a nástroje, neúspěšné 

opustit a ty úspěšné dále vylepšovat. Někdy se nebát zaexperimentovat. Účinný je tzv. 

buzzmarketing, neboli marketing zaměřený na vyvolání rozruchu, který má za cíl 

vyvolat emoce. Jednak to ale není jednoduché a jednak je to i celkem riskantní. 

 Shrneme-li to, každá firma, která chce na internetu budovat značku, by měla 

respektovat správně vytvořený marketingový mix. U SM hovoříme dokonce o 7C – 

Content (důležitý je obsah); Convenience (pohodlí, stránka musí být uživatelsky 

jednoduchá); Communication (obousměrná komunikace); Customer Care (péče o 

zákazníka); Connectivity (propojenost a lehká dohledatelnost); Community (komunita, 

ve které se mohou uživatelé potkávat a interagovat; Customize (přizpůsobení 

individuálním požadavkům). 

 

2.2.6.6 Mobilní marketing 

 

Stále více uživatelů používá pro vyhledávání na webu, komunikaci skrze sociální média či 

třeba nákupy své mobilní telefony. Ve skutečnosti se odhaduje, že 30% uživatelů internetu 

používá k surfování mobilní telefon.  S narůstající oblibou dotykových telefonů a tabletů 

s velkým displejem se možnosti tohoto druhu marketingu značně rozšiřují. A tak se tento 

nový trend jeví velmi významný a efektivní. Mobilní marketing je o vytváření obsahu či 

reklamy, které je možné jednoduše zobrazit v mobilních zařízeních. V minulosti se jednalo 

především o SMS či MMS marketing, kdy inzerent poslal SMS zprávu s reklamním sdělením 

uživateli mobilního telefonu. Dnes se obsah i reklama optimalizují pro mobilní zařízení. 

Například webové stránky mají speciální formát, tzv. mobile friendly verzi a reklamy 

využívají funkce, které moderní chytré telefony nabízejí, jako je lokalizování majitele 

telefonu, zařazení uživatele do určité platové třídy atp. (reliablesoft.net 2014). 

 

Snad nejlepší způsob, jak postihnout nejnovější trendy v digitálním marketingu je zjistit, jak 

velké firmy alokují své marketingové rozpočty. Poslední zpráva z roku 2016 (Smart Insights 

2016) o marketingových výdajích předkládá velmi zajímavé závěry, které ukazují, že většina 

marketingových rozpočtů jde právě na digitální marketing, a že mezi nejlepší marketingové 

investice patří internetová reklama, marketing v sociálních médiích, tvorba kvalitního obsahu 

a mobilní marketing. 
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Jak je vidět, je možné považovat sociální média za samostatný marketingový kanál, skrze nějž 

je možné plnit vytyčené marketingové cíle. To si uvědomují i jednotlivé společnosti, které 

oceňují účinnost digitálního marketingu. Je však důležité si uvědomit, že sociální média (resp. 

nová média) nejsou jediným marketingovým kanálem, mají své limity a že nejsou vždy tím 

nejvhodnějším nástrojem. Nemělo by se zapomínat na dosavadní marketingové kanály a 

média, jež jsou stále vlivnými prostředky pro propagaci dané služby či produktu daného 

subjektu. Nejefektivnější je kombinace správných nástrojů a kanálů, a proto by měli marketéři 

jejich optimální kombinaci důkladně promyslet. Neznamená to, že by společnosti neměly 

nová a sociální média pro svoji propagaci užívat, naopak, v dnešní době by je do svých plánů 

nějakým způsobem zahrnout měly. Je však nezbytné, aby si byly vědomy toho, jak tato média 

fungují a jak s nimi pracovat tak, aby dosáhly svého cíle. Je nezbytné činnost důkladně 

naplánovat, promyslet a následně zvolit strategii vhodnou pro danou společnost, produkt či 

službu. Jak už jsem několikrát zdůraznila, podstatou úspěšného působení v nových médiích je 

oboustranná komunikace, umění naslouchat davu a následné přizpůsobení strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

3 Praktická část 

3.1 Výzkumný záměr 

S narůstajícím zájmem uživatelů o nová (potažmo sociální) média roste i poptávka po 

interakci s firmami v tomto prostředí. Pro firmy z této oboustranné komunikace plynou jen 

samé výhody a správným užíváním nových digitálních kanálů mohou nabýt také konkurenční 

výhody (Jenkins a kol. 2013). Implicitním cílem této práce je zjistit, zdali si vybrané firmy 

jsou vědomy toho, že díky vývoji informačních a komunikačních technologií se tržní síla 

přesunula do rukou spotřebitelů, zda se novému prostředí dokázaly přizpůsobit a zda dokáží 

se svými zákazníky efektivně komunikovat tak, aby přinesly prospěch oběma stranám. To 

v sobě zahrnuje znát svého zákazníka stejně jako vědět, jak fungují jednotlivé digitální 

kanály. V dnešní době, kdy existuje přehršel různých marketingových nástrojů a velká 

konkurence, není pro firmy jednoduché se zorientovat a najít tu nejefektivnější 

marketingovou strategii. Primárním cílem této práce je tedy zjistit a popsat, jak firmy užívají 

digitálních médií pro svou marketingovou komunikaci a proč se je rozhodly používat. Dále 

pak jaké kanály digitálního marketingu firmy užívají, jak jsou tyto kanály propojeny a jak se 

dají vzájemně kombinovat tak, aby vznikla účinná strategie digitálního marketingu. 

Zkoumány budou marketingové aktivity tří firem s cílem identifikovat užité strategie, 

porovnat je vzájemně, porozumět výhodám a nevýhodám těchto strategií a potenciálně podat 

doporučení či doporučovanou marketingovou strategii pro budoucí podnikání firem jiných.  

3.1.1 Formulace výzkumných otázek 

 
Toto téma je aktuální pro všechny společnosti, které by rády prorazily, byly snadno 

rozpoznatelné a na internetu nalezitelné a především našly optimální marketingovou strategii, 

která by jim toto umožnila.  Na základě získané teoretické znalosti a s přihlédnutím k tomu, 

jaké otázky by pro takové firmy byly relevantní, se mi nabízí několik otázek, které zároveň 

budou vést můj výzkum při poskytování relevantních odpovědí. Ty by mohly být užitečné pro 

všechny nové či tápající společnosti, které si potřebují vybudovat své marketingové strategie. 

Pro splnění vytyčeného cíle jsem formulovala několik základních výzkumných otázek:   
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1) Jak firmy používají různé kanály digitálních médií pro komunikaci se 

zákazníky? 

V této otázce se zaměřím na důvody a motivace firem pro používání kanálů digitálních 

médií pro komunikaci se zákazníky. Budu zjišťovat, jaké kanály konkrétně používají, 

jakým způsobem a proč právě tyto.  

2) Jak firmy kombinují tyto odlišné kanály digitálních médií? 

Tato otázka si klade za cíl odhalit, jestli a jakým způsobem firmy dané kanály 

digitálních médií kombinují, případně proč. Zajímat se budu i o to, zdali firmy 

využívají jiné nástroje marketingu, např. tradiční či naopak inovativní. 

3) Jaký druh strategií digitálního marketingu v komunikační strategii firem lze 

identifikovat? 

Nakonec se sama či s pomocí specialisty přímo ze středu firmy pokusím definovat 

konkrétní strategii, jež firma pro komunikaci se zákazníky využívá. Pokusím se zjistit, 

zdali je to strategie úspěšná či nikoli a definovat konkrétní silné a slabé stránky. 
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3.2 Metodika výzkumu a sběr dat 

 

V této části věnuji několik poznámek metodice práce. Nejprve představím zvolenou metodu 

pro zpracování materiálu a postup práce, následně představím výběrový soubor a definuji 

konkrétní období relevantní pro můj výzkum. Poté přejdu k samotnému výzkumu 

prostřednictvím případové studie za zkoumání marketingových aktivit vybraných firem 

v prostředí digitálních médií. Detailně budou analyzovány všechny užité marketingové 

nástroje a kanály digitálních médií, případně jejich kombinace za určité období. Strategie 

budou popsány a následně porovnány. 

 

3.2.1 Zvolená metoda  

 

Případová studie je jednou z metod kvalitativního výzkumu, přestože může využívat jak 

kvalitativní, tak kvantitativní techniky pro sběr a zpracování dat. Z tohoto důvodu je 

případová studie považována za jednu z nejvíce flexibilních výzkumných metod (Yin 2013). 

Zatímco kvantitativní výzkum je standardizovanou metodou vědeckého výzkumu, která 

popisuje zkoumaný fenomén pomocí proměnných, jež lze vyjádřit čísly, Strauss a Corbinová 

(1999) definují kvalitativní výzkum jako výzkum, jehož výsledky se nedají vyjádřit čísly za 

pomocí statistických metod či kvantifikace. Kvalitativní výzkum zkoumá problematiku 

intenzivně do hloubky a přináší podrobné informace o zkoumaném fenoménu, které však 

nelze generalizovat na populaci. Kvantitativní výzkum je vhodný tehdy, máme-li o daném 

problému již mnoho informací. Kvalitativní přístup je naopak vhodný pro získání holistického 

pohledu a porozumění celkovému kontextu, a právě proto jsem si ho pro účely mé práce 

zvolila (Johnson a kol. 2008). 

 

Kvalitativní výzkum lze považovat za velmi pružný a to hned z několika důvodů. Tento druh 

výzkumu je v neustálém procesu a stále se vyvíjí. Probíhá spíše repetitivně, nežli lineárně. 

Začíná se s obecnými otázkami, ale s novými poznatky a nasbíranými daty se mohou otázky 

vyvíjet či zpětně měnit, stejně jako výzkumné metody či dokonce vzorek. Jednou 

z charakteristik kvalitativního výzkumu je to, že problém, kterým se zabývá, není zcela 

ohraničený. Stejně tak se v průběhu výzkumu mění výzkumník, účastníci i zkoumaná situace. 

Proto by měl výzkumník být neutrální a stále otevřený novým možnostem. Je totiž 

nejdůležitějším prvkem výzkumu. Jeho úkolem je data nashromáždit a uspořádat do 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalitativn%C3%AD_v%C3%BDzkum
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smysluplného formátu. Proto se kvalitativnímu výzkumu často vyčítá subjektivita. Přesto 

všechno získal kvalitativní výzkum postupem času v sociálních vědách rovnocenné postavení 

s ostatními formami výzkumu, neexistuje však jediný obecně uznávaný způsob, jak ho 

vymezit či dělat (Hendl 2008). 

 

Kvalitativní výzkum se může zabývat popisem situací, procesů, událostí, lidí nebo celých 

systémů, jejich chováním či interakcemi. Zahrnuje přímý vhled do lidských zkušeností, 

postojů, názorů a myšlenek či zkoumá různé produkty lidské činnosti, jako jsou dokumenty 

atp. Jeho cílem může být interpretace, explanace, explorace, verifikace, generalizace, 

evaluace či komparace. A k tomu všemu využívá nejrůznější metody získávání dat. 

Kvalitativní výzkum nejčastěji využívá přímé pozorování, interview, dotazníky a analýzu 

dokumentů. I sběr dat je u kvalitativního výzkumu velice flexibilní, jednotlivé metody je 

možné vrstvit. Důležité je sebrat taková data, která nám případ popíší v jeho celistvosti včetně 

všech kontextů (Hendl 2008).  

 

Jedním z nejvíce využívaných přístupů kvalitativního výzkumu je právě případová studie. 

Stručně bývá charakterizována jako detailní a intenzivní studium jednoho, či malého počtu 

případů (situace, člověka, systému, problému atp.) za účelem důsledného porozumění 

zkoumaného, případně aplikace získaných poznatků při porozumění případů obdobným. Ze 

svého charakteru si pak ale nečiní nárok na statistickou zobecnitelnost (Yin 2013). Případová 

studie si klade za cíl proniknout hluboko pod povrch problému a pomoci pochopit základní 

zákonitosti a příčiny.  Z tohoto důvodu jsem se ji rozhodla pro svůj výzkum využít, chci se 

dozvědět co možná nejvíce o strategiích digitálního marketingu daných firem. Případovou 

studii lze na základě účelu dělit na několik typů. Pro účely mé práce bych ji označila jako 

případovou studii kolektivní, exploratorní a deskriptivní, díky tomu, že budu sledovat více 

případů (resp. firem), jejichž marketingové aktivity budu komplexně zkoumat a popisovat, 

případně porovnávat. 

 

3.2.2 Sběr dat 

 

Pro případovou studii je také charakteristická kombinace různých technik sběru dat. 

V závislosti na cílech můžeme použít jakoukoli techniku sběru dat, kterou nám umožňuje 

použít kvalitativní výzkum. K dosažení výzkumného záměru jsem se rozhodla pro využití 

interview, pozorování a analýzu dokumentů. Tak budu pracovat jak s primárními, tak 
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sekundárními daty. Sekundárními daty se rozumí již existující informace, které byly zjištěny 

pro jiný účel a jsou veřejně přístupny. Primární údaje jsou shromažďovány nově osobou 

provádějící šetření a měla by posloužit k řešení problému či zodpovězení výzkumných otázek 

(Johnson a kol. 2008). Jako zdroj primárních dat mi poslouží rozhovory se zástupci vybraných 

firem. Sekundární data budou sestávat z pozorování online aktivit vybraných firem a studia 

dokumentů, jako jsou výroční a tiskové zprávy. Data budou sbírána souběžně a kódována 

dohromady. Tak bych měla zjistit, jak společnosti využívají digitálních médií ve své 

komunikační strategii a jak tyto platformy fungují. 

 

Interview 

Interview, tedy metodicky vedený rozhovor, je metoda, která umožňuje hlubší zkoumání 

motivů a je tedy vhodná pro kvalitativní výzkum. Yin (2013) navíc uvádí, že kvalitativní 

dotazování je pro případovou studii nejvýznamnějším zdrojem informací. Rozhodla jsem se 

této metody v rámci hloubkové studie využít, vzhledem k tomu, že chci zjistit, jak a proč 

vybrané společnosti v současnosti využívají digitálních médií. To jsou věci, které 

pozorováním ani analýzou nezjistím a sama s nimi praktickou zkušenost nemám. Rozhovory 

s odborníky na digitální marketing mi poskytnou vhled do problematiky a pomohou mi 

formulovat odpovědi na mé výzkumné otázky.  

  Typů a technik rozhovorů je několik. Je třeba zvolit ten nejvhodnější typ, aby se 

výzkumník dostal co nejsnazší cestou k co nejrelevantnějším odpovědím. Taky je třeba, aby 

se výzkumník na sběr dat řádně připravil. V první řadě je nutné věnovat konstrukci 

jednotlivých otázek velkou pozornost. Tomu musí předcházet studium, v mém případě firem a 

jejich online marketingových aktivit. Je nezbytné naučit se klást správně otázky a stát se 

dobrým posluchačem, neboť jedině tak lze získat potřebná data. Rozhovor také vyžaduje 

jistou dávku flexibility a adaptability (Disman 2011).  

  Disman (2011) rozlišuje tři základní typy rozhovorů z hlediska z jejich formální či 

neformální struktury na standardizovaný, polo standardizovaný a nestandardizovaný. Pro 

nestandardizovaný rozhovor je typický otevřený způsob otázek. Takový rozhovor je volnější, 

ponechává respondentům jistou volnost a umožňuje otázky měnit a vytvářet nové. 

Standardizovaný rozhovor na druhou stranu pracuje s předem připraveným scénářem. Otázky 

jsou konkrétní a vyžadují přesnou odpověď. Tento méně pružný typ dotazování se používá, 

když je nutné minimalizovat variaci odpovědí. Snižuje se tak pravděpodobnost, že se získaná 

data budou výrazně strukturně lišit. Já jsem zvolila variantu polo standardizovaného 

rozhovoru. Připravila jsem si sice jednotnou sadu otázek, což mi zaručilo jednotnou strukturu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhovor
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odpovědí, ale otázky byly otevřené a pořadí často určovali sami respondenti, neboť jsem jim 

taktéž ponechala jistou volnost pro individuální odpověď a spontánní vyprávění. Tím jsem 

získala nadstandardní informace a odpovědi, které mi při mém výzkumu byly k užitku. 

  Průzkum proběhl chronologicky takto: kontaktovala jsem relevantní zástupce 

vybraných telekomunikačních firem, jednalo se o odborníky z oboru digitálního marketingu, 

kteří jsou zodpovědní za externí komunikaci firmy, zejména komunikaci značky v prostředí 

digitálních médií. Za společnost T-Mobile Czech Republic Martinu Kemrovou na pozici 

Senior manažerky firemní komunikace, za společnost Vodafone Czech Republic Michaela 

Bartáka na pozici Senior Interactive Marketing and Digital Media Specialist a za společnost 

O2 Czech Republic Dorotu Kajfoszovou na pozici Online Marketing & Sales Manager, Lucii 

Pecháčkovou na pozici tiskové mluvčí a Pavlu Šedivou na pozici Social Media Content 

Specialist. Následně jsem se se všemi zástupci jednotlivě sešla v prostředí firmy, kde proběhl 

rozhovor. Rozhovor trval přibližně hodinu, byl nahráván na diktafon a následně přepsán. Sada 

otázek i následný přepis je k dispozici v příloze. 

  Jako podklad pro vytvoření otázek mi posloužil teoretický rámec definovaný na 

začátku práce, výzkumné otázky a pozorování marketingových aktivit společností 

v digitálním prostředí. Rozhovor by se dal rozdělit do několika tematických částí. Na začátku 

jsem měla několik obecných otázek týkajících se firmy jako takové, jejího chodu, zákazníků, 

postavení na trhu apod. Následovaly obecné otázky týkajících se marketingu, po kterých jsem 

plynule přešla k otázkám týkajících se digitálního marketingu a jeho nástrojů. Tato část 

rozhovoru byla nejdelší a dosti podrobná. Ptala jsem se po online chování firem, online 

komunikaci, nástrojích digitálního marketingu, B2C komunikaci skrze internet (resp. digitální 

média) atd. Používala jsem jasné otázky a snažila jsem se vyhnout otázkám sugestivním, 

abych získala jasnou a detailní odpověď. Zároveň jsem respondentům poskytla prostor pro 

vyjádření vlastního názoru či stanoviska. V této fázi rozhovoru jsem se snažila doplnit 

znalosti, které jsem získala už přechozím pozorováním a studiem a najít odpovědi na mou 

první a druhou výzkumnou otázku.  Na třetí výzkumnou otázku jsem hledala odpověď v další 

části rozhovoru, kdy jsem se ptala po vnitrofiremní marketingové strategii firmy. V závěru 

jsem položila několik otázek týkajících se firemních zákazníků a jejich postoji k této formě 

komunikace a otázek o současných a úspěšných kampaních. 

 

Pozorování 

V oblasti sociálních věd a marketingu se často využívá observačního přístupu (či terénního 

výzkumu), který se vyznačuje pozorováním jevů v jejich přirozeném prostředí. Jako terénní 
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výzkum lze označit jakýkoli sběr informací mimo laboratoře, knihovny či jiná pracoviště a 

zahrnuje celou řadu metod, včetně pro mne relevantního pozorování. Pozorování by se dalo 

obecně definovat jako „technika sběru informací založená na zaměřeném, systematickém a 

organizovaném sledování aspektů, fenoménů, které jsou předmětem zkoumání“ (Reichel 

2009). Podstatou případové studie je zaměření se na jeden objekt a následné pozorování a 

popis všech relevantních aspektů jeho chování či vývoje. Proto i já jsem tuto metodu do svého 

výzkumu zařadila. Ve skutečnosti se jedná o terénní výzkumné šetření v prostředí digitálních 

médií zaměřené na pozorování online marketingových aktivit tří telekomunikačních firem. 

  Zvolila jsem spíše nestandardizovanou formu pozorování, pro niž je typický nízký až 

nulový stupeň formalizace (Reichel 2009). Nestandardizované pozorování se provádí tak, že 

se sleduje objekt zájmu a je o něm veden poznámkový aparát, ten má podobu jakési slohové 

práce, ve které je popsáno vše, co výzkumník v průběhu pozorování zaznamená, včetně 

vlastních dojmů. Takový to záznam se nazývá terénní poznámky. 

  Terénní výzkum byl tedy vykonán prostřednictvím nezúčastněného pozorování online 

komunikace tří společností. Při počátečním pozorování jsem věnovala asi 10 hodin čistého 

času každé společnosti, což znamená přibližně 30 hodin v období od začátku září do konce 

října 2016. Kromě toho jsem prováděla doplňující pozorování v době analyzování sebraných 

dat v listopadu 2016, kdy připadly další dvě hodiny na společnost. Zatímco webové stránky 

jsem mohla zkoumat pouze ve vyhrazeném období, aktivity firem na sociálních médiích bylo 

možné prostudovat i do minulosti. Přesto, údaje byly snadno dostupné, vzhledem k tomu, že 

online aktivity firem jsou veřejně přístupné. 

  Velké množství dat, která byla na různých kanálech digitálních médií dostupná, bylo 

nutné omezit tak, aby byly v souladu s výzkumným záměrem a výzkumnými otázkami. Právě 

ty mi pomohly v první fázi data eliminovat. Abych si výzkum ještě více usnadnila a získala 

pouze relevantní data, formulovala jsem si další otázky, na které jsem se ve svém pozorování 

zaměřila: 

 

1. Jaké kanály digitálních médií společnost používá? 

2. Jaký je typický obsah v rámci těchto kanálů? 

3. Co se společnost snaží skrze jednotlivé kanály komunikovat? 

4. Je komunikace v rámci kanálů konzistentní? 

5. Existuje nějaký rozdíl v publikovaném obsahu v rámci jednoho kanálu napříč časem? 

6. Interaguje firmy se zákazníky, a pokud ano, jak? 

7. Jaká je interakce mezi jednotlivými kanály? 
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Za pomoci těchto návodných otázek jsem nashromáždila velké množství terénních poznámek, 

které lze rozřadit do tří kategorií. První kategorie zahrnuje popisné poznámky, které obsahují 

informace o tom, co jsem viděla a vypozorovala. Patří sem nejen vlastní dojmy, ale i online 

konverzace, obrázky, screenshoty
23

, videa, e-maily, odkazy a jiné typy obsahu. Druhou 

kategorii představují poznámky, které se nějak vztahují k tomu, co jsem zjistila během 

rozhovorů se zástupci firem. Jde především o určitý obsah v určitém kanálu, o fungování 

tohoto specifického kanálu atp. Nakonec jsem si zaznamenávala určité nesnáze a potíže, které 

mne během výzkumu prováděly. Takto připravená data mi umožnila přesunout se na další 

fázi, analýzu všech získaných dat. 

 

Studium dokumentů 

Ke kvalitativním metodám, které jsem ve svém výzkumu použila, patří také studium 

dokumentů. Často slouží jako doplňující technika či jako doplňující zdroj informací, stejně 

tak v mém případě. Studium dokumentů v sobě zahrnuje obsahovou analýzu a sekundární 

analýzu dat. Obsahová analýza je systematický a (často) kvantitativní popis obsahu 

dokumentu (resp. komunikace). Sekundární analýza dat představuje studium a rozbor dat 

a dokumentů, které byly shromážděny někým jiným, a třeba i za jiným účelem, avšak ze 

kterých lze získat i důležité nové, dosud nevyhodnocené informace (Hendl 2008). Právě druhá 

zmiňovaná je jednoduchá technika, která je nenáročná na složité přípravy a výpočty. Aby 

mohlo dojít ke kompletnímu vhledu do online komunikace jednotlivých firem, musela jsem 

zapojit i sekundární analýzu dat. V případě tohoto výzkumu se jednalo o výroční a tiskové 

zprávy dostupné přímo v archivu na webových stránkách jednotlivých firem a další typy 

dokumentů, jako jsou statistiky, novinové články a již zpracované výzkumy. Některá data 

jsem použila při popisu výběrového souboru, jiná pro analýzu trendů či (časové) srovnání 

obdobných jevů. 

 

3.2.3 Analýza a interpretace dat 

 

Po sběru dat následuje logicky analýza nashromážděných údajů. Hlavním úkolem analýzy 

surových dat je úprava a rozšíření určitých domněnek, zodpovězení výzkumných otázek, 

případně hypotéz. Podle Milese a Hubermana (1994) tato fáze sestává ze tří základních kroků: 

redukce dat, zobrazení dat a načrtnutí závěrů. Protože jsem během svého výzkumu 

                                                 
23

 Screenshot je obrázek, který zachycuje aktuální zobrazení obrazovky. 
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nashromáždila velké množství dat a ne všechna byla užitečná, bylo nezbytné toto množství 

dat zredukovat pouze na data relevantní tak, aby se mi s nimi dobře pracovalo. Ve druhém 

kroku jsem data manuálně uspořádala do významových celků. K tomu mi jako vodítko 

posloužily výzkumné otázky, identifikovala jsem tak společná témata. Data získaná ze všech 

použitých výzkumných metod jsem kódovala a organizovala dohromady. V posledním kroku 

analýzy jsem musela vzít v úvahu všechny souvislosti, rozhodnout, co jednotlivá zjištění 

znamenají, a navrhla jsem výsledné závěry, jež odpovídají na mé výzkumné otázky.  

 

3.2.4 Kvalita výzkumu 

 

Bez ohledu na to, zda výzkumník používá kvalitativních či kvantitativních metod, je důležité 

zajistit, aby byl výzkum spolehlivý a důvěryhodný. Jedině tak mohou být závěry považovány 

za platné. Nicméně, jak podotýkají Eriksson a Kovalainen (2008), standardní kritéria, která 

určují dobře provedený výzkum, byla původně stanovena pro hodnocení kvantitativního 

výzkumu a to znamená, že se nutně nemusí vztahovat k výzkumu kvalitativnímu. Mezi tato 

kritéria patří validita a reliabilita. Na rozdíl od kvantitativních výzkumných metod, kde je 

možné měřit kvalitu prostřednictvím těchto dvou kritérií, je měření kvality v kvalitativním 

výzkumu obtížnější. Reliabilita popisuje stav, kdy jiný výzkumník za provedení stejného 

výzkumu dostane stejné výsledky (Saunders a kol 2007). Tím pádem je reliabilita v případě 

kvalitativního výzkumu ošidná, neboť z charakteru samotného výzkumu vyplývá, že je 

obtížné, aby jiný výzkumník získal ten samý výsledek. Obzvlášť metoda případové studie se 

vyznačuje tím, že existuje mnoho způsobů, jak sbírat data a žádný z těchto postupů není 

vyloženě příznačný. V případě rozhovorů se navíc šance, že ostatní výzkumníci dosáhnout 

stejných výsledků, ještě snižuje, vzhledem k subjektivní povaze otázek, odpovědí a 

zvolenému typu rozhovoru. Přesto shodná konceptualizace teoretického rámce může 

výzkumníka navést k formulování totožných otázek. Na to jsem se však nechtěla spoléhat, a 

proto jsem pro jistotu přiložila sadu použitých otázek, které mohou posloužit jako příklad pro 

budoucí výzkum. Pro možné opakování výzkumu je tedy důležitá transparentnost, detailní 

vedení protokolu, citace atd. O to jsem se ve své práci pokusila. Nicméně je důležité 

poznamenat, že i když jiný výzkumník přesně následuje námi použitou metodiku práce, 

některé výsledky se mohou lišit. To lze přičíst skutečnosti, že dochází neustálým změnám na 

poli technologií i ve spotřebitelském chování. To je něco, co ovlivnit nelze. 
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Jak už jsem naznačila, je při jakémkoli výzkumu důležité zkoumat také validitu, to znamená 

platnost získaných výsledků vzhledem ke skutečnosti. Validita odkazuje na přiměřenost, 

smysluplnost a užitečnost specifických závěrů, jež se provádějí na základě výsledků měření 

(Hendl 2008). Pro zajištění validity mého výzkumu jsme zvolila tři různé vzájemně se 

doplňující metody sběru dat, tedy tři zdroje důkazních prostředků. Postupy vycházely 

z odborných publikací, jež jsem citovala. Svá zjištění, jež jsem získala buďto vlastním 

pozorováním anebo studiem dokumentů, které byly převážně přístupné na oficiálních 

webových stránkách společností, jsem následně předložila před tři zástupce těchto tří 

úspěšných firem, kteří jsou specialisty v oboru a rozumí tomu, jak digitální média 

v komunikaci firmy fungují a svá zjištění jsem s nimi zkonzultovala. Ačkoli je moje studie 

kvalitativní povahy, snažila jsem se udělat všechno proto, aby získala co nejvyšší stupeň 

spolehlivosti a důvěryhodnosti. 

 

Kvalita výzkumu je však omezena i několika dalšími faktory, jedním z nich je objektivita. 

Objektivitou rozumíme to, že naměřené výsledky nejsou příliš ovlivněny osobností toho, 

který měření vykonává, ani jinými subjektivními vlivy. Jak už jsem zmínila, kvalitativnímu 

výzkumu je často subjektivita přičítána. Výzkumník data shromažďuje a uspořádává do 

formátu, který je z jeho pohledu smysluplný. Výzkumníka může ovlivnit především předchozí 

uchopení a znalost tématu. Nicméně, vzhledem k tomu, že moje znalosti z oblasti online 

marketingu a kanálů digitálních médií jsou limitované a omezují se na neutrální informace 

zmíněné v teoretické části práce, nedomnívám se, že bych svoji práci zatížila předpojatými 

názory. Jeli-li splněna podmínka validity, zvyšuje se rovněž míra objektivity (Etický rámec 

výzkumu 2005).  

 

3.2.5 Etika výzkumu 

 

Etika ve výzkumu se vztahuje k lidským subjektům, jež byly zahrnuty do výzkumu. Ve své 

studii jsem se nezaměřovala na zkoumání online komunit ani příspěvky jednotlivých osob, 

vzhledem k tomu, že pro mne nebylo relevantní, co jednotlivci aktivní na sociálních médiích 

dělají nebo sdělují, ale spíše mne zajímalo, jak komunikuje samotná společnost, ustupuje 

otázka etiky ve výzkumu do pozadí. Věřím, že online komunikaci firmy lze chápat jako 

poskytování informací veřejnosti, a že kanály digitálních médií, jež firmy používají, lze 

považovat za veřejné kanály. Pokud jsem ve výjimečném případě použila citace či 
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screenshoty, osobní údaje jsem v zájmu zachování anonymity nezveřejnila. V případě 

rozhovorů jsem všechny respondenty předem informovala o tom, co je cílem mé práce a jak 

bude rozhovor probíhat. Požádala jsem se o souhlas s nahráváním rozhovoru a v závěru jsem 

jim poslala přepis rozhovoru k autorizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

3.3 Výběrový soubor 

 

3.3.1 Výběr vzorku 

 

Existují dvě základní možnosti výběru vzorku – pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní 

výběr. Pravděpodobnostní (někdy též náhodný) výběr znamená, že každá jednotka populace 

má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána. Náhodný výběr je nejčastěji spojován 

s dotazníkovým šetřením, kde je třeba dělat závěry o určité populaci. Nepravděpodobnostní 

výběr, či též účelový výběr je založený na úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být 

pozorováno. Právě on musí jasně, přesně a otevřeně definovat výběrový soubor, který bude 

podroben šetření (Disman 2011). Pro účely mé kvalitativní studie jsem si zvolila účelový 

výběr vzorku. Použila jsem subjektivní kritéria, jako že budu zkoumat tři firmy, abych měla 

podklady pro srovnání. Tyto firmy musí operovat na českém trhu a musí mít alespoň 

přiměřeně vyvinuté metody digitálního marketingu, proto by mělo jít o firmy zavedené a 

poptávané. Považovala jsem též za důležité a relevantní zvolit si firmy ze stejného odvětví, 

aby bylo možné lépe porovnat užité přístupy a strategie. S ohledem na tato kritéria jsem si 

vybrala tři největší mobilní operátory působící na českém trhu – T-Mobile, Vodafone a O2. 

Výběr těchto firem nebyl náhodný. Jedná se o zavedené značky, které do svého 

komunikačního portfolia adaptovali digitální média mezi prvními. Jejich aktivita, respektive 

služby se dotýkají celé populace na území České republiky, navíc jsou v online prostředí 

velmi aktivní, skrze tyto platformy komunikují hojně a pravidelně. Navíc to, že jsou vedle 

sebe postaveny tři firmy z jedné vysoce konkurenční oblasti, může potencionálně přinést 

zajímavé výsledky. 

 

Prostřednictvím různých nástrojů pro sběr požadovaných dat, které jsem zmínila výše, budu 

po dobu tří měsíců monitorovat online aktivity vybraných firem. Soustředit se budu na 

současné kampaně, marketingové strategie a všechny využívané kanály digitálních médií. 

V návaznosti na to provedu analýzu těchto dat a zveřejním výsledky. 
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3.3.2 Popis vzorku 

 

T-Mobile Czech Republic 

Akciová společnost T-Mobile Czech Republic je členem mezinárodní telekomunikační 

skupiny Deutsche Telekom. Mateřská společnost Deutsche Telekom je 100% vlastníkem 

společnosti od roku 2014. Společnost tu však začala už roku 1996 pod jménem Paegas 

provozovat firma RadioMobil a v letošním roce tedy slaví 20. výročí provozu na českém trhu. 

V roce 2005 získal T-Mobile prvenství v počtu aktivních zákazníků (resp. počtu aktivních 

SIM karet) a s více než 6 miliony mobilních zákazníků  a rekordním 45% podílem na trhu si 

své prvenství drží i nadále. V roce 2013 koupil T-Mobile 100% podíl ve své sesterské 

společnosti T-Systems Czech Republic
24

 a posílil tak svou pozici v BTB segmentu a ICT 

službách. Na sklonku roku 2013 Deutsche Telekom ohlásil koupi skupiny GTS
25

. Tato 

akvizice dále posílila T-Mobile Czech Republic, který fúzuje s českou pobočkou GTS. 

Současným ředitelem je od roku 2011 Milan Vašina. 

  Společnost je integrovaným operátorem. Vedle mobilních a fixních telekomunikačních 

služeb, datových služeb a šíření televizního signálu, nabízí i široké portfolio IT služeb a řešení 

systémové integrace pro firemní zákazníky a orgány veřejné správy. Společnost se 

dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých služeb. Síť T-Mobile aktuálně využívá také 27 

virtuálních operátorů. Od svého založení klade důraz na vynikající péči o své zákazníky a 

korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí. Společnost 

získala celou řadu ocenění za inovativní ICT řešení a tak si drží svou pozici předního 

inovátora mezi českými operátory. Společnost není úspěšná jen na českém trhu, ale také 

mezinárodně, kde vykazovala jednu z největších výkonností v rámci celé skupiny Deutsche 

Telekom.  

  Ačkoli má T-Mobile největší zákaznickou základnu v České republice a je považován 

za průkopníka v oblasti telekomunikací, největšími konkurenty společnosti jsou v České 

republice dosud společnosti O2 Czech Republic a Vodafone Czech Republic, kteří si také drží 

velmi silnou pozici a snaží se svým zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu. 

  Společnost má přibližně 3500 zaměstnanců v průměrném věku 36 let, z toho 65% 

mužů a 35% žen. Podporuje diverzitu a flexibilní formy práce. Téměř polovině 

zaměstnancům poskytla firma možnost individuálně naplánovaných školení. Na infolince 

                                                 
24

 T-Systems zajišťuje komplexní služby a péči o ICT pro firemní zákazníky. 
25

 Celonárodní telekomunikační operátor poskytující komplexní portfolio hlasových, datových a internetových 

služeb. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/O2
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určené zákazníkům pracuje přes 800 zaměstnanců, což jen dokazuje, že firma dlouhodobě 

staví na péči o zákazníky. Martina Kemrová (2016) uvedla, že digitální média a jejich nástroje 

integrovala společnost do své strategie někdy na přelomu roku 2009/2010, kdy vzniklo první 

diskusní fórum. Postupně se rozšiřoval potenciál těchto komunikačních kanálů a stejně tak se 

rozšiřovalo i portfolio aktivit, které firma skrze ně prováděla. V současnosti čítá exekutivní 

tým pro digitální média cca 10 lidí, kteří se o ně ustavičně starají. Tento tým spadá pod 

oddělení marketingové komunikace. Jedna jeho část má na starosti komunikační kampaně a 

customer involvement
26

 a druhá část se stará o péči o zákazníky. Tito zaměstnanci byli pečlivě 

vybráni a proškoleni, neboť jak říká Martina Kemrová (2016), komunikace skrze digitální 

média si žádá speciální set znalostí a dovedností. Poté byl sestaven vnitrofiremní tým, sepsána 

strategie a kodex pro vystupování vlastních zaměstnanců v digitálních (resp. sociálních) 

médiích. Martina Kemrová (2016) také přiznává, že do budoucna by bylo potřeba tento tým 

rozšiřovat, neboť návštěvnost sociálních médií stoupá, čehož je zaprvé třeba využít, a také je 

nesmírně důležité mít dostatek zaměstnanců, kteří se o tyto zákazníky postarají. 

  Firma se primárně neorientuje na jednu cílovou skupinu, cílí na celou populaci. 

Martina Kemrová (2016) dodává, že pro firmu jsou nejdůležitější aktivní uživatelé od dvaceti 

do padesáti let a výše. Oslabenější segment zahrnuje osoby seniorního věku, ale to se bude do 

budoucna měnit. Právě tento fakt považuje manažerka firemní komunikace za jádro úspěchu 

spolu s tím, že je společnost schopna velmi efektivně cílit na jednotlivé skupiny v populaci, 

od velkých firem, přes malé podniky až na jednotlivé zákazníky. Pro úspěch má velký 

význam i již zmíněná péče o zákazníky a inovační potenciál, který takto velká 

telekomunikační firma má a snaží se ho využít tím, že podchycuje nejnovější trendy a mění se 

společně s nimi. (Výroční zpráva T-Mobile Czech Republic 2015; Telekom 2016; Newton 

Media 2013; Mobil Mania 2016; Martina Kemrová 2016).  

 

Vodafone Czech Republic 

Akciová společnost Vodafone Czech Republic vznikla v roce 1999 pod obchodní firmou 

Český Mobil a.s.  Svou mobilní síť nazvala Oskar a samotná společnost byla v září 2004 

přejmenována na Oskar Mobil. V roce 2005 se stala jediným akcionářem mezinárodní 

společnost Vodafone se základnou ve Velké Británii a ještě téhož roku došlo ke změně názvu 

společnosti na současný Vodafone Czech Republic. Globálně je skupina Vodafone největším 

mobilním operátorem s bezmála půl miliardou zákazníků. Aktuálně má český Vodafone asi 
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 Customer Involvement Management identifikuje a rozvíjí způsoby, jak zapojovat zákazníky do procesu vývoje 

atp. 
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3,5 milionu aktivních zákazníků a přibližně 25-27% podíl na českém telekomunikačním trhu. 

Je to proto, že Vodafone vstoupil na český trh poslední. Současným ředitelem je od konce 

roku 2013 Balesh Sharma. 

  Stejně jako T-Mobile, nabízí Vodafone široké portfolio služeb – od mobilních a 

pevných hlasových a datových služeb, přes šíření televizního signálu po IT služby a řešení 

systémové integrace pro firemní zákazníky a orgány státní správy.  Síť Vodafone aktuálně 

využívá také 22 virtuálních operátorů
27

. Jako první operátor začal nabízet služby zdarma 

výměnou za zhlédnutí reklamy v mobilním telefonu, také jako první přinesl účtování hovorů 

po sekundách či neomezené tarify. Jak je zřejmé, operátor se profiluje jako inovativní značka 

a do inovací investuje nemalé částky, jak mi potvrdil i Michael Barták (2016). Má nejrychlejší 

a nejrozšířenější síť rychlého mobilního internetu na tuzemském trhu – pokrytí je téměř 

100%. Nabízí tedy nejen nejrychlejší datové přenosy, ale i nejspolehlivější hlasové služby, 

v nedávně době firma investovala například i do lepší zvukové kvality hovorů. Vodafone si 

zakládá na poskytování zákazníkům ty nejvyspělejší komunikační technologie a nejkvalitnější 

služby při zachycování nejvyšších standardů odpovědného podnikání. Spokojenost zákazníků 

klade na první místo, což potvrzuje i fakt, že dle ukazatele NPS
28

, který měří úroveň 

spokojenosti zákazníků, je Vodafone dlouhodobě hodnocen nejlépe ze všech tuzemských 

operátorů. Od počátku se snaží navázat na image lidového operátora (nikoli v pejorativním 

smyslu), kterou u nás Oskar zavedl. I v oblasti společenské zodpovědnosti se Vodafone 

dlouhodobě řadí k nejvýznamnějším hráčům na tuzemském trhu. Vodafone je šetrný 

k životnímu prostředí. Jako první z operátorů například spustil provoz tzv. Zelené sítě
, 
což 

znamená, že více než dvě třetiny své telekomunikační sítě napájí z obnovitelných zdrojů a za 

zbylých 30% spotřeby energie sází ročně na 20 000 stromů ve spolupráci s Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR. 

  Společnost má přibližně 1500 zaměstnanců, podporuje diverzitu a flexibilní formy 

práce a svým zaměstnancům nabízí nespočet různých benefitů, stejně jako školení. Na 

infolince určené zákazníkům pracují řádově stovky zaměstnanců a Michaela Barták přiznává, 

že i tak jsou linky velmi vytížené. Mezi operátory se digitálním médiím nejdéle věnuje právě 

Vodafone, svou strategii pro sociální média měl připravenou a schválenou již na podzim roku 

2009. Michael Barták (2016) dodává, že svůj podíl na tom má velká podpora vedení, která má 

ve své specialisty velkou důvěru. Jako první operátor nabídl Vodafone online Oskarovou 

                                                 
27

 Virtuální operátor nemá svou vlastní infrastrukturu pro poskytování mobilních služeb, ale využívá 

infrastruktury již existujících operátorů. 
28

 Net Promoter Score (NPS) je ukazatel zákaznické zkušenosti. 
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samoobsluhu
29

, což byl celkem inovativní projekt i na světové úrovni a důvodem byla snaha 

stlačit náklady nebo třeba online SMS bránu
30

. Sekce digitálního marketingu je součástí 

marketingového oddělení, jež čítá asi 13 zaměstnanců. Ti se dohromady starají o ATL, BTL
31

 

a digitální marketing. Sekci digitálního marketingu řídí právě Michael Barták jakožto Digital 

Media Specialist a spolu s ním májí na starosti digitální marketingové kampaně a obsah 3 

kolegové. Samotná oddělení se ale prolínají, neboť na jednotlivé dotazy zákazníků odpovídají 

zaměstnanci zodpovědní za péči o zákazníky a stejně tak se tým Michaela Bartáka podílí na 

obsahu, jenž je například na e-shopu či v samoobsluze, které v zásadě spadají pod jiná 

oddělení. Firma také proškolila speciální tým převážně mladých lidí z firmy, kteří žijí novými 

technologiemi, a kteří jsou nyní k dispozici dalším zaměstnancům jako experti, kteří se 

v tomto oboru příliš neorientují či jsou časově velmi vytížení. Tento projekt nese název 

„Digital Ninjas“ a firma ho považuje za velmi důležitý, neboť je třeba, aby zaměstnanci 

technologické firmy měli povědomí o tom, co se děje v oboru. Michael Barták (2016) také 

přiznává, že zaměstnanců, kteří by měli na starost digitální média, by firma potřebovala více, 

a to i přesto, že firma pracuje s agenturami (kreativními, mediálními, agenturami zaměřenými 

na prodej, monitoring atd.). Technologie a digitální marketing se rychle vyvíjejí, což má za 

následek neustálý příval novinek, který takhle malý tým nemá šanci ohlídat, především v době 

velkých kampaní. 

  Firma primárně cílí na rodiny s dětmi a mládež od 15 do 26 let, ale jak dodává Barták 

(2016), v konečném důsledku firma cílí na všechny. Co se týče firemních segmentů, 

Vodafone cílí na malé firmy, středně velké podniky, velké korporace i státní správu. Michael 

Barták vidí úspěch firmy především v odlišnosti od svých konkurentů. Když se na trhu objevil 

Oskar, snažil se dělat věci jinak. S jinou strategií souvisí i jiný druh komunikace, Oskar se 

zaměřil především na vtip a nadhled s cílem oslovit mladé lidi, drobné podnikatelé a 

příslušníky střední třídy. Po spojení s firmou Vodafone se sice tón komunikace lehce změnil 

(na více konzervativní), přesto se operátorovi částečně podařilo udržet si vybudovaný profil. 

Jinak Vodafone samozřejmě staví na inovaci, společensky prospěšných aktivitách a důrazu na 

koncového zákazníka. (Výroční zpráva Vodafone Czech Republic 2015; Michaela Barták 

2016; Mobilizujeme 2012, Hejdová 2012). 

                                                 
29

 Samoobsluha umožňuje zákazníkům nastavovat a objednávat služby operátora prostřednictvím internetu. 
30

 SMS brána je webová brána, přes kterou mohou zákazníci posílat krátké textové zprávy do sítě Vodafone 

výměnou za shlédnutou reklamu. 
31

 ATL (Above the Line) je zkratka pro tzv. nadlinkovou komunikaci, neboli reklamu v masmédiích. 

BTL (Below the Line) je zkratka pro tzv. podlinkovou komunikaci, neboli všechny ostatní formy reklamy 

pracující obvykle s přímým oslovením zákazníků pomocí e-mailu, dopisu, SMS, MMS, telefonu, letáků atp. 

TTL (Through the Line) je zkratka pro sjednocení nadlinkových a podlinkových aktivit. 
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O2 Czech Republic 

Akciová společnost O2 Czech Republic vznikla sloučením a následným přejmenováním 

společnosti Eurotel Praha, provozující mobilní síť Eurotel a Českého Telecomu, provozující 

pevné telefonní linky, v roce 2006, tehdy ještě nesla jméno Telefónica O2. V roce 2014 došlo 

k vypuštění slova Telefónica z názvu společnosti a vznikla tak dnešní O2 Czech Republic. Od 

roku 2013 vlastní 66% podíl ve společnosti finanční skupina miliardáře Petra Kellnera. 

Skupinu O2 tvoří společnost O2 CZ a její dceřiné společnosti. Převážná část služeb skupiny 

O2 byla v roce 2015 poskytována na území České republiky. Prostřednictvím 100% vlastněné 

dceřiné společnosti O2 Slovakia poskytuje skupina O2 od roku 2007 své služby také 

zákazníkům na Slovensku. V roce 2015 se společnost O2 CZ rozdělila na dvě vzájemně 

nezávislé společnosti O2 CZ a CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), která od 

O2 CZ převzala infrastrukturu a funguje nyní jako dodavatel O2 CZ. I po rozdělení zůstala 

O2 CZ silným hráčem na českém telekomunikačním trhu s více než 5 miliony mobilních 

zákazníků. Vzhledem k tomu, že O2 CZ jako jediná provozuje jak pevnou telefonní síť, tak i 

mobilní síť, je tak největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb na 

českém trhu. Celkem provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní dělá 

jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě. Současným 

ředitelem je od roku 2014 Tomáš Budník. 

  Dlouhodobým cílem O2 Czech Republic na českém trhu je, podobně jako u 

konkurence, být vedoucím operátorem na trhu. Strategií, kterou si pro tento cíl vytyčila, je 

poskytovat nejucelenější a kvalitní služby širokého spektra. Z toho důvodu se společnost 

neomezuje pouze na hlasové a datové služby pro domácnosti, podnikatele, firmy i státní 

správu, ale zabývá se i technologiemi na přenos obrazu a videa. Kromě mobilních telefonů a 

jejich veškerého příslušenství také poskytuje vysokorychlostní internet ADSL, pevné linky a 

digitální televizi, která je nejrychleji rostoucí službou na trhu placené televize v České 

republice. Své cíle nedefinuje jen na obecné rovině jako snahu získat co největší podíl na 

českém trhu a co nejefektivněji využívat dané technologie, ale snaží se i to, aby její zákazníci 

byli vázáni především smluvně a ne jen předplacenými tarify. Díky svému portfoliu 

je skupina O2 rovněž jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů ICT služeb v České 

republice. V souladu se svojí strategií vstoupila společnost i na jiný trh, než jsou 

telekomunikace. Do své nabídky zařadila i možnost pojistit telefon či jiné zařízení proti 

poškození a krádeži. Poskytuje také platební a finanční služby a pro podnikatele připravila 

jednoduché řešení, které jim pomůže s přechodem na plánovaný systém elektronické evidence 

tržeb. V průběhu let 2012 a 2013 změnila O2 CZ od základu český telekomunikační trh, když 
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například jako první operátor v zemi umožnila vstup do své sítě virtuálním operátorům, 

aktuálně síť O2 využívá 7 virtuálních operátorů, a na jaře 2013 představila revoluční 

neomezené tarify FREE
32

. Společnost také jako první pokryla nejfrekventovanější českou 

dálnici D1 a oznámila, že se chystá na očekávaný příchod mobilní sítě páté generace neboli 

5G. Koncept společenské odpovědnosti je nedílnou součástí firemní kultury společnosti. 

V rámci ní se společnost aktivně věnuje environmentálním a sociálním tématům, etice 

podnikání a chování k zákazníkům, péči o zaměstnance a o pracovní prostředí. V oblasti 

podpory veřejně prospěšných aktivit například spustila společnost O2 CZ v roce 2015 

prostřednictvím své Nadace O2 program SmartUp, který pomáhá mladým lidem rozvíjet 

dovednosti nejen poskytnutými finančními prostředky, ale také vzdělávacími kurzy.  

  Společnost má přes 3500 zaměstnanců a stejně jako obě předešlé firmy podporuje 

diverzitu, pečuje o své zaměstnance a pracovní prostředí, podporuje flexibilní formy práce, 

poskytuje zaměstnancům nespočet výhod a také interní tréninky. Na infolinkách pracují 

řádově stovky zaměstnanců. Společnost O2 Czech Republic integrovala digitální média do 

své komunikační strategie přibližně ve stejné době, jako zbylí dva operátoři, i když s mírným 

zpožděním. Digitální média se dle Pavli Šedivé (2016) těší podpoře vedení, které se i snaží 

v této oblasti samo vzdělávat a jakýmkoli novinkám je velmi otevřené. Operátor se také nově 

orientuje na mladou cílovou skupinu a z toho důvodu mají digitální média značnou podporu 

ze strany vedení. Jako první operátor se O2 začalo věnovat zákaznické péči na sociálních 

sítích. Společnost vyškolila skupinu specialistů, v současné době jich je 7, které nazývá O2 

Guru, a kteří mají na starosti odpovídání na dotazy, které přijdou prostřednictvím sociálních 

médií, diskusních fór a na webu. Tento tým pracuje na směny i o víkendech a jedná se o jeden 

z nejlépe úvazkově dotovaných týmů v českých sociálních médiích, který řeší primárně 

zákaznickou podporu. Tento tým má zároveň na starost proškolovat vedení. Kromě O2 Guru 

zahrnuje exekutivní tým pro digitální marketing čtyři pod týmy, které mají na starost online 

komunikaci, webové stránky, aplikaci Moje O2 a e-shop a vývoj aplikací. Celkem jde o 

přibližně 30 lidí. Na postu specialisty na digitální marketing působí Dorota Kajfoszová. 

Součástí náplně pozice je především vnitrofiremní koordinace aktivit v sociálních médiích a 

veškerá externí online komunikace. Podobně jako ostatní operátoři má i O2 má svou strategii 

a směrnici, jak se sociálními médii zacházet. Tým digitálního marketingu spadá pod oddělení 

marketingové komunikace, ale jedná se o samostatný tým. Marketingová komunikace řeší 

primárně ATL a BTL. Kromě toho má O2 i vlastní interní kreativní agenturu, která je 

                                                 
32

 Zákazník při zaplacení určité částky obdrží určitý počet minut, které může protelefonovat zdarma, určitý počet 

SMS zdarma a datový balíček zdarma. 
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přítomna při vývoji celé kampaně a je pro ni snazší vytvářet kreativní koncept. Podle Pavli 

Šedivé (2016) by bylo potřeba více zaměstnanců do týmu online komunikace, protože firma 

spouští průměrně 6 velkých kampaní za rok a 400 malých. 

  Firma cílí na širokou cílovou skupinu, co se týče věku a jiných kritérií. Cílí nejen na 

rezidentní zákazníky, ale i na malé podnikatele, velké podniky i státní správu. Souvisí to se 

širokou škálou produktů, které nabízí. V současnosti se firma hodně soustředí na tzv. 

millennials
33

. Komunikuje s nimi hodně prostřednictvím sociálních médií a používá i jinou 

formu komunikace. Podle Lucie Pecháčkové (2016) tkví úspěch firmy právě v širokém 

portfoliu služeb, které jsou mnohdy unikátní, a firma je na českém trhu zároveň nabízí po 

dlouhou dobu. Vzhledem k tomu, že má firma českého vlastníka a není součástí nadnárodní 

skupiny, rozhodnutí nabývají výkonu velmi rychle. S tím souvisí to, že firma často přináší na 

trh řadu věcí mezi prvními. Svého inovativního potenciálu se jako technologická firma snaží 

využívat, jak jen je to možné. Její velkou výhodou je, že má k dispozici tzv. Chytrou síť, což 

je kvalitní síť, kterou v případě O2 zajišťují hned tři sítě, jež by dohromady měly plně pokrýt 

Českou republiku. Chytrou sítí se však nemyslí jen infrastruktura, ale celý spolehlivý 

ekosystém vzájemně provázaných technologií, společností, služeb a značek. (Dorota 

Kajfoszová 2016; Pavla Šedivá 2016; Lucie Pecháčková 2016; Výroční zpráva O2 Czech 

Republic 2015; O2 Czech Republic 2016; Mobil Mania 2015; Český telekomunikační úřad 

2016). 
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 Millennials, pojem také známy jako Generace Y, obvykle popisuje generaci dětí narozených od roku 1980 do 

počátku roku 2000. Jinak také internetová generace. 
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3.4 Prezentace výsledků případové studie 

 

Výsledky této studie jsou uvedeny ve dvou částech. První část odpovídá na první výzkumnou 

otázku. Podrobně popisuje důvody a motivace firem pro používání kanálů digitálních médií 

pro komunikaci se zákazníky a následně se věnuje jednotlivým online aktivitám, do kterých 

se dané firmy zapojují. Popisuje jednotlivé kanály digitálních médií a snaží se ukázat, jak je 

firmy ke komunikaci se zákazníky používají. Každý kanál nabízí specifickou funkci, která je 

identifikována na základě podobností v užívání tohoto kanálu jednotlivými firmami. Ve druhé 

části prezentace výsledků, která odpovídá na druhou a třetí výzkumnou otázku, je každá 

společnost analyzována individuálně a je identifikována konkrétní strategie kombinace těchto 

kanálů digitálních médií, kterou daná firma při komunikaci svých produktů a služeb používá. 

Za použití tohoto přístupu může čtenář nejprve pochopit, jak se různé kanály digitálních médií 

při marketingové komunikaci užívají a následně porozumět strategiím, jak firmy tyto kanály 

propojují, aby jejich komunikace se zákazníky byla co nejefektivnější. 

 

3.4.1 Kanály digitálních médií  

 

Důvody a motivace firem pro používání kanálů digitálních médií pro komunikaci se 

zákazníky 

 

Tři největší mobilní operátoři působící na českém trhu, T-Mobile, Vodafone a O2, adaptovali 

do svého komunikačního portfolia digitální média mezi prvními. Na důvody a motivace firem 

pro používání digitálních médií jsem se zeptala přímo zástupců vybraných firem (Kemrová 

2016; Barták 2016; Pecháčková 2016; Šedivá 2016; Kajfoszová 2016).  

 

Jedním z hlavních a logických důvodu je fakt, že se jedná o technologické firmy, které navíc 

operují v oboru komunikace. Vývoj technologií a služeb je velmi rychlý, technologie vstupují 

do života všech lidí a právě technologické firmy musí být inovativní a musí být tím, kdo 

určuje trendy a je na špičce v technologickém vývoji. S rozvíjejícími se technologiemi se 

začaly objevovat nové možnosti marketingu, které se už hojně začaly používat za hranicemi 

naší země, a to bylo spouštěčem pro české telekomunikační operátory. Uvědomili si, že mají 

výsadní postavení v tom, že propojují jednotlivé body nových digitálních řešení, a že je třeba 

se přetransformovat z pouhého telekomunikačního operátora na jakéhosi „digitálního 
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navigátora“, který uvádí v život digitální ekonomiku coby „digital enabler“
34

. A tak do své 

komunikační strategie přirozeně integrovali i digitální marketing se všemi jeho nástroji. 

Všechny tři značky se profilovaly jako vysoce inovativní a předháněly se, kdo bude tím, který 

představí a nabídne zákazníkům něco nového, neboť logicky ten, kdo přijde na trh s nějakou 

inovací a jasně formulovanou strategií, získá na svou stranu tzv. trend-settery, geeky či 

influencery
35

, a tak další zákazníky. Méně prozaickým důvodem, avšak neméně zásadním, je 

fakt, že digitální média umožňují stlačit dolů náklady (Kemrová 2016; Barták 2016; 

Pecháčková 2016; Šedivá 2016; Kajfoszová 2016). 

 

Motivací pro stále hojnější používání kanálů digitálních médií pro komunikaci se zákazníky 

jsou nesporné výhody, které tato média firmám přinášejí. Velkou výhodou je rychlost. Na 

požadavky zákazníků je možné reagovat rychle, například prostřednictvím sociálních sítí. To 

je to, co zákazníci očekávají, vstřícné a rychlé jednání, tu nejlepší zákaznickou péči a 

individuální přístup. Skrze sociální média je možné komunikovat s klienty přímo a dát jim tak 

pocit, že se o ně někdo skutečně stará a poskytuje jim produkty šité na míru. A to je další 

výhoda, kterou digitální média a jejich nástroje poskytují - lepší možnost cílení a lepší 

možnost měření. To umožňuje firmám zobrazovat jen relevantní nabídky těm správným lidem 

- potenciálním zákazníkům. Lepší možnost cílení vzniká díky množství dat, které o sobě 

uživatelé internetu zanechávají. Big Data
36

 potom nevyužívají jen samotní operátoři, ale 

nabízí je i jako produkt jejich zákazníkům ze sektoru byznysu. Tím generují další zisk. Díky 

možnostem měření, které se v prostředí digitálních médií nabízejí, se firmám dostávají 

informace o tom, co v jejich kampani funguje a co není tak úspěšné. V neposlední řadě 

představují digitální média i výkonnostní kanál, odkud firmy přímo prodávají své produkty a 

služby (Kemrová 2016; Barták 2016; Pecháčková 2016; Šedivá 2016; Kajfoszová 2016).  

 

Jednou z hlavních motivací pro využívání on-line kanálů je možnost oslovit i těžko 

zasažitelnou skupinu mladých lidí.  Přestože se tito mladí lidé v současnosti mnohdy 

vyznačují nižší kupní silou, firmy si v nich vychovávají budoucí zákazníky. Existují odhady, 

že do deseti let bude tato generace tvořit převážnou část populace v produktivním věku (Spiro 

                                                 
34

 Z anglického enabler ( = umožnit) 
35

 Trend-setter je člověk, který udává nový módní styl. Buď je přímo autorem konkrétního trendu, nebo patří 

mezi první průkopníky a podporovatele daného trendu. 

Geek je osoba z oblasti informačních technologií, která je pro svůj obor zapálená a vyzná se v něm. 

Influencer je člověk, jenž má určitý vliv, čili svými názory, postoji a myšlenkami dokáže působit na druhé lidi 

(uživatele, zákazníky apod.). 
36

 S nárůstem aktivit na internetu, jeho uživatelů a jejich dat se objevuje termín „Big Data“.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_technologie
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2006), proto firmy považují v současnosti velmi důležité, zaměřit se na tyto kanály a aktivity, 

naučit se s touto generací komunikovat, poznat její potřeby a požadavky a zvolit správnou 

marketingovou strategii (Kemrová 2016; Barták 2016; Pecháčková 2016; Šedivá 2016; 

Kajfoszová 2016). 

 

Jedinou nevýhodu všichni tři specialisté na komunikaci v oblasti digitálních médií spatřují 

právě v esenci sociálních sítí a internetu obecně, což je otevřenost, oboustranná komunikace a 

participace. Ač firmy těchto atributů hojně využívají ku svému prospěchu, jsou pro ně 

potenciálně nebezpečné a je nutné, aby s tímto aspektem digitálních médií uměly dobře 

pracovat. Na internetu (resp. sociálních sítích) se velmi rychle šíří negativní zprávy, které se 

navíc nedají jen tak lehce vymazat, a tak se tento prostor stává neřiditelným. Tím spíše musí 

firmy rychle reagovat, poskytovat kvalitní nabídku služeb a produktů a kvalitní péči o 

zákazníky. O to se všichni operátoři snaží. Přece jen přednosti digitálních médií převažují nad 

jejich slabinami, a proto je všechny tři firmy přirozeně používají na denní bázi. Uvědomují si, 

že jsou to vynikající nástroje nejen pro propagaci svých výrobků a služeb a zvýšení tržeb, ale i 

pro budování povědomí o značce, získávání nových zákazníků, udržování stávajících 

zákazníků, zákaznickou podporu a neméně důležité získávání zpětné vazby v komunikaci se 

zákazníky (Kemrová 2016; Barták 2016; Pecháčková 2016; Šedivá 2016; Kajfoszová 2016). 

 

Využívané kanály digitálních médií 

 

3.4.1.1 Webové stránky 

 

Webové stránky jsou pro zkoumané firmy základním a nejdůležitějším komunikačním 

nástrojem digitálního marketingu. Není to primárně platforma pro přímou komunikaci se 

zákazníky, jejich účelem je především prezentovat firmu, její produkty a služby a poskytnout 

návštěvníkům všechny důležité informace (Barták 2016; Kemrová 2016; Pecháčková 2016). 

Ostatní nástroje digitálního marketingu slouží k přilákání potenciálních zákazníků právě na 

web firmy, plní tedy roli jakéhosi zprostředkovatele, zatímco vlastní webové stránky jsou 

jakýmsi domovem firmy a mají zásadní roli. Všechny tři firmy si zakládají na kvalitní webové 

prezentaci a o jejich stránky se starají speciální týmy.  

 

Základní kritéria, která určují kvalitu webových stránek, jsou především: hodnotný obsah, 

použitelnost, grafické provedení, uspořádání a přístupnost (Plotěný 2005). Je v zájmu firem, 
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aby se dal web snadno používat.  Hodnotným obsahem mám na mysli charakter informací, 

které je možné na webu dohledat a jejich relevance, a to jak z hlediska firmy, tak ze strany 

cílové skupiny. Zákazníci musí najít to, co hledají. Obsah by proto měl být srozumitelný a 

zajímavý.  Všechny tři firmy poskytují aktuální a vyčerpávající informace o firmě samotné a 

její kompletní nabídce, avšak snaží se své informace podat jasně, stručně a přehledně. 

Využívají běžný jazyk, společnosti T-Mobile a Vodafone často také hovorový, čímž se snaží 

svým zákazníkům přiblížit. Aby byly webové stránky poutavé, zahrnují všechny tři grafické a 

interaktivní prvky jako obrázky, videa, nadpisy, odkazy a výzvy k akci, které návštěvníkům 

řeknou, jaké další kroky se od nich očekávají. Tyto prvky přispívají i interaktivitě a nejhojněji 

jich využívá společnost Vodafone. 

 

Obrázek č. 1: Ukázka přímých výzev k akci 

       

Zdroj: Vodafone (2016); O2 (2016) 

 

Stránky všech tří operátorů lze také považovat za použitelné, umožňují návštěvníkům 

snadnou navigaci a orientaci. Hlavní stránka firmám slouží jako výkladní skříň v obchodě a 

návštěvníci mohou okamžitě najít požadované informace.  Nejintuitivnější a z mého pohledu 

nejpřehlednější je stránka společnosti Vodafone, kde návštěvník nemusí na jednotlivé lišty ani 

klikat a podnabídka se mu automaticky rozbalí jen při pouhém přiblížení kurzoru. Stránka je 

vysoce interaktivní. Tento poznatek podporuje i fakt, že v roce 2015 vyhrála společnost 

Vodafone první místo v soutěži WebTop100
37

 za nejlepší firemní web. Stránky zbylých dvou 

společností jsou také plně funkční, ale ve srovnání se společností Vodafone jsou méně 

interaktivní a dynamické. 

 

Navigaci a přehlednost stránky usnadňuje i konzistentní uspořádání a grafické provedení 

webové stránky. Na všech třech webech se odráží identita dané společnosti a všem třem 

                                                 
37

 Soutěž o nejlepší firemní prezentaci WebTop100 je projekt, který vzájemně srovnává kvalitu webů předních 

českých firem. 
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dominuje vizuální obsah. Je také nutné zmínit, že všichni tři operátoři se snaží o maximální 

přístupnost svých webových stránek a to i pro uživatele mobilních zařízení. 

 

Mikrostránky 

Kromě standardních webových stránek, jejichž hlavním účelem je informovat ty návštěvníky, 

kteří o informace projevili zájem z vlastní iniciativy, si firmy pravidelně zřizují ještě tzv. 

microsites, neboli marketingové webové stránky. Zatímco první zmiňované poskytují 

návštěvníkům kompletní informace o firmě, její historii, činnosti, nabízených produktech a 

službách, místě působení, kontaktech aj. a slouží primárně ke komunikaci identity společnosti, 

poskytování informací o produktech a službách společnosti a jejich propagaci, vytváření 

image firmy a budování dobrých vztahů se zákazníky, kterouž funkci všechny tři oficiální 

firemní webové stránky plní, marketingové webové stránky mají přimět potenciálního 

zákazníka k akci (Kotler a kol. 2007). V tomto případě komunikaci iniciují samotné firmy. 

Mikrostránky jsou určeny k propagaci aktuální kampaně a nabídky. Graficky jsou sladěny 

s oficiální stránkou společností, aby si je zákazník spojil (Barták 2016; Kemrová 2016). 

  Ve zvoleném období si všechny tři firmy zřídily mikrostránky, které podporují 

vánoční kampaně. Společnost T-Mobile spustila kampaň s názvem „Nabité Vánoce“ a zřídila 

k tomu stejnojmennou mikrostránku, která jí slouží k propagaci speciálních vánočních 

nabídek v podobě dvou telefonů za cenu jednoho, přenosné nabíječky jako dárek a rozšířené 

nabídky programů pro uživatele T-Mobile TV. Mikrostránky jsou propagovány na dalších 

komunikačních kanálech, lze na ně jednoduše přejít z oficiální webové stránky, upozorňují na 

ně firemní stránky na sociálních sítích, televize, billboardy atd. 

 

Obrázek č.2: Mikrostránky společnosti T-Mobile 

 

Zdroj: T-Mobile (2016) 
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Ve stejném duchu jako oficiální stránky se nesou i marketingové webové stránky společnosti 

Vodafone, jež nesou prostý název „Vánoce“. Této stránce dominuje heslo „Rozdávejte s námi 

radost“, které koresponduje s ideou kampaně, jež se zaměřuje na radost z darování. Skrze tyto 

mikrostránky mohou zákazníci společnosti Vodafone darovat produkt v podobě dat zdravotně 

postiženým lidem.  Kromě toho společnost komunikuje speciální vánoční nabídku vybraných 

telefonů.  

 

Obrázek č.3: Mikrostránky společnosti Vodafone 

 

Zdroj: Vodafone (2016) 

 

Také společnost O2 zvolila pro svoji kampaň, stejně jako pro mikrostránky, pragmatický 

název „Vánoce“. Stránka zdůrazňuje primárně speciální vánoční nabídku – 30 GM mobilních 

dat, neomezené volání zdarma, nejrychlejší dostupné připojení a navýšení programů v O2 TV 

a společnost zde poprvé představuje také novou vizuální identitu Chytré sítě, kterou bude O2 

rozvíjet v budoucnu. Je důležité dodat, že zatímco ostatní dvě firmy používají pro komunikaci 

vánoční kampaně i domovskou stránku svých oficiálních webových stránek, společnost O2 

k tomuto účelu využívá primárně mikrostránky a na své domovské stránce často propaguje i 

produkty, které nejsou součástí vánoční kampaně. Cílí tak například na sektor byznysu. 

 

 

 

 

Obrázek č.4: Mikrostránky společnosti O2 



83 

 

 

Zdroj: O2 (2016) 

 

E-shop 

Součástí webů všech tří společností je i e-shop, neboli katalog produktů, které je možné 

zakoupit. Cílem e-shopů je především zvýšení prodeje, je proto důležité přivést na něj 

zákazníka, získat jeho loajalitu a jeho prostřednictvím získat zákazníky nové (Kemrová 2016). 

K samotnému přílivu potenciálních zákazníků do e-shopů firmy využívají různých 

marketingových nástrojů - od SEO, přes PPC reklamu, e-mail marketing a sociální sítě 

(Barták 2016). Aby se zákazníci v e-shopu chtěli zdržet, případně nakoupit, je základem 

jednoduchá grafika a intuitivní a responzivní design. E-shopy všech tří společností tuto 

podmínku plní, korespondují s grafickým rozhraním webové stránky. Protože si v e-shopu 

zákazníci nemohou věci prohlédnout a vyzkoušet tak, jako v kamenném obchodě, snaží se 

všechny tři firmy poskytnout zákazníkům kvalitní a vyčerpávající informace o produktu, 

včetně obrazového materiálu ve vysoké kvalitě. Aby se zákazníci vraceli, nabízí firmy svým 

zákazníkům prostřednictvím e-shopu nějakou přidanou hodnotu. Může to být sleva, dárek 

zdarma, recenze uživatelů, určitá platební metoda, či například dobrá a rychlá komunikace a 

nadstandardní informace. 
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Obrázek č.5: Ukázka nadstandardních služeb, jež operátoři svým zákazníkům na e-

shopech poskytují 

  

Zdroj: Vodafone (2016); O2 (2016) 

 

Unikátní obsah nabízí především e-shop společnosti O2. Nabízí nejvíce obrazového 

materiálu, stejně jako velmi detailní popis, který je po všech stránkách na vysoké úrovni. 

Společnost Vodafone nabízí například uživatelské hodnocení produktu a interaktivní návod. 

Společnost T-Mobile k nákupu zase nabízí 1GB dat navíc, doručení produktu zdarma a 30 

denní záruku spokojenosti. Všechny společnosti poskytují také zákaznickou a technickou 

podporu, pomoc s výběrem a prodejem a vybízí k nákupu příslušenství či nabízí podobné 

produkty, které je možné s vybraným produktem porovnat. 

 

Obrázek č. 6:  Stejný produkt v e-shopech společností O2, T-Mobile a Vodafone 
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Zdroj: O2 (2016); T-Mobile (2016); Vodafone (2016) 

 

Webové aplikace 

Na webových stránkách jak společnosti T-Mobile, tak společností Vodafone a O2 se můžeme 

setkat s vestavěnými webovými aplikacemi. Jde o tzv. samoobsluhy, které nesou příznačné 

názvy Můj T-Mobile, Můj Vodafone a Moje O2. V současnosti existují i jako mobilní 

aplikace a zákazníci tak mohou spravovat svoje účty odkudkoli. Primárním cílem aplikací je 

ušetřit čas, prostředky a práci firmě a přinést pohodlí zákazníkům. Slouží firmám tedy 

k zákaznické péči (Barták 2016). Poskytují zákazníkům podrobné a přehledné údaje o 

zákaznickém účtu a umožňují jim řešit všechny požadavky, které by jinak museli řešit 

v prodejnách či na zákaznických linkách. Je možné aktivovat si určité služby, zaplatit si své 

účty, podepisovat zákaznické smlouvy, sledovat čerpání dat, sbírat věrnostní body, čerpat 

výhody a mnoho dalšího. Ovládání těchto aplikací je velice intuitivní a srozumitelné, navíc je 

zákazníkům neustále po ruce nápověda. Přes počáteční odchylky fungují v současnosti 

aplikace všech tří firem na stejné bázi a nabízejí srovnatelné služby.  

 

Diskusní fóra 

Pro zákaznickou péči využívají mimo standardní kanály všichni tři operátoři také vlastních i 

externích diskusních fór. T-Mobile má na webových stránkách vlastní záložku Diskusní 

fórum, O2 má taktéž integrované O2 Fórum a Vodafone má separátní webovou stránku 

Techforum.cz. Tato fóra fungují jako plnohodnotné komunikační kanály, zákazníci sem 

pokládají dotazy, na které jednotlivé firmy odpovídají, protože se snaží zákazníkům 

poskytovat tu nejlepší zákaznickou péči. Všechny tři společnosti mají také databázi často 

kladených dotazů na svých webových stránkách. Zákazníci využívají diskusní fóra nejen pro 

pokládání otázek, ale i pro vlastní názory a diskuse o společnostech, jejich produktech a 

službách. I to je pro firmy velmi důležitým nástrojem, sledují reakce, názory, přání či 
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stížnosti, měří si sentiment
38

 těchto diskusí (i pro konkurenci), což je pro ně velmi důležitým 

ukazatelem pro to, co zákazníci oceňují a co by naopak mohli zlepšit. Diskusní fóra jsou tedy 

nástrojem pro zákaznickou podporu, získávání zpětné vazby v komunikaci se zákazníky a 

udržování stávajících zákazníků v rámci zlepšování svých služeb (Pecháčková 2016; 

Kemrová 2016, Barták 2016). 

 

Firemní periodikum 

Společnosti Vodafone a O2 promlouvají ke svým zákazníkům také prostřednictvím online 

magazínu (v případě společnosti Vodafone) a blogu (v případě společnosti O2), pro které mají 

zřízené samostatné webové stránky. Společnost T-Mobile vede pouze tištěný magazín. Každá 

ze společností v těchto periodikách komunikuje něco jiného a slouží jí k jiným účelům.  

 Lifestylový online magazín Čilichili, který spadá pod společnost Vodafone, existuje už 

od roku 2008. Časopis sám sebe definuje jako „porci pěkně ostrého čtení“ a v České republice 

se jedná o poměrně ojedinělý koncept. Na první pohled nejde o firemní časopis určený 

zákazníkům s cílem prodat. Časopis příslušnost ke společnosti Vodafone nezastírá, ale jeho 

obsah primárně nijak nesouvisí s operátorem ani s telekomunikačním trhem obecně. Podle 

slov Michaela Bartáka (2016) neviděl Vodafone žádný potenciál v reklamních letácích, jež 

byly zákazníkům k dispozici na prodejnách. Lidé (především mladí) o ně nejevili velký 

zájem. Firma se proto rozhodla produkovat médium, prostřednictvím něhož bude schopna 

doručit informace k zákazníkům zábavnou formou, a to i přes to, že obsah je vzdálen 

vlastnímu předmětu podnikání. Je však blízký cílové skupině, a to natolik, že web vykazuje 

návštěvnost přes 800 000 unikátních uživatelů měsíčně. Časopis cílí primárně na mladší 

cílovou skupinu. Zákazníci se na web vrací opakovaně, což znamená, že časopis dokáže 

zaujmout a vybudoval si mezi cílovou skupinu silnou základnu. Vodafone na webu používá 

velmi neformální jazyk, který se liší od jazyka použitého na oficiálním webu. Používá mnoho 

obrazových prvků, vtipné, satirické a často mystifikující zprávy. Portál také plně využívá 

napojení na sociální sítě. V roce 2016 vyhrál magazín Čilichili první cenu za nejlepší B2C 

časopis v soutěži Zlatá středník, která každoročně hodnotí nejlepší firemní periodická i 

neperiodická média. Firma tento komunikační kanál používá primárně k budování vztahů 

s veřejností a zvýšení povědomí o značce, propagace svých produktů je až druhořadá (Barták 

2016).  

                                                 
38

 čili to, zdali je zpráva s pozitivním, neutrálním nebo negativním vyzněním 
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  Firma O2 odstartovala v roce 2013 firemní blog nazvaný Modrý blog. Oproti 

Vodafonu se společnost O2 vydala konzervativní cestou. Blog koresponduje s oficiálními 

webovými stránkami firmy i celkovou firemní filosofií. Přináší informace ze společnosti O2 i 

novinky ze světa technologií. Doplňuje tiskové zprávy o další informace a slouží k publikaci 

článků či statistik, které už jsou pro sociální sítě moc rozsáhlé. Blog pravidelně přináší i 

recenze nejnovějších telefonů či typy na užitečné mobilní aplikace. Takto blog společnosti 

slouží primárně k PR (Pecháčková 2016). 

  Společnost T-Mobile přináší interní i externí magazín, ale pouze v tištěné verzi. 

V podstatě se jedná o propagační katalogy, které jsou doplněny o novinky z oblasti 

telekomunikací a technologií a tipy z managementu a komunikace. Cílí na B2B sektor. T-

Mobile se plně spoléhá na jiné komunikační kanály a neplánuje se věnovat publikování 

článků na firemním blogu či magazínu (Kemrová 2016). 

 

Odkazy na další komunikační kanály 

Webové stránky u všech tří společností také fungují jako platforma pro jiné kanály digitálních 

médií. Jsou provázány s jednotlivými profily společností na sociálních sítích, jako je 

Facebook, Twitter, YouTube, Google+, LinkedIn a Instagram a také v případě O2 a Vodafone 

s firemními periodiky, takže sdružují všechny komunikační kanály na jednom místě. 

Odkazováním na další komunikační kanály umožňují společnosti vyšší stupeň zapojení 

zákazníků a nejen to. Je možné monitorovat, kolik uživatelů navštíví webovou stránku a 

prohlídne si nabídku, ale už není možné zjistit podrobnější údaje o těchto potenciálních 

zákaznících a jejich potřebách (Kemrová 2016). To může být důvod, proč všechny 

společnosti odkazují na své oficiální stránce na sociální média, neboť ta tato data poskytují. 

 

Obrázek č.7: Odkaz na další komunikační kanály firmy 

 

Zdroj: Vodafone (2016) 
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3.4.1.2 Přímý marketing  

 

Všechny tři studované společnosti oslovují své zákazníky skrze e-mail, stejně jako skrze 

SMS. Podle výpovědí zástupců firem sehrává rozesílání informačních bulletinů a speciálních 

nabídek touto cestou v celkovém marketingovém plánu klíčovou roli. Přímý marketing 

pomáhá společnostem udržet se v povědomí zákazníků, upevňuje jejich věrnost a podněcuje 

je k akci. Navíc je levný a umožňuje přesné cílení. Tím, že poskytuje společnostem možnost 

oslovit různé kategorie publika na základě jejich zájmů, může také velmi efektivně 

propagovat specifické produkty a služby specifické skupině zákazníků a tím zvýšit prodej 

(Šedivá 2016; Pecháčková 2016; Barták 2016; Kemrová 2016).  

 

Nejprve je nutné mít seznam kontaktů, s čímž studované společnosti nemají problém. O všech 

stávajících zákaznících informace jako e-mail či telefonní číslo jakožto telekomunikační 

operátoři mají. Dále mají všechny tři společnosti na své domovské stránce oficiálního webu 

přihlašovací formulář pro (potenciální) zákazníky a nabízí i možnost přihlášení k odběru 

novinek. Mají-li společnosti o zákaznících další informace, které získávají z jiných 

komunikačních kanálů, jako jsou sociální sítě, zaznamenávají si je do databáze a identifikují 

si tak několik cílových kategorií. Komunikaci poté přizpůsobují konkrétním zájmům svých 

zákazníků, čímž zvyšují pravděpodobnost, že si tito zákazníci e-mail přečtou a pak navštíví 

webové stránky společnosti. Všechny tři firmy využívají nástroje e-mailového marketingu, 

které umí preference jednotlivých uživatelů zaznamenávat, a proto firmy zasílají konkrétně 

zacílené e-maily a to dokonce v co nejvhodnějším čase (Kemrová 2016; Barták 2016; 

Pecháčková 2016). Nejlepší cílení jsem zaznamenala u společnosti O2, která dokonce své 

zákazníky oslovuje individuálně křestním jménem a zasílá vysoce personalizovanou nabídku. 

Obrázek č.8 představuje e-mail, který společnost zaslala uživateli, který projevuje zájem o 

sport. 

 

Firmy si uvědomují, že důležitý je i samotný formát e-mailu, neboť zákazníci dostávají denně 

mnoho e-mailů, mezi nimi mnoho spamů a tak se vůči firemní korespondenci mohou stávat 

imunními (Lowd a kol. 2005). O e-mailový marketing se ve firmě stará tým specialistů, kteří 

dohlíží na to, aby e-maily měly vhodnou formu. V první řadě e-mailová adresa jednoznačně 

identifikuje danou firmu a předmět zprávy je poutavý a jasný. Zpravidla obsahuje speciální 

zacílenou nabídku. V tomto duchu se nese i obsah zprávy. Informace jsou jasné a stručné, 

proložené grafikou a interaktivními odkazy. Na interaktivních odkazech si hodně zakládá 
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společnost Vodafone a možnost získávat informační e-maily nabízí i „nezákazníkům“, čímž 

potenciálně rozšiřuje okruh svých zákazníků. Společnost O2 zase zapojuje velmi pokročilé 

cílení i v samotné zprávě. Předmět e-mailu zaslaného společnosti O2 zní takto: „Tomáši, 

podívejte se, jaké novinky jsme pro Vás v O2 připravili.“  Zástupci společnosti O2  potvrdili, 

že považují e-mail marketing za jeden ze svých nejsilnějších komunikačních kanálů, na 

kterém hodně pracují a využívají ho pravidelně ke komunikaci svých kampaní (Kajfoszová 

2016; Šedivá 2016; Pecháčková 2016). Společnost T-Mobile posílá standardizované e-maily, 

které informují o novinkách, současných kampaních, speciálních nabídkách, výhodách a 

slevách. Splňují všechny podmínky pro kvalitní e-mail marketing, ale oproti dvěma 

zbývajícím společnostem působí e-maily méně interaktivně a poutavě.  

 

Obrázek č.8: E-mail marketing společnosti O2 

   

Zdroj:objevujte@novinky.o2.cz  

 

 

3.4.1.3 Mobilní marketing 

 

Všechny tři firmy jsou si vědomy přesunu zákazníků na mobilní zařízení, a tak se je snaží 

oslovit tam, kde se nacházejí. 

 

SMS marketing 

SMS marketing funguje na stejném principu jako e-mail marketing a slouží společnostem ke 

stejným účelům. Tuto formu přímého marketingu společnosti do své komunikační strategie 
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taktéž zapojily, a to především z důvodu osobnější komunikace se stávajícími zákazníky. 

SMS zprávy jsou totiž jedním z nejosobnějších druhů oslovení a chytré telefony navíc firmám 

nabízí řadu funkcí pro lepší cílení, jako například přesné lokalizování uživatele (Pecháčková 

2016; Barták 2016). Pouze minimum SMS zpráv lze klasifikovat jako SPAM, lidé jich obecně 

obdrží méně a většinu zpráv si příjemci také přečtou, na rozdíl od e-mailu (Tatango 2011). 

 

Obrázek č.9: SMS marketing společností T-Mobile, Vodafone a O2 

   

Zdroj: Mobilní korespondence společností T-Mobile, Vodafone a O2 (2016) 

 

Optimalizace webových stránek pro mobilní zařízení 

Protože zákazníci nyní navštěvují internet častěji v mobilních telefonech než na počítačích, 

firmám už nestačil jen fakt, že mají své oficiální webové stránky. Musely své stávající weby 

(stejně jako e-maily) upravit tak, aby byly responzivní, to znamená, že se optimálně zobrazují 

i na mobilních zařízeních. Cílem firem je takto oslovit co největší počet zákazníků na všech 

možných zařízeních. Webové stránky všech tří firem se tedy přizpůsobují rozměrům 

obrazovky mobilních telefonů či tabletů a jsou použitelné i na velmi malých obrazovkách. 

Navíc jsou velmi přehledné, navigace na stránkách je jasná a jednoduchá. V podstatě jde o 

zjednodušenou verzi hlavních webových stránek, která nabízí stejné služby a firmám tak 

slouží ke stejným účelům – poskytování informací o firmě a její nabídce.  
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Obrázek č. 10: Webové stránky optimalizované pro mobilní zařízení 

   

Zdroj: Vodafone (2016) 

 

Mobilní aplikace 

Všechny tři firmy zainvestovaly i do vývoje vlastních mobilních aplikací, respektive 

samoobsluhy.  Jejich zákazníci si aplikace mohou zdarma stáhnout prostřednictvím Google 

Play, App Store i Windows Phone Store do svých mobilních zařízení. Společnost Vodafone 

zaznamenala přes milion stažení firemní mobilní aplikace (Vodafone 2016), s tím, že 50% 

všech zákaznických požadavků je řešeno právě přes mobilní aplikaci (Barták 2016). Že se 

Vodafone na aplikaci velmi zaměřuje, dokazuje i fakt, že Aplikace Můj Vodafone se stala 

absolutním vítězem ankety Mobilní aplikace roku 2016
39

 (Barták 2016). Kromě nejvyššího 

ocenění získala aplikace také cenu v kategorii Klientský servis. Aplikace umožňuje 

spravování zákaznického účtu odkudkoli, to zahrnuje nejen přehled, ale i nastavování a 

administrativu účtu. Zákazníci mohou skrze aplikaci platit, uzavírat smlouvy, měnit tarify či 

například reklamovat zboží. Aplikace poskytuje zákazníkům informace o nabídkách a 

speciální výhody za to, že aplikaci používají (Barták 2016). Toto všechno nabízejí i aplikace 

ostatních dvou operátorů, Můj T-Mobile a Moje O2. Co nabízí aplikace Můj Vodafone navíc 

je vysoká úroveň interaktivity, například možnost přihlášení pomocí otisku prstu či chat, 

jakožto nejrychlejší prostředek, jak se spojit se zákaznickou podporou (Vodafone 2016). T-

Mobile přinesl v roce 2016 novou mobilní verzi samoobsluhy do chytrých hodinek. Ty 

zobrazují například zbývající volné jednotky a data a zasílají svým uživatelům notifikace o 

                                                 
39

 Soutěž, která hodnotí nejlepší české a slovenské  aplikace pro mobilní telefony a tablety. 
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vyúčtování apod. Společnost O2 zase neúčtuje uživatelům své mobilní aplikace data 

přenesená v rámci aplikace (T-Mobile 2016; O2 2016). 

  Jednoduše řečeno tyto aplikace poskytují specifické funkce, které webové prohlížeče 

nedokáží zajistit. Všechny služby jsou na jednom místě ve velmi jednoduchém a intuitivním 

prostředí. Aplikace spolupracují s běžnou výbavou chytrých telefonů, jako je fotoaparát nebo 

GPS. Aplikace jsou tedy pro firmy užitečné v mnoha směrech. Jednou z hlavních výhod je 

možnost posílat uživatelům oznámení i ve chvíli, kdy aplikaci zrovna nepoužívají. Navíc tato 

oznámení se objevují ve formě push notifikací
40

, a tak je pro zákazníky těžké tato oznámení 

ignorovat. Firmy zákazníky prostřednictvím těchto aplikací upozorňují na speciální nabídky a 

slevy a usnadňují jim nakupování přes mobil. Také jimi poskytují nadstandardní klientský 

servis a tím upevňují věrnost svých zákazníků (Kemrová 2016; Barták 2016; Pecháčková 

2016; Šedivá 2016). 

 

Advergaming 

Společnost O2 spustila v září tohoto roku novou speciální aplikaci zvanou Datomat. Jedná se 

o aplikaci, která v sobě spojuje hraní (tedy gaming) a reklamu (tedy advertising). Motivací 

společnosti ke spuštění takového jedinečného marketingového nástroje bylo podle zástupců 

firmy hned několik (Šedivá 2016; Kajfoszová 2016; Pecháčková 2016). Jednak touto hrou 

chtěla společnost zacílit na mladou cílovou skupinu, neboť aplikace je určena pro mladé 

uživatele do 27 let, kteří nemají vždy dostatek finančních prostředků na neomezený tarif, a 

pro které jsou mobilní data primárním produktem. A to platí i pro uživatele konkurence. 

Uživatelé, kteří si chtějí aplikaci stáhnout, se zároveň musí zaregistrovat, a tak firma získá 

nadstandardní informace o konkrétní cílové skupině, které může posléze využít pro lepší 

cílení. V neposlední řadě se takováto zábavná aplikace může kladně promítnout do 

uživatelova vztahu se značkou. Společnosti tak slouží také k budování image. 

 Aplikace Datomat funguje jednoduše. Na počátku spolupracovala společnost O2 se 

společností Coca-Cola a hráči zadávali do aplikace kódy, které našli na víčku oblíbeného 

nápoje. Za to jim byla připsána mobilní data, která mohli volně využívat. Tato metoda se 

osvědčila, proto společnost O2 začala připisovat data i za pouhou registraci do aplikace. Dále 

jsou mobilní data odměnou za různé aktivity jak v reálném, tak v digitálním světě. Uživatelé 

aplikace, která využívá GPS, mohou hledat datové brány, po jejichž nalezení jim bude opět 

připsáno určité množství mobilních dat. Datových bran je přes deset tisíc a jsou rozmístěny po 

                                                 
40

 Push notifikace je upozornění, které se náhle objeví na mobilním zařízení. 
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celé České republice. Další možností pro získání dat je například zapojení se do nějakých 

dobročinných projektů, dobrý nápad v rámci programu SmartUp, různé sportovní aktivity 

jako účast na maratonu v rámci Run Czech nebo hraní vybraných online her (Šedivá 2016; O2 

2016).  

 

 

3.4.1.4 Online inzerce 

 

Tři zkoumaní mobilní operátoři patří k největším reklamním investorům na českém trhu. Ze 

všech tří zkoumaných operátorů vložila do online inzerce v roce 2015 nejvíce firma Vodafone 

(více než 81 milionů Kč), která se umístila celkově na čtrnáctém místě v žebříčku největších 

investorů.  Společnost O2 obsadila jednadvacáté místo (60 mil. Kč) a v těsném závěsu na 

dvacátém čtvrtém místě se umístila společnost T-Mobile (55 mil. Kč) (AdMonitoring 2016).  

 

To, že se tři největší čeští operátoři umístili mezi nejlepšími investory v oblasti investic do 

internetové reklamy, vypovídá o důležitosti internetu coby média v marketingové komunikaci 

těchto společností. To ostatně potvrdili i zástupci firem. Bannerová reklama má výsadní místo 

v komunikačním mixu všech zkoumaných firem díky velké efektivitě při propagaci firemní 

nabídky. Obsahová reklama využívá velmi efektivně cílení, a tak umožňuje firmám oslovit 

relevantní publikum na celém internetu. Zkoumané firmy však využívají obsahovou reklamu i 

s cílem přivést zákazníky na své weby, navázat s nimi kontakt a získávat nové zákazníky. 

Reklamami se snaží zaujmout, proto využívají různé formáty tak, aby reklamy byly poutavé, 

upozorňují na své konkurenční výhody, vyzdvihují přednosti svých produktů a služeb 

(Kemrová 2016; Barták 2016; Pecháčková 2016).  

 

Pro firmy je velmi výhodné inzerovat na webech, které navštěvuje cílové publikum. Tak mají 

jistotu, že jejich reklamy uvidí lidé, kteří mohou mít o jejich web potenciálně zájem. Proto to 

všechny tři společnosti dělají. Jako příklad uvádím reklamu, která se zobrazuje návštěvníkům  

webové stránky MobilMania.cz, což je nejčtenější web o mobilním telefonování, mobilních 

telefonem a dalších kapesních zařízeních.  
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Obrázek č. 11: Bannerová reklama společnosti T-Mobile 

 

Zdroj: MobilMania.cz (2016) 

 

Všechny tři firmy inzerují jak na konkrétních stránkách, kdy cílí na určité skupiny uživatelů, 

tak na webech, které s jejich činností přímo nesouvisí. To ve chvíli, kdy se snaží zasáhnout co 

nejširší publikum. Vyberou si tak web, který se těší velké návštěvnosti a umístí svou reklamu 

tam. Příkladem je společnost O2, která pro svou reklamu zvolila zpravodajský server 

iDnes.cz. Na českém nejčtenějším zpravodajském webu tráví lidé každý den aktivně mnoho 

času, proto se pro umístění reklamy výborně hodí. 

 

Obrázek č. 12: Bannerová reklama společnosti O2 

 

Zdroj: iDnes.cz (2016). 

 

Velký potenciál má i zapojení optimalizace pro vyhledávače a reklamy ve vyhledávačích. 

Vyhledávače lidé požívají na denní bázi, a proto je všechny tři společnosti přirozeně využívají 

v maximální možné míře, a to především Google a Seznam.cz. Tato forma inzerce je velmi 
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efektivním marketingovým nástrojem, který umožňuje firmám cílit na zákazníky, kteří o dané 

produkty či služby už projevili zájem. Na tuto formu inzerce si společnosti najímají 

specializované agentury (Kemrová 2016; Barták 2016; Šedivá 2016).  

 

Abych si ověřila, jakým způsobem firmy pracují s optimalizací a reklamou ve vyhledávačích, 

zkusila jsem do nejpoužívanějších vyhledávačů v ČR – Google a Seznam.cz - zadat názvy 

zkoumaných firem a ve všech třech případech se firmy objevily na prvních příčkách jak 

placených, tak neplacených výsledků. Následně jsem zadala několik klíčových slov, které 

bezprostředně souvisí s aktivitami firem, jako tarif, volání a internet. Společnost Vodafone se 

ukázala být úspěšnější v používání SEO, zatímco společnosti T-Mobile a O2 sází na placenou 

reklamu, ve které propaguje nejen své webové stránky, ale i konkrétní produkty.  

 

Obrázek č. 13: Marketing ve vyhledávači Seznam.cz společnosti T-Mobile 

 

Zdroj: Seznam.cz (2016) 

 

 

3.4.1.5 Marketing na sociálních médiích 

 

Sociální média se stala nedílnou součástí života lidí, a tak představují efektivní nástroj pro 

firmy. Všechny tři firmy jsou velmi aktivní hned na několik sociálních sítích. Mezi 

nejdůležitější patří Facebook, Twitter, Instagram a YouTube.  Tyto platformy používají firmy 

primárně ve snaze být blíže svým zákazníkům. Firmy jejich prostřednictvím budují povědomí 

o značce tím, že se svými (potenciálními) zákazníky komunikují, sdílejí obsah a vedou dialog. 



96 

 

Budují také vztah se svými stávajícími zákazníky a získávají si jejich důvěru. Sociální média 

jim slouží jako nástroj pro oslovování dalších uživatelů a rozšiřování svého vlivu a především 

jim pomáhají porozumět svým zákazníkům. Také zákaznický servis patří na první příčky mezi 

důvody, proč být účasten v sociálních médiích. V neposlední řadě jsou sociální média i 

výkonnostním kanálem, jehož prostřednictvím se firmy snaží navýšit prodej na webových 

stránkách (Kemrová 2016; Barták 2016; Pecháčková 2016; Šedivá 2016; Kajfoszová 2016). 

 

Facebook 

Jakožto největší a nejrozšířenější sociální síť v České republice hraje Facebook pro všechny 

tři firmy důležitou roli. To ostatně dokazují i čísla, dnes počet jejich Facebookových fanoušků 

dosahuje statisíců.
41

 Zástupci všech tří firem potvrdili, že v rámci sociálních médií je pro ně 

Facebook nejpopulárnějším způsobem pro udržování obousměrné komunikace s 

(potenciálními) zákazníky. Obousměrná komunikace se také zdá být primární funkcí všech tří 

firemních Facebookových stránek, a všechny tři firmy si tedy uvědomují, že při marketingu 

na sociálních sítích je komunikace klíčová. Facebook jim tedy pomáhá budovat vztah se 

zákazníky prostřednictvím dialogu (Šedivá 2016; Barták 2016; Kemrová 2016). 

  Facebookové stránky společností jsou využívány na několika úrovních. V první řadě 

slouží jako nástroj pro PR, informují o současných kampaních a akcích, které operátoři 

pořádají, vyjadřují se k aktuálnímu dění, přidávají vtipné fotografie, videa týkající se 

hardwarových novinek či informují o zajímavých technologických novinkách vztahujících se 

k mobilnímu trhu. Jako takový jim Facebook slouží k budování povědomí o značce a 

budování a navazování nových vztahů se zákazníky (Šedivá 2016).  

  Facebook je pro firmy také velmi silným a efektivním kanálem zákaznické péče.  

Zástupci společností se svěřili, že sami uživatelé volí Facebook jakožto primární komunikační 

kanál, kde pokládají dotazy přímo na stránky firmy (Barták 2016; Kemrová 2016, Šedivá 

2016). Tým zodpovědný za péči o zákazníky online vyhodnotí situaci a vždy nějakým 

způsobem reaguje. Zákazníkům se dostane odpovědi přímo na Facebook pod položený dotaz, 

nebo mohou být zároveň kontaktováni prostřednictvím Facebookových zpráv či dokonce 

telefonicky. Tato forma komunikace je velmi osobní, neboť obě strany vědí, s kým 

komunikují a pracovníci společností se svým zákazníkům intenzivně věnují. Všechny tři 

firmy reagují velmi pohotově a žádné příspěvky, ani ty negativní, ze svých stránek nemažou. 

Míra odezvy je stoprocentní u společnosti T-Mobile, 98% u společnosti Vodafone a 96% u 

                                                 
41

 Ke dni 9.12. měla společnost T-Mobile 201 455 fanoušků, společnost Vodafone 193 639 a společnost 

O2 210 771 (Facebook 2016). 



97 

 

společnosti O2 (Facebook 2016). Právě komunikace se zákazníky nebo návštěvníky je jednou 

z nejdůležitějších funkcí a zároveň důvodem, proč všechny tři firmy využívají firemních 

Facebookových stránek (Šedivá 2016; Kajfoszová 2016, Kemrová 2016).  

  V neposlední řadě slouží Facebook pro všechny tři společnosti také jako čistě 

marketingový nástroj, kde komunikují aktuální nabídku produktů a služeb, sdílí speciální 

promo akce, pořádají soutěže o telefony a jiné produkty (Barták 2016; Šedivá 2016; Kemrová 

2016). To dělají jak formou neplacených příspěvků, tak formou bannerové reklamy a tzv. 

sponzorovaných příspěvků. Zde se snaží propagací svých produktů a služeb dosáhnout 

zvýšení prodeje a také získat akvizičně nové zákazníky. Mezi neplacené prostředky propagace 

lze zařadit především samotné profilové stránky společností. Ty společnostem slouží jako 

plnohodnotný a kvalitní doplněk oficiálních webových stránek, nehledě na to, že finanční 

náklady jsou oproti webovým stránkám o mnoho menší (Kemrová 2016). Tyto profily se 

oproti webovým stránkám vyznačují menší mírou formálnosti z důvodu cílení na mladší 

publikum (Šedivá 2016). Firmy se zde primárně snaží vést se svými zákazníky aktivní dialog. 

Všechny zkoumané společnosti přidávají tematický obsah průměrně sedmkrát týdně a 

mezitím interakci iniciují sami uživatelé. Žádná ze společností nesdílí prostý text, vždy připojí 

profesionální fotografie, videa, odkazy či využije jiných nástrojů, které Facebook nabízí. 

Snaží se tak poskytovat informace a propagovat své služby zábavnou a atraktivní formou. 

Firmy se tedy řídí zásadou vytvářet takové příspěvky, které donutí fanoušky k interakci. Také 

vizuálně atraktivní obsah, vtipný obsah a obsah vyvolávající nějaké emoce má větší potenciál 

pro virální šíření (Jenkins a kol. 2013). Tímto se firmy pokoušejí rozšiřovat základnu 

firemních fanoušků (Kajfoszová 2016).  

  Na poli virálního marketingu prostřednictvím Facebooku si nejlépe vede společnost 

Vodafone, která kromě oficiální Facebookové stránky spravuje i Facebookovou stránku svého 

magazínu Čilichili. Jak jsem při svém výzkumu zjistila, fanoušci nejsou tolik ochotní sdílet 

propagační příspěvky firem, pokud nepřináší nějakou přidanou hodnotu, jako zábavu či 

velkou výhodu.  Facebooková stránka magazínu Čilichili sdílí jednak obsah online magazínu, 

a také vtipné slogany, které se velmi osvědčily, a v posledních letech sdílení tohoto obsahu 

prudce vzrostlo. Nedostatek však spatřuji v tom, že lidé si často nejsou vědomi toho, že tento 

magazín spadá pod značku Vodafone, což by mělo být primárním cílem.  
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Obrázek č. 14: Ukázka virálního marketingu společnosti Vodafone 

 

Zdroj: Facebook (2016) 

 

Vedle neplacené propagace využívají všechny tři společnosti Facebook také k umísťování 

placených reklamních sdělení. Tato reklama je i podle zástupců vybraných firem velmi 

efektivní, neboť Facebook o svých uživatelích shromažďuje velké množství údajů, které 

společnostem zajišťují přesné zacílení (Kemrová 2016). Jednou ze dvou forem reklamy na 

Facebooku, kterou společnosti využívají, je bannerová reklama. Jedná se o běžný formát – 

inzerát s obrázkem, který se zobrazuje uživatelům na základě sociodemografických údajů. Při 

svém výzkumu jsem se s takovou formou reklamy setkala, ale pouze zřídka. Jednalo se navíc 

o vedlejší produkty, jako jsou předplacené karty virtuálních mobilních operátorů, kteří spadají 

pod jednotlivé firmy anebo reklamu na firemní magazín Čilichili.  
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Obrázek č. 15: Bannerová reklama společnosti T-Mobile na Facebooku 

 

Zdroj: Facebook (2016) 

 

Jak už jsem ve své práci zmínila, není tato reklama obecně v prostředí Facebooku uživateli 

vnímána pozitivně a navíc může být uživateli snadno odmítnuta, proto se všechny tři 

společnosti soustředí na druhou formu reklamy, což jsou tzv. sponzorované příspěvky. Jedná 

se v podstatě o „word-of-mouth“ techniku. Jak jsem si ověřila i při svém výzkumu, reklamní 

příspěvky se zobrazují v závislosti na interakci uživatele s danou firemní stránkou. Na 

Facebookových stránkách zkoumaných firem jsem strávila mnoho času, a proto se mi 

sponzorované příspěvky začaly objevovat pravidelně několikrát za den. Stejně tak se 

sponzorované příspěvky ukazují lidem, kteří jsou fanoušky daných stránek, okomentovali 

nějaký příspěvek, ohodnotili fotografii atp. Tyto reklamy jsou obzvlášť účinné, protože se 

zobrazují v hlavním proudu příspěvků na hlavní stránce mezi ostatními příspěvky přátel toho 

daného uživatele. Reklama navíc není rušivá, kombinuje text s obrázkem a představuje tak 

produkt či službu dané společnosti relevantnímu publiku.  

  Prostřednictvím sponzorovaných příspěvků všechny tři studované firmy na Facebooku 

zpravidla propagují konkrétní produkt či celou kampaň. Společnost Vodafone však zapojuje i 

velmi interaktivní příspěvky, jak ukazuje obrázek č.16, kterýž typ propagace jsem 

nezaznamenala ani u jedné ze zbylých firem. A společnost O2 na druhou stranu často sdílí 

příspěvek, kterým se nesnaží nic explicitně prodat, pouze se snaží navázat komunikaci a 

propagovat svoji značku jako takovou. 
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Obrázek č. 16: Sponzorovaný příspěvek společnosti Vodafone 

 

Zdroj: Facebook (2016) 

 

Všechny tři společnosti na svých Facebookových stránkách také odkazují na jiné kanály 

digitálních médií. Nejčastěji samozřejmě na své webové stránky, kde se mohou lidé dozvědět 

více o nabízených produktech a službách. Kliknutím na jednotlivá videa jsou uživatelé 

přesměrováni na firemní kanál na YouTube a stejně tak je Facebook propojen 

s Instagramovými účty společností.  Tím, jaké funkce firmám Facebook plní a jak je 

všestranný, je tento kanál pro firmy také nepostradatelný a obsah je často také velmi unikátní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Obrázek č. 17: Sponzorovaný příspěvek společnosti T-Mobile; propagace Vánoční 

nabídky 

 

Zdroj: Facebook (2016) 

 

Twitter 

Mikroblogovací systém Twitter se vyznačuje stručností a aktuálností. Právě tyto dvě 

charakteristiky ho odlišují od jiných sociálních sítí a jsou jeho devizami. Krátké Tweety budí 

zvědavost a generují další otázky, navíc jsou přehledné, tedy udržují zájem uživatele (Jenkins 

a kol. 2013). Nabízí se otázka, do jaké míry je takový komunikační kanál využitelný pro 

telekomunikačního operátora, pro kterého časové hledisko není tím nejzásadnějším faktorem, 

navíc v prostředí, kde se Twitter netěší takové oblibě, jako v jiných zemích světa. Přesto 

všechny tři firmy integrovaly tuto sociální síť do své komunikační strategie. Nejprve tak 

učinila společnost Vodafone v dubnu 2009, následovala ji společnost O2 později téhož roku a 

společnost T-Mobile se rozhodla připojit až s tříletým zpožděním. Michael Barták  (2016) ze 

společnosti Vodafone prozradil, že v roce 2009 si společnost nebyla jistá, zdali se jim podaří 

Twitter využít ke svému prospěchu, ale protože se společnost profilovala jako inovativní 

značka, rozhodli se uzavřít partnerství s Lupa.cz
42

 a postupem času získali své vlastní 

fanoušky. V současnosti má Twitterový účet společnosti Vodafone přes 40 tisíc následovatelů 

a zdaleka převyšuje své konkurenty, společnost O2, která má 10 tisíc fanoušků a společnost 

                                                 
42

 Lupa.cz je internetový magazín, který se zabývá novinkami ze světa internetu a nových technologií. 
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T-Mobile se 6 tisíci fanoušky. To z Vodafonu dělá také nejsledovanější značku v České 

republice na sociální síti Twitter. 

  I komunikace firem na Twitteru probíhá na několika úrovních. V první řadě na 

Twitteru neexistuje nic jako reklama, tak jako u ostatních sociálních sítí. Pro propagaci 

značky, produktů a služeb je nutné dát lidem důvod firemní účet sledovat. Proto se firmy 

snaží přimět své fanoušky číst to, co píší a reagovat. Jednak přidávají příspěvky, které mají za 

cíl propagovat konkrétní kampaně, produkty a služby s poutavými a tematickými fotkami a 

videi, ke kterým pojí odkaz na své oficiální webové stránky. Takové příspěvky mají logicky 

zvýšit návštěvnost oficiálních stránek a následně prodej. Firmy ale také publikují fotky z akcí, 

které firma pořádala, pozvánky na akce, které bude pořádat, novinky a zajímavosti týkající se 

samotné firmy a novinky ze světa telekomunikací obecně, technologií, internetu, mobilních 

aplikací atp. Twitter tak pro společnosti funguje jako nástroj pro PR. Firmy nejen, že budují 

vztahy se zákazníky, ale cílí také na odbornou veřejnost, profesionály z oboru, novináře a jiné 

opinion makery
43.

 (Barták 2016; Kemrová 2016; Šedivá 2016). 

  Dalo by se říci, že jako reklama, či prostě jako nástroj pro propagaci konkrétní služby, 

produktu či promo akce slouží tzv. připnutý Tweet. Tuto funkci zřídil Twitter v roce 2014. 

Znamená to, že vybraná společnost si může zvolit jeden příspěvek, který může „připnout“ na 

horní prémiové pozici svého profilu. Takový příspěvek vydrží ve stejné pozici, dokud se ho 

sama firma nerozhodne změnit a je to to, co uživatel vidí první, vstoupí-li na Twitterový účet 

firmy. Přestože se připnutý Tweet jeví jako dobrý propagační nástroj, tuto funkci prozatím 

využívá pouze společnost Vodafone.  
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 Aktivní a informovaní jedinci, kteří názorově ovlivňují ostatní. 
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Obrázek č. 18: Připnutý Tweet na hlavní stránce Twitterového účtu společnosti Vodafone 

 

Zdroj: Twitter (2016) 

 

Twitter slouží společnostem ve velké míře pro zákaznický servis. Dříve se vedle vlastních 

příspěvků společností objevovaly také četné dotazy ze strany uživatelů, kteří si žádali pomoc 

při řešení problémů se službami či technikou. Firmy si tohoto trendu všimly a rozhodly se 

zřídit vlastní kanál, který zastupuje zákaznickou linku. Společnost Vodafone zřídila v dubnu 

roku 2011 druhý firemní účet s názvem Vodafone Péče, společnost O2 o chvíli později účet 

O2 Guru CZ a v roce 2012 se připojila i společnost T-Mobile s účtem T-Mobile Podpora 

(Barták 2016; Šedivá 2016; Kemrová 2016). 

  Z mého výzkumu vyplývá, že nejlépe si na Twitteru vede společnost Vodafone. Daří 

se jí uživatele zaujmout, což dokazuje počet aktivních následovatelů. Důvodem může být, že 

firma nepíše jen o svém podnikání, ale i o zajímavých věcech z oboru. Snaží se se svými 

sledovateli opravdu oboustranně komunikovat a zapojovat je tím, že se jich ptá na jejich názor 

a vystupuje jako osoba, nejen jako obchodní značka. O kvalitní obsah se však v různé míře 

snaží i další dvě společnosti. Společnosti Vodafone a O2 také přispívají pravidelně, přibližně 
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třikrát až čtyřikrát týdně a jejich příspěvky jsou aktuální. Oproti tomu společnost T-Mobile 

přispívá v průměru jednou týdně. Pravidelné čtenáře si získají jen pravidelné zprávy, to může 

být mimo jiné důvodem, proč má společnost T-Mobile nejméně fanoušků. Získat fanoušky lze 

ale i jinak, například tím, že firma sleduje účet někoho jiného, a tak vznikne možnost 

zpětného odkazu. To rychle pochopily společnosti Vodafone a O2, které sledují řádově tisíce 

jiných účtů, zatímco společnost T-Mobile sleduje účtů 60. Z hlediska budování značky se zdá 

současná komunikace společnosti T-Mobile neefektivní a nevyužívá plný potenciál 

zákaznické základny, kterou si společnost dokázala vybudovat. Martina Kemrová (2016) ze 

společnosti T-Mobile potvrdila, že v komunikaci firmy je Twitter pouze minoritním kanálem, 

který zpravidla zrcadlí sdělení, jež se objevují na firemní stránce Facebooku a vzhledem 

k nízké popularitě napříč českou společností pro ně není tento kanál v současnosti nosný. 

  Obrázky 21, 22 a 23 demonstrují unikátní typ obsahu na Twiterrovém účtu společnosti 

O2, která se často stává partnerem různých akcí. V tomto případě je vidět, že společnost tuto 

sociální síť využívá ke zvýšení zájmu o blížící se akci, kterou firma buď sama pořádá, nebo se 

na ní jiným způsobem podílí. Takový typ obsahu pak firma publikuje častěji a používá 

hashtagy, tweety jiných uživatelů či odkazy vně sociální síť Twitter, aby se akce (potažmo 

značka) dostaly do povědomí většího počtu lidí. Naposledy byla společnost O2 

technologickým partnerem akce SIGNAL Festival 2016, tuto akci zároveň propagoval skrze 

soukromý Twitterový účet generální ředitel společnosti Tomáš Budník, který často vystupuje 

jako ambasador značky a společnost připojila také odkaz na firemní Modrý blog.  
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Obrázky č. 19, 20, 21: Ukázka toho, jak se společnost O2 snaží prostřednictvím Twitteru 

budovat povědomí o značce a vztahy se svými zákazníky 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Twitter (2016) 
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Instagram 

Další z kanálů, které všechny tři společnosti ke své komunikaci hojně využívají, je Instagram. 

Vodafone opět spustil firemní Instagramový účet ze všech tří zkoumaných společností jako 

první, a tak se také těší největší přízni fanoušků – má jich přes 10 tisíc, zatímco společnost O2 

6,5 tisíce a společnost T-Mobile 3,5 tisíce. Při rozhovorech se všichni zástupci značek shodli, 

že Instagram je pro ně primárně nástrojem pro budování image a povědomí o značce. Snaží se 

tedy publikovat vizuálně příjemný obsah, aby ho lidé rádi sledovali (Kemrová 2016; Barták 

2016; Šedivá 2016). Tento obsah je unikátní a často se nevyskytuje na jiných komunikačních 

kanálech. O fotografie a videa se starají profesionální fotografové, které společnosti 

zaměstnávají.  

  Fotografie a videa na Instagramu mohou firmy využívat k propagaci svých kampaní, 

aktuální nabídky produktů a služeb a při upozorňování na slevy a promo akce. Tuto formu 

obsahu často upřednostňuje společnost T-Mobile. Někdy firma explicitně vystaví produkt, 

který komunikuje a někdy upřednostní vizuální obsah a nabídku vloží do komentáře či 

hashtagu, spolu s výzvou k akci. Takto firma své fanoušky informuje o své nabídce 

jednoduchou a konkrétní cestou, aniž by měli tito potenciální zákazníci pocit, že jsou do 

nákupu tlačeni.  

 

Obrázek č. 22: Propagace vánoční nabídky na Instagramu společnosti T-Mobile 

 

Zdroj: Instagram (2016) 



107 

 

Společnost O2 spravuje na Instagramu dva účty, O2 CZ a O2 Extra výhody, na kterých sdílí 

rozdílný obsah. Zatímco druhý zmiňovaný účet je používán výhradně k propagaci, a to nejen 

svých produktů, ale také k propagaci produktů svých obchodních partnerů, na hlavním 

Instagramovém účtu společnosti O2 se můžeme nezřídka setkat s příspěvky, které se 

explicitně nesnaží nic propagovat, nýbrž upřednostňují vizuální obsah. Firma vystupuje jako 

jakýkoli jiný uživatel Instagramu, komunikuje jako osoba a implicitně propaguje značku jako 

takovou. Takto slouží Instagram společnosti O2 jako propagační nástroj i jako nástroj pro 

budování vztahů se svými zákazníky.  

 

Obrázek č. 23: Ukázka propagace společností Vodafone a O2 na Instagramu 

  

Zdroj: Instagram (2016) 
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Obrázek č. 24: Ukázka affiliate marketingu společnosti O2 na Instagramu 

 

Zdroj: Instagram (2016) 

 

Firmy často své fanoušky zapojují, a to především pořádáním různých soutěží, které 

povzbuzují stávající i potenciální nové fanoušky k tomu, aby se podíleli na tvorbě obsahu. 

V současnosti je tento trend pozorovatelný u společnosti Vodafone. Ta spustila kampaň „Je to 

v tobě“, kde vyzvala uživatele Instagramu, aby sdíleli obsah, který ukáže, jaké kvality v sobě 

skrývají spolu s hashtagem #jetovtobe. Fanoušci byli následně obdarováni.  Kromě toho, že 

kampaň měla za úkol přivést nové Instagramové fanoušky, firma zároveň propagovala nový 

stejnojmenný tarif. Podobnou soutěž spustila i společnost O2 v rámci propagace svého 

obchodního partnera Spotify. Tyto formy zapojování uživatelů jsou velmi oblíbené a 

společnosti s nimi přichází opakovaně, protože uživatelé Instagramu se jich v hojném počtu 

účastní a s firmou se tak skutečně spojují.  

  V neposlední řadě se firmy spojují se svými zákazníky prostřednictvím fotografií a 

videí z pořádaných akcí. Tím, že společnosti poskytují fotografie a videa z různých akcí 

pořízené v reálném čase, poskytují svým fanouškům zároveň osobnější zážitek. I když 

zákazníci nemohou na akci fyzický být, firma jim zážitek zprostředkuje a ještě jim dodá pocit, 

že nejsou sami. To ještě umocnila nová funkce Instagramu, která se nazývá Instagram Stories, 

a která firmám umožňuje sdílet momenty z celého dne v podobě série fotografií či 

videozáznamů ve formátu jakési prezentace či reportáže z dané akce. K tomu firmy mohou 

přidávat komentáře a jiné grafické prvky. K tomuto typu komunikace dříve všechny 
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studované firmy využívaly aplikace Snapchat, ale ta pomalu na úkor vyvíjejícího se 

Instagramu ustupuje u všech firem do pozadí a nebudu se o ní proto dále zmiňovat. 

Společnost Vodafone například uspořádala v nedávné době v rámci kampaně „Je to v tobě“ 

workshop se známým českým zpěvákem, kde se zúčastnění lidé mohli podílet na tvorbě 

písničky a záznam z této akce umístila na Facebook, Snapchat i Instagram. Touto cestou 

firmy cílí na nejmladší cílové skupiny.  

 

Obrázek č. 25: Ukázka využití Instagramu pro reportáže z firemních akcí 

  

Zdroj: Instagram (2016) 

 

YouTube 

V posledních letech stoupla popularita online videí, které je navíc možné sledovat na různých 

zařízeních. Takto snadný přístup umožňuje videa využívat pro zábavu, edukaci, k šíření 

informací a i k reklamě a marketingu obecně. YouTube navíc umožňuje oslovit největší 

komunitu online videa na světě. Všechny zkoumané společnosti si uvědomují sílu této 

platformy pro sdílení videí a mají zde vlastní kanály, které se graficky shodují se stylem 
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značky a právě probíhající kampaně. Tyto firemní kanály jsou udržovány v chodu pomocí 

pravidelných příspěvků a jsou naplněny různým typem obsahu. Firmy pravidelně publikují 

své televizní reklamy ve spojení se spouštěním nové kampaně, ale i instruktážní videa, 

soutěžní videa, různá zábavná a informační videa atd. Jak prozradili zástupci firem, obsah je 

primárně určen mladým lidem, kteří nekoukají na televizi a je proto těžké k nim reklamu 

dostat (Kemrová 2016; Barták 2016; Šedivá 2016). Lidé obecně preferují vizuální obsah nad 

textovým, a tak je YouTube a video obecně ideální volbou k oslovení publika. Jak se dále 

svěřili všichni tři zástupci firem, společnosti chtějí prostřednictvím videí dosáhnout virálního 

šíření a dostat tak video k co největšímu počtu lidí, nejen k mladému publiku. YouTube 

jakožto ideální platforma pro virální šíření umožňuje svým uživatelům videa hodnotit, 

komentovat a sdílet v dalších dostupných kanálech sociálních médií, a to je hlavním 

důvodem, proč ji firmy do své komunikační strategie začlenily. Navíc to pro firmy 

představuje cenově dostupný a rozšiřitelný způsob, jak propagovat sdělení (Kemrová 2016; 

Barták 201; Šedivá 2016). 

  Nejlépe se sociální sítí YouTube umí pracovat společnost T-Mobile, což potvrzují 

nejen čísla – přes 100 tisíc odběratelů, zatímco ostatní dvě firmy mají odběratelů okolo 6 tisíc 

– ale i manažerka firemní komunikace Martina Kemrová (2016). Dle počtů zhlédnutí 

jednotlivých videí je YouTube kanál společnosti T-Mobile nejúspěšnějším komerčním 

kanálem v ČR (VidStatsX 2016). Některá videa dosahují i před dva miliony zhlédnutí a v roce 

2010 se společnosti podařilo se svojí reklamou s Chuckem Norrisem
44

 získat pozornost 

návštěvníků YouTube z celého světa a na jeden den se kanál T-Mobile CZ stal vůbec 

nejsledovanějším kanálem (Týden.cz 2011). Takovouto sledovaností a propojováním 

s dalšími účty na sociálních médiích se společnosti daří vytvářet kýžený Word-of-Mouth 

marketing, zlepšovat svou image a zvyšovat povědomí o značce. Společnosti se daří šířit svá 

videa také proto, že sází na vtip, což dokazuje i fakt, že se jí opakovaně daří umístit se na 

předních příčkách v soutěžích, jako je např. Zlatá pecka
45

. Takováto videa přináší divákům 

přidanou hodnotu ve formě zábavy a lidé projevují větší ochotu sdílet videa, pokud v nich 

obsah vyvolává nějaké emoce (McNeal 2012). Kromě televizních spotů, které jsou těžištěm 

kanálu společnosti T-Mobile na YouTube, sdílí T-Mobile i informace o novinkách, video 

reporty z akcí pořádaných společností, instruktážní videa (např. o tom, jak ovládat různé 

aplikace, jak si nastavit wi-fi atp.) a jiná zábavná videa, jako například videa z natáčení. 

Zmíněné tutoriály je pro společnost jednodušší vkládat na sociální sítě než na své webové 

                                                 
44

 Americký akční herec. 
45

 Soutěž kreativity v reklamě pořádaná Asociací českých reklamních agentur a marketingové komunikace. 
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stránky, které mají redakční systém a proces by byl zdlouhavější a složitější. Videa z akcí a 

z natáčení potom společnost vkládá jen čistě pro pobavení publika a z důvodu navázání 

vztahu se svými zákazníky (Kemrová 2016). Ve svých videích také odkazuje na své oficiální 

webové stránky a jiné komunikační kanály. Při vstupu na YouTube kanál společnosti se videa 

začnou přehrávat automaticky jedno za druhým, což může publikum udržet na stránkách déle. 

 

Obrázek č. 26: T-Mobile na YouTube 

 

Zdroj: YouTube (2016) 

 

Společnost O2 publikuje na svůj kanál na YouTube primárně instruktážní O2 Guru videa, 

kterými představuje hardwarové novinky, jejich ovládání atp. Dále zde umisťuje televizní 

spoty a velké množství propagačních videí. Počet odběratelů však jen lehce přesahuje 5 tisíc 

odběratelů a počet zhlédnutí se pohybuje mezi sty a dvěma sty tisíci zhlédnutími. Sama 

tisková mluvčí společnosti prozradila, že firma si je vědoma, že nevyužívá veškerý potenciál, 

který platforma YouTube nabízí a že si v této oblasti se jí příliš nedaří a má na čem pracovat 

(Pecháčková 2016).  



112 

 

  Jisté nedostatky v komunikaci prostřednictvím YouTube přiznává i manažer 

digitálního marketingu pro společnost Vodafone Michael Barták (2016). Přiznává, že mu ve 

společnosti nevěnují tolik času, jako ostatním digitálním kanálům (Barták 2016). Přesto má 

společnost o trochu odběratelů více, než společnost O2 a i publikovaný obsah je rozmanitější. 

Kromě klasických televizních spotů a video návodů, používá Vodafone svůj kanál na 

YouTube i jako nástroj HR, kde přesvědčuje lidi, aby pro společnost začali pracovat. Dále 

sdílí několik videí, které informují o samotné společnosti a jejím chodu. Největší potenciál 

pro sdílení a virální šíření mají však videa, která vznikla v rámci kampaně zaměřené na 

mladou cílovou skupinu - Je to v tobě. Společnost Vodafone si vybrala několik veřejně 

známých osobností, kterým se se v životě podařilo něco zásadního, a jsou v současnosti 

v nějakém konkrétním oboru úspěšní. S těmito lidmi následně natočila medailonky, motivační 

videa s radami a také uspořádala workshopy, z nichž následně sdílela reportáže. Spolupráce 

s influencery, především video blogery, je napříč společnostmi v poslední době velmi 

oblíbená. Společnost prostě využívá toho, že dané osobnosti mají kolem sebe velkou supinu 

příznivců, často právě mezi mladými lidmi, kteří jsou aktivní na sociálních sítích, a tak se jim 

obsah podaří snáze šířit. 

 

3.4.1.6 Shrnutí 

První část kapitoly vysvětluje, jak zkoumané společnosti využívají různé kanály digitálních 

médií v komunikaci se svými zákazníky. Každý kanál nabízí společnostem specifickou 

funkci, která je identifikována na základě podobností v užívání tohoto kanálů jednotlivými 

firmami. V následující části práce se pokusím vysvětlit, jak jsou tyto kanály v komunikační 

strategii firem kombinovány a jaké strategie mohou být v jednotlivých případech definovány. 
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3.4.2 Strategie digitálního marketingu v praxi: kombinace kanálů digitálních 

médií 

 

Výzkumníci v posledních letech zdůrazňují důležitost propojování jednotlivých 

komunikačních kanálů do jakéhosi komunikačního ekosystému, vzhledem k tomu, že každý 

kanál společnostem přináší jiné komunikační možnosti a výhody (Lesidrenska a Dicke 2011). 

Proto je nutné porozumět tomu, jak tyto kanály, zvláště potom při jejich zkombinování, mají 

různé projevy a plní různé funkce. Následující kapitola tedy vysvětluje, jak zkoumané 

společnosti kombinovaly jednotlivé kanály za použití konkrétní strategie, přičemž tyto 

strategie jsem pojmenovala podle práce s obsahem. Pro pohodlí čtenáře budou strategie 

popsány v následujícím pořádku: použité kanály digitálních médií, strategie práce s obsahem 

a úroveň spotřebitelské aktivity. 

 

3.4.2.1 O2 - Strategie rozmanitého obsahu 

 

Použitím této strategie přináší společnost O2 jedinečný obsah skrze různé komunikační 

kanály, které jsem již ve svém výzkumu identifikovala. Jak prozradily i zástupkyně 

společnosti, je si firma plně vědoma toho, že jednotlivé kanály je třeba propojit tak, aby 

tvořily vzájemně koherentní kampaň (Šedivá 2016; Pecháčková 2016; Kajfoszová 2016). 

Společnost má své vlastní webové stránky, rozesílá e-mailový informační bulletin, je aktivní 

na vlastním blogu, také je přítomna v různých kanálech sociálních médií, jako je již zmíněný 

Facebook, Twitter, Instagram a YouTube anebo v sítí LinkedIn. Také má vlastní televizní 

kanál. Kromě toho firma stále a ve velké míře investuje i do komunikace skrze tradiční média. 

Přesto mi firemní specialistka na sociální média svěřila, že v současnosti se ve firmě klade 

velký důraz na online prostředí z důvodu zaměření se i na mladší cílovou skupinu (Šedivá 

2016). V případě kampaně, která je zacílená jen na mladou cílovou skupinu, se dokonce off-

line média vynechávají úplně. Jak tvrdí Pavla Šedivá (2016) z O2, pro největší efektivitu 

komunikace se zákazníky hraje zásadní roli vhodná kombinace různých kanálů, protože každý 

kanál slouží různým účelům a zasáhne různou cílovou skupinu. Protože má společnost 

širokou škálu produktů a služeb, má širokou i cílovou skupinu. Proto se společnost rozhodla 

adaptovat strategii diverzifikovaného obsahu, kdy různým lidem aktivních na různých 

kanálech přináší různý obsah. Dělá to proto, že rozdílné typy obsahu, mohou zákazníky 

ovlivňovat jiným způsobem. V závislosti na tom, v jaké fázi nákupního cyklu se zákazník 
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vyskytuje, ho mohou určité formy obsahu posunout dál v nákupním rozhodovacím procesu. 

Jak už jsem ve svém výzkumu ukázala, např. video upoutá pozornost potencionálního 

zákazníka a zvýší povědomí o značce, sociální média mu poskytnou dojmy jiných zákazníků, 

kteří se sdružují kolem značky, webová stránka poslouží k podrobným informacím o daném 

produktu či službě, případně umožní samotný nákup a e-mail se snaží udržet loajalitu 

zákazníka.  

 

Takový obsah, aby byl účinný, musí být samozřejmě i kvalitní. Firma sází na to, že tvorba 

vlastního obsahu je efektivnější, než pouhá recyklace obsahu již vytvořeného někým jiným. 

K tomuto účelu firma zaměstnává specialisty, kteří se starají o to, aby obsah byl relevantní, 

aktuální, zábavný a profesionální, a aby se snažil lidi nějakým způsobem upoutat, případně 

zapojit. Komunikace skrze kanály je provázaná, firma se snaží držet styl i tón komunikace, ale 

povaha obsahu se liší kanál od kanálu. V zásadě je možné digitální kanály, které společnost 

O2 užívá, rozdělit do dvou kategorií podle toho, jakému účelu kanál slouží. První kategorie 

nabízí praktickou funkci. Tyto kanály přináší zákazníkům základní informace a novinky a 

umožňují jim tedy jednat, čili rozhodnout se ke koupi. Mezi tyto mediální kanály patří 

webové stránky společnosti se vším, co k nim patří, online reklama a e-mailový marketing. 

Podle Ellis-Chadwicka a Dohertyho (2012) by informace obsažené v těchto kanálech měly 

být jednoduché a konkrétní, což je i strategie, kterou adaptovala společnost O2. I když tyto 

kanály obsahují hypertextové odkazy a jiné výzvy k akci, vyznačují se v rámci této strategie 

malou mírou interaktivity. 

 

Na druhé straně firma pobízí své zákazníky k interakci a participaci skrze jiné komunikační 

kanály, a to skrze kanály sociálních médií. Tato druhá kategorie slouží společnosti O2 

k doručení vnitřních hodnot, jako je například spolu utváření, směrem k zákazníkům.  

Zákazníci jsou v těchto kanálech velmi aktivní a jsou firmou k aktivitě vybízeni. Jiným 

způsobem na Instagramu, jiným na Twitteru a jiným na Facebooku. Stejně tak jim společnost 

nabízí určitý typ obsahu na konkrétním kanálu a to tak, aby se obsah zřídka kdy překrýval 

napříč těmito interaktivními kanály. 

 

Tím, že se firma rozhodla pro strategii rozmanitého obsahu, je automaticky přítomna v mnoha 

kanálech digitálních médií. A tím, že společnost O2 doručuje svým (potenciálním) 

zákazníkům jedinečný obsah v každém ze svých digitálních kanálů, se tyto kanály liší 

v komunikaci i funkci jeden od druhého. Ostatní dvě firmy ve své komunikační strategii také 
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využívají mnoho komunikačních kanálů, ale pracují s nimi trochu odlišně, což bude podrobně 

popsáno. Strategie firmy O2 se vyznačuje průměrnou mírou zapojování zákazníka, k čemuž 

v zásadě využívá jen sociálních sítí. Toto zjištění mi potvrdily i zástupkyně firmy, když 

prozradily, že mezi nejsilnější a nejhojněji využívané kanály pro komunikaci se zákazníkem 

patří online reklama, e-mail marketing a Facebook (Šedivá 2016; Pecháčková 2016; 

Kajfoszová 2016). 

 

3.4.2.2 Vodafone - Strategie interaktivních kanálů 

 

I v případě společnosti Vodafone je možné rozlišit jasně definovanou konzistentní strategii 

v používání digitálních médií. Společnost je aktivní na Facebooku, Twitteru, Instagramu a 

YouTube. Má své vlastní webové stránky a rozesílá svým zákazníkům informační e-maily a 

SMS či MMS. Stejně jako společnost O2 vede velmi úspěšné tištěné i online periodikum. 

Všechny tyto digitální kanály jsem popsala ve předchozí kapitole mé práce. Nicméně 

společnost Vodafone zapojuje do své komunikační strategie i několik dalších digitálních 

kanálů, jako například Snapchat, Google +, LinkedIn či mobilní televizi. Těmi jsem se ve 

svém výzkumu příliš nezabývala, protože sami zástupci společností mi sdělili, že tyto kanály 

firmy v marketingové komunikaci upozaďují na úkor ostatních (Barták 2016; Kemrová 2016; 

Šedivá 2016). Samozřejmostí je pro Vodafone zapojování tradičních mediálních kanálů, a to 

především při komunikaci velké celoplošné kampaně. Ale jak prozradil manažer digitálního 

marketingu Michael Barták (2016), digitální média figurují beze zbytku ve všech kampaních. 

Pokud jde o kampaň zaměřenou na mladé lidi, hrají tyto kanály hlavní roli. V celkové 

komunikační strategii firmy je však nutné, aby media mix byl kompletní. Firma kombinuje 

všechny možné prostředky tak, aby zasáhla co největší počet zákazníků napříč všemi cílovými 

skupinami. 

 

Společnost také komunikuje velmi diverzifikovaný obsah v závislosti na příslušném kanálu a 

cílové skupině, ale na rozdíl od strategie rozmanitého obsahu je v rámci této strategie 

aplikován vysoký stupeň interakce se zákazníky ve všech kanálech digitálních médií. A právě 

zapojení zákazníků je klíčovým elementem komunikační strategie společnosti Vodafone. 

Klade důraz nejen na konzumaci obsahu a jeho hodnocení, ale i na spolu vytváření a prvek 

spolupráce mezi zákazníky a společností. Tuto komunikační strategii musel Vodafone 

adaptovat pravděpodobně proto, že má svoji cílovou skupinu vyprofilovanou nejblíže 

uživatelům sociálních sítí. Vodafone má mezi všemi třemi firmami pozici inovátora a 
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průkopníka nových technologií, a na většině kanálů sociálních médií začal operovat jako 

první, proto se mu také podařilo získat velké množství fanoušků, a ví, jak na těchto 

platformách má komunikovat. Jeho image je navíc postavená na blízkosti zákazníkům, 

férovosti a mladistvosti, což dokazuje i současnou masovou kampaní zaměřenou na lidi mezi 

15 a 26 let „Je to v tobě“.  

 

Kvalitativní rozměr angažovanosti je u Vodafonu vysoký napříč všemi kanály digitálních 

médií, tedy používané kanály jsou pro uživatele motivující a nabízí mnoho možností pro 

jejich zapojení ve vztahu k cíli, které mají plnit. A to nejen v případě typických sociálních 

médií. Vodafone se snaží zapojit prvek interakce, potažmo samotné spotřebitele, i na svých 

webových stránkách či při rozesílání newsletterů. Webové stránky přináší zákazníkům jednak 

pocit propojenosti s operátorem a to nejen grafikou, ale i výrazovými prostředky, ale dávají 

zákazníkům skutečnou možnost zapojit se do aktivit, kterých se účastní společnost Vodafone. 

Například v rámci vánoční kampaně jsou zákazníci vyzváni, aby si na webových stránkách 

rozbalili dárek, a následně se mohou rozhodnout, zdali si ho ponechají, nebo zdali ho předají 

na dobrou věc (postiženým lidem). V případě přímého marketingu Vodafone svým 

zákazníkům často zasílá různé soutěže či hry ve stylu „kola štěstí“ či vánočního kalendáře, 

kdy zákazníci mohou odkrývat výhody každý den. Ve srovnání s dalšími dvěma firmami a 

jejich strategiemi jsou webové stránky společnosti a informační bulletiny v případě Vodafonu 

protknuty hravými prvky, které v mnoha ohledech vybízí zákazníka k interakci. 

 

Podle počtu fanoušků na jednotlivých sociálních sítích se zdá, že společnost Vodafone pracuje 

se sociálními médii úspěšně. Spravuje vlastní profily na všemožných sociálních sítích, 

pravidelně je aktualizuje, přičemž sama vytváří jedinečný obsah, se svými zákazníky 

komunikuje a dostává i poskytuje zpětnou vazbu. Právě kvalitní oboustranná komunikace 

vedená společností Vodafone je přidanou hodnotou, jíž získává své (mladé) zákazníky. 

Michael Barták (2016) vypověděl, že společnost využívá zpětné vazby ze sociálních sítí ke 

zlepšení služeb, k lepšímu porozumění potřebám svých zákazníků a vybudování silnějších 

vztahů s nimi, stejně jako zbylé dvě společnosti, ale někdy také například k samotnému vývoji 

specifických produktů či služeb. Navíc společnost Vodafone své fanoušky na sociálních sítích 

vybízí k tvorbě vlastního obsahu, jako například na Instagramu. Na YouTube je podporuje 

k tomu, aby prodali své kvality a o svých úspěších značku informovali. Na Twitteru je vybízí 

ke sdílení zajímavých novinek a upozorňuje je na události, které pořádá společnost Vodafone 

nebo někdo jiný. Další silnou stránkou je časopis Čilichili, který oslovuje posluchače i mimo 
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okruh zákazníků společnosti. Jde o skvěle vedené médium, jehož obsahy uživatelé sociálních 

médií aktivně sdílí. Vodafone se také obecně snaží využívat sociální média k vytvoření 

zvědavosti či rozruchu kolem nastávajících událostí či kampaní. Například letos společnost 

spustila video k vánoční kampani s názvem „Vánoční příběh“, které bylo na pokračování. 

Těmito praktikami firma zvyšuje možnost virálního šíření obsahu. 

 

Závěrem lze říci, že za použití této strategie společnost úspěšně doručuje identitu značky 

napříč všemi kanály.  Tím, že každý kanál přináší spotřebitelům unikátní obsah, se od sebe 

jednotlivé kanály liší a plní různé funkce. Určité formy obsahy lze nalézt jen v některých 

kanálech a v jiných ne. Ve srovnání s ostatními dvěma zkoumanými společnostmi, přináší 

komunikační strategie firmy Vodafone vyšší míru zákaznické angažovanosti a to téměř ve 

všech zkoumaných kanálech. Zapojením strategie interaktivních kanálů se společnost 

Vodafone snaží získat hlubší porozumění svým zákazníkům a to ve všech fázích svého 

rozhodovacího nákupního procesu. 

 

3.4.2.3 T-Mobile – Strategie standardizovaného obsahu 

 

Vzhledem k tomu, že si společnost T-Mobile doposud drží na českém trhu prvenství, co se 

týče počtu aktivních zákazníků, cílí na celou populaci a v důsledku toho má široké portfolio 

produktů. Komunikuje také na všech důležitých kanálech digitálních médií. Samozřejmostí 

jsou webové stránky a využívání forem přímého marketingu, dále má společnost účty na 

Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTube. Má i několik dalších účtů na jiných sociálních 

médiích, ale sama zástupkyně společnosti přiznala, že tyto účty společnost má, jak se říká, 

aby je měla, avšak nemají pro ni význam (Kemrová 2016). Digitální média jsou přítomná u 

všech kampaní, ale podle slov Martiny Kemrové (2016) nejsou prozatím schopna úplně 

nahradit tradiční marketingové nástroje ve velké firmě, jako je tato s tak širokým zacílením. 

Podle Martiny Kemrové firma vyznává princip kombinování všech možných marketingových 

prostředků tak, aby komunikace se zákazníky byla efektivní.  Mezi nejvíce osvědčené metody 

patří nadlinková reklama, jejíž těžiště v současnosti leží na internetu.  Přesto se společnost 

soustředí na aktivitu na všech svých účtech na sociálních sítích. Firma ve svých kampaních 

dodržuje jednotu společného jmenovatele, vizuální styl společnosti (potažmo kampaně) se 

objevuje v grafickém rozhraní webu, e-mailu, reklam i na sociálních sítích a s kampaní 

provázané aktivity jsou také promovány na všech dostupných platformách.  
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Obsah, který společnost publikuje na kanálech digitálních médií je standardizovaný a často se 

překrývá napříč jednotlivými kanály. Oproti zbylým dvěma zkoumaným společnostem 

umožňuje společnost nižší úroveň spotřebitelské interaktivity a to ve všech svých 

komunikačních kanálech. Standardizace a jednota v obsahu se objevuje nejen v „praktických“ 

kanálech, jako je web společnosti, e-mailová sdělení či reklamě, kde je tento atribut vlastně 

očekáván, a kde jsou jednoduchost informací a jejich podobnost a provázanost vítán (Ellis-

Chadwick and Doherty 2012). Velmi podobný obsah společnost tvoří i pro kanály sociálních 

médií. Na Facebooku, Instagramu a Twitteru se vyskytují téměř identické příspěvky, jejichž 

cílem je propagace současné kampaně či nabídky. To ostatně potvrzuje i Martina Kemrová. 

Facebook firmě slouží primárně k zákaznické péči a ve druhé řadě pak k propagaci služeb a 

reklamě. Twitter paralelně zrcadlí sdělení, která jsou na Facebooku a na Instagramu jsou 

v současnosti rovněž vystavovány fotografie propagovaných produktů. Na YouTube je 

samozřejmě možné publikovat pouze videopříspěvky, a ty se tudíž nemohou shodovat 

s obsahem na ostatních sociálních sítích, ale úspěch kanálu T-Mobile je postaven (podle 

sledovanosti) na reklamních spotech, které jsou převzaty z televize. Jistá standardizace 

v obsahu se objevuje i u společností Vodafone a O2, nikoliv však v takové míře. Zbylé dvé 

společnosti projevují lepší provázanost komunikace skrze všechny své kanály, což jim 

umožňuje lepší předání komunikovaného sdělení bez opakování téhož a s větším dosahem. 

Společnost T-Mobile se proto měla snažit o maximální využití potenciálu každé ze sociálních 

sítí a přizpůsobit komunikaci jejich specifickým vlastnostem. Pak by společnost mohla při 

svých kampaních dosáhnout větší efektivity. Na základě rozhovoru, který mi poskytla senior 

manažerka firemní komunikace a vlastního studia, je vidět, že oproti zbylým dvěma 

společnostem firma T-Mobile sociální média mírně upozaďuje, což ale může být způsobeno i 

tím, že do nich vstoupila později (Kemrová 2016). V neposlední řadě by mohla společnost T-

Mobile zapracovat na rozšíření témat. Veškerá komunikace, která probíhá mezi firmou a 

jejími zákazníky, se týká telefonů, mobilních a datových služeb, aplikací, ve spojení se 

současnou nabídkou T-Mobile. Rozvíjení širšího okruhu témat na obecnější úrovni by 

společnosti mohlo přinést nové zákazníky či zvýšit efektivitu komunikace. 

 

Ačkoli má T-Mobile vysokou úroveň aktivity na všech svých komunikačních kanálech, 

nevyužívá plně možností spoluvytváření a participace ze strany zákazníků, které tyto kanály 

nabízí. Přitom zapojování zákazníků zvyšuje jejich zážitek a má vliv na jejich rozhodování 

(Prahalad a Ramaswamy 2004; Heinonen 2011). Zdá se, že firma těchto kanálů využívá 

hlavně proto, aby se přiblížila konkrétní cílové skupině, která se na těchto kanálech vyskytuje. 
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Tato strategie, tedy že firma má účty na sociálních médiích a je na nich aktivní, jistě účastníky 

nějakým způsobem zapojuje, ale nevyužívá plně potenciálu sociálních médií, který 

v současnosti do světa marketingu vnášejí. Marketing na sociálních médiích se primárně 

soustředí na zákazníky a budování vztahu mezi firmou a zákazníkem a proto by i aktivity 

prováděné na těchto kanálech měly vyhovět přáním a potřebám zákazníků. Tak se zvyšuje 

možnost, že firma lépe porozumí svým zákazníkům a že obsah bude virálně šířen (Heinonen 

2011). Nelze však samozřejmě říci, že by společnost T-Mobile nezapojovala zákazníky 

vůbec, jen je úroveň této interaktivity nižší, než ve zbylých dvou případech. 

 

Shrnutí 

Závěrem bych však chtěla doplnit, že ačkoli se firmy a jejich strategie digitálního marketingu 

liší, děje se tak jen v drobných nuancích. Jedná se o tři největší mobilní operátory na českém 

trhu, respektive jedny z největších firem na českém trhu, které jsou navíc technologicky velmi 

vyspělé a adaptovaly digitální média do svých komunikačních strategií mezi prvními. Způsob, 

jakým tyto firmy zacházejí s digitálními médii při komunikaci se zákazníky, je tedy velmi 

pokročilý a všechny firmy mají, dle svých zástupců, jasně definovanou strategii digitálního 

marketingu, kterou se řídí (Kemrová 2016; Barták 2016; Šedivá 2016). V závěru jsem se však 

pokusila tyto drobné rozdíly podchytit a jednotlivé strategie od sebe alespoň trochu odlišit. 
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4 Závěr a shrnutí výsledků 

 

Účelem této práce bylo prozkoumat online marketingové aktivity tři vybraných firem. 

Primárním cílem bylo zjistit a popsat, jaké kanály digitálních médií tyto firmy ve své 

komunikaci se zákazníky používají, jak je využívají pro svou marketingovou komunikaci a 

proč se je rozhodly používat. Dále jsem si kladla za cíl zjistit, jak jsou tyto kanály propojeny a 

jak se dají vzájemně kombinovat tak, aby vznikla účinná strategie marketingu. Následně jsem 

se soustředila na popsání právě těchto užitých strategii, jejich porovnání a porozumění 

výhodám a nevýhodám. Tato kapitola si klade za cíl odpovědět na všechny položené 

výzkumné otázky. 

 

4.1 Kanály digitálních médií 

 

První otázka, kterou jsem si položila, zněla: Jak firmy používají různé kanály digitálních 

médií pro komunikaci se zákazníky?  

 

Mezi hlavní důvody pro používání digitálních médií v komunikaci se zákazníky patří podle 

výpovědí zástupců firem především nové možnosti marketingu, které jim tyto kanály přináší 

(Kemrová 2016; Barták 2016; Pecháčková 2016; Šedivá 2016; Kajfoszová 2016). Mezi hlavní 

výhody patří stlačení nákladů, rychlost a přímost komunikace a okamžitá zpětná vazba. 

Velikou výhodou je přístup k informacím o uživatelích a v důsledku toho efektivnější cílení a 

měření. V neposlední řadě se společnosti snaží rozšířit svoji zákaznickou základnu tím, že cílí 

na mladší publikum, které se často tradičními metodami nedaří zasáhnout. 

 

Na základě studia online komunikačních aktivit společností jsem identifikovala několik 

nejzásadnějších kanálů digitálních médií, které všechny tři firmy do své komunikace zapojují. 

Každý z kanálů slouží firmám k určitému účelu a firmy je v různé míře využívají. Využívají 

je však většinou stejným nebo velmi podobným způsobem. Zapojením všech výzkumných 

metod jsem se pokusila identifikovat primární funkci, ke které firmy ten daný kanál užívají. 

Prvním a základním kanálem, která jsem identifikovala, jsou webové stránky společnosti, 

jejichž součástí jsou i kampaňové stránky a e-shop. Ty slouží společnostem především jako 

informační platforma, kde se zákazníci dozvídají informace o firmě samotné a její celkové 

identitě, o jejích stálých i aktuálních nabídkách a mohou zde rovnou i nakoupit. Druhým 
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zásadním kanálem je e-mail (respektive SMS), který má za úkol udržet společnost 

v povědomí zákazníků, pravidelně se jim připomínat a nabízet jim speciální nabídky, které 

jsou velmi přesně cílené. Slouží k upevňování věrnosti stávajících zákazníků. Ze sociálních 

médií hraje pro všechny firmy v jejich marketingové strategii největší roli Facebook. Zde 

společnosti navazují se zákazníkem dialog a budují jejich vztah ke značce. Společnosti zde 

praktikují velice osobní přístup ke svým zákazníkům, snaží se s nimi navázat vztah tím, že jim 

poskytují kvalitní zákaznickou péči anebo s nimi prostě komunikují jinými prostředky. Kromě 

toho jim Facebook slouží jako velmi efektivní reklamní nástroj. Některé společnosti používají 

stejným způsobem i sociální síť Twitter. Nicméně obecně má Twitter za úkol budovat 

povědomí o značce, tím, že informuje o tom, co se děje jednak ve firmě a jedna ve světě 

technologií, upozorňuje na zajímavosti a různé akce. Twitter je pro firmy převážně nástrojem 

pro PR. Instagram je zcela speciální kanál, kam firmy pouze umisťují fotografie a videa, a 

který firmám slouží primárně pro budování image a povědomí o značce. A všechny zapojují 

vůči spotřebitelům velmi osobní přístup. Nakonec všechny firmy zapojují ve větší či menší 

míře video marketing a to prostřednictvím platformy YouTube. Snaží se jejím 

prostřednictvím jednak dostat blíže k mladému publiku a jednak dosáhnout virálního šíření, 

tedy rozšířit povědomí o značce a její nabídce. 

 

4.2 Kombinace kanálů digitálních médií a užitá komunikační strategie 

 

Tato část kapitoly odpovídá na druhou a třetí výzkumnou otázku, které se ptaly po tom, jak 

jednotlivé společnosti kombinují kanály digitálních médií a jaké konkrétní strategie při 

komunikaci se zákazníky používají. 

 

Všechny tři společnosti dané kanály digitálních médií kombinují, tak, aby zasáhly co největší 

počet lidí. Co se týče online ekosystému, je pro všechny firmy téměř stejný. Všechny 

studované společnosti mají webové stránky, které jim slouží jako základna. Zde se jejich 

návštěvníci mohou přihlásit k odběru novinek, které následně chodí e-mailem. Společnosti 

však některé e-maily zasílají všem svým zákazníkům automaticky. Skrze tyto dva kanály 

poskytuje společnost praktický obsah a možnost uskutečnění přímé akce. V této části svého 

online komunikačního ekosystému mají firmy plnou kontrolu nad obsahem, který je 

zákazníkům doručován. Z webových stránek (a samozřejmě i jinak) se návštěvníci mohou 

dostat i na další kanály digitálních médií, na sociální média, která představují druhou část 
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ekosystému, kde obsah tvoří nejen samotné firmy, ale i uživatelé sociálních médií. I přesto, že 

sociální média slouží jednotlivě různým účelů, mají jednu společnou funkci, a tou je reagovat 

na nově nabytý požadavek zákazníků zapojovat se a interagovat s firmami. Přestože se 

společnosti snaží udržovat jistou kontrolu nad obsahem v rámci těchto kanálů, nikdy nemohou 

získat plnou kontrolu, protože uživatelé jsou zároveň spolu tvůrci obsahu. Samozřejmostí je 

pro všechny tři studované společnosti zapojovat i tradiční marketingové metody a 

komunikační kanály, a to proto, že cílí na celou populaci. 

 

Ačkoli všechny společnosti používají stejný nebo podobný ekosystém digitálních médií, 

způsob, jakým s nimi pracují a komunikují se svými zákazníky, se trochu liší. Pro tento 

výzkum jsem definovala tři různé strategie. 

 

Pro první společnost, O2, jsem identifikovala tzv. strategii rozmanitého obsahu. Tato strategie 

umožňuje společnosti být aktivní na několika kanálech digitálních médií a zároveň dodávat 

jedinečný obsah na každém z těchto kanálů. Zapojením takové strategie vytváří společnost 

pro své zákazníky podněty k jejímu sledování na všech kanálech digitálních médií. Zároveň 

tato strategie umožňuje spotřebiteli konzumovat pouze obsah, o který má opravdu zájem a 

nevyrušovat ho obsahem, který je pro něj nezajímavý či rušivý. To zvyšuje možnost, že si 

zákazník daný obsah přečte nebo ho bude jakkoli vnímat. Ti uživatelé, kteří se zapojují do 

všech komunikačních kanálů společnosti, se zároveň necítí přehlceni stejnými informacemi. 

Zapojením této strategie však společnost riskuje, že tyto kanály nebudou synergické a kampaň 

(potažmo komunikace) bude působit roztříštěně, což může zákazníky mást.  

 

Druhá strategie, kterou jsem identifikovala u společnosti Vodafone, je tzv. strategie 

interaktivních kanálů. Tato strategie je vhodná pro technologickou a inovativní firmu, jakou 

společnost Vodafone je, která ví, jak s jednotlivými kanály přesně zacházet a má zároveň 

dostatek zdrojů. Hlavní výhodou této strategie je, že společnost umožňuje svým zákazníkům 

vysokou míru žádané interaktivity, a to už při vstupu na své webové stránky. Tím společnost 

může sbírat kvalitativní data o svých zákaznících á lépe jim tak porozumět. Stejně jako ve 

strategii diverzifikovaného obsahu uplatňuje tato strategie publikování rozmanitého obsah 

napříč kanály, které společnosti přináší výše popsané benefity. Použitím této strategie však 

firma své zákazníky navíc v různých částech svého komunikačního ekosystému zapojuje více 

než ostatní společnosti. Nevýhodou takové strategie je, že poměrně drahá, a to i v případě, 

hovoříme-li o komunikaci skrze sociální média a časově náročná. 
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Poslední strategie je tzv. strategie standardizovaného obsahu, kterou jsem přisoudila 

společnosti T-Mobile. Tato strategie vyžaduje v porovnání se předchozími dvěma méně času 

a prostředků, protože není vždy potřeba vytvářet unikátní obsah pro každý kanál. Hlavní 

výhodou této strategie je, že umožňuje společnosti být ve všech kanálech digitálních médií a 

zapojováním společného jmenovatele zároveň komunikovat jednotnou identitu značky, 

případně kampaně, napříč všemi kanály. Značka je tak dobře vyprofilovaná s jasně 

stanovenými hodnotami. Tato strategie také dává společnosti možnost zasáhnout velké 

množství potenciálních zákazníků, kteří využívají pouze jeden z kanálů digitálních médií. 

Zároveň však firma riskuje ztrátu těch zákazníků, kteří jsou aktivní na více kanálech, tím, že 

jim poskytuje stále stejný či obdobný obsah, který se postupně stane nezajímavý. Kromě toho 

se tato strategie vyznačuje nižší úrovní interaktivity, tedy nevyužívá plně potenciálu a výhod, 

které především kanály sociálních médií nabízejí. 

 

4.3 Přispění do oblasti digitálního marketingu 

 

Tato studie ukázala, že při efektivní komunikaci se zákazníky skrze digitální média, je třeba 

používat tyto platformy více a propojovat je. V závislosti na tom, jak jsou tyto kanály 

propojené, se mění i jejich funkce. Tak může mít tentýž kanál různé funkce v komunikaci 

různých společností. Například společnost Vodafone využívá Facebook primárně pro 

oboustrannou komunikaci se zákazníky, zatímco T-Mobile upozaďuje interaktivitu a 

upřednostňuje propagování svojí nabídky. Někdy mohou také různé kanály plnit stejnou 

funkci, jako když se jedna ze společností snaží přiblížit ke svým zákazníkům skrze Facebook 

a druhá skrze Instagram. Tyto kanály mohou být kombinovány v různých strategiích, které se 

liší především zákaznickou interaktivitou a diverzifikací obsahu. 

 

Výsledky studie ukazují, že nemá příliš smysl studovat kanály jednotlivě, protože jejich 

funkce závisí na tom, jak jsou strategicky kombinovány s ostatními kanály digitálních médií. 

Digitální média fungují jako celek, a proto je třeba dbát na celistvost a provázanost i 

v celkové komunikační strategii firem. Předchozí výzkumy se často zaměřovaly pouze na 

pochopení fungování jednotlivých kanálu digitálních médií, např. Liu-Thompkins (2010) a 

Strauss (2006). Pokud však chceme zkoumat strategie a efektivitu digitálního marketingu, 

musíme se zaměřit na celý komunikační ekosystém. 



124 

 

Ve své studii jsem také zjistila, že interaktivita začíná prorůstat i do dalších obvykle „méně 

interaktivních“ kanálů. Moje zjištění ukazují, že informativní kanály jako jsou webové 

stránky či e-mail mohou vykazovat jistou dávku interaktivity směrem k zákazníkovi, zvláště 

pokud jsou propojeny s dalšími komunikačními kanály. Zdá se, že k zapojování více 

interaktivních prvků přispěl především požadavek ze strany uživatelů internetu (resp. 

sociálních médií), pro které se interaktivita v prostředí digitálních médií stává samozřejmostí 

(Hanna, Rohm a Crittenden 2011). 

 

Práce a podrobná analýza užitých médií a strategií by mohla být inspirací malým a středně 

velkým podnikům s omezenými zdroji tím, že jim přináší postřehy o používání digitálních 

médií velkými a zkušenými firmami, stejně jako výhody a nevýhody určitých kombinací 

těchto kanálů. Jakou strategii zvolit závisí samozřejmě na možnostech dané firmy, stejně jako 

na konkrétním marketingovém a byznys plánu. 

 

4.3.1 Budoucí výzkum 

 

Budoucí výzkum by se mohl zaměřit na zkoumání účinnosti jednotlivých strategií tím, že by 

měřil například úroveň zapojení zákazníků či povědomí o značce. Další možností je studovat 

digitální strategie z pohledu firmy, nikoli z pozice vně postaveného výzkumníka. 
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5 Summary 
 

The aim of this study was to investigate the digital marketing activities of the selected 

companies. The primary objective was to identify and describe which digital media channels 

do the companies involve into their marketing communication, how do they use them and 

why they decided to integrate them into the communication strategy. I also aimed to find out 

how the companies interconnect these digital media channels and how the channels can be 

combined to form an effective digital media strategy. The identified strategies should have 

been described and compared to each other to understand the advantages and disadvantages. 

 

Among the main reasons for using the digital media channels in the communication with the 

customers belong the new marketing opportunities have appeared together with these 

channels. Among the main advantages belong also the cost cutting, fast and direct 

communication opportunities and immediate feedback. Another big advantage is an access to 

a big amount of information about the users, and consequently more efficient targeting. 

 

By using the method of case study the companies´ digital marketing activities were examined. 

It was found out that each company uses for its marketing communication the similar set of 

digital media channels. Each channel serves to the companies a different purpose, which was 

identified. The first channel studied was the official website of the companies, which include 

also the microsites and e-shops. They serve mostly as an informative platform, where the 

companies communicate the information about themselves and the up-to-date offer. As the 

second important communication channel was identified e-mail, which reminds the customers 

that the company exist and offers them the up-to-date targeted offer. It basically ensures the 

awareness to the brand. All the companies use for their communication with the customers the 

social media. For all of them is the most important Facebook, where the companies make 

dialogue with the customers and build the relationship when providing them with quality 

customer care and personal and mutual communication. Besides that, Facebook serves as a 

very effective advertising tool. Some companies use Twitter in the same way. However, in 

general, the function of Twitter is to build brand awareness by informing about what is 

happening both in the company and the world of new technologies, as well as it highlights the 

attractions and events. Twitters serves to the companies mainly as a tool for PR and customer 

care. Instagram is a very special channel, where the companies only share the photos and 

videos, and it serves primarily as image maker and for raising brand awareness, while using a 
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very personal attitude. Eventually, all the companies involve video marketing into their 

communication strategies. With the platform YouTube they try to get closer to the younger 

audience and also achieve the viral spread of the messages, therefore YouTube serves for 

raising the brand and its offer awareness. 

 

All the companies do combine the digital media channels by using a specific strategy, in order 

to reach as many people as possible. The way the companies work with the digital media 

channels, the content and customer interactivity slightly differs across the companies. Three 

strategies were identified - Diversified Content Strategy, Interactive Channel Strategy and 

Standardized Content Strategy. 

 

Diversified content strategy, which I found in the communication of the company O2, enable 

to the company to be active at several digital media channels while publishing the unique 

content on each of the channels. Like that the company creates an incentive for its customers 

to follow all the channels. At the same time, this strategy allows to the users to consume only 

the content he is really interested in without disturbing by the irrelevant content. This raises 

the possibility that the consumer consume the content. By using the strategy the company 

risks that these channels won´t be synergic and the communication will be fragmented, which 

can confuse the consumers. 

 

Interactive channel strategy, which I found in the communication of the company Vodafone, 

provides its customers with the high level of desired interactivity on all the channels used. By 

applying this strategy the company can collect qualitative data about its customers and so 

understand them better. As a diversified content strategy this strategy enables to the 

companies to publish diverse content across all the digital media channels, which provides the 

companies with the same benefits as described above. This strategy is relatively expensive 

and time consuming though. 

 

Standardized content strategy, which I found in the communication of the company T-Mobile, 

allows to the company operate in many digital media channels while providing the same or 

similar content. By using the common denominator the company communicates a unified 

brand (or campaign) identity through all the channels. It makes the brand well presented with 

the clearly defined values. This strategy also enables to the company to reach a broad 

audience, because some of the people only visit one of the channels. On the other hand the 
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company risks to lose those customers, who are active on more channels by providing the 

same (hence boring) content. In addition, this strategy carries a lower level of interactivity, 

therefore, it does not fully use the potential and advantages of social media channels. 
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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1: Sada otázek 
 

 

Několik obecných otázek k firmě jako takové:  

Víte, kolik máte v současnosti zákazníků? 

 

A jaký máte podíl na českém telekomunikačním trhu? 

 

Na jakého zákazníka primárně cílíte, jaký je váš typický zákazník (cílová skupina, víte jaké je 

věkové rozložení zákazníků, příjmová skupina, počet žen a mužů apod.)? 

 

Máte pocit, že znáte svého zákazníka? 

 

V čem si myslíte, že tkví váš úspěch? 

 

Několik obecných otázek k marketingu: 

Jedním z kritérií výběru firem bylo, že firmy musí mít alespoň přiměřeně vyvinuté metody 

digitálního marketingu. To vaše firma samozřejmě splňuje. 

 

Těší se digitální média podpoře vedení? Přikládá jim důležitost? 

Kdy jste integrovali digitální média do své komunikační strategie a co bylo impulsem? 

  

Máte ve firmě samostatné oddělení (případně osobu), které má na starost oblast digitálních 

médií? Či tato komunikace spadá pod různá oddělení, která se prolínají (jako sekce 

marketingu, zákaznické péče, externí komunikace, lidských zdrojů apod.)? 

 

Kdo je v exekutivním týmu pro digitální média? Případně kdo co spravuje? 

 

Máte dostatečný počet lidí, kteří se o tyto kanály starají, nebo byste uvítali zaměstnanců více? 

 

Jak moc je pro vás digitální marketing důležitý ve vaší komunikační strategii? 

 

Využíváte i jiné nástroje marketingu, to je jasné. Používáte častěji propagaci prostřednictvím 

digitálních médií a jejich nástrojů nebo tradičních metody, nebo kombinaci obojího? Jaký je 

přibližně podíl? Mělo to, že jste začali využívat nástroje digitálního marketingu nějaký efekt 

na užívání tradičních marketingových metod? 

 

Jak digitální média ovlivňují výkonnost podniků? 

 

Myslíte si, že nové platformy sociálních médií mohou mít zásadní vliv na to, že firma získá 

vedoucí postavení na trhu? 

 

Co za tradiční nástroje marketingu používáte (př. reklama, PR, podpora prodeje, přímý 

marketing, osobní prodej, event marketing, sponzoring)? 
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Otázky týkající se přímo digitálního marketingu: 

 

Využíváte online PR? Jak (PR články, tiskové zprávy, virální marketing)? 

 

Využíváte Internetovou reklamu? Jak (bannerová, SEO – reklama ve vyhledávačích, PPC, 

PPV, atd.)? 

 

Využíváte online direct marketing? Jak? (e-mail marketing, webové semináře, cokoli). 

 

Využíváte online podporu prodeje? Jak? (slevy, soutěže, ankety, akční balíčky, cross-selling, 

up-selling, věrnostní programy, affiliate marketing…). 

 

Mezi digitální média, která by mohla být relevantní pro vaši firmu, řadím: diskusní fóra, 

blogy, webové stránky samozřejmě, sociální sítě, online magazíny, e-shopy. Pokud vás 

napadá ještě něco, doplňte mne prosím.  

 

Jaké kanály digitálních médií (respektive sociálních) tedy vaše firma využívá konkrétně? A 

jakým způsobem? (Tím mám na mysli, jakou plní funkci ve vaší marketingové komunikaci). 

 

Kombinuje tyto kanály nějak? Případně proč? Máte nějakou konkrétní strategii při kombinaci 

kanálů? 

 

Jaký kanál považujete za váš nejsilnější? Jaký má podle vás největší potenciál? Co naopak za 

slabý? 

 

Který z kanálů zaujímá největší podíl na marketingových kampaních? 

 

Jaké byly důvody a motivace vaší firmy pro používání těchto kanálů pro komunikaci se 

zákazníky? 

 

Myslíte si, že je využívání nástrojů nového marketingu efektivnější než starší či tradiční 

metody? (Nebo za nejefektivnější považujete jejich kombinaci?) 

 

Jaké jsou podle vás výhody používání sociálních médií v marketingu? 

 

Vnímáte nějaké nevýhody plynoucí z užívání nových médií pro marketing?  

 

Považujete své kampaně probíhající na kanálech digitálních médií za úspěšné nebo 

neúspěšné? 

 

Víte, zdali používáte nějaké inovativní metody ve srovnání se svými konkurenty? 

 

Případně, jak si ve srovnání s nimi vedete v propagaci? 

 

Inspirujete se strategiemi jiných firem, např. konkurenčních, zahraničních atp.? 

 

Byl by zde teoretický potenciál pro zlepšení propagace? Např. využíváním dalších nástrojů, 

vypuštěním jiných, propracovanější strategií atp.? 
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Uživatelé 

Jaký je postoj klientů k novému marketingu? Mají důvěru v komunikaci skrze digitální 

média? Přece jen, stále se jedná o celkem nový marketingový přístup. 

 

V jakém % případů navrhujete svým klientům komunikaci prostřednictvím sociálních médií? 

Nebo ji klienti sami vyžadují? 

 

Postačují klientům informace z tohoto prostředí? 

 

Strategie 

Má vaše společnost svou vnitrofiremní strategii a směrnici, jak s digitálními médii zacházet? 

Jakou? 

 

Jak byste hodnotila úspěšnost své marketingové strategie? Myslíte, že je co zlepšovat? Čeho 

chcete dosáhnout? 

 

 

Další 

Jsme v čase vánočních nabídek a kampaní, je vaše aktivita v současnosti vyšší než obvykle?  

Jaké jsou vaše nejúspěšnější kampaně na SM? 
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Příloha č. 2: Přepis rozhovorů 
 

1. Přepis rozhovoru s Martinou Kemrovou, zástupkyní společnosti T-Mobile 

(27.10.2016) 
 

Několik obecných otázek k firmě jako takové:  

 

Víte, kolik máte v současnosti zákazníků? 

 

Máme 6 milionů zákazníků, jsme jednička na českém telekomunikačním trhu.  

 

A jaký máte podíl na českém telekomunikačním trhu? 

 

Podíl máme přibližně 38%. 

 

Na jakého zákazníka primárně cílíte, jaký je váš typický zákazník (cílová skupina, víte jaké je 

věkové rozložení zákazníků, příjmová skupina, počet žen a mužů apod.)? 

 

My nemáme primární cílovou skupinu, je to rozptyl po celé populaci. Pro nás jsou primární 

skupina všichni aktivní uživatelé, řekněme 20 – 50+ let. Jsou tam oslabenější segmenty, to 

jsou lidé pokročilejšího věku, ale taky se to začíná měnit. Je to demokraticky neudržitelný, 

protože lidi budou stárnout a telefony budou používat pořád. 

 

V čem si myslíte, že tkví váš úspěch? 

 

Já si myslím, že náš úspěch tkví v tom, že se tak přesně nevymezujeme přesně na jednu 

cílovou skupinu a druhá strana stejné mince je, že umíme dobře zacílit na ty konkrétní 

skupiny. Takže my jsme schopni nabízet služby od velkých firem po ty nejmenší a každý 

dostane to, co zrovna potřebuje. To si ale nemyslím, že je naše Unique Selling Proposition, 

tou je zákaznický servis a inovace. My se snažíme dlouhodobě stavět na péči o zákazníky a 

v posledních letech na inovacích, na tom inovačním potenciálu, které telekomunikace a vůbec 

nová média mají. Role operátorů se mění. Velká firma je schopna podchytit ty nejnovější 

trendy a měnit se společně s nimi, a tím pádem tedy lépe odpovídat na to, co zákazníci chtějí. 

Také se snažíme, aby naši zaměstnanci byli zároveň brand ambasadoři a kopali za naši firmu 

a věřili tomu, co děláme. Stavíme také hodně na lidské komunikaci a autenticitě.  

 

 

Několik obecných otázek k marketingu: 

 

Těší se digitální média podpoře vedení? Přikládá jim důležitost? 

 

Naše vedení digitální marketing samozřejmě podporuje, ale v některých věcech se stále drží 

při zemi a podporuje konzervativnější způsoby komunikace se zákazníky. 

 

Kdy jste integrovali digitální média do své komunikační strategie a co bylo impulsem? 

 

My jsme začali přibližně stejně, jako ostatní operátoři, ale tím, že Vodafone je menší, tak 

začal o kus dřív. První diskusní fórum tady vzniklo kolem roku 2009 nebo 2010. Ale to byla 

spíš technologická věc pro lidi, kteří se orientovali. Bylo tedy spíš technologicky zaměřený. 

Časem se z tohoto fóra vyvinul plnohodnotný komunikační kanál, který navštěvuje stále více 
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lidí. Potom jsme pokračovali tím, že jsme si začali monitorovat sociální sítě. To nebylo v té 

době vůbec jednoduché, protože neexistovaly nástroje a popravdě řečeno ještě teď to s tím 

monitoringem není úplně jednoduché.  Začali jsme si vyhodnocovat, který z těch kanálů je 

nosný a následně je postupně začlenili. 

 

Máte ve firmě samostatné oddělení (případně osobu), které má na starost oblast digitálních 

médií? Či tato komunikace spadá pod různá oddělení, která se prolínají (jako sekce 

marketingu, zákaznické péče, externí komunikace, lidských zdrojů apod.)? 

 

U nás je to rozdělené. My máme oddělení marketingové komunikace, která je součástí B2C 

segmentu, byť pracujeme i pro B2B. Pak máme samostatně PR oddělení, které funguje 

směrem k médiím a k odborné veřejnosti, to je zasazené přímo pod generálního ředitele, ale 

samozřejmě spolupracujeme.  Marketingová komunikace má na starosti i e-shopy. To je další 

platforma, kde lidé získávají informace, a je to tedy nezanedbatelná platforma pro propagaci. 

Trošku stranou, ale také pod B2B, sedí právě tým digitálního marketingu, jehož jedná část se 

zabývá komunikačními kampaněmi a customer involvement záležitostmi, jako jsou eventy, 

spolupráce s influencery, ta se primárně zaměřuje na tu nejmladší generaci. A ta druhá část, 

z mého pohledu důležitější, se zabývá customer care.  

 

Kdo je v exekutivním týmu pro digitální média?  

 

V současnosti čítá exekutivní tým pro digitální média cca 10 lidí, kteří se o ně starají 24 hodin 

denně 7 dní v týdnu. 

 

Máte dostatečný počet lidí, kteří se o tyto kanály starají, nebo byste uvítali zaměstnanců více? 

 

V tuto chvíli si myslím, že by bylo určitě dobré popřemýšlet o tom, jak se bude digitální 

marketing do budoucna vyvíjet a posouvat.  My se už nyní potýkáme s tím, že i v těch 

klasických kanálech, jako jsou infolinky, nemáme dost lidí. Když máte 6 milionů zákazníků, 

což je více než polovina obyvatel, kteří se ptají, tak mít dostatek zaměstnanců, kteří se o ty 

zákazníky postarají, je základ. A osobně si myslím, že časem bude těchto lidí se znalostmi a 

dovednostmi, jak fungovat v prostředí digitálních médií, potřeba stále více. Zajímavé je, že 

někteří členové týmu digitálního marketingu byli vybráni z infolinky. Jsou to lidé, kteří 

museli projít výběrovým řízením a proškolením. Ale je nutno podotknout, že ne každý, kdo 

umí výborně telefonovat, se hodí pro komunikaci v písemné formě na sociálních sítích. Tato 

komunikace vyžaduje nový set znalostí, vědomostí a dovedností, stejně jako empatie.  

 

Jak moc je pro vás digitální marketing důležitý ve vaší komunikační strategii? 

 

Podle mě je zajímavé, jak tenhle svět digitálních médií který už je podle mého názoru někdy 

trochu pokroucený, prorůstá a je zároveň tlačen do té oficiální komunikace firmy.  Do 

budoucna bude tato důležitost narůstat. 

 

Využíváte i jiné nástroje marketingu, to je jasné. Používáte častěji propagaci prostřednictvím 

digitálních médií a jejich nástrojů nebo tradičních metody, nebo kombinaci obojího? Jaký je 

přibližně podíl? Mělo to, že jste začali využívat nástroje digitálního marketingu nějaký efekt 

na užívání tradičních marketingových metod? 

 

Neřeknu vám přesně, kolik procent zaujímají v našich kampaních digitální média. Ale 

řekněme si to asi tak, že když spouštíme B2C marketingovou kampaň, tak existuje tým, který 
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pracuje na interní, externí komunikaci, marketingu a digitálních médiích. A každý za ten svůj 

kanál rozhoduje o tom, jak ta komunikace bude vypadat, a jestli a jaký kanál bude zapojen. U 

B2C kampaně jsou digitální média v současnosti vždycky součástí.  Nepřichází v úvahu, že 

by nebyly. A je jen na tom týmu, aby rozhodnul, jaké kanály budou využity a v jak velké 

míře. Záleží tedy na konkrétní kampani, ale digitální média zapojujeme vždycky. 

Nejefektivnější je kombinovat staré a nové marketingové nástroje. V posledních 5 letech u 

nás převažuje vlastně i  těžiště ATL na internetu. Protože je to mnohem efektivnější. Dříve se 

dělala televizní kampaň ke každé velké propozici. My spouštíme velké kampaně tak čtyři krát 

do roka a občas nějaké dílčí.  Toto je nyní na ústupu. Stejně jako ta masivnost toho nasazení, 

je nižší a vše se více tlačí přes internet, protože tam tu reklamu cílíme. 

 

Jak digitální média ovlivňují výkonnost podniků? 

 

Takhle vám to řeknu, v komunikaci se zákazníky jsou důležitá. 

 

Myslíte si, že nové platformy sociálních médií mohou mít zásadní vliv na to, že firma získá 

vedoucí postavení na trhu? 

 

V tomhle okamžiku si myslím, že je ještě předčasně to tvrdit, ale myslím, že do budoucna 

budou hrát stále větší roli v takto konkurenčním prostředí. Ale záleží, jestli bude toto prostředí 

pro lidi stále atraktivní, jestli ho budou umět používat a jestli budou chtít žít ve virtuálním 

prostoru virtuální životy. Ale je třeba si uvědomit, že to není běžné lidské chování. Už nyní 

můžeme vidět, že existují resistentní skupiny, jakýsi kontra trend, a to nejen mezi staršími 

generacemi. Záleží, jak se tato tendence bude projevovat nadále. I mnoho lidí, kteří mají 

v ruce rozhodovací moc, se stále drží při zemi a podporují konzervativnější způsob 

komunikace se zákazníky.  Uživatelé SS jsou přeci jen ve většině případů mladí lidé s nižší 

kupní silou. Ti jsou pro firmy důležití hlavně v tom smyslu, že firmy si v nich vychovávají 

budoucí zákazníky, než že by primárně byli největší nákupní skupinou. Ta hodnota těch 

uživatelů, jež plně vytěžují sociální týmy, v tuto chvíli zdaleka neodpovídá těm nákladům a 

tomu úsilí, které jsou na to vynakládané. Ale pravděpodobně se tato situace bude měnit. To je 

naše prognóza. Myslím si, že se nestane, že by lidi přestali sociální média používat. Stačí 

pozorovat, jaké pracovní návyky mají mladí lidé narození kolem roku 2000. Toto chování je 

předurčuje k tomu, že je to nepřejde. Tuto generaci to pravděpodobně nepřejde. Navíc vše se 

přesouvá na internet, některé věci jsou dokonce dostupné pouze online. 

 

Co za tradiční nástroje marketingu používáte (př. reklama, PR, podpora prodeje, přímý 

marketing, osobní prodej, event marketing, sponzoring)? 

 

Všechno, všechno, na co si vzpomenete. My používáme vše od telemarketingu, přes klasické 

komunikační kanály, až po ty alternativní, jako jsou sociální média, nebo například eventy. 

My letos stavíme 20 let a k tomu jsme vydali knihu. Tyto věci, které už daleko přesahují ty 

klasické kanály, jakože vydáme tiskovou zprávu a uděláme k tomu kampaň. 

 

 

Otázky týkající se přímo digitálního marketingu: 

 

Využíváte online PR? Jak (PR články, tiskové zprávy, virální marketing)? 
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Pro mě jako PR specialist je zajímavé, že my hodně jedeme přes online. Máme vlastní 

stránku, která má RSS kanál, a lidé, kteří mají o novinky zájem, tento kanál odebírají a ty 

zprávy dostávají. Mnohdy ani nemusíme oficiálně vydávat tiskovou zprávu.  

 

Využíváte Internetovou reklamu? Jak (bannerová, SEO – reklama ve vyhledávačích, PPC, 

PPV, atd.)? 

 

Všechny formy reklamy, to je v dnešní době nezbytnost. Najímáme si na to speciální 

agentury. 

 

Využíváte online direct marketing? Jak? (e-mail marketing, webové semináře, cokoli). 

 

Samozřejmě, každodenně. 

 

Využíváte online podporu prodeje? Jak? (slevy, soutěže, ankety, akční balíčky, cross-selling, 

up-selling, věrnostní programy, affiliate marketing…). 

 

Všechno, co jste vyjmenovala. 

 

Mezi digitální média, která by mohla být relevantní pro vaši firmu, řadím: diskusní fóra, 

blogy, webové stránky samozřejmě, sociální sítě, online magazíny, e-shopy. Pokud vás 

napadá ještě něco, doplňte mne prosím.  

 

Jaké kanály digitálních médií (respektive sociálních) tedy vaše firma využívá konkrétně? A 

jakým způsobem? (Tím mám na mysli, jakou plní funkci ve vaší marketingové komunikaci). 

 

Webové stránky: To je pro každou firmu ta největší bolest. Stránka musí být intuitivní a musí 

být funkční. Nad tím se snažíme trávit hodně času, ale pořád to není ono. Náš základní 

problém je, že máme velmi široké portfolio, od mobilních přes fixní služby, televize, pojištění 

mobilů, prodej hardwaru, roaming, tarify, je toho zkrátka hrozně moc. Takže udělat ty stránky 

tak, aby člověk jednoduše a na první pokus našel to, co potřebuje, je skoro nadlidský úkol. 

Protože k tomu nám ta stránka samozřejmě slouží. Chceme na ní informovat naše zákazníky o 

tom, co děláme a co nabízíme.  Slouží nám ale také k prodeji samozřejmě, máme tam vlastně 

náš vlastní e-shop. Je ale zajímavé, a to víme z monitoringu, že mnoho lidí si produkt 

prohlídne na našich stánkách a potom si ho jde osahat do kamenného obchodu. Pak se často 

zase vrací, a koupí si ho na stránkách, protože tam třeba nabízíme nějakou výhodu. Myslím, 

že ty webové stránky a ten e-shop už se ale také proměňují. Lidé jsou schopni si tam uzavřít 

smlouvu. Uzavřít smlouvu je přece právní akt a za normálních okolností by lidé rádi věděli, 

s kým ji uzavírají. Ale čím dál více lidí uzavírá ty smlouvy tímto způsobem. Online, přes 

internet. Uzavírají smlouvy, prodlužují je, nastavují různé parametry. Ta webové stránka a její 

funkce jsou stále komplexnější. Lidé preferují pohodlí, které jim nové technologie přinášejí. 

Takže my se jim snažíme vycházet vstříc, samozřejmě.  

 

Facebook: Facebook je pro nás z těch sociálních sítí nejmasivnější. Používáme ho primárně 

pro propagaci, ale i pro všechno ostatní. Facebook je pro nás krásný reklamní nástroj, kde 

navíc můžeme monitorovat ty uživatele, kteří nám tam chodí, ale velmi důležitý je pro nás 

z hlediska zákaznického servisu. V poslední době hodně lidí volí jako komunikační kanál 

právě Facebook, kde buď píší rovnou dotazy a náš tým to řeší anebo si tam prostě postěžují a 

ten tým je opečuje. A tak je Facebook opravdu pečovací kanál. A to si myslím, že je hrozně 

fajn, protože je to hodně osobní a naší lidé se zákazníkům intenzivně věnují. V neposlední 
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řade nám Facebook slouží k budování image. Lidé sledují naši stránku a podle toho si také 

formují názor na firmu. 

 

 

Twitter: Máme také Twitterový kanál, na kterém upozorňujeme na různé zajímavé věci, které 

se u nás dějí. Ten si ale myslím, že funguje pro ty opravdové influencery, novináře a opinion 

makery líp, než třeba oficiální T-Mobile kanál, který je masovější. Takže Twitter je v našem 

případě primárně pro profesionály, kteří se orientují v oboru a je to více než cokoli jiného PR 

nástroj. Na Twitter přidáváme i příspěvky pro potenciální zákazníky, ale povětšinou se jedná 

o stejné příspěvky, jako na Facebooku. Twitter je pro nás skutečně minoritní kanál, protože 

tam chodí málo lidí.  

 

Instagram: Tam se jede na efekt, je důležité, aby obsah byl krásný. Vizuál je a byl vždycky 

důležitý. Navíc momentálně Instagram zažívá velký boom.  Takže mi ho používáme primárně 

pro image a pro brand awareness.  

 

YouTube: Na YouTube máme nejúspěšnější komerční kanál v ČR vůbec. Ty reklamy mívají 

1 nebo 2 miliony zhlédnutí. To je v takto malé zemi ohromný úspěch. V roce 2010 jsme 

dokonce měli kampaň s Chuckem Norrisem a to se náš kanál stal v jeden den nejúspěšnějším 

kanálem celosvětově. To bylo neuvěřitelné. To jsou takové třešničky na dortu, to jsou 

zábavnosti, které vám pomáhají zlepšovat image a brand  awareness. Dokážou vám v dnešní 

době, kdy dnešní mládež nekouká na televizi dostat k ní tu reklamu. Protože to je jinak velmi 

obtížné. YouTube v tomhle funguje výborně. Je tam prostor pro delší reklamy, speciální 

spoty, making of, něco zajímavého, tutoriály. Tak ten obsah a vaši nabídku dostanete 

k mladým lidem. Zároveň tato videa nemusíme vkládat na naše webové stránky. To totiž není 

vůbec jednoduché, protože jde o velmi robustní řešení a nějaká každodenní aktualizace není 

možná. Webové stránky mají redakční systém. To je velké statické řešení, na které musíte mít 

speciální tým a vždycky, když potřebujete, aby se tam něco změnilo nebo odehrálo, tak to 

strašně dlouho trvá. Takže ty sociální média jsou v tomhle nezastupitelný. Tam můžete ty 

message i vlastně miniaturní vkládat průběžně. 

 

Snapchat:  Snapchat je celkem nový komunikační kanál. To je taková zvláštní věc. Užitečnost 

tohoto nástroje pro komerční účely není úplně definovaná a nevím, jak tomu bude 

v budoucnu. Moc se mu nevěnujeme. Máme účty třeba i na Google+ či na Foursquare, ale 

vlastně už je vůbec nevyužíváme. To, co dříve zajišťoval Foursquare dnes lehce zvládají 

mobilní telefony a jejich nástroje a na to se primárně zaměřujeme. 

 

Blog: Žádný blog nemáme. Co se toho blogování týče, já hrozně želím toho, že některý 

z našich ředitelů nebloguje. Já jsem se k tomu snažila přemluvit pana generálního ředitele, ale 

bohužel. Jednak na to ti lidé nemají čas, a jednak by museli mít názor a tvůrčí přetlak. Museli 

by chtít se k nějakým tématům vyjadřovat. U blogu si myslím, že nefunguje nějaký befel, 

blog je nesmírně osobní věc. Člověk by měl mít potřebu sdělovat nějaký svoje myšlenky a 

ještě k tomu pravidelně. 

 

Magazín:  Máme interní i externí magazín, ale pouze tištěné. To je vlastně jakoby katalog, ve 

kterém nabízíme naše produkty.  Ale určitá skupina lidí o ně má stále zájem. Online magazín 

nemáme. Máme různé e-magazíny pro firemní klientelu, shrnujeme co se děje a co je nového. 

Mívali jsme i pro B2C, ale už dlouho ho nevedeme. To bylo ve chvíli, kdy jsme neměli plně 

funkční stránky.  Nyní máme speciální aplikaci, která se jmenuje můj T-Mobile, která za vás 

personalizuje nastavení služeb. Máte jí i v mobilu i na webu a podle toho, jak tam chodíte, se 
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vám tam přesunují. Ty ikony a ta témata se řadí tak, jak vy potřebujete.  Podle vašeho chování 

a preferencí. Prostě je to intuitivní a reaguje to na vaše chování.  A to je samozřejmě mnohem 

efektivnější, než zasílat naslepo nějaký magazín s informacemi, které pro zákazníky nejsou 

relevantní. Myslím, že věci jako magazíny jsou trochu za zenitem. Ale pořád to funguje pro 

B2B, protože B2B sektor je mnohem opožděnější a konzervativnější. 

 

Kombinuje tyto kanály nějak? Případně proč? Máte nějakou konkrétní strategii při kombinaci 

kanálů? 

 

Kanály samozřejmě kombinujeme, záměrně. Kanály kombinujeme tak, aby komunikace 

s koncovými zákazníky byla efektivní. Využíváme jak tradiční, tak nové marketingové 

nástroje a kanály. Ale je nutné dodat, že digitální média nejsou prozatím schopná zcela 

nahradit tradiční marketingové nástroje ve velké firmě, jako je ta naše. Tradiční marketingové 

nástroje jsou pro nás stále nezastupitelné.  

 

Jaký kanál považujete za váš nejsilnější? Jaký má podle vás největší potenciál? Co naopak za 

slabý? Který z kanálů zaujímá největší podíl na marketingových kampaních? 

 

Facebook je nejsilnějším kanálem, v digitálních kampaních zastupuje největší podíl.  

 

Myslíte si, že je využívání nástrojů nového marketingu efektivnější než starší či tradiční 

metody? (Nebo za nejefektivnější považujete jejich kombinaci?) 

 

Takhle, pro určitou cílovou skupinu jsou jednoznačně nejefektivnější. Ale plošně, když byste 

to rozpočítala podle nákladů a podle věkových skupin, tak je to jistě významná skupina, která 

do budoucnosti poroste, ale zatím to ještě pořád není úplně to nejdůležitější. 

 

Jaké jsou podle vás výhody používání sociálních médií v marketingu? 

 

Popravdě řečeno, pro velké firmy není tak zajímavé, co na těch sítích je, ale kdo je využívá. 

Analytika velkých dat, které tečou z těchto kanálů, je pro firmy mnohem důležitější. S tím 

souvisí přesné cílení, to se nám daří například skrze e-mail marketing, ale právě i skrze ty 

sociální sítě. Sice ano, míříme na 10 milionů lidí, ale každý chce něco jiného. Z těch 

sociálních sítí a z chování uživatelů se dozvíme, že nějaká určitá skupina preferuje určitý typ 

komunikace. Tak, jak to před pár lety vypadalo, že se vše bude generalizovat, tak nyní se 

firmy zase soustředí na ta partikulární řešení. Ale je to logické. Protože lidé čím dál tím víc 

chtějí vědět, že to, co dostávají je šité přímo na ně. Právě ta sociální média dávají lidem pocit, 

že se o ně někdo stará a myslí na ně. Byť je to pocit iracionální.  

 

Vnímáte nějaké nevýhody plynoucí z užívání nových médií pro marketing?  

 

Ano. Zatímco, když se při telekomunikaci operátor nešikovně vyjádří, nemá to takový dopad, 

a to ani přesto, že hovory se monitorují a klienti si je mohou vyžádat.  Avšak na sociálních 

sítích člověk něco napíše a už se to nedá zastavit. Existuje tlačítko Print Screen a navíc 

neuvěřitelná rychlost komunikace. Tato média také lidem poskytují anonymitu, a ti se tak 

nebojí cokoli říci, a mohou potenciálně poškodit dobré jméno firmy. Právě tato neřiditelnost 

sociálních médií je největší slabinou a nevýhodou. Ale zase na druhou stranu, sociální média 

se tak rychle aktualizují a publikum je tak silně rozptýlené, že ten důsledek není tak 

dlouhodobý a dalekosáhlý, jako když se řeší nějaká kauza v ostatních masmédiích, u kterých 

je větší šance, že bude zasažena relevantní cílová skupina. Také je zatím těžké vysledovat, 
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nakolik aktivity v sociálních sítích pozitivně nebo negativně ovlivňují image značky. Jde o 

celkem nový fenomén na to, aby byl přesně probádaný. Je otázka, nakolik ta sociální média 

vytváří jen efekt a nakolik jsou skutečně účinná. Tato oblast je však víceméně neuchopitelná a 

nepředvídatelná a pořád není možné najít jasnou odpověď.  

 

Považujete své kampaně probíhající na kanálech digitálních médií za úspěšné nebo 

neúspěšné? 

 

Celkem ano. 

 

Víte, zdali používáte nějaké inovativní metody ve srovnání se svými konkurenty? Případně, 

jak si ve srovnání s nimi vedete v propagaci? 

 

Popravdě řečeno, my je tak detailně nesledujeme a některé ty aktivity je taky těžké rozlišit, 

protože to co my vidíme, je jen výsledek.  

 

Inspirujete se strategiemi jiných firem, např. konkurenčních, zahraničních atp.? 

 

Určitě. Pro nás je důležité, že jsme členem mezinárodní skupiny. A tam je důležitá ta výměna 

zkušeností, co funguje, co nefunguje. Nejdál v digitálním marketingu jsou v Nizozemsku, tam 

online komunikace převládá. Dobré nápady mají i Rakušané, ty umí skvěle propojovat nápady 

a začleňovat je do své strategie.  

 

Byl by zde teoretický potenciál pro zlepšení propagace? Např. využíváním dalších nástrojů, 

vypuštěním jiných, propracovanější strategií atp.? 

 

Já bych konkrétně ocenila propojení těch tematických map v sociálních sítích a v médiích. Pro 

nás je důležité vědět, kde které téma vzniká, abychom dokázali vyhodnotit, co je vlastně 

relevantní a co není. Mně když ráno rukama projde monitoring jak klasických médií, tak 

sociálních médií, tak vidím, že se čím dál více jakoby proplétají, ale ta důležitost pro to, co 

tahle firma dělá, je opravdu různá. Ty sociální sítě jsou trochu hysterické a jsou velmi 

nekompromisní, každý si myslí, že tam může napsat cokoli a většinou je to pochopitelně 

negativní. Ty média reflektují jiná témata jiným způsobem, ale ten dosah je na tu populaci 

větší. A proto vyhodnocování, co by mohlo být problémem a co je trend je nutné kombinovat 

pro firmu obě tyto polohy a to málokdo umí. I my bychom na tom mohli zapracovat. 

 

 

Uživatelé 

Jaký je postoj klientů k novému marketingu? Mají důvěru v komunikaci skrze digitální 

média? Přece jen, stále se jedná o celkem nový marketingový přístup. 

 

Určitá skupina jistě a rozrůstá se. 

 

V jakém % případů navrhujete svým klientům komunikaci prostřednictvím sociálních médií? 

Nebo ji klienti sami vyžadují? 

 

Snažíme se být našim klientům k dispozici na všemožných komunikačních kanálech a 

přizpůsobujeme se tomu, co chtějí. 

 

Postačují klientům informace z tohoto prostředí? 
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Jak kterým. Existuje silná skupina, která se na ně 100% spoléhá. Ale rozhodně ne všichni. 

Potom jsou uživatelé, kteří chtějí být informování i tradiční cestou - dodatečně chtějí zasílat 

SMS či e-mail, v případě nějakého problému, např. výpadku. Digitální média tedy nejsou 

samospasitelný nástroj. Jsou důležitá, budou důležitá, ale v nejbližší době se ta komunikace 

nepřesune jen tam.  

 

 

Strategie 

Má vaše společnost svou vnitrofiremní strategii a směrnici, jak s digitálními médii zacházet? 

Jakou? 

 

Ano má, ale nechci ji prezentovat. 

 

Jak byste hodnotila úspěšnost své marketingové strategie? Myslíte, že je co zlepšovat? Čeho 

chcete dosáhnout? 

 

Vždy je co zlepšovat, ale poslední dobou jsme s naší komunikací spokojeni. 

 

 

Další 

Jsme v čase vánočních nabídek a kampaní, je vaše aktivita v současnosti vyšší než obvykle?  

Jaké jsou vaše nejúspěšnější kampaně na SM? 

 

Neřekla bych, že to tak ještě funguje. Ano, letos máme větší kampaň než v předchozích letech 

a zapojujeme i nové prvky, či takové, které jsme dlouho nepoužili. Ale nemůžu říct, že by ta 

kampaň byla tak masivní, jako to třeba bývalo před 10 lety. Teď už ta komunikace je 

rozvrstvená a probíhá v průběhu celého roku. Taky fungujeme na trhu, který je plně 

saturovaný a dřív to fungovalo tak, že jste na Vánoce bylo možné získat velkou spoustu 

nových zákazníků, takže jste jim logicky jako firma přinášela velkou spoustu výhod – tzn. 

velké kampaně. Teď je však trh dlouhodobě stabilizovaný a vy se musíte soustředit na retenci 

a tu musíte dělat v průběhu celého roku. To není nárazový proces, ale konstantní komunikace.  
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2. Přepis rozhovoru s Michaelem Bartákem, zástupcem společnosti Vodafone 

(2.11.2016) 

 
Několik obecných otázek k firmě jako takové:  

 

Víte, kolik máte v současnosti zákazníků? 

 

Asi 3,5 milionu. 

 

A jaký máte podíl na českém telekomunikačním trhu? 

 

My jsme nejmenší. Ačkoli Vodafone bývá globálně na trzích největší operátor. Česká 

republika je spíš výjimka a je to tím, že jsme přišli na trh jako poslední. Máme tedy asi 25 – 

27%. 

 

Na jakého zákazníka primárně cílíte, jaký je váš typický zákazník (cílová skupina, víte jaké je 

věkové rozložení zákazníků, příjmová skupina, počet žen a mužů apod.)? 

 

Ve finále cílíme na všechny. Ale máme primární segmenty u rezidentních zákazníků - family 

a youth.  Mládež je definovaná jako lidé 15 -26 let. Rodiny jsou rodiče s dětmi, žijící 

pohromadě. To se odráží v naších  reklamách. Vedle toho ale máme firemní segmenty a zde je 

to rozdělené na malé firmy, středně velké firmy, korporace a státní správa. 

 

V čem si myslíte, že tkví váš úspěch? 

 

Je velmi těžké se odlišovat, je to ale i velmi důležité. Oskar, když přišel před 16 lety na trh, 

tak dělal věci jinak. Hodně bojoval za zákazníky, vyznačoval se nejlevnějšími službami, byl 

takový hravý a mladistvý. Jenže ti lidé, kteří s Oskarem začínali, už trochu zestárli a mladí 

lidé nás už vnímají úplně stejně jako zbylé dva operátory, zkrátka jako globálního operátora.  

Ale mnoho lidí si to naše staré DNA pamatuje. Také máme nejlepší péči o zákazníky.  

Snažíme se být blízko našim zákazníkům. A v tom tkví náš úspěch. A v tom, že se chceme 

odlišovat dlouhodobě.  

 

 

Několik obecných otázek k marketingu: 

 

Těší se digitální média podpoře vedení? Přikládá jim důležitost? 

 

Naše vedení digitální média maximálně podporuje. Máme například projekt „Digital Ninjas“ 

Naše vedení se neskládá jen z mladých lidí, jsou to i lidé starší a velmi časově vytížení a 

neznají všechny digitální média a jejich nástroje. My ale potřebujeme, aby pochopili, jak tyto 

komunikační platformy fungují a proto máme tento globální projekt. Vybrali jsme mladé lidi 

z firmy, kteří hodně žijí novými technologie, ty jsme proškolili na všechny možné aplikace, 

včetně firemních. U nás se totiž vše dá dělat z mobilu, jsme přece jen telefonní operátor. A 

každý tento Ninja má přidělený 2-3 lidi z vedení. S nimi so domlouvá schůzky a je jim 

k dispozici. Jinak naše vedení digitální marketing hodně podporuje, zaměřujeme se na něj, 

třeba zrovna, co se týká té péče.  Vyhráli jsme třeba „Web top 100“ za webové stránky. Z toho 

mělo vedení radost. Další, na co se hodně zaměřujeme a těšíme se podpoře vedení, je mobilní 

aplikace Můj Vodafone.  Takže to jsou věci, které prosazuje i to vedení. Každý týden chodí 

monitoring digitálních médií i na vedení, aby vědělo, co se děje. 
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Kdy jste integrovali digitální média do své komunikační strategie a co bylo impulsem? 

  

S rozvíjejícími se technologiemi se začaly objevovat nové možnosti marketingu, které se už 

hojně začaly používat za hranicemi naší země. To bylo spouštěčem i pro nás. Zmíním několik 

věcí. My třeba když jsme začínali jako Oskar v roce 2000, tak internet byl docela v plenkách, 

ale my jsme jako první operátor nabídli Oskarovou samoobsluhu, a to bylo poměrně 

inovativní i na světové úrovni. Potřebovali jsme stlačit dolů náklady a volání na operátora do 

call centra je poměrně drahé, tak jsme si říkali, proč nenechat zákazníky, ať se obslouží sami. 

Takže Oskarová samoobsluha byla první inovativní produkt. A díky tomu jsme byli pořád 

vnímáni jako celkem inovativní značka. Byli jsme taky první, kdo nabízel SMS zdarma skrze 

online SMS bránu, to tenkrát mělo nějakou hodnotu. Díky tomu mnoho lidí chodilo na 

webové stránky Oskar.cz, a to i nezákazníci. Potom Twitter. V Čechách se netěšil moc velké 

oblibě, nebyl přeložen do češtiny, ale my jsme si řekli, že když chceme být ta inovativní 

značka, tak bychom s tím Twitterem mohli něco zkusit. Tenkrát jsme tedy domluvili 

partnerství s Lupa.cz, protože jsme věděli, že lidé, kteří jsou na Twitteru, čtou Lupa.cz a tak 

nám podařilo jako jediné značce získat hodně followerů a to hlavně z řad influencerů, protože 

na Twitter chodí hlavně novináři, profesionálové a tak podobně. Ještě donedávna jsme byli 

nejsledovanější značka v ČR na Twitteru. Máme 30 tisíc followerů, což je na české poměry 

dost. Druhou věcí je potom Snapchat. Spustili jsme ho a O2 muselo kvůli nám hned druhý 

den také. I  Instagram jsme spouštěli jako první a dnes máme přes 10 tisíc followerů, zatímco 

ostatní mají 3 tisíce. Takže je vidět, že ten první vždy získá ty trend settery a geeky. Ale zase 

musí to mít nějaké opodstatnění, musíte mít nějakou strategii, co s tím kanálem budete dělat, 

než to spustíte. Ale vždy se nám zatím vyplatilo být první. Musím zmínit, že já mám také 

velkou podporu vedení a nemusím půl roku čekat na schválení. Když něčemu věřím, tak to 

můžu spustit.   

 

Máte ve firmě samostatné oddělení (případně osobu), které má na starost oblast digitálních 

médií? Či tato komunikace spadá pod různá oddělení, která se prolínají (jako sekce 

marketingu, zákaznické péče, externí komunikace, lidských zdrojů apod.)? 

 

Ta struktura je taková: Pod naším CEO je přímo vice president marketingu a pod ním je 

ředitelka pro značku a komunikaci. Ta má v týmu 13 lidí, kteří mají na starost ATL, BTL a 

digitální marketing. Takže ano, máme samostatné pod oddělení digitálního marketingu a to 

mám na starosti já. 

 

Kdo je v exekutivním týmu pro digitální média? Případně kdo co spravuje? 

 

Mám pod sebou 3 kolegy. A my rozhodujeme o všem. Ale pozor, když jsme u těch sociálních 

sítí, tak je důležité si uvědomit, že ten, kdo odpovídá na dotazy, to je někdo jiný. Můj tým 

zajišťuje ten obsah, který se na digitálních kanálech objeví, samotné příspěvky a aktuální 

promo akce. Ve chvíli, kdy napíšete na sociální sítě dotaz, obslouží vás někdo jiný z oddělení 

zákaznické péče. 

 

Máte dostatečný počet lidí, kteří se o tyto kanály starají, nebo byste uvítali zaměstnanců více? 

 

Myslím si, že digitální marketing je tak složitý, tak komplexní a přináší neustále tolik 

novinek, že je to příliš mnoho, co je třeba ohlídat. Není to jako dřív, kdy se spustil web a 

někam se poslali bannery. Dnes si člověk musí ohlídat velkou spoustu věcí jen pro Facebook. 

Pro Facebook děláme asi 8 formátů, každý je úplně jiný. Všechno je navíc celkem nové, často 
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to před pár měsíci ani neexistovalo. Takže je samozřejmě strašně těžké to uhlídat, často i 

nereálné. I my už v týmu řešíme, jak vše poskládat. Protože dřív jsme fungovali tak, že každý 

člověk měl na starosti jednu kampaň od A do Z, od banneru až po video na Facebooku a 

nákup médií, ale teď je toho tolik, že je to prostě nereálný. Takže máme málo lidí. V tomhle 

bodě je také důležité říci, že pracujeme s agenturami, jako jsou kreativní agentury, mediální 

agentury atd..  

 

Jak moc je pro vás digitální marketing důležitý ve vaší komunikační strategii? 

 

Ve Vodafonu si samozřejmě uvědomujeme, jak je digitální marketing důležitý, takže je 

součástí úplně každé kampaně, kterou tady děláme. A nejen kampaně, ale i každodenních 

aktivit. 

 

Používáte častěji propagaci prostřednictvím digitálních médií a jejich nástrojů nebo tradičních 

metody, nebo kombinaci obojího? Jaký je přibližně podíl? Mělo to, že jste začali využívat 

nástroje digitálního marketingu nějaký efekt na užívání tradičních marketingových metod? 

 

Digitální média jsou v současnosti v každé kampani. Vezmu dvě poslední kampaně: 

Fungujeme tak, že když je kampaň zaměřena na mladé lidi, kteří nekoukají na televizi, tak 

zapojujeme pouze ta digitální média. Nyní máme kampaň  Je to v tobě, cílová skupina je 15-

26 let. Gró této kampaně jsou digitální média a zbytek jsou nějaké akce. Nezapojujeme vůbec 

televizi. Pak ale máme třeba masovou vánoční kampaň a tam digitální marketing zaujímá 

podíl tak 30%, protože cílíme na všechny. A pak jsou malé kampaně, které mají pouze malý 

rozpočet, a k tomu nám taky slouží ta digitální média.  Takže spousta našich kampaní je 

komunikována pouze skrze digitální média. 

 

Jak digitální média ovlivňují výkonnost podniků? 

 

Ovlivňují, samozřejmě. Máme případ, kdy hlas lidu na sociálních sítích rozhodl o stažení 

nabídky. Je to vlastně takový lakmusový papírek, který nám ukazuje, jestli je ta kampaň nebo 

nabídka dobrá nebo ne. 

 

Myslíte si, že nové platformy sociálních médií mohou mít zásadní vliv na to, že firma získá 

vedoucí postavení na trhu? 

 

Dobře vedená komunikace to samozřejmě způsobit může. Takže pokud je firma schopná 

účinně komunikovat na sociálních sítích, může zlepšit své postavení na trhu. My se o to 

samozřejmě snažíme. 

 

Co za tradiční nástroje marketingu používáte (př. reklama, PR, podpora prodeje, přímý 

marketing, osobní prodej, event marketing, sponzoring)? 

 

Z těch tradičních nástrojů používáme asi všechno. Ale máme asi nejmíň sponzoringu, 

neděláme klasický sponzoring. Sponzorujeme pouze karlovarský festival, podporujeme start-

upy či naposledy pořádané mistrovství ČR v mobilních hrách. Sponzorujeme většinou jen 

malé věci. 

 

 

Otázky týkající se přímo digitálního marketingu: 
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Využíváte online PR? Jak (PR články, tiskové zprávy, virální marketing)? 

 

Online PR pořád využíváme. Ale záleží na tématu. Jsou věci, kde je to PR strašně důležité, 

aby něco dovysvětlilo. To v případě, když je např. složitá nabídka. Je to pro zákazníky i 

novináře a profesionály. Primárně PR slouží pro budování image a informovanost. Za PR je 

zodpovědné samostatné PR a oddělení a částečně i oddělení digitálního marketingu. 

 

Využíváte Internetovou reklamu? Jak (bannerová, SEO – reklama ve vyhledávačích, PPC, 

PPV, atd.)? 

 

Online reklama: Jasně. To je v propagaci naprostý standard. 

 

Využíváte online direct marketing? Jak? (e-mail marketing, webové semináře, cokoli). 

 

Používáme e-mailing. Skrze e-maily cílíme především na stávající zákazníky, kterým se buď 

připomínáme či jim nabízíme současnou nabídku.  Ale tady máme prostor pro zlepšení.  

 

Využíváte online podporu prodeje? Jak? (slevy, soutěže, ankety, akční balíčky, cross-selling, 

up-selling, věrnostní programy, affiliate marketing…). 

 

To samozřejmě používáme a i v rámci sociálních sítí Taky jak jsem říkal, je tu samostatné 

oddělení e-shopu a my takto zajišťujeme kvalitní přísun zákazníků do e-shopu. My jim 

nakoupíme média a přivedeme potenciální zákazníky a oni se to snaží přetavit na prodej. 

 

Jaké kanály digitálních médií (respektive sociálních) tedy vaše firma využívá konkrétně? A 

jakým způsobem? (Tím mám na mysli, jakou plní funkci ve vaší marketingové komunikaci). 

 

Webové stránky: Tam jde o informování zákazníků, propagaci a skrze e-shop samotný prodej. 

Tam se také snažíme poznat, jestli je to nový či stávající zákazník nebo také zákazník 

konkurence a jestli hledá péči nebo jestli je to o nějakém up-sellu. Na těch webových 

stránkách se dají tyto věci dobře pozorovat. 

 

Firemní blog: To nevedeme. 

 

Online magazín: Máme online magazín Čilichili. Je to hodně lifestylový magazín.  Máme ho 

primárně z historických důvodů. Také jsme se podívali jednou na naše prodejny a tam jsme 

našli milión letáků, o které neměli zákazníci zájem. Tak jsme přišli z Čilichili, kde je všechno 

na jednom místě spolu s tou lifestylovou částí. Pro nás je to zkrátka cesta, jak dostat 

informace k zákazníkům zábavnou formou. Tento magazín dokonce vyhrál i soutěž firemní 

magazín roku, a tak je to poměrně unikátní koncept. Lidé ho rádi čtou i jen tak, máme ho i 

v tištěné verzi. Na sociálních sítích se těší velké oblibě a sdílení. 

 

Facebook: Ze sociálních sítí je to náš primární kanál.  Facebook by se taky dal rozdělit na víc 

částí. Komunikujeme zde se stávajícími zákazníky a tvoříme si s nimi vazby. Také jim 

nabízíme stávající nabídku a v neposlední řade jim skrze Facebook poskytujeme zákaznickou 

péči. Využíváme ho i mediálně, platíme si normální reklamu, a tak akvizičně získáváme nové 

zákazníky. Takže využíváme ho na všechno. 
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Twitter: Twitter, o kterém jsem se již zmiňoval, je spíš pro profesionály. Informujeme tam 

hodně o novinkách. Tam jsou hodně opinion  makers, novináři, trend setteři, takže to funguje 

takhle, jako nástroj PR. 

 

Instagram: Ten nám také výborně funguje a jsme mile překvapeni. Především současné Insta 

Stories. Sdílíme reportáže z různých akcí. Naši lidé mají hodně volnou ruku a výsledek je 

skvělý a funguje. Minimálně s nejmladší cílovou skupinou. Skvěle to funguje pro brand 

awareness a loajalitu zákazníků. My jsme vlastně spustili tu platformu Je to v tobě, pro mladé 

lidi, s tím souvisí mnoho workshopů a eventů a přes Instagram (případně Snapchat) 

doručujeme ten zážitek z té konkrétní akce lidem, kteří tam nemohou být. Příkladem je 

workshop se známým českým zpěvákem, kde lidé přihlášení na workshop udělali s tím 

zpěvákem písničku, my jsme totiž chtěli dokázat, že je to v tobě. Potom jsme tuto reportáž 

sdíleli na Instagram, Snapchat a živě na Facebook.  

 

Snapchat: Podobně nám vlastně funguje i ten Snapchat. Měli jsme poměrně unikátní koncept. 

Udělali jsme casting na Snapchatery, takže lidé se mohli přihlásit, plnili různé úkoly a nyní 

máme profesionální Snapchatery a ty taktéž posíláme na různé akce. Ideální nástroj pro 

budování značky. Ale přesunuli jsme se více na Instagram, protože tam je i více lidí. 

 

YouTube: YouTube je důležitý, ale aktuálně nevytváříme moc speciálního obsahu jenom pro 

YouTube. Chystáme inspirativní videa spojená s kampaní Je to v tobě, která se budou snažit 

vyburcovat ty naše mladé zákazníky. A z reklamního hlediska je YouTube také důležitý.  

 

Google+: Ten máme, jen abychom ho měli. V našich kampaních nehraje žádný význam. 

 

Foursquare: Měli jsme, ale nevyužili jsme ho. U nás se ty prodejny tak často mění, že máme 

problém, aby byly aktuální na mapách na Seznam.cz a na Googlu. Tím účtem na Foursquare 

bychom lidi akorát mátli.  

 

Kombinuje tyto kanály nějak? Případně proč? Máte nějakou konkrétní strategii při kombinaci 

kanálů? 

 

Ano, rozhodně. Záleží na tom, jaká ta kampaň je a hlavně na cílové skupině. Také co máme 

za obsah a jaký je rozpočet. 

 

Jaký kanál považujete za váš nejsilnější? Jaký má podle vás největší potenciál? Co naopak za 

slabý? 

 

V porovnání s konkurencí si myslím, že my jsme nejlepší ve všem. Samozřejmě se mohou 

objevit horší příspěvky, ale z těch monitoringů, co si děláme, máme dlouhodobě nejlepší 

obsah na sociálních sítích, máme nejlepší web, který vyhrál v soutěži, stejně tak aplikaci. 

Takže máme nejlépe našlápnuto. Nejvíce obsahu samozřejmě pouštíme přes Facebook. 

Digitální kanál, který nám nic nepřináší je Google+. 

 

Který z kanálů zaujímá největší podíl na marketingových kampaních? 

 

Je to Facebook, ale když máme kampaň, kde hraje roli video, tak tam je klíčový YouTube. 

Těžko říct, ale v zásadě pro videa je to YouTube a pro všechno ostatní je to FB. Ale ten media 

mix je komplexní. Je také spousta uživatelů, kteří chodí jen na Seznam.cz a nechodí na 
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sociální sítě nebo Google, takže pro nás je klíčový i Seznam.cz a internetová reklama. Takové 

věci nelze opomíjet.  

 

Jaké byly důvody a motivace vaší firmy pro používání těchto kanálů pro komunikaci se 

zákazníky? 

 

Především ty výhody, které nám tyto kanály přináší. Slouží výborně pro budování značky, 

získávání zpětné vazby v komunikaci se zákazníky, zákaznickou podporu a jak firma musí 

neustále růst, tak se samozřejmě na těchto kanálech objevuje i prodej. Dřív o tom ta sociální 

média moc nebyla, ale i zde fungují i prodejní formáty, jak se ukázalo. 

 

 

Myslíte si, že je využívání nástrojů nového marketingu efektivnější než starší či tradiční 

metody? (Nebo za nejefektivnější považujete jejich kombinaci?) 

 

Já, jako specialista na digitální marketing budu samozřejmě vždy bojovat za online, ale jsme 

si vědomi toho, že nelze vynechat televizi. Televize nám přivádí hodně lidí do našich 

prodejen. Je důležité, aby v té komunikační strategii byla přítomna. Není ji však třeba 

zapojovat v kampani určené pro mladou cílovou skupinu. Ta komunikace je zkrátka o 

kombinaci všech možných prostředků tak, abychom zasáhli co největší počet potenciálních 

zákazníků. Takže se snažíme mít dobře namíchaný komunikační mix. Dost jsme omezili 

tradiční média. Neděláme například vůbec kino reklamu, v tisku nám zůstaly poslední 

záchvěvy. Naše komunikace je hlavně o digitálu a televizi. 

 

Jaké jsou podle vás výhody používání sociálních médií v marketingu? 

 

Rychlost a možnosti cílení.  Snažíme se zobrazovat jen relevantní nabídky těm správným 

lidem, takže neobtěžujeme někoho s nějakou nerelevantní nabídkou. A na druhou stranu je 

výhodou i možnost vyhodnocení. 

 

Vnímáte nějaké nevýhody plynoucí z užívání nových médií pro marketing?  

 

Na sociálních sítích to není o jednostranné komunikaci, může se tam vyjádřit i zákazník. 

Musíte mít samozřejmě kvalitní nabídku, ale i poslouchat své zákazníky. V tomto prostředí je 

to z pohledu značky nebezpečné a nemůže se tam dovolit nějaký průšvih. 

 

Považujete své kampaně probíhající na kanálech digitálních médií za úspěšné nebo 

neúspěšné? 

 

Ano, ale stane se samozřejmě, že se objeví i kampaň, která není úspěšná a pak je otázka, jestli 

je to kvůli tomu produktu nebo špatné komunikaci. 

 

Víte, zdali používáte nějaké inovativní metody ve srovnání se svými konkurenty? 

 

My jsme zavedli skoro vše první.  Takhle, jsme technologická firma. Mobilní operátoři jsou a 

musí být inovativní a digitální marketing je nám hodně blízko. Proto většinu věci spouštíme 

mezi prvními. T-Mobile byl vždy trochu pozadu, ale teď si myslím, že jsme celkem 

vyrovnaní. 

 

Inspirujete se strategiemi jiných firem, např. konkurenčních, zahraničních atp.? 



159 

 

Ano a ne. Sdílíme nějaké nejlepší praktiky. Jsou projekty, které jsou hodně organizované, ale 

my jsme celkem vzato hodně nezávislí na naši mateřské společnosti a na naší skupině.  Jsou 

věci, kterými se inspirujeme, např. casting na Snapchatery, to je koncept z Nizozemska. Ale 

ne vždy je to možné, protože vždy záleží na lokální populaci. 

 

Byl by zde teoretický potenciál pro zlepšení propagace? Např. využíváním dalších nástrojů, 

vypuštěním jiných, propracovanější strategií atp.? 

 

Tak ten je samozřejmě vždy. Pořád se učíme. To, co jednou funguje, nemusí fungovat 

podruhé. Máme také celkem krátkodobé kampaně, chtělo by to, aby běžely delší dobu, 

abychom se na nich víc naučili. 

 

 

Uživatelé 

Jaký je postoj klientů k novému marketingu? Mají důvěru v komunikaci skrze digitální 

média? Přece jen, stále se jedná o celkem nový marketingový přístup. 

 

Ne všichni mají v komunikaci skrze digitální média, respektive sociální média, důvěru. Ale 

mladí lidé ano.  Výsledky výzkumu Češi v síti říkají, že 64% Čechů platí platební kartou na 

internetu, před 3 lety to byla skoro 0. Takže já si myslím, že stejně roste i ta důvěra. Nesmí 

v lidech vzrůstat ten pocit, že na internetu se o nich ukládá velké množství osobních dat, což 

se může díky cílení stát. To může lidi vystrašit. Přestože ta data jsou anonymizovaná a jsou 

v bezpečí. 

 

V jakém % případů navrhujete svým klientům komunikaci prostřednictvím sociálních médií? 

Nebo ji klienti sami vyžadují? 

 

Klientům navrhujeme komunikaci skrze ta sociální média téměř vždy, to je pro nás nejlepší 

řešení, skrze tu samoobsluhu. Většina věcí se dá vyřešit tam, anebo v aplikaci. 

 

Postačují klientům informace z tohoto prostředí? 

 

Vyhledávají informace online, to platí, ale pak jdou často na prodejnu a koupí si to zboží tam, 

protože je to zkrátka rychlejší. Také máme šikovné prodejce, a jakmile do kamenného 

obchodu přijde někdo, kdo má jen trochu zájem, prodejce ho už nepustí.  Často, i když máme 

výhodnou nabídku online, si lidé radši zajdou na prodejnu. Chtějí si to zboží, jak se říká, 

osahat a vyzkoušet.  

 

 

Strategie 

Má vaše společnost svou vnitrofiremní strategii a směrnici, jak s digitálními médii zacházet? 

Jakou? 

 

Strategii samozřejmě máme, ale neřekneme. 

 

Jak byste hodnotila úspěšnost své marketingové strategie? Myslíte, že je co zlepšovat? Čeho 

chcete dosáhnout? 

 

Vždy je co zlepšovat, ale momentálně jsme s naší komunikací celkem spokojení. 
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Další 

Jsme v čase vánočních nabídek a kampaní, je vaše aktivita v současnosti vyšší než obvykle?  

Jaké jsou vaše nejúspěšnější kampaně na SM? 

 

Pro nás je to stále strašně důležité období roku, protože zákazníci na to čekají, ale platí to míň 

než předtím.  
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3. Přepis rozhovoru s Lucií Pecháčkovou, Pavlou Šedivou a Dorotou Kajfoszovou, 

zástupkyněmi společnosti O2 (10.11.2016) 
 

Několik obecných otázek k firmě jako takové:  

 

Víte, kolik máte v současnosti zákazníků? 

 

Asi 5 milionů. 

 

Na jakého zákazníka primárně cílíte, jaký je váš typický zákazník (cílová skupina, víte jaké je 

věkové rozložení zákazníků, příjmová skupina, počet žen a mužů apod.)? 

 

Pro nás je ta cílová skupina dost široká, nicméně, co se týče obecně sociálních sítí, tak tam je 

ta cílová skupina věkově nižší a co se týče třeba aplikace Datomat, což je náš nový produkt, 

tam cílíme opravdu na lidi mezi 15 a 27 lety. Obecně tedy cílíme na širokou cílovou skupinu, 

co se týče věku a jiných kritérií, ale v současnosti se hodně soustředíme na tzv. Millenialls. a 

podniky všech velikostí. To souvisí s tím, že máme širokou škálu produktů, nemáme jen 

mobilní tarify, ale i mobilní linky, pevný internet, digitální televizi atd. A tím, jak je široká 

škála produktů, je i široká cílová skupina. Zároveň nenabízíme věci jen rezidentním 

zákazníkům, ale i podnikatelům. Tam je nyní velmi velké téma EET, které taky nabízíme, 

takže na tuto skupinu zákazníků se v současnosti také hodně soustředíme. Také poskytujeme 

řadu služeb státní správě v oblasti státních ICT zakázek. 

 

V čem si myslíte, že tkví váš úspěch? 

 

Máme nejširší portfolio produktů a to již po dlouhou dobu, tak například O2 TV máme přes 

deset let, zatímco oba konkurenti s ní začali nedávno. Také jsme poměrně dlouho na trhu. 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že máme českého vlastníka. Nejsme součástí nadnárodní 

skupiny, takže rozhodnutí, která děláme, nabydou výkonu velmi rychle. S tím souvisí to, že 

spoustu věcí přinášíme na trh mezi prvními nebo dokonce jako první. 

 

 

Několik obecných otázek k marketingu: 

 

Těší se digitální média podpoře vedení? Přikládá jim důležitost? 

 

U nás máme velkou podporu vedení. V současné době se u nás klade větší důraz na ten online 

svět, než na ta off-line média a je to i z toho důvodu, že se orientujeme na mladou cílovou 

skupinu, která televizi nesleduje. A v tom máme podporu vedení. Naše vedení se dokonce na 

nějaké naší interní akci setkalo se známými YouTubery, bloggery a jinými influencery a ptali 

se jich na jejich práci, jak se tím dá živit atp. Tak měli možnost pochopit ten digitální svět víc 

do hloubky. 

 

Kdy jste integrovali digitální média do své komunikační strategie a co bylo impulsem? 

 

Kdy přesně, to vám neřeknu. Ale co se týče například péče o zákazníky, byli jsme první 

operátor, který ji začal zákazníkům poskytovat skrze sociální sítě. Zjistili jsme totiž, že tyto 

platformy jsou pro zákaznický servis více než vhodné a často jsou i efektivnější. Zákazníkům 

je možné odpovědět rychle nebo i vhodněji než na infolince. Máme skupinu asi 7 specialistů, 
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kterým říkáme O2 Guru a ti fungují online. Odpovídají na dotazy na sociálních médiích, na 

fórech a na webu 24/7 a zároveň proškolují vedení. 

  

Máte ve firmě samostatné oddělení (případně osobu), které má na starost oblast digitálních 

médií? Či tato komunikace spadá pod různá oddělení, která se prolínají (jako sekce 

marketingu, zákaznické péče, externí komunikace, lidských zdrojů apod.)? 

 

Máme samostatné oddělení marketingové komunikace, kde jsou dva týmy, z nichž jeden se 

soustředí primárně na ATL a BTL a druhý na digitální marketing.  

 

Kdo je v exekutivním týmu pro digitální média? Případně kdo co spravuje? 

 

Jak jsem řekla, oddělení marketingové komunikace zahrnuje dva týmy, tým pro ATL a BTL a 

tým pro digitální marketing. Máme ve firmě i kreativní agenturu, což je taková zvláštní věc, 

kterou ostatní dva operátoři nemají. Takže kdykoli vymýšlíme kreativní koncept nějaké 

kampaně, tak ta se na kampani podílí od samého počátku a je přítomna všem jednání.  

Komunikace je tak mnohem rychlejší, a protože agentura vidí jasně do té konkrétní propozice, 

chápe dobře, o co nám jde a snáze se jí vymýšlí kreativní koncept. Tým digitálního 

marketingu je dále rozdělený na 4 pod týmy. Jeden tým je online komunikace, druhý tým jsou 

editoři webu, kteří tvoří obsah na web a mikrostránky, potom je tam tým self care a e-shopu, 

ti vlastně spravují aplikaci Moje O2 a e-shop a pak je tam ještě tým developerů, který se stará 

o vývoj aplikací. To je celkem asi 30 lidí. 

 

Máte dostatečný počet lidí, kteří se o tyto kanály starají, nebo byste uvítali zaměstnanců více? 

 

Vždy by se hodil někdo navíc, nyní zrovna hledáme kolegu na sociální sítě a e-mail 

marketing, protože těch kampaní je strašně moc. Máme vlastně 6 velkých ATL kampaní za 

rok a třeba 400 malých. To je strašně moc aktivit, takže ti lidé se vždy hodí. 

 

Jak moc je pro vás digitální marketing důležitý ve vaší komunikační strategii? A jaký podíl 

přibližně zaujímá v kampani? 

 

Když to vezmu například z pohledu investic do reklamy, tak televize je stále nejnákladnější 

médium, protože reklama v televizi pořád stojí nejvíc peněz. Nicméně, jak už jsem předtím 

zmínila, snažíme se více a více přesouvat do toho digitálního světa, takže se snažíme 

například i rozpočet na nějakou kampaň rozdělovat tak, aby byl na ten online svět kladen 

primární důraz. Digitální média zapojujeme vždy ve větší či menší míře. Nezapojujeme je 

tehdy, jedná-li se o kampaň, která je zacílená na sektor byznysu. I zde ale používáme 

například LinkedIn, který se pro tyto účely velmi hodí. Na druhou stranu máme i kampaně, 

které jsou výhradně online, a to v případě, že ta kampaň je zacílena jen na mladé lidi. 

 

Jak digitální média ovlivňují výkonnost podniků? 

 

Vždy to je o vhodné kombinaci kanálů. Zatím není možné vypustit tradiční propagační 

kanály. Ta digitální média jsou důležitá, ale nejsou všechno. Pro největší efektivitu hraje 

zásadní roli kombinace kanálů. Nutno uznat, že sociální média nám pomáhají ve spoustě 

věcech, třeba doplňují call centrum. Jak už jsem zmínila, pomáhají nám nasměrovat 

zákazníky na ty informace, které jim chceme sdělit. Když něco hledají, my jim to takto velmi 

jednoduše sdělíme skrze jeden post. Ale každopádně je to vždycky o kombinace vícero 

kanálů. 
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Co za tradiční nástroje marketingu používáte (př. reklama, PR, podpora prodeje, přímý 

marketing, osobní prodej, event marketing, sponzoring)? 

 

Všechny. 

 

 

Otázky týkající se přímo digitálního marketingu: 

 

Využíváte online PR? Jak (PR články, tiskové zprávy, virální marketing)? 

 

Tiskovými zprávami cílíme převážně na novináře. Vydáváme je online na naše stránky a 

rozesíláme je na kontakty, které máme. Klasicky. Chceme-li to pojmout více netradičně, tak 

uspořádáme nějakou akci či tiskové konference, případně s tou tiskovou správou pošleme i 

nějaký dárek např. když jsme komunikovali partnerství se Spotify, udělali jsme novinářům 

playlist speciálně pro novináře a ten jsme jim zaslali spolu se sluchátky, uživatelským účtem 

a tou tiskovou zprávou. 

 

Využíváte Internetovou reklamu? Jak (bannerová, SEO – reklama ve vyhledávačích, PPC, 

PPV, atd.)? 

 

Online reklama je primárně výkonnostní kanál, přes který uskutečňujeme propagaci a prodej. 

Děláme ji ve spolupráci s agenturami.  

 

Využíváte online direct marketing? Jak? (e-mail marketing, webové semináře, cokoli). 

 

E-mail marketing děláme hodně. Zrovna v e-mail marketingu využíváme hojně toho cílení. 

Takže, když zasíláme newsletter, máme přesně naplánováno, komu se ukáže jaký e-mail a 

jaká nabídka.  Mění s i podoba e-mailů. Takže s e-maily si hodně hrajeme. Kromě toho, že 

komunikujeme současnou nabídku, snažíme se takto našim zákazníkům také připomenout.  

 

Využíváte online podporu prodeje? Jak? (slevy, soutěže, ankety, akční balíčky, cross-selling, 

up-selling, věrnostní programy, affiliate marketing…). 

 

Jistě, v podobě různých anket a soutěží. Také my máme O2extra výhody.  Co se týče 

sociálních sítí, tak to děláme primárně na Facebooku, O2 TV a na Instagramu. 

 

Jaké kanály digitálních médií (respektive sociálních) tedy vaše firma využívá konkrétně? A 

jakým způsobem? (Tím mám na mysli, jakou plní funkci ve vaší marketingové komunikaci). 

 

Facebook: Facebook  je pro image, prodej a zákaznickou péči. Na Facebooku máme vlastně 

takové tři proudy. Jeden je vlastně to, co publikujeme na našem profilu. To jsou většinou 

imageové věci, věci, který se vztahují k nějakým velkým kampaním. Tam se snažíme 

publikovat především zajímavý obsah. Druhý proud představuje zákaznický servis. A pal je 

třetí proud, a to jsou sponzorované příspěvky a kampaně a tam primárně komunikujeme naše 

nabídky. Takže tam jde i o prodej. 

 

Twitter: Twitter používáme spíš organicky. Tweetujeme novinky z oblasti technologií a 

používáme ho i pro kampaně, ale v malé míře. Ale máme v plánu se Twitteru věnovat více 

právě v souvislosti se spouštěním aplikace Datomat. Zároveň kromě dvou účtů O2, má svůj 
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vlastní Twitterový účet i náš generální ředitel, kde mluví o jak firemních záležitostech, tak o 

věcech, které ho osobně zajímají. Funguje tak jako náš ambasador.  Spíše než pro širokou 

veřejnost funguje Twitter dobře pro nějaké influencery a profesionály z oboru. Primárně je to 

tedy nástroj pro PR. 

 

Instagram: Na Instagramu máme dva účty O2 CZ a O2 Extra výhody a Instagram je čistě 

imageová věc. Na to, abychom měli hezký obsah, který by lidé rádi sledovali. Máme dva 

fotografy, kteří se o ten obsah starají, věnují tomu péči a celkově to vypadá moc hezky. Pro 

nás je to taková radost. Používáme ho ale i na kampaně. Např. v případě O2 Extra výhod. 

Pokud my spouštíme nějakou výhodu, tak použijeme fotky od fotografa a uděláme z nich více 

kampaňový příspěvek tím, že k tomu přidáme nějakou pobídku. Takže Instagram vlastně 

používáme jak pro budování image, tak i pro ty kampaně. 

 

Snapchat : Snapchat máme, ale nepoužíváme ho tolik, jak bychom chtěli, protože to není 

jednoduché. Ale rádi bychom se této sociální sítí věnovali více, a to především se spouštěním 

aplikace Datomat.  Obecně ho používáme pro reporty z akcí, které pořádáme nebo kterých se 

naše firma účastní. Pro tuto funkci nám ale velmi dobře slouží Instagram, který zavedl Insta 

Stories. Tam jsme schopni pořádat i soutěže. Snažíme se obě tyto platformy používat 

kreativně a slouží nám především pro image a brand awareness.  

 

YouTube. Na YouTube máme vlastní kanál. Tam primárně komunikujeme O2 guru videa, 

která natáčíme jednou za dva měsíce, to jsou hardwarové novinky, pak tam máme televizní 

spoty, ale musím se přiznat, že v tom nemáme takový pořádek, jaký bychom chtěli. Určitě 

bychom YouTube mohli využívat víc a publikovat atraktivnější obsah, abychom dosáhli 

většího sdílení a více fanoušků. 

 

Datomat : Tuto aplikaci jsme vyvíjeli velmi dlouho. Aplikace je pro mladé uživatele do 27 let 

a umožňuje jim sbírat extra data, která mohou ti uživatelé normálně užívat. Aplikaci je třeba 

si stáhnout, zaregistrovat se a poté si zobrazit mapu, která ukazuje, kde se vyskytuje jaké 

množství mobilních dat. Lidé musí najít na místo v reálném světě, tato data si zdarma 

vyzvednout a volně je čerpat. Tuto aplikaci plánujeme do budoucna rozvinout na online hry, 

kdy člověk získá data za hraní her.  Také chceme obdarovávat uživatele Datomatu za nějakou 

dobrou věc, kterou vykonají, například za venčení psa z útulku nebo za dobrý nápad. Myslíme 

si, že tímto způsobem můžeme získat nové zákazníky, respektive přetáhnout je od 

konkurence, protože je to super inovativní, atraktivní a zábavná věc. Obzvlášť pro mladé lidi, 

kteří si ne vždy mohou dovolit platit neomezený tarif, protože data jsou ten primární produkt, 

po kterém mladý člověk prahne.  

 

Firemní blog: Máme Modrý blog, který přináší zejména novinky ze světa technologií, 

doplňuje tiskové zprávy o další informace, přináší recenze, typy apod. Slouží hlavně pro PR. 

Plánujeme ho dál rozvíjet. 

 

Online magazín: Jako magazín nám vlastně slouží náš blog. Máme spíše online newslettery 

jak pro byznysové, tak pro rezidentní zákazníky. Ale ta forma je odlišná od běžného 

magazínu.  

 

Diskusní fóra: Využíváme jak integrované fórum, tak fóra externí. Právě odtud padají dotazy 

našim guru. Jsou to tedy kanály, které využíváme pro zákaznickou péči a zpětnou vazbu.  
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Google +: Na Google+ máme účet, ale moc ho nepoužíváme. Dříve jsme tam dávali podobný 

obsah jako na Twitter, takže pro lidi, kteří se zajímají o technologie. Ale nyní už na této 

sociální síti moc lidí není, takže na ni neklademe priority a spíše ji upozaďujeme na úkor 

jiných sociálních sítí. 

 

Kombinuje tyto kanály nějak? Případně proč? Máte nějakou konkrétní strategii při kombinaci 

kanálů? 

 

Kanály samozřejmě kombinujeme, jak už jsem řekla. Je to z toho důvodu, že se soustředíme 

na různé cílové skupiny. Starší lidé sledují televizi, studenti zase televizi nesledují a jsou spíš 

na YouTube a na Facebooku, a tak cílíme na jinou skupinu. A tím, že naše produkty jsou 

cílené na širokou škálu lidí, kombinujeme ty komunikační kanály. Je nutné zdůraznit, že 

chceme komunikovat jednotně, takže máme určitá pravidla a zásady jak komunikovat, a těch 

se držíme v každém médiu. 

 

Jaký kanál považujete za váš nejsilnější? Jaký má podle vás největší potenciál? Co naopak za 

slabý? 

 

Máme hodně velkou fanouškovskou základnu na Facebooku, tam máme přes 200 tis. 

fanoušků a ten zásah je tam obrovský. Ale úplně stejný zásah je i skrze internetovou reklamu 

a to především díky tomu, že umíme dobře cílit. Velmi účinný je také e-mail marketing, 

neboť nám umožňuje zasáhnout velké množství lidí. Takže kdybych měla vypíchnout 3 

nejsilnější kanály, tak je to e-mail marketing, online marketingové kampaně a Facebook. 

 

Který z kanálů zaujímá největší podíl na marketingových kampaních? 

 

To se to liší kampaň od kampaně. Záleží, jaký produkt komunikujeme a podle toho si 

zvolíme, jakými kanály ho budeme komunikovat. Takže to se opravdu hodně liší. Všechny ty 

tři kanály, které jsem zmínila, jsou stejně silné, ale vždy to záleží na té propozici. Na základě 

té se soustředíme na jeden z nich nejvíc. Na ty ostatní nezapomínáme, jen je v tu určitou 

chvíli upozaďujeme. Ale jak říkám, záleží na té nabídce. 

 

Myslíte si, že je využívání nástrojů nového marketingu efektivnější než starší či tradiční 

metody? (Nebo za nejefektivnější považujete jejich kombinaci?) 

Nedokážu říci, jestli jsou efektivnější, o tom se stále vedou diskuse. To si netroufnu 

odhadnout. Každopádně nová média nabízejí lepší možnost cílení a lepší možnost měření. 

Nedá se změřit, zdali si nějaký člověk koupil ten daný produkt díky reklamě v televizi, ale už 

se dá změřit, jestli si ho koupil kvůli tomu, že si přečetl náš e-mail. Takže myslím, že ta 

digitální média a jejich nástroje jsou hlavně praktičtější. 

 

Jaké jsou podle vás výhody používání sociálních médií v marketingu? 

 

Když se zaměřím primárně na ta sociální média, tak tam skvěle funguje zákaznická péče. Tam 

jsme schopni odpovědět zákazníkům rychle a ta komunikace je osobnější. Lidé nám v dnešní 

době píší i do messengeru, protože očekávají tu odpověď okamžitě. Navíc, odpoví-li náš 

zaměstnanec na nějaký dotaz, tak ten dotaz a odpověď vidí více lidí, takže to šetří čas i práci. 

Sociální média slouží skvěle pro budování image, je možné tam pravidelně publikovat pěkné 

obrázky a pěkná videa. Snažíme se skrze ně pobavit to naše publikum a komunikovat s nimi 

přímo. Zároveň jsou to výkonnostní kanály, odkud přímo prodáváme. Další z výhod, kterou 

vlastně nevyužíváme jen my, ale nabízíme to i našim dalším zákazníkům, jako jsou firmy, je 
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cílení těch reklam a těch sdělení. Tím, že poskytujeme internet a připojení máme zároveň i 

data zákazníků, a tak jsme schopni velmi dobře cílit, čehož využíváme nejen my, ale i ta data 

nabízíme dál jako produkt jiným firmám. 

 

Vnímáte nějaké nevýhody plynoucí z užívání nových médií pro marketing?  

 

V tomto prostředí se velmi rychle šíří negativní zprávy. To je velké mínus. Ale my se to 

snažíme vykrýt tím, že jsme non stop online, takže když se něco stane, zjistíme to okamžitě a 

jsme schopni začít ihned reagovat.   

 

Považujete své kampaně probíhající na kanálech digitálních médií za úspěšné nebo 

neúspěšné? 

 

Občas se stane, že kampaň musíme v průběhu pozměnit, protože zjistíme, že některé věci 

nefungují tak, jak jsme si představovali. Ale nestává se to často. Naše kampaně považujeme 

za úspěšné. 

 

Víte, zdali používáte nějaké inovativní metody ve srovnání se svými konkurenty? 

 

My se snažíme okamžitě vyzkoušet a využít jakoukoli novinku, která se v rámci digitálních 

médií objeví. Naprogramovali jsme si například tzv. Messenger Bota, který rozdával dárky 

našim fanouškům, když jsme slavili 200 tisíc followerů. Lidé nám museli napsat, zarýmovat a 

následně byli obdarováni. To je například jedna z věcí, kterou jsme takto inovativně využili. 

 

Inspirujete se strategiemi jiných firem, např. konkurenčních, zahraničních atp.? 

 

Existují regule přímo z Londýna, kterými se musíme řídit. Pak existují věci, které se nám líbí, 

tak se jimi sami inspirujeme, jako např. O2 Aréna. 

 

Byl by zde teoretický potenciál pro zlepšení propagace? Např. využíváním dalších nástrojů, 

vypuštěním jiných, propracovanější strategií atp.? 

 

Zlepšovat se dá pořád. Snažíme se pořád přinášet nějaké novinky a inovace, abychom 

nezůstali stát na místě. 

 

 

Uživatelé 

 

Jaký je postoj klientů k novému marketingu? Mají důvěru v komunikaci skrze digitální 

média? Přece jen, stále se jedná o celkem nový marketingový přístup. 

 

Já si myslím, že nám věří dost, protože nám chodí nepřeberné množství dotazů právě na 

Facebook a už z toho je vidět, že věří tomu, co na Facebooku komunikujeme.  Chodí nám tam 

i hezké zprávy, kdy lidé oceňují pomoc od našich guru. Zároveň máme soutěže, do kterých se 

zapojuje taky spousta lidí, takže myslím, že ta důvěra tam je. 

 

V jakém % případů navrhujete svým klientům komunikaci prostřednictvím sociálních médií? 

Nebo ji klienti sami vyžadují? 
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Záleží na tom, jakým kanálem nás kontaktují oni sami. Hodně se snažíme lidi vést do té 

online samoobsluhy, protože pro nás je pohodlnější, rychlejší a levnější, když se člověk 

obslouží sám, než když ho musíme obsloužit my na infolince infolince. Ale zároveň nikoho 

nenutíme. 

 

 

Strategie 

 

Má vaše společnost svou vnitrofiremní strategii a směrnici, jak s digitálními médii zacházet? 

Jakou? 

 

Pro nás je důležité, že se snažíme na všech kanálech komunikovat stejně, byť jsou zaměřeny 

na jinou cílovou skupinu a je tam jiný obsah. Kdybyste porovnávala komunikaci na 

Instagramu a na výkonnostním kanálu, jako je Facebook, tak byste samozřejmě našla rozdíly. 

Udržujeme však určité stejné prvky. Liší se pouze to zacílení. Například v aplikaci Datomat 

lidem tykáme a ta komunikace je celkově uvolněnější, zatímco u jiných produktů, které 

komunikujeme pro širokou cílovou skupinu, je ta komunikaci více formální. 

 

 

Další 

Jsme v čase vánočních nabídek a kampaní, je vaše aktivita v současnosti vyšší než obvykle?  

Jaké jsou vaše nejúspěšnější kampaně na SM? 

 

Nyní se ty kampaně rozprostřou během celého roku. V zásadě máme jednu velkou kvartální 

kampaň, plus se může objevit ještě jedna velká, jako byl teď např. Datomat, který není 

kvartální, to je kontinuální věc. Na Vánoce je toho hodně, ale stejně toho bylo hodně např. 

vloni v únoru, kdy jsme dělali velkou kampaň na O2 TV, takže to není možné takto 

generalizovat. 

 

 


