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Anotace 

Bakalářská práce zpracovává téma elektronických sociálních sítí MySpace a Facebook 
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marketingu, dále definuje sociální sítě a popisuje jejich stručnou historii a způsob jakým 

fungují. Druhá část práce popisuje sítě MySpace a Facebook, jejich funkce, možnosti 

komerční komunikace, které nabízejí, a jejich vliv na sociální komunikaci 

Abstract 

The bachelor’s thesis researches the topic of electronic social networks MySpace and 

Facebook within the framework of internet marketing. The first part of the thesis consists of 

an introduction into electronic marketing, a definition of social networks and a brief 

description of their history and the way the function. The second part of the thesis describes 

the MySpace and Facebook networks, their functions, the possibilities of commercial 

communication which they offer and their influence on social communication.   
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ÚVOD  

Důvodem k volbě tématu je stále vzrůstající popularita sociálních sítí a jejich čím dál 

větší význam jako nositelů reklamy, jejich zcela specifické vlastnosti a pružnost vůči 

svým uživatelům. Nejde již jen o pouhé webové stránky, blogy nebo servery 

shromažďující videa. Sociální sítě obsahují toto všechno dohromady. Jejich uživatelé 

nejsou již pouhými konzumenty obsahu, nýbrž se na jeho spoluvytváření také aktivně 

podílejí. Sociální sítě umožňují uživatelům kontrolu obsahu stránek i vzájemné 

komunikace a interakce. Důležitou roli hrají rovněž v internetovém marketingu.  

Kromě zábavního obsahu jsou sociální sítě také prostorem pro reklamních sdělení, která 

jsou přesně cílena podle zájmů uživatele. Čím podrobnější informace o uživatelích jsou 

k dispozici, tím lépe se na ně reklamní sdělení může zacílit. Jelikož uživatelé o obsahu 

stránek sami rozhodují, tím zároveň také určují, jaká reklama na nich bude zobrazována.  

Dále se práce věnuje také spojitosti sociálních sítí a virálního marketingu, na jejímž 

principu jsou sociální sítě založeny. Zaměří se na nejvýznamnější z nich, MySpace  

a Facebook, a pojedná o formách reklamních sdělení v nich obsažených.  

Práce nejprve vysvětlí pojem elektronický marketing a jeho jednotlivá specifika, dále se 

zaměří na jednotlivé reklamní formáty, které se využívají v rámci sociálních sítí, 

zejména Facebook a MySpace. K jednotlivým formám reklamy v rámci sítí budou 

uvedeny příklady. Poté bude následovat stručná historie sociálních sítí. Způsob 

fungování sociální sítě bude blíže popsán v kapitolách 4 a 5.  Kreativní část práce uvádí 

rozbor kampaně Českého rozhlasu, zaměřené na mladé publikum, jejíž mediamix se 

opíral právě o netradiční média s důrazem na sociální sítě. 

Cílem práce je dokázat, že sociální sítě mají velký význam v internetovém marketingu  

a stávají se jedním z jeho nástrojů, na něž bude v budoucnosti kladen velký důraz. 

Abychom se mohli internetovým marketingem vůbec zaobírat, je důležité připomenout 

si, na jaké platformě funguje. V následujících řádcích bude načrtnut stručný popis 

Internetu jako média a jeho služby WWW (Word Wide Web) i vznik sociálních sítí  

na Internetu. 
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1  INTERNET JAKO MÉDIUM 21. STOLETÍ 

Zkušenost s internetem má jistě každý z nás, v současné době je běžný život bez 

internetu již téměř nepředstavitelný. Jedná se o celosvětovou počítačovou síť, která 

sestává z řady menších a větších počítačových sítí, které k výměně a přenosu digitálních 

dat využívají protokol TCP/IP.  Internet je hierarchicky organizován, menší sítě jsou 

součástí větších. Přitom zůstává decentralizovaný, neboť sítě na stejné hierarchické 

úrovni jsou vzájemně propojeny. Dokud existuje fyzické spojení mezi libovolnými 

počítači, mohou spolu tyto počítače komunikovat. Internet je sítí, která obstarává 

komunikaci pouze počítačům, nikoliv lidem. Teprve nad ním fungují služby určené 

lidem, jako je např. elektronická pošta nebo World Wide Web. (Reifová, 2004: 94) 

Internet se vyvinul z armádní sítě ARPANET spuštěné americkým ministerstvem 

obrany v roce 1969. Roku 1983 přešla celá existující síť na jednotný protokol TCP/IP,1 

v témž roce byl zaveden systém doménových jmen. Systém doménových jmen2 byl 

zaveden kvůli snazší zapamatovatelnosti názvů jednotlivých počítačů. Vznik internetu 

se obvykle datuje od roku 1983. (Reifová, 2004: 94) 

Mnoho laiků dokonce WWW a internet ztotožňuje, přestože WWW je jen jedna za 

služeb internetu (byť dnes dominantní). Ten je uživatelsky jednoduchý, hypertextový  

a hypermediální, je distribuovaný (věcně navazující dokumenty mohou být kdekoliv), 

poskytuje jednotné uživatelské rozhraní pro přístup k celé řadě služeb (např. e-mail přes 

webové rozhraní, objednávka zboží a služeb, elektronické platby) a současně poskytuje 

univerzální platformu pro vývoj těchto aplikací. (Sedláček, 2006: 35) 

WWW je velmi oblíbeným komerčním médiem s velkým potenciálem, efektivním 

kanálem pro reklamu, marketing a přímý prodej zboží a služeb. Internet má v podstatě 

vliv na všechny nástroje marketingového mixu. Jako nástroj komunikace v sobě internet 

kombinuje dosah typický pro masová média spolu s možností individuálního 

přizpůsobení sdělení a vytvoření dvoustranného dialogu. Jako nové interaktivní médium 

                                                           

1 TCP/IP – Transmission Control Protocol over Internet Protocol), 

2 Systém doménových jmen – každý počítač má své unikátní číslo (tzv. IP –  internet protokol adresu), kterému může odpovídat doménové jméno 

(např. www.seznam.cz).  
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poskytuje firmám možnost přistupovat k rostoucímu počtu uživatelů zejména ze střední 

a vyšší vrstvy, snadný přístup na globální trhy, rozvíjet dvoustrannou komunikaci 

s uživateli, identifikovat cílové skupiny a poskytovat jim sdělení přizpůsobená jejich 

potřebám. (Pelsmacker, 2007: 491) 

 

1.1  Rozdíl mezi internetem a tradičními médii 

Je samozřejmé, že internet je považován za specifické médium, které se v mnoha 

ohledech od médií klasického typu velmi liší. Je globální, dynamicky se rozvíjející, 

interaktivní, dostupný a otevřený všem. Reklama na něm nemusí být nákladná  

a zároveň lze velmi dobře zkoumat její efektivitu. Dalším pozitivem je globální dosah 

sdělení. Prostřednictvím reklamy na internetu tedy lze, za relativně malých nákladů, 

oslovit velké množství uživatelů po celém světě. Využití internetového marketingu 

může být velmi výhodné pro ty firmy, které by si nemohly dovolit nabízet své produkty 

spotřebitelům klasickým způsobem. Dobře sestavená internetová stránka malé firmy 

využívající všech výrazových prostředků on-line marketingu může být na internetu  

do jisté míry stejně úspěšná jako stránka nadnárodní společnosti. 

Kolik uživatelů reklamu zhlédlo, lze zjistit několika následujícími způsoby. Můžeme 

sledovat počet zobrazení internetové reklamy. Dále pak podle počtu reálných kliknutí 

(cost per click), vyplnění nějakého formuláře či jiné akce (pay per action, pay per 

lead).3 Stejně tak zacílení reklamního sdělení je mnohem přesnější díky informacím, 

které uživatelé internetu sdílejí nebo poskytují veřejnosti. I zde je samozřejmě důležité, 

jak reklamní sdělení dokáže zaujmout a jak bude respektovat požadavky na vstřícné 

uživatelské prostředí.  

Výhody jsou také na straně uživatelů internetu. Inzertním sdělením se mohou zabývat 

pouze v případě, když je opravdu zaujme. Pokud se o daném produktu chtějí dozvědět 

více, mohou si informace o něm aktivně vyhledat. Popřípadě si zjistit, jaké zkušenosti 

s ním ostatní spotřebitelé mají.  

                                                           

3 LEAD - jedná se o akci uživatele, která značí, že má zájem o nabídku reklamního sdělení, uvedením svého e-mailu nebo jiného údaje o své osobě 
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Jaká jsou tedy specifika internetu oproti ostatním médiím? Internet spojuje výhody 

elektronických médií (rychlost přenosu, názornost, zvuk, pohyb) s výhodami médií 

tiskových, informace nemizí v čase, ale zůstává tak dlouho, jak recipient potřebuje. 

Internet také umožňuje informace shromažďovat, ukládat a v budoucnosti se k nim 

vracet. Zároveň je také médiem, které integruje všechny komunikace s veřejností: 

reklamu, marketing, public relations, žurnalistiku (Svoboda 2009: 171). Internet má 

mezi ostatními médii výlučné postavení. Od tradičních médií se odlišuje tím, že 

umožňuje takovou interakci mezi odesílatelem a příjemcem, která je vzájemně 

ovlivňuje. Obě strany, odesílatel i příjemce, se podílejí na podobě konečného výsledku, 

kontrola ze strany uživatele se zvyšuje ,,obsah je šitý na míru“, transakce se zrychluje  

a spotřebitel se může zaměřit přesně na to, co ho zajímá. (Pelsmacker, 2007: 491)  

 

1.2  Nová média 

Internet svým zařazením spadá pod nová komunikační média. Označení nová či přesněji 

digitální média se váže k platformě mediálních technologií, založených na digitálním, 

tedy numerickém zpracování dat. V širším slova smyslu koncept digitálních médií 

zahrnuje celé pole výpočetních, computerových technologií a s nimi spojených 

datových obsahů, v užším slova smyslu se pak vztahuje pouze k počítačové, tedy 

digitální technologií mediované komunikaci. Digitální média vznikala od 40. let 20. 

století konvergencí řady technologických a teoretických konceptů. Klíčem k masovému 

rozšíření a prosazení se digitálních médií a digitálních technologií byl především vznik 

osobního mikroprocesorového počítače na konci 70. let 20. století, otevření 

počítačových sítí univerzitám a posléze veřejnosti během 70. a 80. let a průnik 

digitálních technologií do sfér obchodu, výroby, dopravy a kulturního průmyslu v téže 

době. (Macek, 2005) 

Termín nová média poprvé použil v šedesátých letech Marshall McLuhan a označoval 

jím elektronická média a jejich obsah. Prostřednictvím elektronických médií se dle 

McLuhana svět promění na globální vesnici a člověk díky nim dostane novou šanci 

nabýt celistvost, kterou ztratil při rozpadu kmenového společenství. Díky elektronickým 

médiím se lidé opět stanou „vesnickými sousedy, ale v globálním měřítku“. 

(Meyrowitz, 2006: 27) 



 5 

Oproti původním médiím jsou charakterizována interaktivitou, multimedialitou, 

asociativností, víceúrovňovostí a vícesměrností komunikace a distribuce informací. 

Dále globalitou, kolaborativností a virtualitou, jež umožňuje vytvářet vlastní či sdílený 

abstraktní prostor. A poté ještě internacionalizací, distribuovaností, diverzifikací  

a mobilitou a informační a komunikační vstřícností a otevřeností. (Kotrba, 2004) 

Zároveň bychom si také měli uvědomit, že nová komunikační média nenabízejí jen 

nové informační možnosti, ale také otevírají prostor pro dialog. Důležité je nasazení 

nových médií tam, kde mohou nahradit nebo doplnit média tradiční. Je zřejmé,  

že reklamy na internetu se týká požadavek na optimální komunikaci s cílovou skupinou, 

stejně jako u jiných médií. (Vysekalová, 2007: 27) 

Nová interaktivní média se od tradičních médií odlišují v následujících oblastech:  

• Komunikační styl je téměř synchronní, doba mezi odesláním a přijetím sdělení 

je zanedbatelná.  

• Zákazník má možnost kontrolovat cestu a prezentaci informací o produktu 

(kontrola kontaktu) a přizpůsobovat pro sebe vybrané sdělení či informaci 

(kontrola obsahu). 

• Společenský aspekt média má vyvolat pocit vstřícné, společenské a aktivní 

komunikace na základě neverbálních informací (výraz tváře, postoj apod.) nebo 

vizuálních poutačů.  

Důležitou vlastností internetu je také jeho paměť. Pokaždé když se uživatel připojí 

k webové síti, má provozovatel sítě záznam jeho elektronické adresy. Na základě 

využívání technologie cookies
4 mohou být obsah informace i poskytnutá služba 

upraveny pro individuální oslovení zákazníka.  

Internet umožňuje dosažení následujících komunikačních cílů: 

• ovlivňovat přístup a budovat povědomí o značce 

                                                           

4 Cookies - drobný textový soubor, který si může internetová stránka uložit na počítač uživatele, pokud ji uživatel opět navštíví, stránka si dříve 

uložený textový soubor přečte a na základě historického zápisu může dynamicky upravit, co nově předkládá uživateli. 
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• poskytnout detailní informace o zboží a službách 

• stimulovat odpověď: odpovědí je jednoduché kliknutí na informaci o koupi 

• usnadňovat transakce: on-line prodej 

• udržovat zákazníky 

(Pelsmacker, 2007: 492) 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na jednu důležitou věc – internet zásadně 

urychluje komunikaci. Tím také působí na urychlování ekonomických a společenských 

procesů, včetně globalizace. (Svoboda, 2009: 16) 
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2  INTERNETOVÝ MARKETING 

Pojem internetový marketing (jako synonyma lze použit i pojmy marketing na internetu,  

on-line či online marketing) lze vymezit velmi jednoduše jako využití internetu 

k dosažení marketingových cílů. (Sedláček, 2006: 35) 

Nebo ho lze také definovat jako využívání služeb internetu pro realizaci či podporu 

marketingových aktivit. (Stuchlík a Dvořáček, 2000: 16) 

Pojem e-marketing se používá jako další synonymum pro internetový marketing nebo 

jako zastřešující pojem zahrnující internetový a mobilní marketing. V tomto širším 

pojetí tedy lze e-marketing definovat jako využití Internetu a dalších informačních 

technologií k dosažení marketingových cílů. 

V současné době jsou uváděny tyto možnosti internetového marketingu: 

• analýza webu – web assesment studie, příprava koncepcí a řešení 

• internetová prezentace, webdesign – koncepce, kreativita, tvorba, správa 

• flash prezentace, microsite – kreativní řešení webu pro kampaně, soutěže 

• tvorba aplikací, programování pro internet – CMS, extrakt, intranet, speciální 
aplikace 

• spotřebitelské soutěže a hry – ankety, dotazníky, hry pro zábavu 

• e-mail marketing – jednorázová i pravidelná komunikace, vazba na budování 
komunit 

• reklamní kampaně – mediaplanning, bannery, e-mail, textová reklama 

• reklama ve vyhledávačích – SEM, SEO, PPC služby – analýzy návštěvnosti, 

provoz a správa aplikací a serverů 

• výzkum, uživatelské testování, data mining – průzkumy, ankety 

• virový marketing, blogy, uživatelská přívětivost aplikací 

(Trend Marketing, 2007) 
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Internetový marketing získává díky webu a internetu zcela nové vlastnosti, které ho 

odlišují od klasických marketingových technik, jako jsou inzeráty v tištěných 

periodikách či televizní a rozhlasové spoty.  Tyto základní rozdíly se týkají zejména: 

prostoru a času, vztahu textu a obrazu, směru komunikace a interaktivity5. (Hlavenka, 

1997:210) 

Internetový marketing je tedy marketing, který je aplikován prostřednictvím internetu. 

To mu dává jeho specifické rysy, neboť i internet je velmi specifickým prostorem. 

Jedná se o interaktivní a dynamicky rozvíjející se médium. Přestože se v internetovém 

marketingu setkáváme se stejnými pravidly jako v jiných médiích (tisk, televize, 

rozhlas, venkovní nebo 3D reklama), právě jeho specifické prostředí ho od klasických 

nosičů reklamních sdělení odlišuje.  

Spotřebitelé chtějí mít kontrolu nad tím, co poznávají. Jednou z nejojedinělejších výhod 

internetu je, že poskytuje jednotlivcům velkou míru nezávislosti. Uživatelé internetu 

chtějí mít daleko větší kontrolu a chtějí sami rozhodovat, co budou poznávat. Aby tedy 

mohly být vytvořeny úspěšné marketingové programy na internetu, musí zadavatelé 

inzerce pochopit chování svých cílových spotřebitelů. Potřebujeme strategickou 

integraci do kontextu a průzkum, jak efektivně využít interaktivity. On-line reklama by 

měla dokázat propojit správného spotřebitele se správnou nabídkou ve správný čas. 

(Frey, 2005: 22) 

 

2.1  Rozdíl mezi klasickým marketingovým mixem a e-marketingovým  

          mixem 

V klasickém marketingovém mixu, který sestává ze 4 P, vedle sebe stojí: Product 

(výrobek), Price (cena), Place (místo), Promotion (komunikační mix). V moderním 

pojetí marketingu se přidává Person (osoba, zákazník). 

                                                           

5 Interaktivní komunikace – je-li komunikace interaktivní, znamená to, že zpětná vazba (reakce na sdělení nabídnuté do komunikačního aktu) je 

součástí komunikace a podmiňuje (koriguje) další komunikační jednání. Zvlášť u nových médií se projevuje interaktivita také v tom, že se příjemce 

podílí na konečné podobě produktu, který přijímá, tím, že si vybírá z nabídky, kombinuje různá připravená sdělení, popř. rozhoduje o jejich konečné 

podobě (např. výběrem z internetu). (Reifová, 2004: 94) 
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Kotler definuje marketingový mix jako „soubor marketingových nástrojů, které podnik 

využívá k tomu, aby dosáhl marketingových cílů na cílovém trhu“.6(Kotler, 2001: 70) 

Mezi prvky e-marketingového mixu kromě již zmíněných Product, Price, Place, 

Promotion (komunikační mix) a Person zařazujeme také eCRM (electronic Customer 

Relationship Managment) – jedná se o zákaznickou podporu realizovanou 

prostřednictvím internetu. Pomocí tohoto nástroje firma komunikuje prostřednictvím 

internetu se zákazníky.  

V následujících odstavcích bude popsáno, jak byly dané složky do prostředí internetu 

aplikovány a jak v něm fungují. 

 

2.2  Internetová reklama 

K zjednodušení bychom mohli internetovou reklamu definovat jako všechna placená 

reklamní sdělení, která se na internetu vyskytují v rámci www stránek nebo e-mailu 

nebo v samostatných internetových aplikacích. Jedná se o stejný model  

jako v klasických médiích. Na internetu jsou subjekty, které generuje zájem uživatelů. 

Jejich tvorba a údržba je hrazena z prodeje reklamních sdělení, která jsou umístěna na 

daných www stránkách.(Stuchlík a Dvořáček, 2002: 67) 

Reklamy na internetu se týká požadavek na optimální komunikaci s cílovou skupinou, 

stejně jako u jiných médií. Od klasické reklamy se liší tím, že uživatelům internetu 

neboli potenciálním zákazníkům dává možnost interaktivity. Protože je založena na 

textové informaci a pomocí hypertextových odkazů nebo jiných interaktivních prvků, 

např. vloženého grafického nebo zvukového či video souboru, může vést příjemce 

k ovlivnění průběhu reklamní akce. Interaktivní reklama tak vytváří možnost dialogu 

mezi příjemcem reklamy a jejím zdrojem. Uživatel si tak může prohlédnout reklamní 

sdělení, která se mu nabízejí.  

Popřípadě si produkt či službu může vyhledat na internetu. V případě, že se rozhodne 

daný produkt si zakoupit, je možné si ho prostřednictvím internetu objednat i zaplatit. 
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Pozitivem novým je přímá interaktivnost: zákazník může komunikovat s reklamou  

na webové stránce tím, že kliknutím na určitý banner získá další informace, může také 

produkt koupit nebo si vyžádat zpětný telefonát. Další výhodou je, že zadavatel reklamy 

má možnost vybrat si určité cílové publikum. Reklama může být přizpůsobena podle 

demografických, obsahových a dalších kritérií. Kromě toho mohou také zadavatelé 

reklamy uplatňovat cookies pro sledování a řízení zájmů uživatelů. Díky cookies lze 

zaznamenat hledané informace, jméno a všechny další informace požadované pro on-

line registraci, a tak umožnit identifikaci návštěvníka. Reklama na internetu představuje 

velkou možnost pro zlepšení zaměření, sledování a interaktivity komunikace. Umožňuje 

komunikovat 24 hodin denně během celého roku, rychle měnit sdělení, obsah i styl. 

V důsledku toho je internet flexibilním médiem. (Pelsmacker, 2007: 497) 

Přístup zainteresovaných uživatelů k internetové reklamě je ovlivněn hodnocením 

(vědomým či podvědomým) těchto vlastností: postojem k reklamě (uživatel může 

rozhodnout, zda ji chce či nechce zhlédnout), sdělením (zábavné, informativní nebo 

transakční), vlivem na poplatek (zda reklama snižuje či zvyšuje cenu za určitou službu 

v síti), shromážděním informací (jsou požadovány osobní informace, uživatel se musí 

registrovat a poskytnout osobní informace, aby se mohl stát zákazníkem). (Pelsmacker, 

2007: 498) 

 

 

 

 

2.3  Výhody internetové reklamy 

Výhody internetu jako reklamního média: 

• Jednou z výhod internetové reklamy je její cena, samozřejmě za předpokladu,  

že jsou používány ty správné nástroje a reklamní agentura, kterou klient 

využívá, účtuje transparentně všechny náklady. 



 11

• Další výhodou je možnost zacílení, např. nemá smysl kupovat si klíčové slovo 

na Seznamu, pokud chceme oslovit pouze určitou cílovou skupinu v konkrétním 

místě. 

• Kampaň lze také flexibilně upravovat podle momentálních potřeb (všechny 

změny lze provést on-line a okamžitě se projeví kdekoliv na světě). 

• Měřitelná odezva (je možné přesně zjistit kdo a kdy navštívil stránky a co tam 

dělal). 

• Personalizace – je možné sledovat preference zákazníka a přizpůsobovat jim 

nabídku, a naopak zákazník si může sám určovat, co z nabízeného sortimentu ho 

zajímá a chce o tom získávat informace. (ARBOinteractive, 2009) 

Nejvýraznějším pozitivem internetové reklamy je možnost přesného zacílení. Díky 

technologiím je možné reklamní kampaň přesně zacílit a oslovit tak žádanou skupinu 

potenciálních zákazníků. K tomu je možné využít informací, které o sobě uživatelé 

internetu na síti sami zveřejňují. Dále je možné sledovat jejich pohyb na internetu (jaké 

jsou jejich oblíbené stránky, diskusní servery či sociální utility). Sledovat lze také jejich 

nákupní chování (nejoblíbenější internetové obchody či aukce, v jakou dobu nejčastěji 

nakupují a za co utrácejí). Nebo lze také využít databáze e-mailových a poštovních 

adres, které jsou pořizovány za účelem přímého marketingu. To všechno dohromady 

pak umožňuje vytvořit reklamní kampaň, která má díky své vysoké míře personalizace  

a zacílení velkou šanci na úspěch.  

 

 

Další velkou výhodou internetové reklamy je poměrně jednoduchá možnost měření 

reakce uživatelů neboli cracking. Není problém zjistit, jakým způsobem uživatelé  

na dané reklamní sdělení reagují, jaký vůči němu zaujímají postoj a jak reklama 

ovlivňuje jejich povědomí o značce nebo o vlastnostech produktů. Protože je také velice 

snadné určit počet zobrazení reklamy na stránkách, je možno zjistit, kolik uživatelů  

na reklamní sdělní reagovalo tak, že si na něj kliklo či vyplnilo nějaký poptávkový 

formulář (konverze),aby získalo o produktu či službě bližší informace. Zadavatel 
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reklamy má tak okamžité informace o tom, jak na ni uživatelé internetu a jeho 

potenciální zákazníci reagují. Internetová reklama se vyznačuje vysokou mírou 

flexibility. Kampaň je možné měnit takzvaně za pochodu. Na podněty uživatelů lze 

reagovat téměř okamžitě, oproti jiným způsobům komerční komunikace a jejich 

kanálům je vysoce přizpůsobivá a schopná okamžité obměny.  

Výhodou internetové reklamy je také to, že je jednoduše dostupná všem. Může být 

zobrazována neustále a neplatí pro ni žádná omezení, jako konec vysílacího času nebo 

víkendy, svátky, jako je tomu u televize nebo tištěných periodik. Dalším velkým 

pozitivem internetové reklamy je její interaktivita. Tu lze zároveň označit  

za nejvýraznější a nejpřínosnější z jejích charakteristik. Jedná se asi o největší rozdíl 

mezi klasickou reklamou umísťovanou v ostatních médiích a reklamou na internetu. 

Uživatel internetu získává další informace o produktu právě proto, že se k tomu 

rozhodne a na základě toho na dané reklamní sdělení klikne. Na základě toho obdrží  

o produktu či službě další informace a zároveň získává možnost si je objednat či rovnou 

zakoupit. Dochází tak k interakci ze strany uživatele, která je dána schopnostmi média. 

Poté co si živitel výrobek či službu zakoupí, může se o své zkušenosti s nimi podělit 

s ostatními uživateli internetu na diskusním serveru, v příspěvkových fórech nebo 

zájmových skupinách. Postnákupní aktivita uživatelů je také velice důležitým prvkem, 

který zadavatelé reklamy zohledňují. Z jejich strany je patrná snaha tyto reakce 

ovlivňovat nebo alespoň nějakým způsobem korigovat. Není výjimečné, že za reakcemi 

uživatelů jsou sami strůjci reklamy. (Stuchlík a Dvořáček, 2002:71) 

 

 

 

2.4  Formy internetové reklamy v rámci sociálních sítí Facebook a 

MySpace 

Ačkoliv jsou World Wide Web
 a e-mail hlavními kanály internetové reklamy, existují 

ještě další způsoby, jak je reklama na Internetu šířena. K aplikacím, které jsou vhodné 

k přenosu internetové reklamy, patří zejména mobilní telefony, rozhlasové a televizní 

vysílání po internetu, služby pro on-line komunikaci na internetu, jako ICQ, Skype, 
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MSN Messenger nebo Yahoo! Messenger (souhrnně označované jako Instant 

Messaging IM), různé druhy programových nástrojů (například FTP klient active 

desktop, RSS kanál) dále pak servery sdílející videa a sociální utility umožňující 

vytváření kontaktů mez uživateli internetu a komunikaci v reálném čase. Internet nabízí 

čtyři hlavní distribuční kanály, kterými lze šířit reklamní sdělení. Jedná se o: e-mail, 

web, mobilní zařízení (mobilní telefony, pagery, palm topy a další), software obsahující 

reklamní plochy. Reklamní sdělení tak můžeme šířit všemi čtyřmi kanály a dvěma 

způsoby (ve formě textového sdělení nebo s využitím obrázků, případně animace). 

(Stuchlík a Dvořáček, 2002:75) 

V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé formy internetové reklamy, jak se 

objevuje v rámci sociálních sítí Facebook a MySpace. Jedná se zejména o e-mailovou, 

reklamu, bannery, tlačítka a textové odkazy a dále také software. 

 

2.4.1  E-mailová reklama  

Elektronická pošta patří mezi nejpoužívanější služby na internetu. Většina 

internetových uživatelů si hned po připojení k síti vybere svou e-mailovou schránku. 

Ačkoliv je e-mailová reklama velmi používaným a účinným druhem reklamy  

na Internetu, mnoho reklamních zadavatelů ji přehlíží. Velká část zadavatelů reklamy 

pokládá e-mailovou reklamu za spam. Provázanost elektronické pošty a spamu je tak 

veliká, že od ní mnoho zadavatelů z tohoto důvodu upouští a zaměřuje se na jiné formy 

reklamy na internetu. E-mailové adresy uživatelů internetu jsou cenným prostředkem 

jak oslovit velké množství lidí přímým způsobem. Další formou e-mailové reklamy je 

přehled nejnovějších událostí z určité oblasti − ten se také nazývá informační bulletin 

nebo anglicky Newsletter. 

Oba typy reklamní pošty − konkrétní nabídky produktů nebo informační bulletin – lze 

zasílat v klasickém textovém formátu nebo ve formátu HTML, mohou tedy obsahovat 

jak textovou, tak grafickou reklamu. Obdržený HTML dopis vypadá jako www stránka. 

Na rozdíl od klasického textového formátu umožňuje zobrazit všechny prvky www 

stránky, takže mnohem lépe upoutá pozornost čtenářů. Mezi jednotlivými články se také 

mohou objevit komerční sdělení ve formě reklamních proužků nebo tlačítka. (Stuchlík  

a Dvořáček, 2002:75)  
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Za e-mail marketing považujeme část marketingu, která k přenosu reklamního sdělení 

využívá elektronické pošty neboli e-mailu. Jedná se tedy o tu část marketingu, jež 

využívá e-mailu k upozornění na výrobek, službu, událost či jinou informaci. (Stuchlík 

a Dvořáček, 2002:120) 

 

Výhody e-mail marketingu: 

• Je rychlý a levný. Cena vlastního přenosu nezávisí na počtu adresátů. 

• Emailovou komunikaci lze velice snadno a efektivně zautomatizovat. Nejedná 

se pouze o automatizované generování obsahu sdělení, ale i o automatizaci 

vlastní komunikace, tj. odesílání zpráv v reakci na vnější události a zpracování 

došlých zpráv. 

• Email v mnoha ohledech vykazuje vyšší schopnost ovlivnit příjemce než 

tradiční papírový dopis. Psychologicky navozuje pocit větší naléhavosti, 

poněkud paradoxně je trvalejší – příjemci si došlé zprávy často archivují a jsou 

schopni je dohledat – a je interaktivní, na e-mail se snadno dopovídá, jde 

kliknout na hypertextové odkazy. 

• Na rozdíl od jiných forem reklamních sdělení, např. na webu, má v případě e-

mailu iniciativu odesílatel. On rozhoduje o tom, kdy a jak často příjemce zprávy 

obdrží. (Prokop, 2001)  

Forem e-mailové reklamy je tedy více. Jedná se o newsletter, direct mail nebo 

přiloženou reklamu za e-mailem. Jak a v čem se od sebe jednotlivé typy liší? Newsletter 

je pravidelně odesílaný e-mail, který se týká jednoho určitého tématu a je odesílán 

uživatelům, kteří o to projeví zájem, většinou tak, že někde uvedou svoji e-mailovou 

adresu. 

Direct mail je propagační záležitostí zaslanou pomocí pošty nebo distribuční sítě přímo 

osobě, které chce prodejce produkt nabídnout. Direct mail může být ve formě prostého 

textu, textu s přílohou nebo HTML formátu. (Wikipedia, 2009a) 

Přiložená reklama za e-mailem se může v e-mailové zprávě objevit v několika formách. 

Nejčastěji se setkáváme s reklamním proužkem v záhlaví zprávy, stále častěji se také 
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objevují svislé reklamní proužky podél vlastního těla e-mailové zprávy. (Stuchlík a 

Dvořáček, 2002: 123) 

V rámci sociálních sítí se nejčastěji setkáváme s reklamním sdělením, které uživatel 

obdrží do schránky, která je součástí jeho uživatelského profilu. V rámci sítě Facebook 

a MySpace se sdělení týká skupin a fanouškovských stánek, jejichž členem uživatel je. 

Obsahem sdělení mohou být informace o nových produktech nebo speciálních akcích, 

které se týkají předmětu zájmu skupiny. Velmi často tak například hudební skupiny 

propagují svůj koncert nebo vydání nového CD. 

Největší výhodou internetu z pohledu direct marketingu je to, že analýza získávané 

databáze pomáhá generovat zprávy ,,uzpůsobené na míru“ příjemce, a jeho interaktivita. 

Inzerenti začali zefektivňovat své databáze prostřednictvím e-mailu. E-mail je schopen 

zasáhnout pečlivě vybrané cíle díky zprávám zpracovaným speciálně pro ně, a to 

s výrazně nižšími náklady na jeden e-mail. Uživatelé internetu jsou sice znechuceni 

spamem, ale marketingová komunikace má možnosti, jak se identifikovat a odlišit. Byly 

vyvinuty nástroje pro kontrolu nadměrné elektronické pošty. Většího významu nabývá  

,,opt-in“ marketing (zasílání e-mailů registrovaným uživatelům a ,,permission“ 

marketing (rozesílání e-mailů na základě povolení uživatele). Dnes je také možné 

vylepšit e-mailové zprávy grafikou, zvukem a animací, čímž se jejich účinek přibližuje 

zážitku z televizního vysílání. Zásadní rozdíl je v tom, že je jednáo personalizovanou a 

relevantní zprávu.  

 

 

 

2.4.2  Bannery, tlačítka a textové odkazy 

Podle uznávané definice je možné za reklamní proužek (či plochu) považovat ,,každé 

místo na www stránce, jež slouží k umístění reklamního sdělení a zároveň není 

reklamním odkazem (text link).“ (Stuchlík a Dvořáček, 2002: 84) 

 Reklamní proužek je zpravidla umístěn v horní části stránky. Můžeme se s ním ale také 

setkat v dolní části stránky nebo ho můžeme vidět jako podélný pruh po její pravé nebo 

levé straně. Plocha reklamního proužku většinou zahrnuje 7 palců a není zpravidla větší 
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než 10% obsahu stránky. Doporučení ke standardizaci velikostí reklamních proužků 

jako první vydala Internet Advertising Bureau (IAB). Toto doporučení se poté de facto 

stalo standardem pro zobrazování internetové reklamy a stejné velikosti byly převzaty i 

v oblasti českého internetu. V současné době můžeme reklamní proužky vidět 

v několika různých podobách. Jedná se o proužky: interaktivní (HTML bannery, Rich 

Media Banners – Flash ,Java a ostatní), statické a animované. Cílem je nabídnout 

uživatelům i jinou funkci než jen kliknutí, které má za cíl zobrazit více informací. 

Reklamní proužek tak může být nositelem krátkého reklamního shotu, jehož 

prokliknutím se rovnou můžeme dostat k danému produktu. Dalším typem reklamních 

proužků jsou tzv. Rich Media Banners. Jedná se o proužky, které v sobě obsahují 

HTML kódy doplněné o aktivní prvky. To může být Java, JavaScript, RealAudio, 

RealVideo, Macromedia Flash a další. Takové proužky zobrazují například 

videosekvence nebo krátké shoty i se zvukovou stopou. (Stuchlík a Dvořáček, 2002:90) 

K bannerům patří i tlačítka (anglicky buttons). Jsou to reklamní proužky, které mají 

zcela specifický rozměr, a to velikost 88 x 31 bodů. Pro srovnání: klasický reklamní 

proužek má velikost 468 x 60 bodů. Tlačítka jsou obvykle umístěna na konci stránky. 

V prvopočátcích své existence byla používána k propagaci firem vyrábějících software. 

V současné době jsou také využívána k propagaci serverů.  

Efektem reklamního banneru není jen to, kolik lidí na banner klikne. Image bannery 

jsou součástí marketingového mixu, podobně jako billboardy, a utvářejí tak povědomí  

o značce. Více než podporu prodeje mají bannery na starosti image building kampaně. 

Další formou internetové reklamy jsou textové odkazy, text links. Samotné sdělení již 

není přeneseno obrázkem, ale prostřednictvím textu v odkazu. Uživatel si tak daný 

odkaz rozklikne a dostane se na stránky zadavatele reklamy.  

Dalším aspektem je linkbuilding neboli zpětné odkazy, které patří mezi nejdůležitější 

části optimalizace pro vyhledávače. Dostatek kvalitních zpětných odkazů zaručí nejen 

zlepšení pozice ve vyhledávačích, ale i zvýšení návštěvnosti a popularity stránek. Platí 

zde jednoduché pravidlo – čím více kvalitních zpětných odkazů, tím lépe. 

V rámci sociálních sítí se setkáváme s několika různými druhy bannerů. Síť Facebook 

využívá bannery, které jsou umístěny na pravé straně uživatelského profilu. Jedná se  

o skupinu inzerátů, zpravidla jsou umísťovány 3 inzeráty pod sebe. Po kliknutí  
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na inzerát se uživatel dostane na domovskou stránku zadavatele reklamy nebo na jím 

zřízený microsite. Na Facebooku jsou inzeráty zpravidla zveřejňovány v jednom 

formátu ve formě čtverce, síť MySpace využívá několik odlišných formátů. Bannery 

v sociálních sítích fungují jako podpora prodeje produktu nebo služby. V běžném 

prostředí internetu ovšem mají spíše funkci podpory image produktu než cokoliv jiného.   

 

2.4.3  Mobilní zařízení 

Pro vysokou míru jejich specifičnosti budou popsána jen velmi stručně. Technologie 

WAP (Wireless Acces Protocol) vzniklá v roce 1999 umožnila uživatelům mobilních 

telefonů získat informace z Internetu prostřednictvím www stránek napsaných  

ve formátu WML (Wireless Markup Language). V současné době se díky pokročilejším 

technologiím a zařízením MDA, PDA prohlíží web ve standardních prohlížečích 

(Symbian, Windows) – tedy podobně jako v PC – bez omezení. Co se mobilních 

zařízení týče, je nutné zmínit se o smartphones a hlavně iPhone, které se v oblasti 

komunikačních technologií bezesporu staly fenoménem několika posledních let.  

Smartphone je mobilní telefon, který poskytuje pokročilé funkce, přičemž je důležité 

zdůraznit slovo pokročilé. Chytrý telefon zastarává a přestává být chytrým telefonem  

a nastupuje nová generace dalších telefonů, která ho nahradí. Mezi charakteristické 

znaky patří aplikační rozhraní, které umožní instalaci nebo úpravy programů, ale 

zároveň pokročilé funkce, jako je dnes například Video Hovor. Telefony mohou 

obsahovat operační systémy, například Symbian OS, Windows Mobile, OS X, Android, 

nebo PalmOS, které poskytují přístroji možnost udržet krok s novými trendy formou 

rozšiřujících aplikací.  

Jaké jsou přednosti telefonů typu smartphone oproti ostaním klasickým mobilním 

telefonům? Operační systémy Symbian OS, Android, Windows Mobile, OS X, PalmOS 

umožňují tvorbu vlastních aplikacích, které největším dílem přispívají k možnostem 

chytrého telefonu. Smartphone také oproti běžným mobilním telefonům obsahuje 

kvalitnější internetový prohlížeč, mobilní verzi kancelářského balíku Office, 

multimediální přehrávač. Velmi důležitá je také synchronizace telefonu, která je dnes 

velmi často provedena přes internet. (Wikipedia, 2009b) 
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Právě smartphone má také za následek vzrůst popularity a návštěvnosti sociálních sítí. 

Jejich uživatelské rozhraní dovolují kromě běžného prohlížení www stránek a odesílání 

e-mailů také komunikaci přes IM (instant messenger) nebo právě prohlížení sociálních 

sítí. Uživatel se tak může podílet na tvorbě svého profilu, i když zrovna není u počítače. 

Přítomnost u počítače s internetem tak již není podmínkou využívání sociálních sítí, má-

li uživatel smartphone. Jak bude uvedeno dále, ze 350 milionů uživatelů sítě Facebook 

jich 65 milionů využívá k přístupu na síť svůj mobilní telefon. Tito uživatelé jsou na 

Facebooku také o více než 50 % aktivnější než ti, kteří mobilní telefon k přístupu 

nevyužívají. (Facebook, 2009a) 

Zřejmě nejvýznamnějším zástupcem mobilních telefonů typu smartphone iPhone je 

produkt společnosti Apple, který v sobě spojuje funkce mobilního telefonu s digitálním 

fotoaparátem, multimediálního přehrávače (iPod) a zařízení pro mobilní komunikaci s 

internetem, funguje také jako kapesní herní konzole. Ovládá se pomocí velkého 

dotykového displeje s virtuální klávesnicí. (Wikipedia, 2009c) 

 

2.4.4  Software 

V rámci sociálních sítí se jedná o aplikace, které jsou vytvořeny tak, aby uživatelé na 

síti strávili delší dobu. Jedná se o různé soutěže, kvízy, ankety nebo zábavné aplikace. 

Jedním z takových příkladů je aplikace Currently Reading (Právě čtete), kterou 

provozuje Amazon.com.7 Poté, co uživatel aplikace zadá knihu, kterou právě čte, se 

dostane na stránky Amazonu, kde si ji můžete zakoupit. Amazon mu nabídne několik 

různých cenových variant, které se odvíjejí od stáří exempláře a jeho opotřebovanosti. 

Informace o knihách se samozřejmě zobrazí jak na profilové straně uživatele, tak jeho 

přátelům v souhrnu akuálních událostí. 

 

 

                                                           

7 Amazon.com je americký internetový obchod, který zároveň patří k nejstarším a největším 
svého druhu. 
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2.5  Metody prodeje reklamy na internetu a reklamní systémy  

Metody prodeje reklamy na internetu nevznikaly najednou, ale vyvíjely se postupně 

podle potřeb internetového reklamního trhu a technických možností. Mezi hlavní 

metody patří: Flat Fee Model, CPM Model, Click – Trough Based Mode, revenue Based 

Model (Affiliate Proframs) a PPC model. 

• Flat Fee Model je historicky nejstarším modelem. Vychází z počátků 

internetové reklamy, kdy se reklamní plocha prodávala na určitý časový úsek, 

za který byla stanovena pevná paušální platba (Flat Fee).  

• Click-Through Model spočíval v tom, že zadavatelé reklamy platili pouze 

podle toho, kolik návštěvníků si skutečně kliklo na reklamní proužek a dostalo 

se na jejich www stránky. Zákazník si objednal určité množství kliknutí a za ty 

zaplatil. Provozovatel serveru sledoval, kolikrát byl daný reklamní proužek 

zobrazen a kolik návštěvníků si na něj kliklo. V tomto modelu prodeje reklamy 

hrála velkou roli kvalita provedení reklamního proužku a to, jakým způsobem 

dokázal případné návštěvníky zaujmout.  

• CPM model je založen na tom, že zákazník platí pouze za počet zhlédnutí jeho 

reklamního proužku. Cena za reklamu se potom obvykle uvádí jako cena za tisíc 

zhlédnutí (Impressions).  

• PPC (pay-per-click neboli platba za proklik) je nejpoužívanějším modelem 

v rámci prodeje reklamy a reklamních systémů. Inzerent za reklamu platí až 

v tom momentě, kdy na ni uživatel klikne, a ne za každé zobrazení. Toto je 

jedním z důvodů, proč je tato reklama tak populární. Typickým představitelem 

tohoto modelu je český Seznam nebo Google AdWords/AdSense. Model je tedy 

hlavně spjat s rozvojem kontextové reklamy. Samozřejmě ani tento systém 

inzerentovi nezaručuje, že si zákazník na základě reklamy něco objedná. Ale 

vzhledem k tomu, jak je systém konstruován, lze přinejmenším očekávat, že 
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pokud na reklamu zákazník klikne, aspoň trochu ho to zajímá. (Sedláček, 2006: 

218, 230) 

• Affiliate Programs Model - podle tohoto modelu platí zadavatelé reklamy za 

počet objednávek zboží a služeb, jež se zadavateli podařilo uskutečnit zapomoci 

internetové reklamy. Jedna provedená objednávka si tak vyžádá několik desítek 

kliknutí na reklamní proužek a několik stovek či tisíců zobrazení daného 

reklamního proužku. Tento model vzniknul jako reakce na rychle se rozvíjející 

sféru e-commerce (prodeje zboží prostřednictvím internetu) a používají jej 

servery jako Yahoo či Amazon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  SOCIÁLNÍ SÍTĚ  

Co jsou to internetové sociální sítě? Jedná se o stránky zaměřené na sdílení a 

komunikaci mezi svými uživateli. Nejznámější z nich jsou Facebook, MySpace, Hi5, 

LinkedIn, Orkut, Bebo, Lidé, Spolužáci. Rozdíl mezi sociálními sítěmi a komunikátory 

nebo Instant Messengery spočívá v přístupu ke komunikaci. U sociálních sítí vyplývá 
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veškerá interakce z kontextu zveřejněných informací, na rozdíl třeba od ICQ,8 kde 

musíte neustále vymýšlet témata, abyste si mohli povídat. 

Sociální sítě většinou fungují zdarma, což přináší podnikatelům možnost rozšířit svoji 

základnu kontaktů. Zpoplatňování členství je kontraproduktivní vzhledem ke snaze  

o vytvoření co největší členské základny a z toho plynoucích příjmů z reklamy. Sociální 

sítě fungují také jako CRM9 nástroj pro společnosti nabízející své služby a produkty na 

internetu.   

Sociální sítě na internetu fungují na principu virálního marketingu. Virální šíření je 

základem sociálních sítí, bez této interakce by sítě nemohly fungovat. V současné době 

si můžeme povšimnout, že klasické virální e-maily (videa, vtipné prezentace v Power 

Pointu) jsou již na ústupu, naopak jsou publikovány na sociálních sítích. Tento princip 

virálního šíření v rámci sociálních sítí má velký význam právě z marketingového 

hlediska: teď jsou to přátelé, kdo nám něco doporučuje a dává tipy.  

Vzhledem k tomu, že internetové sociální sítě fungují na principu virálního marketingu, 

bude nutné objasnit i tento pojem. Za virální zprávu považujeme sdělení s reklamním 

obsahem, které je pro osoby, jež s ním přijdou do kontaktu, natolik zajímavé, že je 

samovolně a vlastními prostředky šíří dál. Virální marketing je založen na reakci 

zákazníkůnanové či existující výrobky. V klasickém marketingu se pro tento typ 

postnákupního chování používá označení „slovo z úst“ (word of mouth). V této 

souvislosti se také používají termíny „pass-along“, tedy předávání, nebo „friend-tell-a-

friend“ marketing. Za ‚,slovo z úst“ označujeme proces, kdy zákazník informuje své 

přátele a známé o výrobku či službě, které koupil. (Frey, 2005: 39) 

Aby mohl virový marketing dobře zapůsobit, je třeba vymyslet takové kreativní řešení, 

které příjemce nejen osloví, ale bude mu připadat natolik zábavné a zajímavé, že je 

pošle svým známým. Takto pojatý koncept má velkou výhodu v rychlosti zásahu a 

elektronická pošta je v tomto smyslu ideálním nástrojem. Z hlediska marketingové 

                                                           

8 Internetový komunikátor typu Instant Messenger 

9 PCRM (Customer Relationship Managment) řízení vztahů se zákazníky je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování 

a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje 

oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.  
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komunikace jsou u takto pojatých kampaní důležité tři složky: kreativní nápad a jeho 

zpracování ve zvoleném formátu, umístění obsahu za využití např. vlastních opt-in 

databází nebo webové stránky a celkové posouzení efektivity v porovnání s obsahem, 

odhadnutou responsí a reakcí poptávky po výrobku nebo službě. (Frey, 2005: 40) 

O významu virálního marketingu v rámci sociálních komunit bude podrobnější zmínka 

v kapitole věnované sociální síti Facebook. 

 

3.1  Rané sociální sítě na internetu 

K uvedení do problematiky elektronických sociálních sítí je nutné poznamenat něco 

k jejich předchůdcům. Prvím krokem k vytoření internetu a současných sociálních sítí 

byl již výše zmíněný ARPANET. Ten také zároveň můžeme považovat za vůbec první 

sociální sít. Dalším krokem bylo objevení IRC (Internet Relay Chat – chat přes internet) 

- systému pro komunikaci v reálném čase, který vzniknul v roce 1988. (Sociální sítě, 

2008) Mezi první internetové on-line komunity zahrnujeme: The WELL (1985), 

Theglobe.com (1994), Geocities (1994) a Tripod (1995). Uživatelé těchto komunit si 

své názory vyměňovali pomocí chatu,10 zároveň také publikovali své názory a postoje 

na svých osobních stránkách. Kromě jakéhosi předobrazu současných sociálních sítí zde 

můžeme vysledovat počátky jiného internetového fenoménu – blogů.11 (Wikipedia, 

2009d) Postupem času se sociální sítě vyvinuly do dnešní podoby a daly vzniknout 

dvěma v současné době nejdůležitějším. Jedná se o MySpace a Facebook. 

 

                                                           

10 Chat je komunikace prostřednictvím psaného textu, která se uskutečňuje mezi 2 a více lidmi 
v reálném čase. 

11 Blog je souhrn příspěvku jednoho autora v rámci jedné internetové stránky, velmi často přímo 
na stránkách tomu uřených jako jsou například: blogspot.com. 
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4  MYSPACE 

MySpace je typickým příkladem sociální utility se vším, co je pro takovou utilitu 

charakteristické. Jedná se o internetovou sociální síť fungující na principu přihlášených 

uživatelů, z nichž každý má svůj uživatelský profil, který využívá v případě, že chce být 

v rámci sítě aktivní. MySpace lze na rozdíl od sítě Facebook používat i v případě,  

že nejste jeho členem, jinými slovy nejste zapsán v systému. Funkce, které můžete 

používat, jsou ale omezené. Většinou se jedná o pasivní prohlížení stránek a MySpace 

profilů. Síť MySpace sestává především z osobních profilů uživatelů, blogů, hudby  

a videí. Jedná se o síť, která funguje celosvětově a je zaměřena především na mladé 

uživatele. Síť vznikla v roce 2002. Impulsem pro její vznik byla jiná populární síť 

Friendster.   

V roce 2005 ovšem dochází ke změně vlastníka MySpace, společnost eUniverse byla 

koupena za 580 milionů dolarů společností News Corporation, která patří mediálnímu 

magnátovi Rupertu Murdochovi. MySpace tak přímo spadá pod Fox Broadcasting. V 

roce 2006 oznamuje Fox spuštění britské a čínské verze MySpace. (Wikipedia, 2009e) 

V současné době MySpace v počtu uživatelů předstihla konkurenční síť Facebook. 

Během listopadu 2009 navštívilo síť MySpace 48,5 milionů uživatelů, zatímco 

Facebook navštívilo 128,4 milionů uživatelů. Přesto je MySpace co se počtu uživatelů 

sítě týče před sítí Twitter, kterou během listopadu navštívilo 22,5 milionů uživatelů. 

(Compete, 2009) 

 

 

Obrázek 1: Graf počtu návštěvníků sítí Facebook, MySpace a Twitter od listopadu 2008 do prosince 2009 
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4.1  Profil uživatele 

Poté co se uživatel přihlásí na svůj profil, otevře se mu jeho domovská stránka neboli 

homepage. Na levé straně je lišta určená pro práci s profilem uživatele. Pomocí této lišty 

může uživatel měnit a aktualizovat svůj profil. Právě zde se mohou up-loadovat 

fotografie, zanechávat vzkazy na domovských stránkách jiných uživatelů nebo posílat 

personalizované zprávy. V této části stránky uživatel vyjadřuje svoji náladu pomocí 

Moods  nebo používá různé aplikace k vylepšení svého profilu. Na pravé straně se mu 

zobrazuje aktivita jeho MySpace přátel. Jsou zde publikovány novinky, fotografie, 

upozornění na právě vydaná alba nebo na chystané koncerty. Záhlaví homepage patří 

obecným informacím o MySpace. Je zde také vyhledávací okno, které slouží jak  

k vyhledávání na MySpace, tak k vyhledávání v rámci celého internetu. Dále je zde také 

většinou umístěna reklama ve formě bannerů. Ty jsou zpravidla umísťovány pod sebou. 

Poslední čtvrtina domovské strany je zcela identická se stejnou částí na profilu 

uživatele. Toto místo je vyhrazeno jeho přátelům. 

 

 

Obrázek II: Profil uživatele sítě MySpace 
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4.2  Jak funguje uživatelský profil 

MySpace svým uživatelům nabízí standardní uživatelský profil, kde mohou zveřejňovat, 

jaké jsou jejich zájmy, koho by rádi potkali nebo jakou hudbu právě poslouchají. Jedná 

se tedy o běžné informace zveřejňované v rámci sociálních sítí. Vytvoření profilu a jeho 

aktualizace probíhá vkládáním HTML kódu do speciálního editoru. V tom se MySpace 

od ostatních sítí poněkud liší. Ve srovnání se sítí Facebook jeho uživatelské rozhraní 

není tak jednoduché a přehledné. Uživatel má možnost měnit vzhled svého profilu 

vložením CSS pomocí různých editorů, které mu se změnou vzhledu pomáhají, a 

výsledný kód důležitý ke změně stránky mu vygenerují. Samozřejmě existují také 

nezávislé webové stránky, které nabízejí pomoc s vytvořením vzhledu MySpace 

stránky. MySpace naposledy přidal svůj vlastní Profile Customizer  

na své stránky. Ten umožňuje uživatelům změnit svůj profil přímo přes MySpace, ne 

přes výše zmíněné stránky. Uživateli sítě je ale spíše kritizován, protože zpomaluje 

načítání profilové stránky a také po sobě zanechává stopy ve formě linků, které se 

objevují na samotných  profilových stránkách. 

V sekci Details může uživatel definovat svůj momentální status (svobodný, zadaný 

atd.), dále pak může uvést své znamení zvěrokruhu. Uživatel není povinen tato pole 

doplnit. Profily dále obsahují blog, kam uživatel může poslat své postřehy, vyjádřit svou 

momentální náladu nebo zde může uploadovat obrázek či video. Jeden z obrázků, který 

uživatel na své stránky umístí, může být zároveň jeho obrázkem profilovým. Tento 

obrázek bude součástí jeho profilové stránky, dále se pak zobrazí ostatním uživatelům 

během vyhledávání a jako ikonka se objeví u aktivit, které budou s jeho jménem 

spojeny. Jedná se o komentáře, zasílání zpráv atd.  

Sekce komentáře se nachází hned na profilové stránce uživatele, pod jeho informacemi 

o své osobě. Tam mohou jeho přátelé ze stran dalších MySpace uživatelů uvést 

komentáře k jeho osobě, profilu, chování na internetu atd. Uživatel má právo tyto 

komentáře mazat nebo je schválit ještě před tím, než budou na jeho profilu zveřejněny. 

Uživatel tak má kontrolu nad obsahem svého profilu a může rozhodovat o tom, co bude 

o jeho osobě napsáno či zveřejněno. Takovou kontrolu má ale pouze v rámci svého 

vlastního MySpace profilu. Na jiných MySpace profilech či jeho dalších stranách 

takovou možnost ovlivnění obsahu nemá, může se ale spolupodílet na jeho vytváření. 

Pokud je uživatelův profil vymazán, ostatním se při snaze o zveřejnění nějakého 
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komentáře zobrazí zpráva „This Profile No Longer Exists“ − tento profil již neexistuje, 

není aktivní. 

 

4.3  Hudební obsah sítě 

Důležitou roli na MySpace hraje hudba. Samotné profily určené pro hudebníky se 

odlišují od klasických uživatelských profilů tím, že jim umožňují uploadovat jejich 

celou diskografii ve formátu MP3.  

Krátce poté, co byl MySpace prodán Rupertu Murdochovi, vlastníkovi Fox News a 20th 

Century Fox, založil svou vlastní nahrávací společnost, MySpace Records, ve snaze 

najít nové neznámé talenty na MySpace Music. Umělci tak mohli díky uploadům své 

tvorby na síti oslovit miliony jejích uživatelů na denní bázi. Někteří známí umělci, jako 

Lilly Allen nebo Kate Nash, získali svou popularitu právě díky MySpace. Dostupnost 

hudby na těchto webových stránkách umožňuje umělcům upozornit na svou tvorbu  

a zároveň tak rychle získat nové fanoušky. MySpace nedávno změnil svou hudební 

page přidáním nových zlepšení pro všechny hudebníky.  

Tato nová zlepšení umožňují uživatelům vytvořit playlist, podobně jako na LastFM, 

společně s jiným populárním ProjectPlaylist, který je na uživatelských profilech velmi 

oblíbený. Nová zlepšení také archivují písně od mnoha populárních umělců resembling 

the services of iTunes and Napster. V roce 2007 stránky spustily The MySpace 

Transmissions, sérii živých vysílání a nahrávání poulárních umělců. 

Hudební obsah se již také stává důležitým pro sociální síť Facebook. Americká 

zpěvačka Alicie Keys se rozhodla, že její nové album Elements Of Freedom mohou její 

fanoušci poslouchat na sociální síti Facebook. Facebook tak navazuje na sociální síť 

MySpace, která umožňuje snadné vkládání a přehrávání audiozáznamů. Co se MySpace 

týče, je zpřístupnění nové skladby nebo celé desky na této síti již standardní součástí 

propagace. Nahrávku Alicie Keys si mohou poslechnout jen její přátelé v síti. V praxi to 

znamená požádat její profilo potvrzení přátelství. Na oplátku pak její profil může 

fanouškům posílat další informace, což je z marketingového hlediska velice cenné, 

protože tak lze přesně cílit na konkrétní konzumenty.  
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Google se rozhodl, že vyhledávač bude do výsledků zahrnovat také zprávy 

z komunitních portálů Twitter, MySpace a Facebook. To umožní užší propojení 

sociálních sítí s internetem. Hned po zadání dotazu do vyhledávače bude možné vidět 

aktualizace od lidí z populárních sociálních sítí, což v praxi bude znamenat, že např. 

muzikanti budou moci informovat své fanoušky jen skrze svůj profil na Facebook nebo 

MySpace a Google novinku rozšíří. (Veselý, 2009) 

MySpace také provozuje vlastní Instant Messenger pod názvem MySpaceIm, ten také 

kromě samostatných funkcí Instant Messengeru také informuje o ostatních událostech 

na MySpace (jedná se o příchozí zprávy, žádosti o přátelství a komentáře). Internetová 

služba, která umožňuje uživatelům komunikovat se svými přáteli, zasílat jim zprávy, 

chatovat s nimi nebo přeposílat soubory. Pomocí služby také uživatelé zjistí, jestli jsou 

jejich přátelé on-line. Výhodou této služby je zrychlení komunikace, protože zprávy 

odesílá a přijímá v reálném čase. Zpráva je doručena ve velmi krátké době (prakticky 

hned po odeslání). Příklady jsou: Skype, ICQ, Miranda, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger. (Wikipedia, 2009f) 

 

 

4.4  Zadávání reklamy v rámci sítě MySpace 

Postup zadávání reklamy v rámci sítě MySpace je prakticky shodný s postupem pro síť 

Facebook, který bude rovněž popsán. Zájemce o inzerci v podobě banerové reklamy 

mají k dispozici velice jednoduchý návod jak na to, přímo na stránkách myspace.com 

(sekce Advertise). Zde je uživatelům podrobně, krok za krokem vysvětleno jak mohou 

v rámci sítě inzerovat.  

Jaký je tedy postup pro zadávání reklamy v rámci této sítě? 

• Uživatel si nejprve musí zvolit vizuální podobu banneru. Buď uploaduje svůj 

vlastní návrh, nebo si ho pomocí jednoduchého programu sám vytvoří. 

• Poté svou reklamu zacílí, neboli zaměří na cílovou skupinu, které se reklamní 

sdělení týká. Vybere tedy pohlaví, věk, zájmy, povolání nebo místo bydliště 

uživatelů, na které chce svou reklamu zaměřit. Může tak například cílit na 
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prodavačky květin z Baltimore ve věku 30+ nebo na milovníky vína v okolí 

svého bydliště. Možností, které lze specifikovat, je celá řada. MySpace jich 

uvádí více než 1 000. Obecně platí, že čím je zacílení reklamy přesnější, tím je 

reklama účinnější. 

• Dále už zbývá monitorovat průběh kampaně pomocí detailní tabulky, kterou má 

zadavatel k dispozici. Může tak podrobně sledovat počet impresí, kolik lidí si  

na jeho banner kliklo, Click Through Rate, průměrnou cenu za proklik a 

celkovou cenu kampaně za určité období. 

Uživatel si může vybrat, který platební systém chce v rámci své kampaně použít. 

V rámci sítě najde doporučení, kterému systému má dát přednost, zda je pro něj 

vhodnější PPC (platba za proklik) nebo CPM (platba za počet shlédnutí). Platební 

systémy lze kdykoliv během kampaně měnit tak, jak to zadavateli bude vyhovovat. Celý 

postup zadávání reklamy je pro uživatele velmi přívětivý, na stránkách jsou také 

k dispozici instruktážní videa jak zadat reklamu nebo jakým způsobem ji zacílit. 

Dá se odhadnout, že zřejmě nejvíce peněz přináší MySpace kontaxtová reklama. To je 

pochopitelné vzhledem k tomu, kolik informací o sobě uživatélé poskytují. Pro účely 

prodeje reklamy uzavírá MySpace dohody s různými společnostmi. Jednou z nich je 

například Gogole. Dle různých odhadů kontextová reklama z Gogole přináší MySpace 

kolem 30 % celkového výnosu. (Sociální sítě, 2009) 

Obrázek III: Monitoring průběhu kampaně 
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Obrázek IV: Označené reklamní sdělení v rámci sítě MySpace 
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5  FACEBOOK 

Sociální síť Facebook vznikla v roce 2004 jako nástroj, který má svým uživatelům 

sloužit k efektivnější komunikaci se svými kamarády, spolužáky a spolupracovníky.12 

Jedná se o sociální síť, jejímž cílem je spojovat lidi na platformě internetu. Na základě 

uživatelského profilu na Facebooku je možné vyhledat své přátele, kolegy a známé. 

Facebook tedy vyvíjí technologie, které ulehčují sdílení informací a slouží k převádění 

reálných sociálních vztahů do digitální podoby. 

 

5.1 Uživatelé sítě 

Facebook využívá více než 350 milionů aktivních uživatelů z celého světa. Více než 35 

milionů mění svůj status každý den. Denně proběhne více než 55 milionů změn statusů. 

V rámci sítě existuje více než 1,6 milionu fanouškovských stránek, které uživatelé 

vytvořili. Na Facebooku existuje více než 700 000 local business stránek. Jazykových 

mutací Facebooku je vice než 70. Více jak 70 % uživatelů není ze Spojených států. 65 

milionů uživatelů využívá k přístupu na Facebook svůj mobilní telefon. Tito uživatelé 

jsou na Facebooku také o více než 50 % aktivnější než ti, co mobilní telefon k přístupu 

nevyužívají. 

Průměrný uživatel má podle Facebook Statistics na svém profilu 130 přátel a měsíčně 

osloví 8 lidí s požadavkem o přátelství. Denně na Facebooku stráví více než 55 minut, 

měsíčně se stane fanouškem 3 stránek, je členem 12 skupin. (Facebook, 2009b) 

Svůj profil na Facebooku má 1 668 000 Čechů, 52 % tvoří ženy a 42 % muži. Nejvíce 

uživatelů má mezi 18–24 lety (36,5 %), dále pak 25–34 let (26,5 %). Češi tvoří 0,65 % 

z celkových uživatelů sítě. (Checkfacebook, 2009) 

                                                           

12 Zakladatelem sítě je Mark Zuckerberg, bývalý student Harvardu. Facebook byl v počátcích 
své existence určen právě studentům této univerzity. 
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Obrázek V: Podíl českých uživatelů sítě Facebook 

 

Statistiky o Facebooku nemusí obsahovat naprosto spolehlivé údaje, jelikož jediným 

údajem, který se dá na Facebooku ověřit, je věk, ostatní údaje si uživatelé mohou 

vymyslet (což ovšem odporuje filozofii spojování se a komunikace s přáteli, protože 

těžko se mohu s někým spojit jako jeho přítel pod falešnou identitou). Kolik takových 

profilů existuje, zůstává otázkou. Přesto je právě falešná identita profilu oblíbeným 

marketingovým trikem. Příkladem je profil Osvalda Novotného, kterému se budu 

věnovat v kreativní části své práce. 

Významným pozitivem Facebooku je jeho provázanost na další multimediální služby, 

jakými jsou například servery YouTube, Last.fm nebo Flickr. Facebook se tak stává 

centrem informací z více zdrojů. 
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Fotoalba, fotografie – uživatelé mohou do svého profilu nahrávat fotografie, které jsou 

pak tříděny do fotoalb. V rámci fotografií na nich mohou označovat sebe a své přátele, 

takové aktivitě se říká tagování. Díky tomu je přehledné, kdo je na fotografiích 

zachycen, a zároveň se označeným uživatelům přidá fotografie do jejich profilu.  

 

Obrázek VI: Ukázka fotografie, na které je uživatel označen tzv. tagováním 

 

 

 

5.2  Profil uživatele 

Na této stránce se zpravidla nachází fotografie uživatele společně s informacemi o něm. 

Profilová strana slouží stejně jako na MySpace k osobni prezentaci uživatele. Je zde 

také shrnuta jeho veškerá dosavadní aktivita v rámci sítě. Uživatel na ni umísťuje svá 

fotoalba či oblíbená videa. Také zde popisuje své momentální rozpoložení anebo se 

účastní zábavních aplikací, které mu ostatní uživatelé zasílají. Většinou se jedná o různé 

kvízy či souboje mezi sebou, jejichž účelem je komerční sděleni podané zábavnou 
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formou. Po absolvování soutěže či kvízu je uživatel ohodnocen a zpravidla je také 

srovnán s ostatními, kteří se ho rovněž zúčastnili. Na profilové stránce jsou také 

zobrazeni jeho přátelé a tímto způsobem je možné si jejich profily prohlédnout či jim 

zanechat vzkaz. Právě to je na Facebooku velice příjemné, není zde pouze jeden způsob, 

jak danou aktivitu provést, uživatel jich má vždy několika může se rozhodnout, kterou z 

nich zvolí, podle toho, kde se na stránkách právě nachází. Právě z tohoto důvodu je 

Facebook hodnocen jako sociální síť, která je velmi jednoduchá na ovládání  

a uživatelsky příjemná. Komerčním sdělení jsou umístěna na pravé straně ve formě 

inzerátů. 

 

Obrázek VII: Profilu uživatele sítě Facebook 

 

Poté co se uživatel přihlásí do svého uživatelského profilu, zobrazí se mu Hlavní 

stránka profilu. Zde je souhrn nejaktuálnějších událostí, které se na FCB odehrály mezi 

jeho přáteli, ve skupinách a na fanouškovských stránkách, jichž je uživatel členem. 

Hlavní stránka profilu tedy funguje jako určitý souhrn událostí v rámci sítě. Zde si 

uživatel může navolit, zda ho zajímají pouze novinky jeho FCB přátel, aktualizace 

jejich stavů nebo fotografie, které na profil přidaly odkazy na zajímavé stránky. Sekce 

Stránky zobrazí nové události na stránkách, jichž je uživatel členem.  
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Obrázek VIII: Hlavní strana profilu uživatele sítě Facebook 

 

Uživatelé své profily aktualizují novým statusem nebo vkládáním nových videí, 

fotografií či odkazů na zajímavé webové stránky. Důležitou součástí sítě jsou webové 

aplikace. Ne všichni uživatelé je ovšem využívají. Informace o nich se také objevují  

na Hlavní stránce profilu v případě, že je v nich některý z přátel aktivní. Přátelé mohou 

uživatele do aplikací pozvat, šíří se tedy virálně. Velmi časté je také komentování 

aktivit ostatních uživatelů a zasílání vzkazů na Zeď - titulní stranu každého 

uživatelského profilu. K profilu na Facebooku lze také přistupovat pomocí adresy 

www.m.facebook.com, tato stránka je optimalizovaná pro mobilní telefony. 

 

5.3  Aplikační rozhraní sítě Facebook 

Aplikační rozhraní (framework) je na Facebooku veřejně přístupné. Vývojáři ho tedy 

mohou použít a využívat tak funkce Facebooku. Facebook také umožňuje svým 

uživatelům integrovat FCB do svého profilu použitím nástroje Connect, vytvářet 
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aplikace pro telefony iPhone, vytvářet aplikace přímo pro Facebook a také je na 

Facebooku propagovat. Na Facebook Platfrom je více než 350 000 aktivních aplikací. 

Facebook Connect (soubor aplikací) implementoval více než 80 000 aplikací od té 

doby, co je od roku 2008 veřejně přístupný. Facebook tak jde opačnou cestou než 

MySpace a poskytuje systém externím vývojářům, dává jim možnost navrhovat vlastní 

aplikace a tím mu i konkurovat. Což znamená, že na projektu Facebooku také může 

vydělat někdo jiný. Dobrým příkladem je například server YouTube, který nejvíce 

vzrostl tím, že byla videa z něj vkládána právě na profily uživatelů MySpace. (Antoš, 

2007) 

 

5.4  Kontrola soukromí 

Soukromí na Facebooku je velmi diskutovaným tématem. Obecně funguje tak, že do 

uživatelského profilu může nahlédnout jen ten, koho si uživatel zvolí jako svého přítele.  

I přátele ovšem lze rozdělit do skupin a jednotlivým skupinám povolit, ke kterým 

informacím z profilu uživatele mají přístup. Tak je například možné od sebe oddělit 

blízké přátelea kolegy ze zaměstnání. Je na každém uživateli, aby zvážil, jaké informace 

na svém profilu zveřejní a komu dovolí je zobrazit. K tomu je všem nutné bezpečně 

znát fungování Facebooku a naučit se s ním zacházet. 

Dne 9. 12. 2009 došlo na Facebooku ke změně nastavení soukromí. Tyto změny ovšem 

nebyly přijaty bez určitých výhrad jak z řad odborné veřejnosti, tak od běžných 

uživatelů sítě. 

Nyní mají všichni uživatelé přehled o tom, kdo vidí jejich příspěvky, byly zrušeny 

regionální sítě (jako je Praha či Severní Amerika), aplikace a webové stránky  

na Facebooku mají přístup k omezenému množství informací z profilu uživatelů. Po 

přihlášení do profilu informuje uživatele o posílení bezpečnosti Facebooku a zároveň  

o tom, jak mohou nastavit svůj uživatelský profil, aby jim poskytoval více soukromí. 

Zde se mohou rozhodnout, jestli informace o nich budou zveřejňovány pouze jejich 

přátelům, přátelům přátel nebo všem uživatelům Facebooku.  

Podle Facebooku se jedná o větší kontrolu uživatelů sítě nad tím, komu se zobrazují 

jednotlivé části profilů. Nastavení sdílených příspěvků, správa soukromých údajů  



 36

a kontrola nad zobrazováním jednotlivých částí sítě by tak měla být jednodušší 

(Facebook). Podle šéfa amerického informačního střediska pro elektronické soukromí 

(Epic) naopak Facebook tlačí své uživatele k tomu, aby nastavili svůj profil tak, aby byl 

viditelný všem. Uživatelé si sice mohou ponechat své původní nastavení, ale musí si ho 

sami manuálně zadat, protože již není výchozí. Podle prohlášení organizace Electronic 

Frontier Foundation je cílem změn, abyo sobě uživatelé zveřejňovali větší množství 

informací než doposud a kontrola uživatele nad daty bude nižší než doposud. Úroveň 

soukromí na Facebooku je rozdělena do 3 základních kategorií: Přátelé, Přátelé přátel a 

Všichni. Díky novému nastavení soukromí na Facebooku, můžete jednoduchým 

způsobem zjistit, jak vidí váš profil přátelé nebo jaké informace jsou viditelné všem. Je 

důležité si uvědomit, že informace, které mohu všichni zobrazit, také může vidět 

kdokoli na internetu. Kromě těch, co si prohlížejí profil uživatele, jsou také přístupné 

aplikacím a webovým stránkám, které na Facebooku používáme. Kromě toho také 

budou přístupné prostřednictvím vyhledávacích modulů a kanálů RSS. (Fiala, 2009) 

 

5.5  Komerční sdělení v rámci sítě Facebook 

 

Již podle první stránky Facebooku je více než patrné, že je zde zábavní obsah 

promíchán s placenou inzercí. Komerční sdělení se uživatelům zpravidla ukazují v 

jazyce země, ze které se momentálně na Facebook připojuji (to ostatně platí i pro síť 

MySpace). Zároveň jsou komerční sdělení také velmi přesně cílena, a to podle zálib  

a koníčků uživatele. Informace o nich uživatel poskytuje tím, co o sobě na svých 

profilových stránkách zveřejňuje nebo také k jakým aktivitám se na Facebooku 

připojuje, popřípadě jaké skupiny je členem či jaké aktivity je fanouškem. Všechny tyto 

aspekty dohromady dávají velice cenné informace o zvyklostech uživatele, které se pak 

dají použít k zacílení reklamy a vytvoření sdělení přímo na míru. Takto zacílená 

reklama má samozřejmě větší šanci na úspěch než reklama, která je na uživatele 

zaměřena pouze na základě jeho pohlaví nebo věku. 

Od března 2009, kdy si firmy mohou zakládat svůj profil na Facebooku, má svůj profil 

na síti zhruba deset tisíc českých firem a institucí. Jejich návštěvníci tak mohou sdělovat 

své zkušenosti se službami a výrobky, najít nové zboží nebo se tak jednoduše dostat  
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na stránky firmy. Profil na Facebooku si mohou firmy vytvořit samy nebo ho zadat 

reklamní agentuře, která stránku spravuje, vymýšlí nové aplikace, soutěže a umísťuje 

placené odkazy. Firmy se tak mohou dost blíže ke svým uživatelům, protože profil  

na síti nepůsobí jako reklama, ale jako snaha se uživatelům přiblížit a navázat s nimi 

kontakt. (Horáček, Vrátníková, 2009) Samozřejmě i zde platí , že započetím propagace 

na Facebooku je nutné promyslit, zda je vůbec pro propagaci vhodný. Pokud ano, je 

dobré se svými fanoušky komunikovat, dávat jim nové podněty, navazovat dialog  

a nastolovat témata. (Pokorný, 2009) Sociální sítě mají také vysoký potenciál v oblasti 

public relations. Umožňují totiž přístup ke specifickým segmentům veřejnosti. 

Pozitivem pro PR na sociálních sítích je zpětná vazba, která je považována za stejně 

kvalitní jako z jiných zdrojů. Nevýhody: Počet sociálních sítíse tak zvětšuje, že se 

stávají nepřehlednými. V některých tematických oblastech je jich tolik, že uživatelé 

mají problém vybrat si tu správnou síť. Také kvalita komunikovaných příspěvků  

na těchto sítích bývá často sporná. (Svoboda, 2009: 171) 

 

5.5.1  Způsob zadávání reklamy na Facebook  

 

Jak již bylo uvedeno, jsou komerční sdělení na sítí Facebook zobrazována ve formě 

inzerátů. Ty jsou zpravidla umísťovány pod sebou na pravé liště a nebývají více než tři. 

Pod nimi je odkaz na další reklamy, pokud si tento odkaz uživatel rozklikne, objeví se 

mu reklamní plocha (Ad Board), na které je zobrazeno více inzerátů reklam od různých 

zadavatelů. Velice podstatné je, že reklamu mohou na Facebook uživatelé zadávat sami, 

a to jednoduchým způsobem. K vytvoření a umístění vlastní reklamy na Facebooku je 

pouze potřeba následovat instrukce, které sestávají ze tří kroků.  

• Prvním krokem je návrh samotné reklamy. Zadavatel zde musí uvést název 

reklamy, stručně popsat její obsah, připojit obrázek a cílovou URL (tedy uvést 

internetové stránky, které se k reklamě vztahují). Jakmile je jednou reklama 

vytvořena a umístěna, není možné ji měnit. Jediné, co lze změnit, je cena za 

kliknutí nebo frekvenci cyklů za minutu. Pokud si zadavatel přeje změnit obsah 

reklamy nebo její zacílení, je nutné reklamu pozastavit a vytvořit novou, 

s novým obsahem. Je také možné použít funkci „Vytvořit podobnou reklamu“. 

Tato funkce dovoluje reklamu jednoduchým způsobem opět vytvořit a pozměnit 
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podle stávajících požadavků. Obrázek přiložený k reklamě by neměl být větší 

než 110 x 80 pixelů a neměl by být větší než 5 megabytů. 

• Dalším krokem je cílení reklamy. Zde je nutné zadat lokalitu, kde se má 

reklama zobrazovat. Reklamy na Facebooku používají IP adresu a informace 

uvedené v profilu k určení lokalizace uživatele. Dále pak věk uživatelů, na které 

má reklama cílit. Jako výchozí nastavení Facebooku  cílí na všechny uživatele 

starší 18 let. Toto nastavení lze samozřejmě změnit.  

• Následuje upřesnění pohlaví uživatelů, klíčových slov, vzdělání, povolání, 

rodinného stavu, sexuální orientace a jazyka. Při výběru jednotlivých kritérií se 

zobrazí přibližný počet uživatelů, kteří splňují daná kritéria. Klíčová slova jsou 

sestavována podle informací, které o sobě uživatelé uvedli ve svých profilech. 

Jedná se tedy o informace týkající se jejich zájmů, oblíbených aktivit, sportů, 

které preferují, nebo také jaké filmy či televizní pořady rádi sledují.  

Když se uživatel stane fanouškem nějaké stránky, zobrazí se to i jeho přátelům a tak se 

reklama rozšiřuje dále. Její výhodou je možnost přesného zacílení. Reklama se ale 

zobrazí také těm, kteří daný produkt nehledají. Proto lze z reklamy očekávat nižší 

konverze než z reklamy na vyhledávačích. 

Při vytváření reklamy na Facebooku si zadavatel může vybrat, kterým skupinám se má 

zobrazovat. Parametry tak lze různě kombinovat. Je doporučeno cílit na základě věku  

a pohlaví, protože ostatní parametry nejsou uživateli příliš vyplňovány. Navíc je vysoce 

nepravděpodobné, aby uživatel lhal o svém věku a pohlaví v rámci sítě, kde komunikuje  

se svými přáteli. 

Reklama může obsahovat titulek, claim a foto (max. velikost je 110 x 80). Reklama 

odkazuje buď na stránky zadavatele reklamy, nebo na „stránky společnosti Facebook.“ 

 

5.5.2  Možnosti komerčních sdělení v rámci sítě Facebook 

Možností propagace na Facebooku je několik, mezi hlavní způsoby patří: PPC (platba 

za proklik, Stránka (Page), Skupina (Group), Profil. 
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PPC 

Vizuální podobou této propagace jsou inzeráty umístěné na pravé straně uživatelského 

profilu nebo samostatně v sekci Reklamy. Co se platby za ně týče, lze použít také CPM 

(cost-per-mille, platba za tisíc zobrazení). Odkaz z této reklamy může vést na  firemní 

webovou stránku, na Stránku či Událost na Facebooku. Návštěvníky tak můžete 

směrovat přímo k nákupu, či třeba k tomu, aby se stali fanoušky vaší Stránky na 

Facebooku. To, že se uživatel stal fanouškem vaší Stránky, mohou vidět jeho přátelé,  

a vaše reklama tak působí dále. PPC reklama na Facebooku má některé společné 

stránky s PPC ve vyhledávačích: funguje okamžitě, lze ji operativně upravovat či 

vypnout a její základní nastavení netrvá dlouho.  

 

Výhodou je možnost velice přesného cílení. Nevýhodou je, že lidé na Facebooku, 

kterým se reklama zobrazí, v tu chvíli nehledají váš produkt. Z reklamy na Facebooku 

lze tedy očekávat nižší konverze než z reklamy ve vyhledávačích.  

 

 

 

Obrázek VIV: Umístění reklamních inzerátů v profilu uživatele 
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Obrázek X: Umístění reklamních inzerátů v rámci sítě Facebook 

 

 

Stránka (Page) 

Je prostor na Facebooku určený k prezentaci výrobku, instituce či firmy. Její adresa je 

www.facebook.com/jmeno-vasi-firmy. Informace, které jsou na stránce zveřejněny, 

uvidí všichni fanoušci na svém profilu. Facebook doporučuje k marketingovým 

aktivitám Stránky namísto skupin. Co je obsahem stránky na Facebooku? Název 

instituce nebo firmy, otevírací doba, nabídka, odkaz na webové stránky, slevy, akce, 

nabídky, videa, poutače, bannery. 

 

Skupina (Group) 

Skupina má podobné vlastnosti jako Stránka, rozdíl je v jejím zobrazování. Zobrazování 

skupin se neindexuje ve vyhledávačích. Příspěvky na Zdi jsou u Stránky viditelné, u 

Skupiny nikoliv. U Stránky ovšem na rozdíl od Skupiny nejsou možné hromadné 

pozvánky uživatelům. Na Stránky se na rozdíl od Skupin vztahují statistické analýzy. 

Skupinu také není možné zviditelnit na jiných webech a blozích přidáním tzv. Facebook 

Badge (kliknutím na tento štítek se uživatel stane fanouškem Stránky). Ve Skupině 
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nelze komunikovat přes Facebook Mobile. Dále také nelze rozšířit vlastnosti Skupiny. 

Ve Skupině se příspěvky na Zeď nezobrazují všem, ale její fanoušci ji musí navštívit, 

aby získali nové informace. (Pokorný, 2009) 

 

 

 

Obrázek XI: Uživatelská stránka Skupina na Facebooku 

 

Profil uživatele 

Lze využít k propagaci pro své osobní PR. Přesto je pro tento typ propagace výhodnější 

Skupina. Ve Skupině také nemusíte schvalovat fanoušky. 

 

 

Ověření pravosti stránek 

Podle ustanovení Facebooku může založit stránku instituce, firmy, značky či osobnosti 

pouze autorizovaný zástupce. Proto je jejich pravost kontrolována autorizačním 

formulářem, který má prokázat spojitost správce stránky s danou institucí. Proto by 

stránka měla objasnit, jaký je vztah uživatele ke stránce instituce, kterou založil. 

Autorizovat je může dvěma způsoby. Buď lze na oficiální webovou stránku instituce, 
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která je se stránkou spojena, umístit widget Fan box nebo na svůj osobní profil na 

Facebooku umístit e-mailovou adresu, která má spojitost s předmětem stránky. 

Možností je také uvedení e-mailové stránky společnosti, která je odpovědná za správu 

stránky (může se jednat o reklamní nebo PR agenturu). Další možností je také uvést, co 

stránka reprezentuje a jaký je váš vztah k tomu předmětu. (Fb1, 2009a) 

 

5.5.3  Obecná doporučení propagace na síti Facebook 

Vzhledem k počtu uživatel Facebooku lze předpokládat, že svou cílovou skupinu si zde 

najde každý. Zároveň je ale důležité zvážit, jestli je to opravdu nejefektivnější způsob, 

jak získávat zákazníky. Mezi obory, kde se reklama na Facebooku vyplatí patří např. 

značky oblečení a potravin, restaurace, hudební skupiny, internetové firmy nebo e-

shopy. V rámci komunikačního mixu je pak Facebook výborným nástrojem pro města  

a obce. Ty zde mohou prezentovat méně závažné informace a zároveň poskytovat 

platformu pro méně formální komunikaci s občany. (Fb1, 2009b) 

Reklama na Facebooku může fungovat  za předpokladu, že její zadavatel nebude 

uživatelům bránit v interakci (protože uživatelé chtějí využívat možností, které 

komunitní sítě nabízejí, pokud nebudou moci na brandovém profilu komunikovat, 

nebudou ho navštěvovat), komunitní profil nebude sloužit ke zvýšení návštěvnosti 

firemního webu – již přímo profilová stránka musí nabídnout zajímavý a relevantní 

obsah pro uživatele, nebude se omezovat pouze na reklamu, protože ta sama o sobě 

nestačí. Stránky také musí nabízet pro uživatele atraktivní a aktualizovaný obsah, pokud 

nebudou plné aktuálních informací, uživatelé o ně brzy ztratí zájem. Virální potenciál 

sociálních sítí, jak už bylo mnohokrát zmíněno, je tak ohromný,  

že by byla škoda jej nevyužít. 

 

5.5.4  Virální reklama na Facebooku  

Facebook je skvělou ukázkou, jak funguje virální reklama v praxi. Jako příklad může 

posloužit sekce Novinky. 
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Nejlepším příkladem provázanosti virálního marketingu a sociálních sítí je sekce 

Novinky na Facebooku. (Facebook také umí zjistit, jakým způsobem se uživatelé na 

stránku dostali.) V čem spočívá účinnost Novinek? Jedná se o to, že jsou to naši přátelé 

na síti, kdo násna nové věci upozorňuje. A pokud se jedná o doporučení přítele, budeme 

věci automaticky důvěřovat více, než když o ní uslyšíme díky reklamě. Facebook tak 

právě velmi šikovným způsobem propojuje reklamu s doporučením přátel. Ve 

skutečnosti nás nikdo nepobízí, abychom dané stránky navštěvovali a produkty si 

kupovali. Když ale víme, že někdo z našich přátel navštěvuje velmi často nějaké 

stránky, budeme se na ně chtít podívat také. 

Zřejmě nejpopulárnější jsou na Facebooku Aplikace. Jejich prostřednictvím můžeme na 

síť nahrávat fotky, dávat svým přátelům virtuální dárky nebo tak společně s nimi 

můžeme sdílet užitečné informace, např. která města jsme navštívili a co právě čteme. 

Jinými slovy aplikace slouží k zábavě a sdílení informací v rámci sítě. Aplikace jsou tak 

úzce provázané s reklamními zadavateli nebo jsou přímo jimi vytvořeny. Když 

například uživatel vyplňuje aplikaci Města, která jsem navštívil, vybírá si přímo z map 

Googlu. Při vyplňování rubriky Knížky, které právě čtete, si je můžete zároveň objednat 

na Amazonu. Rozhraní Facebooku nabízí každé z aplikací získávat informace  

o uživatelích, pokud je jim to umožněno. Tak je možné se dozvědět, kdo čte stejné 

knihy nebo má oblíbené stejné filmy.  
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6  TWITTER 

Vzhledem k tomu, že se práce zabývá dvěma nejvýznamnějšími sociálními sítěmi 

v letech 2007 a 2008, bude zmíněna i síť Twitter, která svůj největší rozmach zažila 

právě v roce 2009.  

Jedná se také o poskytovatele mikroblogu, na jejichž bázi Twitter funguje. Umožňuje 

zasílat a číst příspěvky zasílané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou 

textové zprávy o 140 znacích, které si mezi sebou uživatelé posílají. Zobrazují se jak na 

stránce autora, taky na stránkách jeho odběratelů (followers). Výchozí nastavení sítě 

umožňuje zobrazovat příspěvky buď pouze svým přátelům, nebo i ostatním uživatelům. 

Účastníci sítě získávají nebo posílají tweety buď přes domovskou stránku Twitteru, 

nebo prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo externích aplikací. Důležité také 

je, že příspěvky do Twitteru lze také posílat pomocí SMS zpráv. Díky svému rozhraní 

pro programování aplikací poskytují stránky Twitteru možnost dalším webovým nebo 

desktopovým aplikacím, které mohou zasílat a přijímat krátké textové zprávy. 

Twitter je sice označován za mikroblog, ale protože jsou jeho zprávy omezeny délkou  

140 znaků, není toto označení úplně přesné. Twitter je spíše komunikační platformou  

na způsob ICQ nebo jiných instant messengers, jen s tím rozdílem, že Twitter není 

veřejný. V mnoha ohledech záleží na uživatelích, jak si pro sebe Twitter uzpůsobí. 

Mohou na něm komunikovat s rodinou a přáteli, sledovat zpravodajství nebo známé 

osobnosti. Twitter také může fungovat na způsob organizéru (kalendář se seznamem 

úkolů). 

Podle nielsen.com nejsou jeho hlavními uživateli mladí lidé a studenti, jako u 

Facebooku. Jedná se spíše o lidi v produktivním věku, tato skupina představuje 42 % 

návštěvníků Twitteru. Podle odhadu společnosti Forrester Research měl v roce 2008 

Twitter 4–5 milionů uživatelů. Podle serveru compete.com je Twitter třetí 

nejpoužívanější sociální sítípo Facebooku a MySpace. (Wikipedia, 2009g) 

Podle údajů nielsen.com z února 2009 je Twitter nejrychleji rostoucí komunitou v rámci 

sociálních sítí. Na růst počtu návštěvníků Twitteru zareagoval Facebook změnou svého 

uživatelského rozhraní tak, aby fungovalo spíše jako Twitter.  
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7 PŘÍPADOVÁ STUDIE – KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ 

SOCIÁLNÍCH SÍTÍ V REKLAMNÍ KAMPANI 

Během jara 2009 se rozhodl Český rozhlas netradičním způsobem oslovit i mladší část 

svého posluchačského publika. Od května do června 2009 byla v provozu kampaň 

podporující platbu rozhlasových poplatků. Vzhledem k tomu, že kampaň byla zaměřena 

hlavně na mladší posluchače, byly do ní zapojeny netradiční formy moderní 

komunikace. Jednalo se o videospoty, které byly sířeny mimo jiné formou virálního 

marketingu, dále pak profily v rámci sociálních sítí a samostatný blog hlavní postavy 

kampaně. 

Kampaň s názvem Osvald probíhala od května do června 2009 s přesahem virálního 

marketingu na červenec a srpen 2009. Cílovou skupinou kampaně jsou mladí lidé 

odcházející od rodičů a zákládající si nové bydlení na hypotéku (věk 18–35 let), 

potenciální poplatníci a domácnosti, kde spolu žije více osob a podílí se na nákladech na 

živobytí, jako jsou elektřina a nájem. 

 

7.1  Zadání a mediamix kampaně 

Jaké bylo zadání kampaně? Podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích musí 

každý držitel přijímače platit poplatek ve výši 45 Kč měsíčně. Možností splácení je 

několik, přes Internet, trvalým příkazem, převodem z účtu, pomocí SIPO nebo 

moderním nástrojem P-info, který zároveň o splatnosti informuje e-mailem. 

Vzhledem k cílové skupině byly zapojeny netradiční a moderní formy marketingové 

komunikace. Jednalo se o instruktážní videosekvence na příslušná témata ohledně 

rozhlasového poplatku. Dále pak audiovizuální flash animace na webu 

rozhlasovypoplatek.cz. Animace vycházejí ze stávajícího stylu komunikace 

rozhlasového poplatku. 
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7.2  Realizace online kampaně 

Ke kampani byly zřízeny speciální internetové stránky na doméně 

www.osvaldposloucha.cz, s příběhem, který se odehrává ve třech životních úsecích 

hlavní postavy kampaně – Osvalda Novotného. Na těchto stránkách si uživatelé mohli 

sami zvolit, jakým směrem se Osvaldův příběh bude ubírat. Jednoduchým zvolením na 

Osvald poslouchá – Osvald neposlouchá.  

Videospoty fungují na bázi virálního marketingu prostřednictvím serverů YouTube  

a sociální sítě Facebook. Cílem kampaně také bylo dostat informace o rozhlasových 

poplatcích do Wikipedie. Témata spotů: tradice rozhlasového poplatku, základní 

povinnosti dle zákona, výše poplatku a jeho splatnost, jak a proč platit kartou, jak platit 

běžnými způsoby, P-info, povinnost ohlašování změn (přestěhování, úmrtí) atd. 

Kampaň byla uvedena na serverech stream.cz, lide.cz, libimseti.cz, idnes.cz, play.cz. 

Podporu kampaně tvořily profily na sociálních sítích Facebook, Twitter, Nyx,  

na serverech Youtube, Bloger a Mania. 

 

Obrázek XII: Vizuál webových stránek www.osvaldposloucha .cz 
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Obrázek XIII: Profil Osvalda Novotného na sociální síti Facebook 

 

 

 

7.3  Úspěšnost kampaně a její post buy hodnocení 

Na umístěný link osvapldposloucha.cz, jednotlivé servery a Facebook profil bylo 

přivedeno 7 231 uživatelů. Osvald získal 287 přátel na Facebooku. Na svém blogu měl 

Osvald 10 stálých odběratelů, na Twitteru už jich bylo 39.  
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Obrázek XIV: Postbuy hodnocení kampaně Osvald poslouchá 

 

Průměrná cena za klik byla 18 Kč. Celkem bylo zaznamenáno 41 302 kliknutí a 

3 002 240 uživatelů. 

 

 

 
Obrázek XV: Denní návštěvnost kampaně a reálná kliknutí 

 

Ze všech serverů měl největší počet reálných kliknutí zaznamenán Libimseti.cz.  

Nejvíce návštěv během jednoho dne bylo 3 632. 
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Obrázek XVI: Počet návštěvníků www.osvaldpoloucha.cz a doba, kterou na nich strávili 

 

Na konec projektu www.osvaldpoloucha.cz došlo celkem 13 386 uživatelů, tj. 33,94 % 

zúčastněných v kampani. 

 

 

 

 
Obrázek XVI: Kdo k projektu přivedl největší část uživatelů 

 

Největší část návštěvníků přivedla média. Zároveň byl v kampani také splněn její virální 

efekt podpory kampaně, druhou nejsilnější složkou totiž byly sociální sítě. Virální efekt 

tak dokládá i zájem uživatelů vyhledat kampaň pomocí vyhledávače. 
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Společný projekt Osvald poslouchá lze tedy hodnotit jako velmi úspěšný. Mediální a 

virální podpora vykazuje přivedení na doménu celkem 48 533 reálných uživatelů.  

V kampani bylo osloveno 3 002 240 uživatelů internetu, primárně z ČR. Přidanou 

hodnotou projektu je splnění virální myšlenky vybudovat fiktivní postavu Osvalda 

Novotného. Lidé si ho automaticky spojují s kampaní a mají za to, že tvůrcem kampaně 

je on sám, a jeho nápad chválí. Reklamní kampaň vygenerovala 41 302 kliknutí. 

Podpora kampaně přivedla 7 231 uživatelů. Top server v kampani libimseti.cz  23 942 

kliknutí. Na doménu www.osvaldposloucha.cz bylo přivedeno 48 533 uživatelů. Na 

www.cro.cz bylo přivedeno celkem 9 500 uživatelů. 
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8  VLIV INTERNETU A VIRTUÁLNÍ REALITY  

NA KOMUNIKACI 

Internetové sociální sítě mají v několika posledních letech, kdy se z nich stal jeden 

z fenoménů naší doby, zcela nepochybný vliv na sociální komunikaci. Samotné 

prostředí internetu ovlivňuje nejen interpersonální komunikaci, ale zároveň dává 

vzniknout nové identitě svých uživatelů. Otázkou ovšem je, zda je tato identita skutečná 

a zda je prostředí, ve kterém se na internetu pohybují, vůbec skutečné.  

Podle autora knihy Psychologie a internet Davida Šmahela se v  prostředí internetu 

nenachází jedinec jako fyzický subjekt, ale zachází se zde pouze s reprezentacemi sebe 

sama. Působíme v první řadě na svou ,,virtuální reprezentaci“. Tato reprezentace 

nedisponuje identitou (v psychologickém slova smyslu) sama o sobě, je pouze jakýmsi 

shlukem digitálních dat, přesněji skupinou dat jakýmsi způsobem uspořádanou. „Tato 

virtuální reprezentace často obsahuje nějakým způsobem uloženou a uchovávanou 

informaci o tom, kdo jsme‘ v prostředí internetu, jaké zde máme jméno či přezdívku 

(,nick‘), jaká je naše historie, jakého jsme dosáhli v rámci své virtuální společnosti 

statusu. Do své virtuální reprezentace pak ,vkládáme‘ části svého myšlení a pocitů – 

části svého mnohostranného já. To, co přiřazujeme své virtuální reprezentaci, je však 

vědomé jen zčásti. Velkou část tohoto přenosu myšlenek a pocitů tvoří projekce ve 

formě fantazií, představ, nevědomých tendencí, přání a komplexů. Naše virtuální 

reprezentace se tak stává jakousi samostatnou osobností, která může mít v některých 

případech tendenci ,vystupovat‘ do určité míry autonomně – nezávisle na naší vůli a 

vědomí. Virtuální identita této reprezentace je pak to, jakou identitu této virtuální 

reprezentacemi sami přisuzujeme. Virtuální identita je pojem, který podle autora nemá 

sám o sobě smysl – naše virtuální reprezentace nic neprožívá a ani prožívat nemůže.“ 

(Šmahel, 2003:38) 

Osobní virtuální identita se vztahuje k tomu, čím jsem jako osoba ve virtuálním 

prostředí. Sociální virtuální identita charakterizuje potom to, kam patřím ve virtuálním 

prostředí, čeho jsem součástí, respektive kam patří moje virtuální reprezentace. Se svou 

virtuální reprezentací můžeme zacházet různými způsoby. Můžeme se s ní pokusit 

ztotožnit a domnívat se, že tato reprezentace vyjadřuje celou naši osobnost – naši 

reálnou identitu. Tato reprezentace pak může být do určité míry blízká naší reálné 

identitě, ale nikdy s ní nemůže být totožná, jak již vyplývá z její podstaty. 
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Otázkou tedy zůstává, co je na virtuálním životě tak zajímavé a co na něm jeho 

účastníky láká. 

Virtuální realita tedy není ani tak plavbou kybernetickým prostorem sítě, jako hlavně 

rozšířením optické šířky zjevů reálného světa. (Virilio, 2004: 23) 

Základní dělení komunikace on-line je možné utvořit na základě toho, prostřednictvím 

čeho jsou informace předávány: text (e-mail, e-mailové konference, chaty), obraz 

(posílání obrázků, web), zvuk (zasílání zvukových nahrávek, programy pro přenos 

hlasu, multimédia (kombinace textu, obrazu a zvuku, web, videokonference). Toto 

sdělení podává informaci o tom, které smysly jsou prostřednictvím virtuální 

komunikace „zasaženy“ nebo využívány.  

Podle Negroponteho nám digitální média umožňují asynchronní život. Rozhovor tváří 

v tvář nebo po telefonu probíhá synchronně a v reálném čase. Oproti tomu komunikace 

prostřednictvím e-mailu je asynchronní a zároveň zpracovatelná počítačem. Jednou 

z jeho hlavních výhod je, že neruší jako telefon. E-maily můžeme zpracovat, kdykoliv 

se nám zachce. (Negroponte, 2001: 136) 

Synchronní komunikace: komunikující strany musí být připojeny k internetu ve stejný 

okamžik – tedy komunikují či „mluví“ spolu ve stejnou dobu. Komunikují tedy 

v reálném čase nebo také „on-line“. Příkladem takovéto komunikace jsou chaty, 

diskusní skupiny atd. 

Asynchronní komunikace: není zde vyžadována přítomnost u počítače. Komunikující 

strany si obvykle „vyzvednou“ zprávu až potom, co se připojí k internetu. Je to 

například:e-mail, e-mailová konference, webové nástěnky atd.  

Podle Zdeňka Vybírala interpersonální komunikace nestojí sama o sobě, ale je 

začleněna jako součást dalších komunikačních výměn. Jedná se tedy o začlenění do 

systému, ve kterém komunikujeme. Ve virtuálním prostředí dochází ke změně, která je 

dána samotným prostředím internetu, kde je možné vést hovory anonymně, soukromě, 

hovořit s jednou osobou či s několika osobami najednou. Ve virtuální komunikaci 

využívají emotikony jako prostředky pro vyjádření emocí. Slouží k vyjádření neverbální 

složky komunikace. Velice často se také internet stává zprostředkovatelem tématu. 

Dává totiž uživatelům společné téma. Setkávání se v sociálních sítích je příkladem toho, 
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jakým způsobem určité téma může uživatele spojovat. Jedná se o různé zájmové 

skupiny, které fungují na základě společného zájmu. 
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ZÁVĚR  

Sociální sítě se stávají plnohodnotnými nástroji marketingové komunikace. Reklamní 

zadavatelé již pochopili, že využitím sociálních sítí mohou oslovit velké množství 

uživatelů sdělením, které jim bude ušito přímo na míru. Čím více informací o sobě 

uživatelé v rámci sítí sdělí nebo je v sítích svojí činností ,,zanechají“, tím lepší podklady 

mají zadavatelé pro cílení reklamních sdělení. V současné době nás sítě nutí trávit na 

nich stále více času, ať už kvůli hraní her, vyplňování kvízů či soutěžením o ceny. 

Zároveň zde také dochází k určité podobě sebeprezentace. Uživatelé o sobě sdělují své 

názory a postoje, uvádějí své zájmy či zaměstnání nebo na sítích zveřejňují fotografie 

z poslední dovolené. Vytváří si tak svůj vlastní obraz v rámci sociální sítě. Nakolik je 

ovšem pravdivý a založený na skutečnosti, se můžeme pouze domnívat. 

V souvislosti se sociálními sítěmi se hovoří také o jejich vlivu na sociální komunikaci.  

Ve společnosti se zrodil nový fenomén, není jím komunikace přes e-maily ani mobilní 

telefony, ale prostřednictvím osobních profilů vytvořených v rámci sítí. Uživatelé 

prezentují své myšlenky a názory na své profilové schránce nebo komentují aktivity 

ostatních uživatelů z řad svých přátel. Dochází tak k momentu, že uživatelé mají pocit, 

že spolu běžně komunikují, ačkoliv nepoužívají žádný z běžných prostředků 

komunikace. Výhodou takové komunikace je možnost oslovení velkého množství 

uživatelů najednou. To by při komunikaci tváří v tvář bylo těžko proveditelné. Dochází 

zde také k novému pojetí komunikace. Být v kontaktu znamená komunikovat. Navíc se 

mnohdy jedná o vzkazy spíše neosobní, učené více uživatelům najednou (např. 

Facebook Wall). Dalším problémem je velký průnik do soukromí uživatelů. Ačkoliv 

uživatelé o sobě zveřejňují pouze takové informace, které považují za vhodné, nemohou 

ovlivnit, jaké informace o nich zveřejní uživatelé další. Pomocí funkce označování 

uživatelů na fotkách (Facebook tagging) lze velmi snadno uživatele identifikovat. 

Odpůrci tak poukazují na velkou ztrátu soukromí uživatelů. Ti se ho sami vzdávají  

a informace o sobě a svém osobním životě dobrovolně zveřejňují. Rizika takového 

chování mnoho uživatelů podceňuje. Zabezpečením internetových stránek si bohužel 

nemůže být nikdo jistý, a tak je možné, že informace, které o sobě uživatel poskytne, 

budou zveřejněny, či dokonce zneužity.  
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SHRNUTÍ 

Sociální sítě se nepochybně staly významným marketingovým nástrojem. Důkazem je 

jejich dnes již běžné využití v reklamních kampaních. Velký podíl na tom mají jejich 

specifické vlastnosti, zejména schopnost přesného zacílení potencionálních zákazníků. 

Zároveň jsou také příkladem fungování virálního marketingu v praxi.  Internetové 

sociální sítě jsou také podstatnou součástí sociální komunikace. Jejich hlavní myšlenkou 

je spojování lidí se společnými zájmy, pro které se staly prostředkem komunikace i 

sebeprezentace. 

 

SUMMARY 

Social networks have beyond doubt become an influential marketing instrument. The 

phenomenon is best proved by the nowadays standard use of social networks in 

advertising campaigns. One of the substantial causes to this trend is the specific traits of 

social networks, especially their capacity to precisely target potential customers. At the 

same time, social networks are an example of practical viral marketing. Today, internet 

social networks are also a substantial component part of social communication. Their 

main idea is connecting people with common interests, for whom the social networks 

have become the means of communication and self-presentation. 
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