Přílohy
Příloha č. 1: Negativní komentáře na blogu ACOS1 a VogueHaus2 (screenshot)

1

Acupofstyle.com: Signal Fashion Story [online]. 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z www:
<http://www.acupofstyle.com/2013/09/signal-fashion-story.html>
2
Voguehaus.com: PS11 Classic bag. [online]. 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z www:
<http://www.voguehaus.com/2013/06/ps11-classic-bag.html>
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Příloha č. 2: Sledovanost českých módních blogů na sociálních sítích k 25.4. 20153
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Data byla sesbírána dne 25.4.2015 na sociálních sítích Facebook a Instagram (vlastní
monitoring)
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Příloha č. 3: Analýza osobních značek módních blogů - tabulka
Jméno blogu

Adresa blogu

Jméno autora Rok
založení

Facebook Instagram

Czech
Chicks

http://www.theczech
chicks.com/

Hana
Drozdová a
Veronika
Franková

2011

15 783

20 800

Fashion
Picanteria

http://fashionpicante
ria.blogspot.cz/

Beáta
Kaňoková

2010

3 630

1 968

Pavlína
Jágrová

http://www.pavlinaj
agrova.com/

Pavlína
Jágrová

2010

8 050

8 961

Ejvi
Freedom

http://www.ejvifreed Eva
om.com/
Svobodová

2011

3 596

9 634

Heels in
Prague

http://heels-inprague.blogspot.cz/

Adéla
Středová

2010

2 218

2 435

The Aesthet

http://www.theaesthet.com/

Adéla
Mazánková

2011

3 050

7 076

Sandra Kisic

http://www.sandraki
sic.com/

Sandra Kisič

2010

6 366

3 952

Paulinemma

http://www.diamond
andunicorn.com/

Paulína
Maťová

2010

3 781

2 530

Danny Rose
Fashion

http://www.dannyro
sefashion.com/

Martina
Vacková

2010

2 495

1 727

Style
Cookbook

http://www.stylecoo
kbook.cz/

Simona
Švarcová

2010

3 620

9 622

Vogue Haus

http://www.vogueha
us.com/

Barbora
Ondráčková

2011

3 669

116 000

VeronikaD

http://www.veronika
d.com/

Veronika
Duricova

2010

3 901

3 939

Nika Chic

http://www.nikachic. Nikola
com/
Šiková

2010

1 915

4 601

A Cup of
Style

http://www.acupofst
yle.com/

2010

20 314

24 700
(Lucie)

sestry
Ehrenberger
ovy
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Příloha č. 4: Ukázkový vzorek odpovědí – kvalitativní výzkum
Otázka č. 1: Za jakým účelem navštěvujete módní blogy?
„Ráda se inspiruji zajímavými kombinacemi oblečení, popř. i účesů.“
„Ráda se inspiruji od slečen, které patří do stejné věkové kategorie a oceňuji sdílení
společných zájmů.“
„Za účelem hledání inspirace. Zajímá mě, jakým způsobem mohu kombinovat jednotlivé
kousky oblečení. Dříve jsem neměla ráda kombinaci sukně a tenisek, ale díky blogům se
mi tato kombinace začíná líbit.“
„Pro inspiraci či hledání oblečení, které bych si mohla potencionálně koupit.“
„Navštěvuji módní blogy za účelem inspirace. Jsem také blogerka a inspiraci hledám
všude. Je pro mě velmi důležité, abych na oficiálních setkáních s firmami či značkami
vypadala dobře a reprezentovala tak svět blogerů.“
„Hlavně proto, že mě to baví, inspiruje a motivuje k vlastnímu blogování.“
Otázka č. 2: Který z českých módních blogů sledujete nejčastěji – a proč?
„Blog A Cup of Style, neboť dívky z tohoto blogu přidávají nové příspěvky velmi často a
zároveň se na jejich blogu občas objevují i články, ve kterých radí ostatním blogerům.“
„Blogy A Cup of Style, The Nattiness a Pavlína Jágrova, neboť mě baví nejvíce a jsou
mi nejvíce sympatické. Líbí se mi jejich oblečení a jsou tedy pro mě inspirací.“
„Nejraději mám blog A Cup of Style, neboť jeho autorky mají podobný styl oblékání
jako já, a proto se u nich ráda inspiruji. Oceňuji také pozitivní energii.“
„A Cup of Style! Píší ho dvě sestry, které mě jednoduše baví. Jejich videa mi dokáží
zvednout náladu, neboť holky jsou pozitivní a jejich blog je velmi kvalitní. The Nattiness
je další blogerkou, jejíž pozitivní blog stojí za zmínku.“
„A Cup of Style, neboť mají styl, který je mi velmi blízký, jsou sympatické a na nic si
nehrají. Na rozdíl od ostatních jim věřím.“
„Pavlína Jágrová. Líbí se mi její styl oblékání, který je jednoduchý a originální.“
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Otázka č. 3: Co je pro tebe u módního blogu důležité, abys ho pravidelně
sledoval/a?
„Pro mě je důležitá pravidelnost článků. Pokud si navyknu, že se články přidávají
v pondělí, v pátek a v neděli – tak je v tyto dny také očekávám. Nemám ráda, pokud se
toto pořadí mění. Vadí mi také, pokud blog dosáhne vysokého počtu čtenářů a bloger
poté přestane psát. Pravidelnost je pro mě důležitá stejně jako přehlednost či kvalita
fotografií.“
„Na první pohled čtenáře zaujme vzhled blogu. Ten nesmí být přezdobený (na to se
alespoň soustředím já). Dále jsou to pravidelné příspěvky a kreativní nápady, kterými se
mohu inspirovat i já.“
„Rozhodně vlastní styl. Musí mě zaujmout, bavit a musím se s ním ztotožnit. Důležité
jsou také pěkné fotografie a design blogu. Preferuji jednoduché šablony před příliš
barevným pozadím s růžovými nápisy. Nemám ráda blogy, na kterých se autor příliš
rozepisuje.“
„Originální styl a kvalitní fotografie. Text pro mě není důležitý, neboť ho většinou
nesleduji.“
„Design, který by měl být originální, neboť pěkné prostředí je pěkné prostředí. Dále
jsou to fotografie. Čím kvalitnější a originálnější, tím kvalitnější pro čtenáře.
V neposlední řadě také styl psaní, vyjadřování a pravopis.“
Otázka č. 4: Ovlivňuje tě nějak čtení módních blogů?
„Určitě. Někdy se stává, že něco pěkného zahlédnu na blogerovi - a hned poté si to
zakoupím v internetovém obchodě.“
„Podle mě každého, přestože si to dotyčný nepřipouští. Tak jako nás ovlivňují reklamy,
časopisy a TV, tak nás ovlivňují i blogy. Přeci jen mě někdy donutí se zamyslet i nad
tím, jak blog vedu já a jak bych se mohla změnit, ať už ohledně blogu či vlastního
stylu.“
„Rozhodně ano. Vnímám je jako inspiraci, která mě nutí být lepší.“
„Ano, velmi. Především co se týká osobního stylu a nakupování. Často vidím něco na
blogerce a chci to také.“
„Ovlivňuje mě ve věcech, které si chci koupit – pokud vidím nějaké oblečení na více
dívkách, začnu nad jeho koupí také přemýšlet.“
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„Myslím si, že čtení módních blogů ovlivňuje zejména tím, že to, co tam lidé vidí, chtějí
mít také. A přestože zrovna na mě toto příliš nepůsobí, pořád tam alespoň částečný vliv
existuje.“
Otázka č. 5: Považuješ módní blogery za názorové vůdce v módě?
„Částečně. Rozhodně módní scénu ovlivňují, neboť málokdo sleduje díla módních
návrhářů či navštěvuje módní přehlídky. Téměř každý však vidí na ulici někoho
zajímavě oblečeného či otevře počítač a přečte si blog.“
„Ano, protože pokud mají mnoho čtenářů, je velká pravděpodobnost, že se jimi čtenáři
začnou řídit a inspirovat. Neřekla bych, že je považuji přímo za vůdce, ale určitou roli
v tom, co budeme kupovat za oblečení, hrají. Jako příklad bych uvedla hodinky Daniel
Wellington, boty Nike Air Max či OBAG kabelky. Tyto produkty sem přinesly především
blogerky, které z těchto věcí udělaly „boom“ a hodně dívek se o těchto produktech
dozvědělo, včetně mě.“
„Ano. Módní blogy v poslední době nachází velké uplatnění. Celkově se svět blogerů
rozrůstá. Lidé hledají inspiraci a blogeři jsou též lidé. Ne každý se zeptá kamarádky,
zda mu to sluší. K tomu jsou blogeři jako stvoření. Každý je může kontaktovat a klást
jim otázky. Důležité jsou také jejich články, které jsou plné názorů a novinek.“
„Hodně lidí, kteří sledují módní blogy si myslí, že pokud blogerka napíše, že se ke
krátkým kalhotám hodí „makové“ tričko, musí to být pravda a nejde to jinak. To je
chyba. Každý má právo na názor. I blogerky. Jde většinou jen o tipy, které se snažíme
předat dál svým čtenářům.“
„Ne, protože módní blogeři většinou jen interpretují to, co se nosí. A to vymysleli
návrháři. Ale existují i blogeři, kteří mají svůj originální styl, podle kterého se lidé
mohou inspirovat.“
„Ne všichni tomu rozumí, za zcela módní znalce je nepovažuji. Nejčastěji mají celý život
a zkušenosti ještě před sebou.“
„Ne, nepovažuji. Nemyslím si, že naše blogerky udávají trendy, spíše se inspirují
zahraničními blogerkami a šíří tyto trendy u nás. Málokdy vidím něco převratného, co
bych již dříve neviděla u zahraničních blogů.“
„Ne, určitě ne. Módní blogerky pouze sdílejí svůj osobní styl a snaží se inspirovat.
Určitě neříkají, co je a co není v módě.“
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Otázka č. 6: Jakou roli hraje podle tebe v úspěchu blogu osobnost blogera a
způsob, jakým se prezentuje?
„Podle toho, jaký je bloger, tak stejní jsou i jeho čtenáři. Lidé hledají člověka, který je
přátelský a má podobný vkus jako oni sami. Proto je zbytečné si na blogu na někoho
hrát, časem se to ukáže.“
„Největší. Blog stojí na osobnosti blogera a způsobu komunikace se čtenářem.“
„Je velmi důležitý. Nesmí to být někdo, kdo má problém se projevovat. Musí sám sebe
prezentovat – v tom nejlepším slova smyslu. Přesto by měl zůstat autentický a vnést do
blogu něco nového, svou osobnost a svůj pohled na módu. Jen tak bude inspirovat.“
„Nečetla bych blog, pokud by mi byl jeho autor nesympatický či byl dokonce
namyšlený.“
„Pokud je blogerka namyšlená, odradí mě to od sledování jejího blogu.“
„Blog je obrazem toho, kdo ho vytváří. Je tedy na každém, jak začne blog psát a jak
v něm bude pokračovat. Největším úspěchem u blogu je cíl, který si bloger sám stanoví
a jde si za ním. Jen ta správná motivace pomůže k vytvoření něčeho pěkného. Milý
přístup ke čtenářům je prioritou!“
„Velkou. Bloger musí mít charisma a být sám sebou.“
„Osobnost blogera hraje tu největší roli. Pokud je blog hezky upravený, jsou na něm
kvalitní fotografie, čtenář se zaměří právě na osobnost. Čtenáři chtějí být s autorem
blogu v kontaktu, tak by jim měl vyjít nějakým způsobem vstříc a zapůsobit.“
“Pokud se mi ten člověk na první pohled zalíbí, sleduji jeho blog, pokud mi jeho
osobnost nesedne, na jeho blog se už nevrátím.”
“Pokud mi není bloger sympatický, neumí zaujmout nebo je nepříjemný a povyšuje se –
nemůže získat mnoho čtenářů.”
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Příloha č. 5: Rozhovor s Lucií Ehrenbergerovou4
Lucie Ehenbergerová je autorkou módního blogu A Cup of Style.
V čem si myslíš, že je největší síla tvého blogu?
“Myslím si, že největší síla našeho blogu je v tom, že se s námi hodně čtenářek dokáže
ztotožnit. Naše outfity jsou jednoduché, nositelné a kombinují dostupné komerční
značky s originálními prvky od zajímavých firem a jednotlivých návrhářů.”
Italská módní blogerka Chiara Ferragni přišla na trh s vlastní kolekcí obuvi.
Myslíš si, že je něco podobného možné i v České republice?
“Rozhodně je něco podobného možné i v České republice, jen blogování tu ještě není na
takové úrovni, aby si bloger mohl dovolit investovat do vlastní kolekce bot na vlastní
náklady.” (Chiara Ferragni získala na svou kolekci investici, pozn. autorky)

Existuje nějaká spolupráce s firmou, které zpětně lituješ?
“Žádnou takovou spolupráci si nevybavuji. Vše, co s Niky na blogu prezentujeme, je
velmi pečlivě promyšlené a než přijmeme jakoukoli spolupráci, tak vymýšlíme, jak by
to mohlo ve finále vypadat. Pokud si nejsme něčím jisté, tak spolupráci odmítáme.
Nabídky na spolupráci nám ale rozhodně chodí zajímavé, a to od propagace kartáčků na
zuby, až po erotické pomůcky.”
Všímáš si odlišností mezi věkovými kategoriemi skrze sociální sítě a blog - nebo tě
na všech kanálech sleduje přibližně stejná věková skupina?
“Na všech kanálech nás sleduje přibližně stejná věková skupina a rozdílů si tedy tolik
nevšímáme. Jediné, co se u nás v rámci komunikace změnilo je, že s námi čtenáři
mnohem více komunikují od té doby, co kromě blogování ještě nahráváme vlogy na
YouTube. To přisuzujeme tomu, že čtenáři tak mají ještě větší pocit toho, že nás znají a
jsou ochotni aktivně komunikovat.”

4

Facebooková korespondence s Lucií Ehrenbergerovou [online]. 10.5.2015. Dostupné z www:
<https://www.facebook.com/ehrlucie>
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Které tři rady bys dala začínajícím blogerům?
“Z hlediska obsahu jsou to rozhodně kvalitní fotografie a články, které čtenáři něco
řeknou. Většinou nemá smysl v textu příliš věci popisovat, co má bloger na sobě, neboť
je to dobře vidět na fotografiích. A z hlediska propagace by to byla rozhodně
komunikace na sociálních sítích, ta je podle nás klíčová.”
Jaký je přístup ze strany módních časopisů v České republice k módním blogům?
“Myslím, že časopisy zcela nevyužívají/nevidí potenciál, který propojení blogů a
magazínů skrývá. Jediné časopisy, které s bloggery aktivně spolupracují, je
Cosmopolitan a InStyle.”
Myslíš si, že je v dnešní době blog ještě tak důležitý nebo se většina obsahu
přesouvá na sociální sítě?
“Stále si myslím, že je blog důležitý. Přeci jen se člověk může lépe vyjádřit za pomoci
článku na blogu než jedné fotografie na Instagramu. Pravda ale je, že popularita lehce
klesá a sociální sítě jsou pro čtenáře často zábavnější a hlavně rychlejší forma
komunikace.”
Kterou sociální síť považuješ za 1) nejdůležitější pro módní blog a 2) kterou máš ty
sama nejraději?
“Pro mě je to jedna a ta samá - a to Instagram.”
S jakými reakcemi se setkáváš na produkty vyšší cenové kategorie?
“Tohle pravděpodobně souvisí především s naší cílovou skupinou. Jelikož naše čtenářky
jsou především studentky ve věku od 17-25 let, zatím dražší produkty nenakupují. U nás
na blogu tak hledají tipy na dostupnou a kvalitní módu.”
Považuješ se za názorového vůdce v módě? A myslíš si, že tě tak vnímají čtenáři?
“Já sama se za názorového vůdce nepovažuji, ale myslím, že naši čtenáři nás tak
vnímají. Každý den dostáváme několik desítek e-mailů plných otázek a žádostí o radu s
tím, co si mají slečny obléci na jakoukoli událost, nebo co a jak kombinovat.”
V čem vidíš přidanou hodnotu módního blogu ve srovnání s módním magazínem?
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“U blogu čtenář přesně zná autora. Ví, co blogger rád dělá, co od něj může čekat a často
i hodně osobních informací. Bloger je jeho kamarád a může s ním komunikovat
několikrát denně nejen přes sociální sítě.”
Příloha č. 6: Rozhovor s Barborou Bergovou5
Barbora Bergová je ředitelkou společnosti BB Media Consulting, která se zaměřuje na
public relations v oblasti módy a luxusních značek.
Jaký názor máte na českou módní blogosféru? Co se Vám na ní líbí / nelíbí
především pak ve srovnání se zahraničím?
“Česká módní blogosféra je podle mého názoru teprve v počátcích a má se ještě hodně
co učit. I když se v českém prostředí najdou dobří blogeři, je jich stále velmi málo. V
porovnání se zahraničím bych zdůraznila zejména nepříliš dobrou kvalitu mnoha postů,
nedostačující obsah, kdy blogeři blogují v podstatě o ničem, a ne moc zajímavý a
celkově propracovaný vzhled velké části blogů.”
Podle čeho si podle Vás vybírají luxusní značky blogery ke spolupráci? Jaká jsou
kritéria, která by měl bloger splňovat?
“Myslím si, že základní kritéria pro výběr blogerů spočívají v celkovém vizuálním
působení blogu, kvalitě a četnosti přidávání postů a samozřejmě v množství
sledovatelů.”
Už jste v minulosti s některým z českých blogerů spolupracovala? Jak taková
spolupráce probíhala a jak byste ji ohodnotila?
“Ano. Již jsem s několika blogy spolupracovala a musím říci, že spolupráce byla vždy
velmi příjemná, zajímavá a ku prospěchu. Blogerky měly vždy o značku velký zájem a
do spolupráce vnesly nadšení a kreativitu.”
Jak vidíte roli módních blogerů v České republice do budoucna?
“Do budoucna si myslím, že se celkový stav české blogosféry bude zlepšovat. Lidé díky
svému zájmu o tuto oblast budou blogery podporovat a motivovat, aby se ve své
činnosti stále zlepšovali. Šanci uspět ale podle mě budou mít jen ti, kteří se nějakým
5

E-mailová korespondence s Barborou Bergovou [online]. 23. 4. 2015. barbora.bergova@bb-media.cz
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zajímavým způsobem vymezí vůči ostatním, nabídnou čtenářům něco jiného,
jedinečného, a viditelně tak prokáží svůj zájem a nadšení pro věc.”
Příloha č. 7: Rozhovor s Martinou Matyášovou6
Martina Matyášová zastávala post ředitelky módy v časopisech Marianne a Žena a
život. V minulosti byla také šéfredaktorkou webu elle.cz a marieclaire.cz. Dnes píše svůj
vlastní módní blog na adrese martimaty.cz.
Jakou vidíte největší výhodu v digitální verzi časopisu oproti verzi tištěné?
“V digitální verzi mě nejvíce zajímají přesahy a souvislosti. To, že se mohu proklikat
nejen k online nákupům, ale pokud něco nevím, tak si to ihned najdu, můžu si vše
zvětšit a zpomalit…. A vše je aktuální. Tištěné magazíny vnímán už jen pouze jako
neekolologickou variantu. Tedy až na ty, které si schovávám a chovám se k nim stejně
jako ke knihám. Miluji Tank, Interview, id magazín. Komerční tituly už víceméně
sleduji pouze online.”
Proč jste se rozhodla založit si svůj vlastní blog?
“Odešla jsem z vydavatelství, které v té době, zhruba před třemi lety, střídalo vlastníky,
měnilo pravidla - a vlastně se pod jejich vedením začínalo od začátku. S menšími
rozpočty a větším nepochopením, proč to vše děláme. Chybělo mi psaní, focení
vyjadřování se… a tak jsem si založila vlastní blog. Na něm se svobodně vyjadřuji, píši
jen o tom, o čem sama chci, kdy chci. Baví mě a přála bych si na něj mít více času.
Podnětů k psaní mám totiž na několik let dopředu J. “
Jako módní expert, jaký máte názor na módu, kterou prezentují blogy theaesthet.com, acupofstyle.com...?
“Jsou to vesměs mladé dívky, které se nějakým způsobem vyjadřují online, ale je to dost
zaprodané a bez tzv. edukativních přesahů. Málo vzdělávají. Chybí mi u nich
přesvědčivý názor, originalita, zkušenost. Ale třeba dozrají - takže to nehodnotím.
Navštěvuji adresy, které mi něco dávají. Chci vídat osobnosti, na které několik let
nezapomenu. Ale the-aesthet.com sleduji.“
6

Facebooková korespondence s Martinou Matyášovou [online]. 6.5.2015. Dostupné z www:
<https://www.facebook.com/martina.matyasova.9?fref=ts>
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Co si myslíte o tématech, které s módou příliš nesouvisí, ale módní blogeři o nich
píší? Často se jedná o zboží krátkodobé spotřeby. Měly by se blogerky držet
nějakých témat nebo je pouze na nich, o čem budou na svém blogu psát?
“Tento typ blogerů je jako deníky za málo peněz. Mají svoji cílovou skupinu, která
zkonzumuje cokoliv. Proto je mainstreamové značky potřebují. Máme co jsme chtěli.
Ohromný přebytek a pouze moudří z toho najdou cestu ven. Nemám ráda cenzuru, ani
diktát. Jejich blogy mi nevadí, jen je prostě nesleduji.”
Příloha č. 8: Rozhovor s Rachel Kanarowski7
Rachel Kanarowski je v minulosti úspěšná módní blogerka, bývalá šéfredaktorka
časopisu Instyle Česká republika a zakladatelka Módní Unie. V tuto chvíli působí jako
ředitelka v marketingové agentuře Brand Connections. Rozhovor byl přeložen a
upraven autorkou práce. Jeho originální znění je uvedeno pod českým překladem.
V čem vidíte hlavní rozdíl mezi módním blogerem a módním editorem?
„Módní editoři velkých magazínů (Elle, Marie Claire, InStyle) musí zaujmout široké
publikum, zatímco u módního blogu může být publikum menší a zaměřené na menší
specifický segment. Módní blogeři i editoři však staví na stejném základu: svém zájmu
o módu / styl. Módní editoři musí umět pracovat (či se naučit pracovat) s redakčním
prostorem, zatímco blogeři jsou více zdatní v sociálních sítích a digitálním prostoru.
Blogeři mají velkou výhodu v tom, že obvykle mají svoji vlastní osobní značku a hlas,
zatímco módní editor zastupuje stanovisko větší skupiny stojící za magazínem.“

“In general, for fashion editors who work for the larger commercial magazines (Elle,
Marie Claire, InStyle, etc.) they need to appeal to a broad audience. Whereas a
blogger's audience will generally be smaller and focused on a smaller niche. Both the
blogger and the fashion editor however start with the same basics: an interest in
fashion/style. Fashion Editors need to have a skill (or develop a skill) in how fashion
will work in the editorial space (on paper or on the magazine's social presence), while
7

Facebooková korespondence s Rachel Kanarowski [online]. 15.5.2015. Dostupné z www:
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the bloggers are more expert in social networking and how their fashion choices work
in the digital space. Bloggers have a big advantage that they usually have their own
personal "brand" voice, whereas a fashion editor usually must use the point of view of
the bigger group behind the magazine.”
Myslíte si, že by módní blogeři měli psát o tématech, která nijak nesouvisí s módou
(příkladem mohou být doplňky stravy či zubní pasta)?
„Záleží na tom, zda produkt zapadá do jejich specializace. Obecně mě nenapadá situace,
ve které by dávalo smysl informovat o zubní pastě na módním blogu, nicméně se
nejedná o chybu blogera. Chyba je na straně marketingového týmu firmy, která
nerozumí dostatečně tomu, jak funguje sociální prostor. Například u značky zubní pasty
by dávalo smysl, že se snaží apelovat na ženy, neboť tvoří 50% potencionálních
zákazníků. Ženy věnující se módě si mohou čistit zuby častěji, neboť často chtějí mít
pěkné a bílé zuby. Takže se zdá, že pro marketéra dává smysl, že chce mít svůj produkt
na blogu, který je zaměřený na ženy angažované v módě. Ale pokud je umístění
produktu v rozporu s tím, co čtenář na blogu očekává, pak bude naštvaný. Je třeba
zdůraznit, že módní magazíny také nesou vinu za tento stav - více než blogeři. Z mé
zkušenosti vím, že módní magazín vždy uvede produkt na redakčních stránkách, pokud
si firma zaplatí i za reklamu. Kdysi jsem měla pocit, že se tato praxe děje především na
malých trzích, ale v poslední době jsem si všimla, že se to týká i největších amerických
magazínů. Během mého vedení české mutace časopisu Instyle jsem řekla "ne" hned
několikrát, pokud jsem si myslela, že by reklama poškodila čtenářův zážitek. Můžete na
stránku či blog umístit zubní pastu, ale pokud nebude dávat smysl a nebude zapadat do
kontextu, čtenáře nijak nepřesvědčí, aby změnil své nákupní chování a tím přijde
veškerá práce (a peníze, PR, atd.) vniveč.
„It depends on if this fits in with their niche. In general I can't think of many situations
where toothpaste or supplements makes sense for a fashion blog, however this isn't the
blogger's "fault". It's the fault of the marketing teams who don't understand how the
social space works well enough. For example, to a toothpaste brand it might make sense
to want to appeal to women--afterall, women are 50% of their potential audience.
Fashion-involved women might brush their teeth more often since they want to have
bright, pretty white teeth. So it seems to make sense to that marketer to want to be
featured on a blog that appeals to fashion-involved women. But if the product placement
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is a disruption from the expectation of what a reader comes to that blog for, then the
reader will be angry. It's worth pointing out that magazines are guilty of this also--even
more so than bloggers. In my experience a magazine will almost always place a product
in the editorial pages if the company wishes to pay for some advertising also. I used to
feel like this was more of a problem in small markets but recently I've become aware
that the practice is happening more often in the biggest US magazines too. Personally,
in my time leading InStyle I said no to the advertising department's requests many times
when I thought it hurt the overall reader experience.“
Existuje podle vás rozdíl mezi "sponzorovanými příspěvky" na módních blozích a
články v módních časopisech, které jsou psány ve prospěch inzerenta?
„Preferuji, pokud jsou tyto články označeny jako "sponzorované příspěvky", ať vím, co
od nich mohu očekávát. Totéž platí i u časopisů. Advertorialy by měly být označeny
jako inzerce a neměly by se podobat ostatním stránkám časopisu. Někdy je to v
pořádku, pokud bloger má rád značku a ta ho požádá o spolupráci. Či pokud má módní
editor rád značku a ta si zakoupí inzerci. Ale pokud jsou tyto produkty nad míru
představovány, vše by mělo být jasně uvedeno. Jedna z mých oblíbených amerických
blogerek minulý rok sdílela článek sponzorovaný potravinovou značkou. Obvykle bych
si řekla, že je to divné a na blog se to nehodí, ale jelikož vysvětlila, že značka
sponzoruje její zážitky a má ji ráda i obvykle, nevadilo mi to.“
„I prefer when posts are labeled "sponsored post" so that I know what to expect there.
The same goes with magazines. "Advertorial" pages should be labeled as
"advertisement" and should not look like the rest of the magazine. Sometimes it's ok if a
blogger likes a brand and they reach out for a cooperation, or the same if a fashion
editor likes a brand and they buy advertising too. But when the products are unusually
featured then it should be mentioned clearly. For example I love one decor blogger here
in the US (stylebyemilyhenderson.com) and she had a post sponsored by a food brand
this past year. Normally I would think, "This is strange... it doesn't seem like it should
be on Emily's blog," but because she said thanks to the brand for helping to fund their
experience for that day and that she likes the brand anyhow, I didn't mind it.
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Co považujete za klíčový faktor úspěchu u módního blogu?
Není žádným tajemstvím, proč jsem tak nadšená do Módní Unie, která pomohla mnoha
blogerům z České republiky pochopit blogování i z obchodní stránky. Jedná se o stejné
tipy, které jsem dala mnoha blogerům jako je Lucie z blogu A Cup of Style. Zaprvé, je
nutné mít jedinečný hlas. Je v pořádku si blogování jen vyzkoušet, ale pokud chcete
získat příznivce, je nutné si uvědomit, co vás dělá vyjímečnými oproti ostatním
blogerům. Je těžké být dobrý ve všem (DIY, street style fotografie, trend spotting atd.).
Je dobré si vybrat pouze jednu oblast a snažit se být v ní svým vlastním způsobem ten
nejlepší. Zadruhé, je třeba si udělat kalendář, plánovat si příspěvky s předstihem a BÝT
KONZISTENTNÍ. Nejlepší je na blog přispívat jednou denně, každý den či alespoň
denně od pondělí do pátku. Zatřetí, je dobré být aktivním členem komunity, v reálném
životě i online. Doporučuji vlastnit účet na Instagramu, který je často aktualizován (je v
pořádku sdílet fotografie s prodlevou, pokud jste zrovna zaneprázdnění), ale snažte se
být aktivní! Komunita je malá (i zde v USA) a je velmi užitečné poznávat i ostatní v
oboru. Snažte se být přátelští a chodit na některé z událostí, na které blogeři chodí.
Nestyďte se představit. A konečně, naučte se alespoň základy práce s fotografiemi a
grafikou. Nebo spolupracujte s někým, kdo je ovládá. Váš blog nemusí být
komplikovaný, ale mělo by se na něj dobře dívat. Snažte se používat šablony, které jsou
responzivní.“
“This is no secret and it's why I am passionate about Modni Unie, which helped a lot of
bloggers understand the business of blogging early on in Czech Republic. These are the
same tips that I gave to many bloggers like Lucie from A Cup of Style, and what I hope
continues to lead to their success! First, have a unique voice. It's ok just to try blogging
at the start but if you want to develop a real following you have to figure out what
makes you different than other bloggers. It's hard to be good at everything (DIY posts,
street style pics, trend spotting, etc.) so choose just one area and try to be the best you
can in your own unique way. Second, make a calendar for blogging to plan those posts
out in advance and BE CONSISTENT about posting. The best practice is to blog once a
day, everyday, or at a minimum you should post Monday-Friday everyday. Third,
become active in the blogging community, both in person and online. You should have
an Instagram account that you are updating often (it's ok to "latergram" pictures if you
are busy with school or work... just be active there!). The blogging community is small
(even here in the US!) and it's helpful to get to know the others in the space. Just be
friendly and try to come to some of the parties or places they spend time, then don't be
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shy and introduce yourself! Finally, either learn some basic photo/design skills or team
up with someone who knows them. Your blog doesn't have to be complicated but it
should be nice to look at.
Myslíte si, že by módní blogeři měli budovat své vlastní osobní značky? Můžete
jmenovat alespoň jednoho českého módního blogera s úspěšnou osobní značkou?
„Myslím si, že někteří z blogerů, které znám ze svého působení v Praze, mají vynikající
osobní značky. Ať už je milujete či nenávidíte, dokázali ze svého blogu vybudovat
představu o tom, jací jsou. Ačkoliv jsem už dva roky pryč, někteří z nich se zdají býti
stále relevantní. Patří mezi ně Lucie a Nicole z blogu A Cup of Style, které jsou aktivní
a zdravé sestry, s jejíchž stylem se ztotožní mnoho mladých dívek. Martina, Paulina,
Juraj a Ka: je nespravedlivé dávat všechny tyto blogery společně, ale pro mě jejich
značka reprezentuje kupředu směřující módu a alternativní kulturu lidí, kteří se rádi
vyjadřují skrze věci, které nosí a večírky, které pořádají. Při sledování jejich blogů
bychom se téměř mohli považovat za "voyery" - jejich životní styl je velice osobní.
Adéla Mazánková - její značka pro mě představuje mezinárodní minimalismus a
minimalistický luxus - vždy jsem byla velkým fanouškem jejího blogu! Le Simple - s
touto blogerkou bych si chtěla na den vyměnit myšlenky (tolik zábavy a radosti).“
“Do you think fashion bloggers should work on their personal brands? Can you name
at least one Czech fashion blogger with a great personal brand? Why? I think that some
of the bloggers I know from my years in Prague are excellent personal brands. Love
them or hate them, they have built an idea of who they are from their blogs. Of course
I've been away for 2 years now but some that still seem relevant to me include the
following. Lucie and Nicole from A Cup of Style: when I think of this "brand" I think of
active, healthy sisters with a relatable style for many girls. Martina, Paulina, Juraj and
Ka: it's probably unfair to put all of these bloggers together but they socialize together
and to me this brand represents a fashion-forward counter-culture of people who enjoy
expressing themselves through the things they wear and the parties they throw. We
could almost feel like voyeurs while looking at their blogs--their lifestyle is very
personal. Adela Mazankova: her brand to me is about international minimalism and
minimalistic luxury--I've always been a big fan of her blog! LeSimple's brand is about
whimsy--she is the blogger I would most like to trade thoughts with for a day (so much
fun and happiness!).”
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Příloha č. 9: Kvantitativní dotazníkové šetření
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Příloha č. 10: Kvalitativní dotazníkové šetření
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