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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá českou food blogosférou a jejím vývojem. Věnuje 

se popisu teoretické studie jídla a oborům, které se na vývoji studie jídla podílely. 

Předkládá současné trendy v prezentaci gastronomie na internetu. Definuje blogy a 

jejich vývoj se zmínkou o Webu 2.0. Zabývá se také samotnými autory blogů jakoţto 

online influencery, kteří mají moţnost ovlivňovat názory svých čtenářů. Následuje 

popis vývoje zahraničních a českých food blogů s hlavními představiteli, zmíněná je 

moţná komerce na blozích a profesionalizace blogerů. Část práce je věnována vnějším a 

vnitřním motivacím blogerů ke psaní. Ve stručnosti je také popsána kritika food blogů a 

problematika plagiátorství. Diplomová práce představuje také budoucí trendy v 

blogování.  

Kvalitativní výzkum je prováděný prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů se šesti food blogerkami a zabývá se jejich pohledem na českou food 

blogosféru a vlastní tvorbu. Zkoumá jejich motivaci ke psaní a snaţí se zjistit pozitivní a 

negativní aspekty blogu a další moţný vývoj české food blogosféry.  

 

Abstract 

The thesis deals with the Czech food blogosphere and its development. It 

describes food studies and theoretical disciplines which had participated on the 

development. It presents current trends of online gastronomy. It defines blogs with the 

short note of the Web 2.0 and describes their history. Also mentions the authors of the 

blogs as online influencers who might influence own readers and their opinions. It is 

followed by the history of foreign and Czech food blogs with the main representatives. 

Commercial possibility of blog and professionalism of bloggers is also mentioned. Part 

of the thesis presents the external and internal motivations to write blog. Shortly, the 



   

thesis describes the criticism of food blogs and also the plagiarism issues. The thesis 

presents the future of blogging as well.  

The conducted qualitative research is based on six semi-structured interviews 

with food bloggers and deals with their opinions of the Czech food blogosphere and 

creating and maintaining the blogs. It researches their motivation to write and tries to 

find out the positive and negative aspect of blogging and presumed development of 

Czech food blogs.  
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Úvod 

Rozvoj internetu změnil podobu dnešní ţurnalistiky. Kromě té tradiční 

profesionální, se dnes vyskytuje i amatérská ţurnalistika, která dala moţnost šířit názory 

kýmkoliv a komukoliv prostřednictvím online platforem, mezi které patří také blogy. Ty 

se staly v posledních letech fenoménem. Ve své práci se budu zabývat českou food 

blogosférou a jejím vývojem. Blogy zaměřující se na gastronomii a vaření začaly 

vznikat v USA na konci minulého století. V českém online prostředí se s food blogy 

setkáváme později, přibliţně od roku 2006. Proto je toto téma zpracováno především 

zahraničními autory. Téma food blogů je v současné době aktuální. S autory food blogů 

se setkáváme nejen na jejich osobních blozích, ale také v knihkupectvích s jejich 

kuchařkami, na internetu s jejich kuchařskými pořady, na gastronomických festivalech 

nebo v reklamách. Ti nejúspěšnější se stávají slavnými a vlivnými osobnostmi.  

Jídlo bylo vţdy primárně chápáno jako biologická potřeba člověka nutná k jeho 

přeţití. Nicméně s rozvojem technologií, nástupem umělých hnojiv či geneticky 

modifikovaných potravin se veřejnost začala o jídlo a celý proces stravování zajímat do 

hloubky. Ustavují se tak nové vědní obory jako je food studies či sociologie jídla. 

Těmto oborům se věnuji v první kapitole, kde představím vývoj teoretické studie jídla  

a jaké další disciplíny měly vliv na její rozvoj. Food studies kriticky zkoumá jídlo 

v rámci historie, sociologie, psychologie, filozofie a dalších vědních oborů. Sociologie 

jídla zdůrazňuje kulturní a sociální dimenzi systému lidského stravování. Příprava jídla, 

jeho prezentace a aranţování, skladba potravin, to vše dnes můţe vyjadřovat sociální 

vztahy a normy ve společnosti a je to bráno jako druhotný tzv. symbolický význam 

jídla.  

V druhé kapitole se věnuji blogu obecně. Ve stručnosti jej definuji, vysvětlím 

jeho souvislost s Webem 2.0 a nastíním historii blogu. Také se v této kapitole zmíním o 

samotných autorech blogů. Třetí kapitola je zaměřena na food blogy. Pozornost je 

věnována vývoji zahraničních i českých food blogů a současné podobě české food 

blogosféry. Popíšu zde hlavní motivace blogerů ke psaní a jaký mohou mít vliv na 

čtenáře. Také se zmíním o moţném komerčním potenciálu blogů, jakým způsobem se 

můţe projevovat a jak můţe blogery ovlivňovat. Dále nastíním kritiku food blogerů, se 

kterou se dnes můţeme setkat. Zároveň zde zmíním kritiku ze strany samotných 

blogerů. Poslední část této kapitoly je věnována pravděpodobnému vývoji food blogů.  
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Ve čtvrté kapitole se věnuji metodologické části práce. Popíšu zde cíl práce, 

výzkumné otázky a výzkumné postupy. Pátá kapitola obsahuje analytickou část práce. 

Na začátek představím respondentky a poté se zaměřím na vlastní kvalitativní výzkum. 

Odpovědi vyhodnocuji v podkapitolách, které odpovídají výzkumným otázkám. 

Poslední část kapitolu obsahuje shrnutí výsledků, které vzešly z rozhovorů a zamyšlení 

se nad dalším rozvojem tématu.  

Odchýlení od tezí 

Původně plánovaná struktura práce se odlišuje od schválených tezí, a to 

vzhledem ke specifikům a subjektivnímu rozměru kvalitativního výzkumu, který je 

přímo závislý na charakteru aktuálně získaných dat a je realizován v průběhu psaní. 

Plánovanou obsahovou analýzu jsem nakonec nezařadila, jelikoţ by se tím výrazně 

přesáhl rozsah celé práce. Tudíţ bylo nutné pozměnit i název práce, jelikoţ by 

obsahoval metodu kvalitativního výzkumu, která není v práci obsaţena.  

Původně bylo zamýšleno, ţe analýza bude provedena se sedmi food blogery či 

blogerkami. Vzorek respondentů se nakonec skládá z šesti blogerek – důvodem byla 

časová vytíţenost blogerů či jejich ochota spolupracovat pouze zpočátku výzkumu.  
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1. Teoretická studie jídla  

Na začátku 21. století se objevil poprvé termín „food studies“, který označoval 

nový interdisciplinární obor. (Duran, 2006) V rámci tohoto oboru je moţné propojovat 

nově vzniklé poznatky o jídle s dalšími obory, jako je sociologie, zemědělství, 

antropologie, gastronomie a další. Tento interdisciplinární přesah umoţňuje oboru food 

studies jeho další rozvoj.   

1.1 Antropologie 

Lidé se vţdy zabývali jídlem, i před vznikem samotného oboru food studies. 

Věnovaly se mu vědní obory, pro které nebylo jídlo primárním subjektem pro výzkum, 

například medicína. Lidé vţdy rádi jedli a zajímali se o jídlo. V antice, byli lidé 

spokojení s tím, ţe mohou jíst vařené jídlo, jelikoţ právě to je odlišovalo od zvířat. 

„Svazek pšenice není více jídlem neţ mísa bavlny oděvem.“ (Laudan, 2013: 10) Jídlo se 

tak zařadilo mezi ostatní artefakty, které nejsou přirozené, ale vytvořené člověkem 

(například obydlí nebo oblečení). (Laudan, 2013)  

Jedním z prvních oborů, který se zajímal o jídlo ve společnosti, byla 

antropologie. V 19. století směřoval zájem antropologů o jídlo především na 

náboţenské aspekty konzumního procesu. Šlo o témata tabu, obětování a totemismu. 

(Goody, 1982) Později vznikala díla, která se zaměřovala na vztah jídla a sexu.  

Důleţitou osobností je antropolog Claude Lévi-Strauss. On a jeho následovníci 

patřící ke strukturalistům, se snaţili porozumět jídlu jakoţto kulturálnímu systému, 

který rozlišuje, ţe chuť je kulturně tvarována a sociálně kontrolována. „Jednotlivé 

kuchyně společnosti lze analyzovat do základních prvků, které mohou být organizovány 

podle určitých struktur opozice a korelace.“ (Lévi-Strauss, 1963: 86) Zjišťování  

a analyzování základních prvků potravin umoţňuje antropologům „dosáhnout 

významného poznatku o nevědomých postojích společnosti nebo společností.“ (Lévi-

Strauss, 1963: 87) Pravděpodobně nejvýznamnější Lévi-Straussovou prací je The Raw 

and The Cooked (1970). Lévi-Strauss zde formuloval své myšlenky do tzv. kulinárního 

trojúhelníku, který znázorňuje přechod mezi přírodou a kulturou ve spojitosti s jídlem. 

The Raw and The Cooked je dílem, které povaţuje jídlo za analogii jazyka a zkoumá 

způsoby, jak mohou být jeho významy uchopeny pro porozumění symbolu a metafory. 

(Caplan, 2003) Na Léviho-Strausse a jeho dílo navázala celá řada dalších autorů. 

Například, materialista Jack Goody (1982) kritizuje Lévi-Straussův přístup za 

zdůrazňování kultury, ale opomenutí sociálních vztahů a osobních rozdílů. Goody se 
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odkazuje na struktury, kterými se zabýval Lévi-Strauss a potvrzuje jejich důleţitost ve 

vztahu s kulturou, protoţe „struktury následně hovoří jazykem dané kultury,“ (Goody, 

1982: 24) coţ můţe být vaření. Zároveň však „struktury odhalují svou celistvost, kdyţ 

jejich odvozená síť opozic a korelací je znásobená v jiné dílčí sadě sítí (jako je 

ekonomický systém).“ (Goody, 1982: 24) Studie jídla a stravování tedy musí obsahovat 

politickou ekonomii na mikroekonomické úrovni (domácnosti, ve kterých se vaří) aţ do 

makroekonomické úrovně (státy, jejich struktura a uskupení). (Goody, 1982) 

Roland Barthes, stejně jako Lévi-Strauss, také vyuţil lingvistickou analogii 

v porozumění jídlu. Barthes vidí jídlo jako znak. Naznačuje, ţe sociální prostředí se 

vyskytuje v jídle a zároveň je jím označováno. „Biftek se podílí na téţe krevní mytologii 

jako víno. Je samotným srdcem masa, je masem v čistém stavu, a kdokoli jej jí, 

vstřebává do sebe býčí sílu.“ (Barthes, 2011: 59) 

1.2 Gender studies 

Gender studies je, stejně jako food studies, multidisciplinárním oborem. 

Zpočátku se teoretici oboru food studies zabývali vztahem mezi jídlem a ţenami pouze 

ohledně stravovacích patologií ţen, jako jsou poruchy příjmu potravy (anorexie, 

bulimie). Další vztah ţen k jídlu byl pro teoretiky méně důleţitý. Vaření bylo bráno jako 

téma, které se netýkalo muţů, tudíţ nestálo za jejich pozornost. (Avakian, Haber, 2005) 

Food studies tedy zpočátku ignorovalo vše, čeho se týkal postoj ţen k jídlu.  

Navzdory tomuto postoji se několik spisovatelek zaměřilo na vztah mezi jídlem 

a ţenami. Jedna z prvních byla Arlene Voski Avakian a její dílo Through the Kitchen 

Window: Women Writers Explore the Intimate Meanings of Food and Cooking (1997), 

které zahrnovalo pestrost aspektů mezi vzájemným vztahem ţen a jídla. (Avakian, 

Haber, 2005) Na toto dílo navázaly další dvě ţeny, Elizabeth David, autorka kuchařek a 

redaktorka časopisů a novinových sloupků, a americká food spisovatelka M. F. K. 

Fisher. Druhá autorka se dle Avakian a Haber (2005) stala kultovní osobností na 

základě své tvorby. Nejdůleţitějším odkazem, který David a Fischer zanechaly je ten, ţe 

učinily z jídla důstojnou oblast pro výzkum. Následovaly svou intuici a psaly  

o kvalitách jídla, co jídlo můţe znamenat pro lidi, přičemţ poukazovaly na krásu 

jednoduchých jídlech vytvořených z čerstvých surovin. Tímto přístupem se autorky 

odlišovaly od dřívějších autorů píšících o jídle, coţ byli především muţi, kteří se 

zajímali o nejlepší a nejdraţší pokrmy a víno, které se k nim hodilo. (Avakian, Haber, 

2005)  
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Mnoho teoretiček se dnes zaměřuje na specifika ţenského ţivota v celé jeho 

komplexnosti
1
. Vaření uţ nadále není limitem, který by omezoval výzkum food studies. 

(Avakian, Haber, 2005)  

1.3 Sociologie jídla  

Sociologové dlouho povaţovali jídlo pouze za fyziologickou nutnost k přeţití  

a neměli tedy potřebu se o něj zajímat jakoţto o předmět zkoumání. (Kelly, 2008) Aţ 

kdyţ si uvědomili, ţe jídlo je ve skutečnosti významným sociálním aktem, stalo se 

předmětem jejich zkoumání. Proces stravování leţí dle Beardswortha a Keil (1997) na 

pomyslné křiţovatce fyziologických, psychologických, ekologických, ekonomických, 

politických, sociálních a dalších procesů.  

Vţdy jíme v určité společnosti a v sociálním prostředí. Osamělí jedinci často 

ztrácejí chuť k jídlu. Jednoduše se necítí hladoví. Společné stravování je typickým 

znakem lidské rasy. Nezveme si hosty na večeři pouze kvůli jídlu a pití, ale zveme si je, 

abychom mohli povečeřet spolu. Společným stravováním jídlo ztrácí své primární 

určení a stává se z něj komunikační akt, například tím, jak u jídla gestikulujeme. 

(Montanari, 2006) 

Za normálních okolností, jíme pouze kvůli přeţití a socializaci. Avšak jídlo není 

pouze o těchto dvou faktorech. „Jídlo, stejně jako sex, je kultivováno pro čisté 

potěšení.“ Anderson (2005: 98) Jídlo je v kaţdé společnosti chápáno jako nositel zpráv 

o sociálním statusu, pohlaví, příslušnosti k národnosti, náboţenství a identitě. Některé 

kultury mohou odmítat celou řadu potenciálně výţivných jídel a potravin. Typickým 

příkladem je vyřazení koňského a psího masa ze stravy zemí Evropy a Severní 

Ameriky. To však nevylučuje, ţe v asijských zemích mohou lidé tyto druhy masa běţně 

konzumovat. Důleţitou roli také hraje náboţenství dané kultury, které ovlivňuje její 

stravovací návyky. (Beardsworth, Keil, 1997) Příkladem je vyloučení vepřového 

judaismem či hovězího hinduismem. Všechny kultury si však velmi pečlivě vybírají, co 

lze definovat jako jídlo a které poloţky stravy jsou přijatelné pro lidskou konzumaci. 

Setkáváme se například s jídlem, které má výrazně muţský či ţenský náboj. Často je 

tento náboj spojován s představou síly. „Silné“ jídlo symbolizuje muţnost a muţské 

potřeby, kdeţto „slabé“ jídlo symbolizuje ţenskost a jemnost. (Beardsworth, Keil, 1997) 

Další výběr jídla můţe záviset na věku. Jídlo pro dospělé je často nevhodné pro děti  

                                                 
1
 Některé teoretičky objevily, ţe jídlo, které je kaţdodenní součástí ţivota, můţe odhalit zvláštnosti času, 

místa a kultury a poskytnout kontextualitizaci ţivota ţeny. (Avakian, Haber, 2005) 
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a jejich potřeby. Naopak, některá jídla mohou být vhodná převáţně pro starší 

obyvatelstvo. (Beardsworth, Keil, 1997)  

Lidé uţívají jídlo k uspokojení dalších potřeb, nejen té biologické. Symbolický 

potenciál jídla a stravování je prakticky neomezený. Význam potravin závisí na 

příleţitosti a kontextu. Specifická jídla či jejich kombinace mohou být, v některých 

kulturách, spojena se slavnostmi, posvátnými rituály či jinými obřady vyznačují 

přechody a změny v ţivotním cyklu. (Beardsworth, Kiel, 1997) Jídlo je moţné také 

uţívat k vyjádření názoru, například házení rajčat na politika. (Anderson, 2005) Na food 

blozích se můţeme setkat například s recepty na dorty. Samotné příspěvky, respektive 

dorty a recepty k nim, mohou blogeři vytvářet jednak z důvodu rodinné oslavy 

narozenin či výročí
2

, ale také můţe být vytvořen k vyjádření radosti z úspěchu 

samotného blogu
3
.  

Jídlo můţe být předmětem snobství, manipulace a debat. (Anderson, 2005) 

Základními faktory, které ovlivňují stravovací návyky, je prostředí a ekonomika. 

(Anderson, 2005) Caplan (2003) zmiňuje, ţe výše příjmů je tím podstatným, co 

ovlivňuje stravovací návyky lidí. Také Beardsworth a Keil (1997) uvádějí odlišnost jídla 

na základě příjmů. Specifická jídla a potraviny mohou být spojována s vysokým 

sociálním postavením nebo vysokým estetickým cítěním. Naopak, jiná jídla mohou 

určovat nízké sociální postavení nebo úroveň chudoby. Navazují tím na myšlenky Pierra 

Bourdieho a jeho dílo Distinctions (1984).  

Podle něj jídlo dokáţe vyjádřit naše sociální postavení. Pokrmy, které lidé 

nabízejí svým hostům, jsou velmi dobrým ukazatelem prezentace sebe sama vůči svému 

okolí. Ukazují tak svou kulturní hierarchii a zároveň svůj ekonomický, sociální  

a kulturní kapitál. (Bourdieu, 1984) Bourdieu (1984) rozeznává sociální stratifikaci 

podle výše příjmu. Niţší sociální třída vynaloţí na jídlo větší část platu neţ vyšší třída, 

avšak i přesto za něj utratí méně a jeho kvalita bude také horší. Na zbývající sloţky 

spotřeby – kulturu a prezentaci vynaloţí niţší třída velmi malý ekonomický kapitál. Avšak, 

stejný příjem můţe znamenat úplně jiné stravovací návyky. Skutečným rozdílem ve 

stravování lidí je chuť. Chuť se ocitá na pomyslné stupnici s dvěma protipóly – chutí 

luxusu či svobody a chutí nutnosti. (Bourdieu, 1984) Jídlo však Montanari (2006) 

nepovaţuje pouze za dobré či špatné, ačkoliv jsme takto naučeni jej rozlišovat. Hlavním 

orgánem chutě není jazyk, ale náš mozek, který je historicky a kulturně ovlivněn  

                                                 
2
 http://www.peknevypecenyblog.cz/kakaova-pavlova 

3
 http://www.foodlover.cz/2014/08/foodlover-ma-narozeniny.html 
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a s jehoţ pomocí jídlo hodnotíme. Chutě v jídle závisí na představách jednotlivých 

sociálních tříd, které o jídle a jeho důsledcích na lidské tělo mají. Některé důsledky 

budou pro jednu třídu důleţité, tou další zavrhovány. (Bourdieu, 1984) Pokud 

aplikujeme tuto teorii na food blogery, můţeme je zařadit do střední či vyšší střední 

sociální třídy, jelikoţ prezentují na blozích kvalitní a čerstvé suroviny, které nakupují 

v supermarketech, na farmářských trzích či obchodech se zdravou výţivou. Kromě toho, 

se food blogeři ve svých příspěvcích zaměřují na celkovou prezentaci jídla a food 

styling, čímţ vyjadřují vyšší sociální postavení, jelikoţ jídlo pro ně není pouze nutností, 

ale plní také společenskou roli.  

Existuje řada sociálních faktorů, které přispěly k oţivení zájmu o sociologii jídla 

a stravování v posledních letech. V dnešní době rostoucí poptávka po jídle souvisí mimo 

jiné s nárůstem populace a rostoucími poţadavky spotřebitelů. (Overseas Development 

Institute, 2008) Cena jídla hraje nadále důleţitou roli ve volbě potravin, hlavně mezi 

lidmi s niţšími příjmy, kteří často musí ušetřit na jídle, aby měli finance na provoz 

domácnosti, avšak na úkor horšího zdraví. (Ward et al., 2010) Lidé v dnešní době 

zvaţují etickou konzumaci, která má vliv na produkci jídla, jeho konzumaci a přepravu. 

Etická konzumace jídla se zaměřuje na lokálnost, propaguje environmentální 

udrţitelnost a chce redukovat přepravu na minimum. (Ward et al., 2010) Food blogy 

pomáhají sociologům ke zkoumání společnosti. Na jejich základě lze vysledovat jednak 

kulturu, ve které ţijí a její přístup ke stravování.  

1.4 Foodies 

Ke konci 20. století se dostupné jídlo postupně měnilo. Především se lidé začali 

zaměřovat na čerstvost jídla, na rozdíl od sušených a konzervovaných potravin, které 

převaţovaly v minulosti. Solené a konzervované maso bylo nahrazeno čerstvým masem. 

Moderní západní kuchyně byla na začátku 21. století vyspělejšími a bohatšími zeměmi 

povaţována za nezdravou a především tvořenou mezinárodními korporacemi, které 

zajímal spíše zisk neţ zákazník. Proto se chtěli lidé, pokud moţno, co nejvíce tohoto 

způsobu stravování zprostit. Po éře stravování ve fast foodech
4
 se lidé začali navracet 

k domácímu vaření z přírodních neprocesovaných potravin a k nákupu čerstvých 

                                                 
4
 První restaurace firmy McDonald's byla otevřena v roce 1940 v USA. Firma se rychle rozvíjela díky 

svým franšízám a v roce 1972 překročila 1 miliardu dolarů v ročních příjmech.  

Our History. McDonald's [online]. [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.mcdonalds.com/us/en/our_story/our_history.html 
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surovin od farmářů. Chudší země světa byly, pomocí nevládních organizací, 

podporovány k návratu k tradiční kuchyni. (Laudan, 2013)  

V této době je také moţné vystopovat první pouţití slova foodie
5
. V roce 1980 

jej pouţila americká spisovatelka a kritička restaurací Gael Greene ve svém sloupku 

v New York magazínu. Termín poté vyuţili a, tím i ustanovili, Paul Levy a Ann Barr 

v roce 1984 ve své knize The Official Foodie Handbook. (Schonberger, 2013) Význam 

slova však vyjadřoval spíše výsměch vůči osobám, které byly „ ... chamtivé, cílevědomé 

a rádoby s dobrým vkusem v jídle.“ (Levy, 2007) Levy (2007) však přiznává, ţe termín 

foodie se postupně změnil. Foodies se začali odlišovat od těch, kteří „ ... jedli rozvařené 

jehněčí a nezajímali se o jídlo spárované s vínem správné teploty.“ (Levy, 2007) 

Najednou byli foodies lidmi, kteří dokázali rozeznat kvalitní jídlo, servírované víno, 

vyhledávali dobré a nové restaurace. Dnes je však význam slova foodie znovu 

roztříštěn. Foodie je, na jedné straně, osobou, která má skutečný zájem o jídlo a vaření. 

Jsou to lidé, kteří znají kuchařské postupy a vyznají se v ingrediencích. Označení 

foodies je pro tuto skupinu lidí výrazem uznání a vyjádření komplimentu. Druhá 

skupina lidí, zajímající se o gastronomii, tento výraz stále chápe v pejorativním smyslu 

slova. Foodie je dle kritiků „ ... lehkováţnou osobou, která pouze následuje trend  

a nestojí za to být brána váţně.“ (Velden, 2011) Food blogeři proti samotnému výrazu 

nejsou tolik vyhranění. Velké mnoţství food blogů obsahuje samotné slovo foodie 

(například Purple Foodie
6
, Fanny The Foodie

7
, Foodie Crush

8
 a další). Food blogeři se 

sami často označují jako foodies či milovníci jídla.  

Gelder (2007) povaţuje foodies za subkulturu
9
. Podle něj totiţ foodies odmítají 

banality kaţdodenního ţivota masové společnosti, tím, ţe se nechtějí stravovat ve fast 

foodech či nakupovat běţné produkty v supermarketech. Foodies naopak preferují 

organické a lokální potraviny. Gelder vidí (2007) také podobnost se subkulturami v tom, 

ţe foodies dokáţou aţ příliš nadšeně mluvit o jídle a uctívat některé pokrmy a kuchaře, 

coţ je odlišuje od masové kultury. S odmítáním kaţdodenního ţivota masové 

společnosti, tedy znakem subkultury, se můţeme setkat i na food blozích. Čtenáři se 

mohou seskupovat kolem blogů, které jsou zaměřeny na specifický styl stravování 

                                                 
5
 Přesný český ekvivalent ke slovu foodie neexistuje. Termín můţeme volně přeloţit jako milovník jídla. 

V této práci je pouţíván originální anglický termín.  
6
 http://purplefoodie.com/ 

7
 http://fannythefoodie.com/ 

8
 http://www.foodiecrush.com/ 

9
 Subkulturou můţeme rozumět menší skupinu a její kulturu, která se odlišuje od obecně uznávané 

mainstreamové kultury svým sociálním postavením, názory či stylem ţivota. (Jandourek, 2001)  
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(paleo strava, dětská strava a další), čímţ se mohou chovat jako uzavřená komunita. 

Také můţeme některé food blogery najít ve foodies komunitách. Příkladem zde můţe 

být Veronika Pořízková z blogu Z ghetta blog, která je členkou Foodies Club VŠE. 

(Pořízková, 2014) Tato a další foodies komunity sdruţují, jak food blogery, tak i jejich 

čtenáře, například komunita PečemPecen
10

 nebo Scuk
11

.  

Naopak, Anderson (2005) foodies za subkulturu neuznává. Podle něj jsou 

foodies, stejně jako ostatní subkultury, definováni svým vkusem a chutěmi, v tomto 

případě k jídlu. Někteří lidé nemohou odjet z dovolené, dokud nenavštíví všechny 

restaurace se steaky ve městě. Návštěva restaurací je chápána jako „způsob trávení 

volného času, zábavu či cestování za účelem objevení nových prostředí, nových chutí 

nebo luxusních jídel.“ (Laudan, 2013: 353) Jiní zase na své dovolené hledají perfektní 

hranolky. Nejde zde tolik o individuální chuť, jako spíše o potřeby jednotlivců, které 

ovlivňují jejich odlišnost a osobní styl. (Anderson, 2005) Podle De Solier (2013: 16), 

většina foodies vidí sebe sama jako „kulturalisty neţ materialisty, protoţe jejich tvorba 

je zaměřená spíše na získávání kulturních zkušeností a znalostí neţ hromadění 

materiálních věcí.“ 

Potravinářský průmysl hraje důleţitou roli v ekonomice. Je jednou z oblastí, 

které se vţdy finanční krize dotkne nejméně, jelikoţ jídlo je jednou ze základních potřeb 

člověka. (Sahelices-Pinto, Gutierrez-Rodriguez, 2014) Lidé dnes nakupují převáţně 

osobně v obchodech, nicméně trendem se stává také nakupování přes internet. 

Potravinářský průmysl tedy internet nemůţe podceňovat, natoţ ignorovat. Mnoho firem 

se jiţ prezentuje na sociálních sítích a blozích, avšak častým problémem je špatná 

komunikace s online zákazníky. Nová média mohou udrţet věrné zákazníky, 

identifikovat trendy a propagovat nové výrobky. (Sahelices-Pinto, Gutierrez-Rodriguez, 

2014) 

Firmy na českém trhu si začínají uvědomovat potenciální vliv blogerů. Proto se 

na blogery stále více obrací v rámci svých PR kampaní. Firmy podle Rettberg (2014a) 

blogery vyuţívají především pro „ ... zlepšení komunikace se zákazníky a utváření 

populární přítomnosti na internetu nebo chtějí pomocí blogů na sebe přitáhnout 

pozornost.“ (Rettberg, 2014a: 135) Blogeři si na základě reklam a spoluprací mohou 

vydělat peníze. „Často si blogy o specifickém tématu zakládají, protoţe doufají, ţe jim 

                                                 
10

 Komunita sdruţující food blogery i čtenáře. Navzájem si mezi sebou předávají vlastní kvásek k upečení 

chleba.  www.cuketka.cz/kvasek/kvasek.html 
11

 Internetová stránka slouţící k hodnocení restaurací a prodejen jídla. Hodnocení vytváří komunita 

foodies vytvořená kolem blogu Martina Kuciela Cuketka. www.scuk.cz 



   

 

13 

  

bude generovat lukrativní nabídky a affilliate prodeje.“ (Rettberg, 2014a: 135) Moţnost 

výdělku na blogu nám potvrzuje i průzkum Blogbarometr 2015 agentury Donath 

Business & Media. Podle tohoto průzkumu bylo osloveno 482 českých blogerů. Téměř 

polovina z nich (45,2 %) byla oslovena firmou či PR agenturou, coţ je přibliţně  

o třetinu více neţ v roce 2014. Autoři blogů jsou nejčastěji kontaktováni s nabídkou ke 

spolupráci (85,1 %). Dále mohou blogeři a blogerky dostávat vzorky a produkty (78,2 

%) výměnou za recenzi na blogu (neboli barter), pozvánky na akce (63,2 %) a jsou také 

pořádány akce speciálně pro blogery (63,8 %). Necelá pětina respondentů (19,8 %) 

uvedla, ţe za blogování dostává zaplaceno, není však uvedeno, o jaké částky se jedná. 

(Donath Business & Media, 2015) 

Tyto výsledky můţeme porovnat se zahraničním výzkumem anglicky psaných 

blogů 2013 Digital Influence Report serveru Technorati. Podle něj vyuţívá aţ 65 % 

firem online influencerů, kteří jsou vybíráni na základě provedených měření od 

internetových analytických firem. Analýza sleduje především počet sledujících na 

sociálních sítích jako Twitter a Facebook a základní statistiky blogu. V zahraničí není 

výjimkou, ţe autor má z blogu příjem srovnatelný s měsíčním platem. (Technorati, 

2014) 

1.5 Gastronomie na internetu 

Komunita foodies se začala seskupovat převáţně na internetu díky jeho 

rychlému rozvoji. Internet také umoţnil zapojení amatérů do gastronomické mediální 

tvorby, která byla předtím určena pouze profesionálům a vystudovaných kuchařům. 

Příkladem je výše zmiňovaná stránka Scuk seskupující amatéry i profesionály, ale také 

samotné food blogy, které jsou vytvářeny většinou amatéry.  

1.5.1 Food blogování 

Gastronomické blogy neboli food blogy jsou většinou psané ve formě deníku  

a obsahují popis autorových gastronomických záţitků, receptů či hodnocení zaměřené 

na ochutnávání a zkoušení nových jídel a receptů. (Wang, 2011) Někteří food blogeři se 

zaměřují převáţně na fotografie, jiní natáčí videa s vlastními recepty nebo 

gastronomickými záţitky. Další food blogy zdůrazňují estetickou stránku jídla  

a soustředí se především na food styling (atraktivní zobrazení samotného jídla) nebo na 

prop styling (atraktivní zobrazení jídla doplněné o rekvizity a kulisy). (Lee et al., 2014) 

Food blogům je v této práci věnována samostatná kapitola (viz kapitola 3. Food blogy).  
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1.5.2 Food porno 

Termín „food porno“ je pouţíván pro popis činnosti stylingu a následného 

vyfocení jídla na mobilní zařízení takovým způsobem, aby vyvolalo u uţivatelů touhu 

se na fotografii podívat a jídlo, alespoň pohledem, zprostředkovaně konzumovat. 

(Ibrahim, 2015) Součástí fotografie je také přidání hesel, štítků či označení k moţnému 

vyhledávání skrz digitální platformy. Tím slouţí jídlo k několika dalším funkcím „od 

autobiografie přes vzpomínky aţ po sebeprezentaci.“ (Ibrahim, 2015: 2) Uţivatelé 

digitálních platforem sdílejí své gastronomické záţitky především za účelem vyjádření 

vlastní identity. (O‟Hara et al., 2012) 

Termín se často uţívá či zaměňuje s termínem gastro porno. Pojem gastro porno 

je chápan jako lákavé zachycení jídla nebo vaření v knihách, televizi či časopisech. 

(Green, 2014) Samotný termín food porno se poprvé objevil v tisku v roce 1979, kdy 

s ním přišel Michael Jacobson, zakladatel Centra pro vědu ve veřejném zájmu, aby 

rozlišil zdravé a nezdravé jídlo. (Dejmanee, 2015) Termín gastro porno se objevil uţ o 

dva roky dříve v New York Times článku na recenzi kuchařky, ve kterém si autor 

povšimnul zvláštní paralely mezi sexuálními technikami a přípravou jídla. (Cockburn, 

1977) Ačkoliv není termín food porno novým pojmem, jeho současný význam je 

spojován se změnami v gastronomickém mediálním prostředí, které se začalo 

proměňovat na konci 90. let minulého století. Tyto změny zahrnují nárůst tištěných 

gastronomických médií, reklam a vzrůstající vliv internetu. (Dejmanee, 2015)  

Nehmotná povaha kultury jídla zavedla nová pravidla estetiky, které můţeme 

dnes vídat především na sociálních sítích. S narůstajícím zařazováním technologií 

do kaţdodenního ţivota, se setkáváme s novými formami chování a zvyky. „Jakmile si 

tyto nové rituály přivlastníme a zařadíme je do našeho kaţdodenního chování, často se 

potýkáme s problémy porozumění, proč se dané rituály staly novými zvyky, které poté 

ovlivňují současnou kulturu.“ (Ibrahim, 2015: 2) Fotografovat jídlo a servírovat jej 

ostatním uţivatelům sociálních sítí je dnes velmi rozšířeným fenoménem.  

Food porno je spojováno s vizuální kulturou a je pouţíváno především na 

sociálních sítích jako Instagram nebo Pinterest. V souvislosti s důrazem na vizuální 

stránku jídla se můţeme setkat s aplikací tzv. kulturních filtrů, které zmiňuje Rettberg 

(2014b). Naše kulturní filtry neboli pravidla a zvyklosti, kterými se řídíme, 

odfiltrovávají některá naše vyjadřování nenápadně, aniţ bychom si to uvědomovali. 

Rettberg uvádí kulturní filtry na příkladu fotoalba novorozence. Fotografie, které rodiče 

do alba zařazují, zachycují pouze některé momenty: jak se dítě směje, jeho první zub, 
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dítě zkoušející chodit, jeho první narozeniny s dortem. Avšak album nebude zachycovat 

negativní stránku péče o dítě: nemocné či brečící dítě, probděné noci a nekonečné 

uspávání. Částečně je to proto, jelikoţ preferujeme uchovávat si pozitivní vzpomínky. 

Ale také je to proto, ţe máme zakořeněnou představu, od našich přátel či blízkého okolí, 

o tom, co bychom měli fotit. Oni sami totiţ s námi, ať offline či na sociálních sítích 

sdílejí vlastní fotoalbum dítěte. Naše sdílené představy o tom, co by mělo být na 

fotografiích zachyceno, působí jako kulturní filtr, který naší volbu ovlivňuje. Rettberg 

(2014b: 24–25) zmiňuje, ţe „... nemůţeme prezentovat naše ţivoty nebo těla bez 

uţívání, adaptování, odmítání či potlačení filtrů, které jsou zakořeněny v naší kultuře, ať 

jsou tyto filtry kulturní nebo technologické.“ Kulturní filtry se mění s dobou a jsou 

odlišné v jednotlivých kulturách. Často můţeme kulturním filtrům odolávat či je 

pozměnit, ale většinu času se chováme podle nich, aniţ bychom si jejich vliv 

uvědomovali.  

Kromě kulturních filtrů se setkáváme také s technologickými filtry. Těmi jsou 

především filtry, které jsou obsaţeny v mobilních zařízeních či fotoaparátech, které 

dokáţou fotografii upravit. Tyto filtry se staly fenoménem, který se však nevyskytuje 

pouze v sociálních médiích. Mnoho fotoţurnalistů pouţívá při práci chytré telefony a 

filtry, jak z estetického důvodu, tak z důvodu rychlého zachycení momentu, který by 

měl zobrazovat realitu. „Miliony lidí na Instagramu a dalších stránkách pro sdílení 

fotografií nemusí mít ţádné zábrany v úpravách fotografií, ale fotoţurnalisté a teoretici 

uţ se stávají předmětem námitek,“ (Rettberg, 2014b: 25) jelikoţ by měli zobrazovat 

skutečnost a ne filtrovaný obsah. U food blogerů si můţeme často povšimnout 

uplatňování kulturních i technologických filtrů, jelikoţ chtějí sebeprezentovat své 

kuchařské dovednosti v nejlepším moţném obraze, čímţ vlastně aplikují kulturní filtr. 

Technologický filtr je také pouţit, jelikoţ si food blogeři dodatečně upravují fotografie 

v počítačích nebo mobilních zařízeních.  
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2. Teoretická východiska 

2.1 Web 2.0 

 Blogy můţeme, od jejich počátků, zařadit do druhotné fáze vývoje webu. 

Důleţitý rozdíl oproti prvotní verzi je ten, ţe vytváření dat není prováděno externí 

autoritou, ale samotnými uţivateli. Jiţ ve Webu 1.0 bylo moţné vytvářet osobní webové 

stránky, které umoţňovaly sebeprezentaci a konstrukci vlastní identity skrz koláţe 

obrázků a linků. Avšak šlo o poměrně náročnou práci, která vyţadovala pokročilé 

technické znalosti internetu, proto byla převáţná většina osobních stránek pouze 

v textové formě. Ve Webu 2.0 je obsah tvořen lidmi, kteří tyto znalosti mít nemusí, 

čímţ se tato fáze zásadně odlišuje od prvotní. (Lister, 2003)  

S termínem Web 2.0 přišel, v rámci konference Web 2.0, Tim O'Reilly v roce 

2005, podle kterého je základním principem sběr kolektivní inteligence
12

 a přeměna 

webu ve světový mozek. (O'Reilly, 2005) Některé internetové sluţby a vlastnosti Webu 

2.0 existují ještě před vznikem samotného termínu. Jedním z nich je Blogger, populární 

software pro blogování, který vznikl v roce 1999. (Allen, 2012) Mezi další sluţby zde 

můţeme zařadit YouTube, Wikipedii nebo Facebook. Web 2.0 se vyznačuje několika 

základními vlastnostmi, mezi které patří to, ţe uţivatelé vytvářejí obsah, čímţ se 

odstraňuje rozdíl mezi producenty a konzumenty. „Web 2.0 je definován svou 

spolutvorbou a myšlenkou rovnocennosti nebo vzájemnosti v tvořícím procesu.“ (Lister, 

2003: 208) Web 2.0 je tedy naprosto závislý na aktivních uţivatelích, kteří svým 

publikovaným obsahem tvoří data (fotografie, videa, komentáře) a metadata (tzv. data o 

datech, kam zařazujeme hodnocení a hlasování). (Kasík, 2009) Podle Čermáka (2009) 

se Web 2.0 jiţ nezaměřuje primárně na text. „Lidé publikují fotografie, hudební 

nahrávky, videozáběry nebo jen zajímavé odkazy. A nejen publikují, ale sdílejí s těmi, 

kteří mají společné zájmy a společný vkus. Vytvářejí tak virtuální komunity, z nichţ 

kaţdá můţe být potenciálním publikem pro konkrétní mediální obsah.“ (Čermák, 2009: 

39) 

Podstatnou roli v éře Webu 2.0 sehrál vzrůst blogování. O'Reilly (2005) 

označuje blogy jako dynamické webové stránky, které nahradily statické osobní webové 

stránky, které existovaly od vzniku webu. Některé vlastnosti však odlišují blog od 

                                                 
12

 Lévy definuje kolektivní inteligenci jako „formu univerzálně distribuované inteligence, která je 

neustále obohacována, koordinována v reálném čase a vedoucí k efektivní mobilizaci znalostí.“ (Lévy, 

1997: 29) Cílem kolektivní inteligence je „spíše vzájemné obohacování a uznávání jedinců neţ kult 

fetišizace komunit.“ (Lévy, 1997: 29) 
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statických osobních stránek. Jednou z nich je technologie zvaná RSS
13

. Dynamické 

nejsou jen samotné blogy, ale také odkazy na nich se vyskytující. Odkaz navádějící na 

blog totiţ směřuje na neustále se měnící stránku. V tomto směru hrají svou důleţitou 

roli i blogeři, jakoţto uţivatelé nejčastěji uţívající odkazy. Komunita blogerů velmi 

často odkazuje mezi sebe, čímţ navzájem posilují své profily a mohou tak ovlivnit 

výsledky vyhledávání. Odkazováním mezi sebe také přispívají k posilování komunity 

foodies.  

Song (2010) se zamýšlí nad tím, zda to byl skutečně Web 2.0, který přinesl 

moţnosti vytvářet a sdílet obsah webu, či Web 2.0 pouze způsobil nárůst počtu 

uţivatelů, kteří tyto moţnosti začali vyuţívat. Uţ předtím totiţ existovaly elektronické 

nástěnky
14

 nebo chat, kde mohli uţivatelé sdílet informace, vytvářet obsah a pracovat 

s ostatními. Velmi podobně se k Webu 2.0 vyjadřuje jeden ze zakladatelů internetu, Tim 

Berners-Lee, který označuje druhotnou fázi jako ţargon, kterému nikdo nerozumí. 

„Jestliţe Web 2.0 znamená pro vás blogy a wiki, pak je to o vztahu mezi lidmi. Ale o 

tom měl být web po celou dobu.“ (Farber, 2006) Můţeme očekávat další fázi vývoje 

webu, která poskytne opět jiné moţnosti pro vzájemnou online spolupráci mezi 

uţivateli. (Farber, 2006) Za posun můţeme povaţovat novou fázi vývoje, která je 

označována jako Web 3.0. Ten definují Barassi a Treré (2012: 1270) jako „nové online 

prostředí, které bude integrovat generovaná data uţivatelů k tvorbě nových významů. 

Na rozdíl od Webu 2.0, který je zaloţen na účasti uţivatelů, bude Web 3.0 zaloţen na 

spolupráci uţivatelů.“ Podle Nations (2014) se začala tato fáze vývoje objevovat v roce 

2015 a přinesla nové moţnosti internetu, nové aplikace zaměřené na obchod a 

přizpůsobené uţivatelům na míru.  

2.2 Blog 

Kasík (2009) uvádí, ţe blogy jsou historicky starší neţ Web 2.0, ale zároveň 

obsahují velké mnoţství jeho prvků. Weblogy neboli blogy definuje Herring et al. 

(2004: 1) jako „pravidelně modifikované webové stránky, jejíţ příspěvky jsou 

chronologicky zobrazovány od nejnovějších po nejstarší.“ Blogovací softwary dokáţou 

                                                 
13

 RSS technologie (angl. Rich Site Summary nebo Really Simple Syndication) vznikla v roce 1997. RSS 

dovoluje komukoliv nejen odkázat na stránku, ale také ji odebírat s upozorněním na nový příspěvek. RSS 

je v současné době vyuţívána pro odběr blogů, ale také ostatních dat z internetu jako počasí, akcie atd. 

(O'Reilly, 2005) 
14

 http://www.earchiv.cz/b05/b0701002.php3 
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zprostředkovat demografické informace o autorovi či autorech blogů. Primárně tyto 

informace nalezneme na bočním panelu. Hlavní část blogu je určena pro hlavní 

příspěvky, o kterých chce bloger momentálně psát. Tyto hlavní příspěvky obsahují 

primárně text, který je doplněn o audiovizuální prvky jako fotografie či videa. Součástí 

také bývají odkazy, na které chce bloger čtenáře upozornit. Ke kaţdému příspěvku je 

moţné vyjádřit svůj názor prostřednictvím komentářů, ať uţ anonymně či pod vlastním 

jménem. Prostřednictvím komentářů mohou čtenáři komunikovat nejen přímo 

s autorem, ale také mezi sebou.  

Blogy rozostřují rozdíly mezi soukromím a veřejností, jelikoţ jejich charakter je 

simultánně veřejný a soukromý. „Na jedné straně se jedná o „psaní o sobě“ 

prostřednictvím nepřetrţitého záznamu o minulých a současných zkušenostech, stejně 

jako v případě tradičních deníků. Na druhé straně je blogování o „přepisování sebe 

sama“ prostřednictvím interakce s publikem.“ (Gurak, Antonijevic, 2008: 65) Tím 

blogy umoţňují formovat jak individuální, tak skupinovou identitu. Pomocí narací
15

 a 

často detailního popisu kaţdodenních aktivit a fotografií, bloger odhaluje a tvoří svou 

individuální virtuální identitu
16

. Skrz odkazy na jiné blogy (tzv. blogrolly), komentáře a 

tvorbou online vazeb bloger odhaluje a vytváří svou skupinovou identitu. (Gurak, 

Antonijevic, 2008)  

Sledováním blogrollů můţeme odhalit mapu sociálních vazeb a komunitu se 

stejnými zájmy. Prostřednictvím blogrollů je budována důvěra, přátelství a sociální 

vazby. Prostřednictvím sociálních vazeb se posiluje komunita kolem food blogů a také 

se mohou šířit trendy. Některé trendy se nemusí šířit záměrně. Příklad, který uvádí 

Rettberg (2014a), je vzájemné se ovlivňování blogery v délce příspěvků, stylu focení a 

psaní. Na food blozích mohou jeden rok převaţovat příspěvky s recepty na cupcaky a 

vybavení kuchyně v retro stylu, další rok mohou převaţovat příspěvky s recepty na 

dorty a vybavení kuchyně v minimalistickém skandinávském stylu. V české food 

blogosféře jsme se také mohli setkat s velkou oblibou receptů na cupcaky, které české 

blogerky viděly nejdříve u zahraničních food blogerek
17 18

. Dnes můţeme sledovat 

                                                 
15

 Vyprávění neboli „postup pro uspořádání prvků při zachycení děje slovními, popř. dalšími výrazovými 

prostředky, a to tak, ţe obsah sdělení (...) je prezentován jako propojený sled událostí.“ (Reifová, 2004: 

159)  
16

 Identita, kterou se prezentují jedinci v internetovém prostředí. „Zde se jedinec nenachází jako fyzický 

subjekt, ale zachází se zde pouze s reprezentacemi sebe sama. Neovlivňujeme tedy přímo sami sebe, ale 

působíme v první řadě na svou „virtuální reprezentaci“ (...) Do své virtuální reprezentace však vkládáme 

pouze části svého myšlení a pocitů.“ (Šmahel, 2003: 38) Virtuální identita tedy nemusí odpovídat 

skutečné offline identitě.  
17

 http://www.chezlucie.cz/2010/05/red-velvet-cupcakes.html 
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oblibu českých food blogerů v paleo, raw nebo veganských receptech. Kdyţ blogujeme, 

neprezentujeme pouze sami sebe, ale také veřejně přiznáváme naše vztahy s ostatními. 

Celková a komplexní síť blogů, vzájemná provázanost odkazů, které mohou přidávat 

jak blogeři, tak samotní čtenáři, se nazývá blogosféra. (Rettberg, 2014a)   

2.2.1 Historie blogů 

Počátek weblogů spadá podle Rettberg (2014a) k počátkům samotného webu. 

První webové stránky nebyly určeny pro kaţdodenní přispívání. Pokud chtěl autor 

stránek přidat nový příspěvek, jeho stránky byly, po dobu nahrávání nového příspěvku, 

nefunkční. Tyto osobní stránky postupně nahrazovány blogy, které vznikaly se stejným 

cílem: zaměření na autora a jeho zájmy. (Herring et al., 2004)  

V roce 1994 se objevili úplně první blogeři se svými „online deníky“. Jelikoţ 

v té době ještě neexistovaly ţádné blogovací softwary, první blogeři si celé stránky 

vlastnoručně kódovali. (Rettberg, 2014a) Termín weblog byl v té době uţíván pro 

záznam návštěvníků na stránkách, který si mohli zobrazit administrátoři. V roce 1997 

John Barger navrhl, aby se pojem weblog pouţíval pro blogy. (Rettberg, 2014a) Na 

konci roku 1998 a během roku 1999 vznikly první nástroje pro tvorbu a správu blogu, 

jako byl Open Diary, který umoţňoval přispívat pouze anonymně. V roce 1999 pak 

vznikl Blogger, webový software pro tvorbu a správu blogu, který je uţíván dodnes. 

(Rettberg, 2014a) Po ustavení prvních jednoduchých a bezplatných blogovacích 

nástrojů, se blogování stalo přístupným všem uţivatelům internetu, nejen těm technicky 

vzdělaným. V roce 2002 byl v Oxford English Dictionary ustaven pojem blog jako 

oficiální název, se kterým přišel v roce 1999 Peter Merholz. (Rettberg, 2014a) V roce 

2002 byl zaloţen vyhledávací nástroj pro blogy Technorati.com, který zaznamenával 

přesná čísla blogů. Podle něj v roce 2003 existovalo kolem 100 000 blogů, v roce 2004 

uţ 3 miliony. (Technorati, 2014) Technorati stále existuje, avšak jakmile počet blogů 

v roce 2008 na světě dosáhl čísla 100 milionů, Technorati se začal zabývat pouze 

anglicky psanými blogy. Během dalších let vznikly další platformy pro publikaci 

vlastních myšlenek, jako jsou tzv. mikroblogy Twitter a Facebook či vznikají vlogy 

neboli video blogy, především na stránce YouTube nebo Vine.  

V českém prostředí vznikla první osobní stránka v roce 1996. Šlo o stránku 

Neviditelný pes
19

, kterou zaloţil novinář Ondřej Neff. První webové stránky byly 

                                                                                                                                               
18

 http://www.zghettablog.cz/2013/12/vanilkove-cupcakes-s-vanilkovym-kremem.html 
19

 http://neviditelnypes.lidovky.cz/ 
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především zpravodajského charakteru. Další vzniklou stránkou je server Seznam, jehoţ 

zakladatelem je Ivo Lukačovič. Ten, o dva roky později, vytvořil také stránku Novinky, 

které se staly prvním online médiem u nás. (Čermák, 2009) První českou blogovací 

sluţbou byla stránka Bloguje.cz
20

, která vznikla v roce 2003. (Čermák, 2009) Provoz 

Bloguje.cz však byl ukončen v roce 2012. V současné době čeští blogeři vyuţívají 

českou blogovací sluţbu blog.cz
21

 nebo zahraniční Blogger a WordPress.  

2.3 Autoři blogů 

Blog umoţňuje lidem prezentovat sebe v online světě za pomocí vyuţití 

audiovizuálních prvků společně s textem. Zároveň je moţné komunikovat 

s potenciálním masovým publikem. (Papacharissi, 2002) Blogy vytvářejí virtuální 

prostor pro střetávání
22

, skrz který mohou být členové rodiny a přátelé v kontaktu, i 

přesto, ţe je nespojuje ani čas ani místo. (Papacharissi, 2002)  

Autoři blogů často uţívají jak přímé textové vyjádření, tak nepřímé prvky jako 

hyperlinky, obrázky, animaci, barvu, typ písma za účelem „konstrukce fasády“, coţ 

vyjadřuje Goffman (1999). Fasáda je popisována jako „výrazové vybavení, které 

jednotlivec během představení pouţívá.“ (Goffman, 1999: 36) Fasáda obsahuje osobní 

fasádu, coţ je sám jedinec, jeho vystupování a scénu jako jsou kulisy a rekvizity. 

(Goffman, 1999) Autoři blogů se snaţí prezentovat svůj online portrét za pouţití palety 

designových prvků jako kniha návštěv, bannery, oblíbené odkazy a jiné webové prvky. 

Jiní blogeři zase vyvíjejí snahu vytvořit a udrţovat online komunity. Tyto snahy jsou 

často ohroţeny online prostředím, ve kterém se blogeři ocitnou a jejich vlastními 

znalostmi funkcí blogu, coţ u Papacharissi (2002: 657) vyvolalo otázku, „do jaké míry 

internetové portály, webové stránky, poskytovatelé internetových sluţeb mohou ovlivnit 

naši online prezentaci.“ Většina blogovacích platforem dnes poskytuje přehledné 

funkce, jak je moţné se prezentovat v online prostředí. Jejich uţivatelé si také mohou 

dodatečně vzhled a funkce blogu sami upravit.   

Blog dnes umoţňuje skrýt svou identitu jako pohlaví, vzhled či případné 

postiţení. Lidé si na internetu mohou vybrat, jaké vlastnosti jejich osobnosti odhalí. 

Mohou si také vytvořit virtuální osobnost, která se bude úplně odlišovat od skutečného 

offline ţivota. (Papacharissi, 2002) Zde nalezneme souvislost s definicí fasády, která je 

zmiňována výše. Osobní fasádou můţeme rozumět sebeprezentaci blogerů v online 
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21

 http://blog.cz/ 
22
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prostředí, ve kterém se mohou rozhodnout, které charakterové vlastnosti budou 

prezentovat a které záměrně skryjí. Do Goffmanového popisu scény poté můţeme řadit 

veškeré webové prvky, které jsou kulisou k samotnému představení. 

 Bloger někdy potřebuje záměrně skrýt svou identitu, aby se nevystavil 

negativním následkům vůči svému jednání. Anonymita umoţňuje lidem psát osobní 

zápisky bez obav, ţe by je okolí jakkoliv soudilo. Jedním z nejznámějších anonymních 

českých blogů je blog Ostravak.bloguje.cz
23

. Anonymita však také přináší velké 

mnoţství negativních jevů, například zda je moţné blogu důvěřovat. Anonymní blog se 

můţe pokoušet porušovat zákony dané země či záměrně rozšiřovat lţivé informace. 

(Kasík, 2009) Někteří autoři naopak nechtějí být anonymní a svou sebepropagací 

dokáţou vytvořit ze své online osoby celebritu, která je uznávána mezi komunitou 

blogerů. Mezi základní charakteristiku sebepropagace jsou tvrzení o vlastních 

schopnostech, úspěších nebo kvalifikaci. (Trammell, Keshelashvili, 2005) Tyto vlivné 

online osobnosti nazýváme online influencery (viz kapitola 3.3.2 Online influenceři). 

Food blogeři jsou úzce spjati s jídlem a chtějí sdílet své znalosti. Díky nezbytnosti jídla 

v našem ţivotě mají moţnost čerpat z mnoha témat a osobních záţitků. (Lofgren, 2013)  
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 Dnes je blog přejmenován na Denik Ostravaka - http://denik.ostravaka.cz/ 
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3. Food blogy  

Blogy zaměřené na jídlo, nápoje a ostatní přidruţená témata, se řadí na sedmé 

místo nejčastěji se vyskytujících témat blogů. (Sakib, 2015) Téma jídla se na blozích 

stalo velmi oblíbeným s velkým počtem fanoušků. Food blogy a sociální sítě Lee et al. 

(2014: 224) hodnotí pozitivně, jelikoţ „... přispívají k vývoji kultury jídla dvěma 

způsoby: urychlují přenos postupů k širšímu publiku a zároveň činí, dříve soukromé, 

kuchařské postupy viditelnějšími a veřejnými.“ Food blogy umoţnily vyniknout 

individuální kreativitě tím, ţe poskytly otevřenou platformu pro blogery a jejich čtenáře, 

kteří tak mohli prezentovat vlastní kuchařské postupy a zároveň umoţnili následnou 

veřejnou diskuzi. (Lee et al., 2014) 

Účast a interaktivita uţivatelů umoţňuje smíšení kuchařských postupů 

zaloţených na improvizaci a DIY
24

. (O'Hara et al., 2012) Tento fakt je popisován jako 

masová inovace a spolupracující kreativita. (Leadbeater, 2009; Choi, Blevis, 2011). 

Masovou inovací rozumí Leadbeater (2009) proces postupného rozostřování rozdílů 

mezi blogery a uţivateli. Vzájemné prolínání mezi food blogy, blogery i čtenáři vytváří 

z blogosféry dynamické a kolektivní prostředí, ve kterém však mají blogeři poslední 

slovo. (Leadbeater, 2009) Spolupracující kreativitu můţeme popsat jako kaţdodenní 

kreativitu a improvizaci jednotlivců ve food komunitách, coţ souvisí s kolektivní 

inteligencí. Food blogy poskytují platformu pro sdílení kuchařských technik a receptů, 

které jsou často vytvořeny improvizací. (Choi, Blevis, 2011)  

Food blogy prokazatelně oţivily zájem o recepty mezi obyčejnými uţivateli 

internetu. Také jsou důleţitou součástí kultury jídla a kultury obecně, protoţe „odráţejí 

obnovený zájem o lidovou kulturu a trendu udělej si sám (DIY), který můţeme sledovat 

u online i offline komunit. Kromě toho, food blogy jsou uţitečnou případovou studií pro 

porozumění, jak se náš online a offline ţivot navzájem prolíná a internet je chápán jako 

součást kaţdodenního ţivota.“ (Lofgren, 2013) Nové prostředky pro sdílení jídla a 

kultury se budou i nadále objevovat. Pokud chceme pochopit, jak dokáţe náš vztah 

k jídlu a technologiím tvarovat a odráţet kulturu, je třeba dle Lofgren (2013) tento 

vzájemný vztah neustále zkoumat.   
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3.1 Vznik a vývoj food blogů 

3.1.1 Zahraniční food blogy 

Po představení historie blogů obecně zde můţeme představit i vývoj food blogů. 

Za předchůdce food blogů je povaţován vznik diskuzního fóra Chowfound
25

, které bylo 

zaloţeno v roce 1997. (Suthivarakom, 2011) Jak uvádějí samotní tvůrci webu, stránka 

byla zaloţena především za účelem výměny informací mezi uţivateli o kvalitním jídle 

v New Yorku
26

.  

Zjistit přesný vznik prvního food blogu, jak ve světě, tak u nás, je velmi těţké. 

David Lebovitz, původním povoláním kuchař a pekař, přichází, jako jeden z prvních, 

s myšlenkou občasných příspěvků o jídle na své webové stránce. Ta vznikla především 

k propagaci jeho vlastní knihy Room for Dessert, ale on zde chce také informovat 

čtenáře o novinkách ze světa pečení a jednou měsíčně přidává nový recept
27

. (Lebovitz, 

2005) Jak však sám Lebovitz píše, oficiální blog zaloţil aţ v roce 2004, kdy byl 

vytvořen software pro pravidelnou a jednodušší tvorbu příspěvků. Vznik blogovacího 

softwaru WordPress v roce 2003 zjednodušil celý proces blogování, umoţnil zapojení 

amatérů a zapříčinil rychlý nárůst nových blogů.  

Rok 2002 lze označit za rok, kdy pravděpodobně vznikly food blogy pro masové 

publikum. Za jeden vůbec z prvních food blogů můţeme povaţovat blog Julie & Julia: 

365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, známý také jako The Julie/Julia 

Project, jehoţ vznik můţeme přesně datovat k 25. srpnu 2002. Autorka blogu, Julie 

Powell, zde zaznamenává své pokusy uvařit během jednoho roku všechna jídla z knihy 

Umění francouzské kuchyně spisovatelky Julie Child. (Martin-Maude, 2010) Blogerce, 

dle jejich slov, nejde o prezentování samotných výsledků, jako spíš o zachycení svého 

ţivota a pokusů uvařit všechny recepty a to pomocí svérázného vyjadřování, kde 

nechybí ani vulgarismy. (Powell, 2002) Samotná autorka kuchařky, Julia Child, však 

blog kritizuje a povaţuje jej pouze za senzaci. (Food Blogging, 2013) Nápad blogu 

oslovil vydavatelství Little Brown and Company, které Powell nabídlo, jako první food 

blogerce vůbec, uzavřít smlouvu na vydání knihy, která vyšla v roce 2005 pod názvem 

                                                 
25

 http://www.chowhound.com/ 
26

 About Chowhound. Chowhond [online]. [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: 

http://www.chowhound.com/about  
27

 Bohuţel příspěvky z roku 1999-2005 uţ nejsou na stránce dostupné. Autor zde pouze nabízí screen shot 

úvodní stránky z roku 1999.  
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Julie & Julia. (Julie and Julia, 2007) Blog také zaujal filmové tvůrce, kteří na jeho 

námět natočili v roce 2009 stejnojmenný film Julie a Julia. (Food Blogging, 2013)  

Druhou blogerkou, která stála u počátků food blogování je redaktorka jídla 

Regina Schrambling se svým blogem Gastropoda
28

, který zakládá daleko dříve neţ 

většina jejich kolegů z tisku. (Suthivarakom, 2011) Tyto dvě blogerky v podstatě 

odstartovaly fenomén food blogů, které v následujících letech rychle vznikly.  

První blogy, včetně The Julie & Julia a Gastropoda, se velmi odlišovaly od 

dnešní podoby food blogů. Jednak se blogerky nezabývaly recepty, ale zmiňovaly 

především svůj kaţdodenní ţivot či novinky ze světa gastronomie. Také se na blozích 

téměř vůbec nevyskytovaly fotografie či jiný grafický materiál, šlo převáţně o textovou 

podobu. V průběhu roku 2003 – 2004 se na nově vzniklých food blozích začaly 

postupně objevovat vlastní fotografie. Nešlo však o stylisticky upravené fotografie, jak 

je známe z blogů dnes. Přelomem se pravděpodobně stal anglicky psaný blog 

francouzské blogerky s názvem Chocolate & Zucchini
29

 a blog Američanky s názvem 

Orangette
30

. Obě autorky věnovaly designu svých blogů daleko větší pozornost neţ 

jejich předchůdci. Fotografie byly jiţ o něco kvalitnější a autorky se na blogu se 

věnovaly především receptům. Pomyslnou laťku, co se týče celkové estetické stránky 

blogu, pak podle stránky Saveur, nasazuje v roce 2005 nově zaloţený blog Delicious 

Days
31

, jehoţ němečtí autoři Nicky a Oliver svými stylizovanými a promyšlenými 

fotografiemi dostávají food blogy na úroveň těch dnešních. (Suthivarakom, 2011) 

Kromě Julie Powell, autorkou blogu The Julie/Julia Project, jsou všichni ostatní zmínění 

blogeři stále aktivní. Julie Powell se zaměřila na psaní románů. Ostatní blogeři se blogu 

věnují pravidelně, který jim pomohl ke kariéře v oblasti gastronomie. Kaţdý tento 

bloger či blogerka vydali kuchařku a ţiví se, mimo blogu, přispíváním do 

gastronomických časopisů či rubrik a vystupují v kuchařských televizních pořadech. 

Molly Wizenberg, autorka blogu Orangette si s manţelem otevřela tři restaurace 

v Seattlu
32

.  
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 http://gastropoda.com/ 
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  http://chocolateandzucchini.com 
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 http://orangette.net/about 
31

 http://www.deliciousdays.com 
32

WIZENBERG, Molly. About me. In: Orangette [online]. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 
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První food blogy a jejich úspěch daly podnět ke vzniku blogu dalších. Blogeři 

začali hledat nové motivy a náměty pro své food blogy. Vznikly blogy zaměřené na 

vegetariánskou stravu, na recenze restaurací, na jídlo pro děti a další. Zjistit přesně číslo 

blogů je takřka nemoţné, jelikoţ se jejich počet kaţdou vteřinou mění. Ke konci roku 

2013 vzniklo přibliţně 317 milionů blogů. (Berger, 2013) Lofgren (2013) uvádí 

zaznamenaných 16 tisíc food blogů k červenci 2012. Rettberg (2014a) říká, ţe není 

moţné zjistit přesný počet blogů, jelikoţ neexistuje jejich centrální registr. Problémem 

při zjišťování přesného počtu blogů je také fakt, ţe spousta blogů existuje, ale blogeři uţ 

na ně nijak aktivně nepřispívají.  

3.1.2 České food blogy 

Stejně jako v zahraničí, v české blogosféře je také velmi sloţité zjistit výskyt 

prvního food blogu a jeho přesné datum vzniku. Podle dohledatelných informací na 

internetu a v archivech samotných blogů, lze předpokládat, ţe jedním z prvních food 

blogerů, byl Martin Kuciel se svým blogem Cuketka
33

. Jeho první příspěvek na blogu je 

datován ke konci ledna roku 2006. Jak sám Kuciel v rozhovorech uvádí, blog začal psát, 

„jelikoţ jsem neměl na internetu co číst a nebyl jsem spokojený s tím, jak vypadá psaní 

o jídle v klasických médiích.“ (Šmehlík, 2009) Kuciel se od počátku věnoval 

gastronomii a to nejen receptům, ale také tipům na restaurace, kvalitní potraviny či 

trendům v kuchyni. Sám přiznává, „zpočátku byl závislý na zahraničních zdrojích, četl 

jsem spoustu amerických food blogů a z toho vznikla touha přenést foodwriting sem, do 

Čech.“ (Šmehlík, 2009) Jeho blog čtenáře zaujal a během prvního půlroku blogování se 

mu naskytla příleţitost přispívat na stránku Týden.cz, později i do tištěného vydání. 

Blog Cuketka funguje dodnes a Kuciel se stal jedním z nejvýznamnějších food blogerů 

u nás. Jeho sociální sítě (Facebook, Twitter) sleduje dohromady kolem 80 tisíc 

uţivatelů. Kromě samotného blogu mu k tomuto postavení pomohlo i zaloţení stránky 

Scuk.cz, která shromaţďuje uţivatele a jejich recenze na české podniky a restaurace 

nabízející kvalitní stravování
34

.  

O něco později v roce 2006 vznikly i další české food blogy. Tím je například 

blog Gurmetklub
35

 s prvním příspěvkem v dubnu. Jeho autor, Ondřej Kaftan, má velmi 

podobný motiv k zaloţení jako Kuciel a to: „Ukázat, ţe kvalita ještě ţije.“ (Kaftan, 

2006) Kaftan se stejně jako Kuciel věnuje spíše recenzím na podniky a názorům na 
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potraviny neţ samotným receptům. Blog není v současné době nijak aktualizován, 

autorův poslední příspěvek pochází ze září roku 2008. Dalším food blogem, zaloţeným 

v roce 2006, je Šárčina škola vaření
36

 vznikající v říjnu. Jeho autorka Šárka Škáchová 

se, po několika úvodních příspěvcích, věnuje samotným receptům, popisuje zde postup 

při vaření a nahrává vlastní fotografie. Škáchová tvrdí, ţe v roce 2006 byla jedním 

z prvních food blogerů u nás a uvádí, ţe těmi dalšími food blogery byli jiţ zmínění 

Cuketka, Gurmetklub a Bistro Florentýna psaný Janou Florentýnou Zatloukalovou
37

. 

Poslední blog Bistro Florentýna v současné době jiţ neexistuje a aktuální stránka Jany 

Florentýny Zatloukalové nenabízí archiv, tudíţ tato informace není nijak ověřená.  

Po těchto prvních blozích a jejích úspěších, se česká food blogosféra značně 

rozrostla. Bohuţel se setkáváme se stejným problémem jako u zahraničních blogů a to 

snahou o jejich počet. Spolu s Cuketkou patří mezi nejvýznamnější současné české food 

blogy tyto: Menu domů
38

, Kitchenette
39

, Pěkně vypečený blog
40

, Maškrtnica
41

, 

Kublanka
42

, Smooth Cooking
43

, Foodlover
44

 a Výpečky
45

. Za všemi těmito blogy stojí 

ţeny, kromě blogu Kublanka, který píší manţelé, coţ je odlišilo od zbytku food blogů a 

zaujali tak početné publikum. Tyto food blogy mají na svých sociálních sítích 

dohromady přes 200 tisíc fanoušků. Většina českých food blogů je zaměřena převáţně 

na recepty s vyuţitím kvalitních potravin a zdravý ţivotní styl. Další početnou skupinou 

jsou food blogy, které jsou zaměřeny pouze na pečení. Jde o blogy, které píší především 

ţeny.  

Čeští food blogeři jsou převáţně amatéři v oblasti gastronomie, pouze se 

označují za milovníky jídla nebo foodies. Výjimkou je například food blogerka Kamila 

Rundusová, která vystudovala kuchařský obor a v současné době vede televizní pořad 

Kamu ve Vietnamu
46

. Nejvýznamnější food blogeři u nás spolupracují 

s gastronomickými časopisy (například Lucie Arichteva z Pěkně vypečený blog hostuje 

v časopise F.O.O.D, kde se přispívá svými recepty) či spolupracují s firmami. Food 
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blogeři se dokázali profesionalizovat a můţeme se s nimi setkat v gastronomických 

pořadech (Tereza Beránková z blogu Výpečky se podílela na pořadu Karolína, domácí 

kuchařka). V knihkupectvích je moţné najít jejich kuchařky (například kuchařka 

Veroniky Kokešové z blogu Menu domů nebo Markéty Pavleje z blogu Kitchenette), na 

internetu provozují také vlastní e-shopy (Markéta Pavleje a její online e-shop, kde 

prodává pomůcky do kuchyně, vlastní kuchařku a suroviny).  

Současný fenomén blogerů dokázal vyuţít mimo jiné také web Blogerky.cz47, 

která odráţí aktuální dění na blogerské scéně a kaţdoročně vyhlašuje soutěţ Blogerka 

roku
48

. Jednou ze soutěţních kategorií je „Food“. Akce stihla získat pověst uznávané 

společenské události, o které se informuje v médiích. Druhou soutěţí je Food blog 

roku
49

, která se zaměřuje pouze na food blogery. Zde mohou blogeři získat ocenění 

v některé z těchto kategorií: Recepty, Dezerty a pečení, Fotografie, Food styling, Video, 

Cestování a Objev roku. Dá se říci, ţe food blogeři se stali svébytnou společenskou 

silou, která má vliv na českou gastronomii.  

3.2 Motivace blogerů 

Blogy povaţují Guadagno et al. (2007) za jednu z nejnovějších forem 

sebeprezentace a sebevyjádření, které internet umoţnil vzniknout. Nardi et al. (2004a: 

43) rozlišují pět základních motivačních faktorů blogerů pro psaní: „dokumentování 

vlastního ţivota; poskytování komentářů a názorů; vyjadřování vlastních hlubokých 

pocitů; vytváření nápadů skrze psaní; formování a údrţba komunitních fór.“ Všechny 

tyto motivace se mohou navzájem prolínat. Většina výzkumů ohledně motivace blogerů 

se zaměřuje na blogy, které jsou psány pro publikum, nicméně se také vyskytují blogy, 

které jsou psány pro katarzi, coţ zmiňuje Nardi et al. (2004a). U těchto blogů nejsou 

čtenáři pro autora blogu důleţití, jelikoţ si píše blog pouze pro sebe.  

Podle Nardi et al. (2004a) jsou blogeři všeobecně poháněni vnějšími i vnitřními 

motivacemi: „Blogování je neobvykle univerzální médium, které můţe být pouţito jak 

pro spontánní vyjádření emocí, tak pro dlouhodobou tvorbu skupin a komunit.“ (Nardi 

et al., 2004a: 46) Podobně, Liu et al. (2007) zjistili, ţe dvěma největšími motivačními 

faktory blogerů je z pohledu vnitřní motivace vyjádření vlastních pocitů a z pohledu 

vnější motivace spojení s ostatními lidmi. Navíc, autoři zjistili, ţe aktivitu v blogování 

ovlivňuje vlastní uspokojení. Blogeři, kteří věří, ţe blogování dokáţe uspokojit jejich 
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potřebu vyjádřit své pocity a získat pocit propojení s ostatními lidmi, chtějí v psaní 

blogu pokračovat. (Liu et al., 2007)  

Výzkumy se zabývaly především motivací blogerů, avšak málo z nich se 

zaměřilo na to, odkud vůbec motivace pochází. Proč někteří blogeři raději dokumentují 

vlastní záţitky a někteří se zase raději socializují. Osobnost se dá podle Ryckmana 

(2008: 5) definovat jako „dynamický a organizovaný souhrn charakteristik, které osoba 

vlastní a které ovlivňují její poznávání, motivace a chování v různých situacích.“ 

S ohledem na tuto definici a na fakt, ţe osobnost ovlivňuje naší interakci se světem, je 

velmi pravděpodobné, ţe osobnostní rysy mají vliv na motivaci pro tvorbu a udrţování 

blogu.  

Teoretickým východiskem pro zkoumání vlivu, který má osobnost na masová 

média, je koncepce uţití a uspokojení
50

. Na základě této koncepce, ovlivňují kaţdého 

aktivního člena mediálního publika jeho sociální a psychologické odlišnosti. Ty poté 

určují, jaká média člen publika vyhledává a uţívá k uspokojení svých individuálních 

potřeb. (Reifová, 2004: 302) Naše povaha ovlivňuje veškeré naše online aktivity a to jak 

komunikujeme, působíme a prezentujeme sami sebe na internetu. (Fullwood et al., 

2015) Papacharissi na základě svého výzkumu (2007) také tvrdí, ţe osobní predispozice 

ovlivňují motivace a aktivitu blogera. Uzavřené osoby vidí v blogování moţnost trávení 

volného času a více času se věnují online aktivitám, které nevyţadují komunikaci 

s jinými uţivateli internetu. Naopak, společenští lidé rádi na internetu komunikují a 

sdruţují se s ostatními.  

Nardi et al. (2004b) povaţují čtenáře za důleţitou součást blogů, jelikoţ právě 

oni mají vliv na to, jak je bloger aktivní, o čem píše a jak se na blogu prezentuje. 

Ačkoliv se publikum na začátku můţe zdát jako široké a anonymní, jednotliví členové 

se stávají skutečnými prostřednictvím zpětné vazby, která je na blozích umoţněna. 

(Magnifico, 2010) Autor můţe získat větší pozornost čtenáře tím, ţe na blog přidá 

pouze část příspěvku a ţádá o jeho zpětnou vazbu, čímţ mohou čtenáři ovlivnit 

výslednou podobu příspěvku. Elektronická média, v tomto případě blogy, umoţňují 

autorovi komunikovat s aktivním publikem a zároveň být jim ovlivňován. (Magnifico, 

2010) Tím se elektronická média odlišují od těch tradičních, ve kterých komunikace 

probíhá pouze v jednom směru. Autoři a čtenáři nových médií se stávají aktivními 

posluchači a zároveň mohou navzájem komunikovat. (Magnifico, 2010) Dle Jenkinse 
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(2006) nejsou jiţ čtenáři nadále pasivní, ale sami jsou to tvůrci obsahu nových médií. 

Kaţdý text, který je dostupný na internetu, má potenciální dosah k velkému počtu 

čtenářů. Pokud je blog u čtenářů úspěšný a pokud čtenář zanechá k článku svůj 

komentář, vzniká zde rovina masové interakce mezi čtenářem a autorem, která u 

některých blogů můţe vést aţ k tvorbě komunity se stejnými zájmy nebo názory.  

Z posledního výzkumu české blogosféry Blogbarometr 2015 můţeme určit 

nejčastější motivy českých blogerů pro psaní blogu. Nejčastějším motivem je zábava 

(69,9 %) a záměr sdílet zkušenosti a záţitky (61,1 %). 40,5 % blogerů chce šířit svůj 

pozitivní vliv na okolní dění a pro necelou pětinu (23,8 %) je důleţitý profesní rozvoj. 

Necelých osm procent respondentů (7,1 %) uvádí jako hlavní motivaci výdělek 

z blogování. Ve srovnání s výzkumem z roku 2014, klesl lehce důraz na zábavu a 

posílily motivace pozitivního vlivu na své okolí a profesního rozvoje. (Donath Business 

& Media, 2015) 

I v české food blogosféře můţeme najít výše uváděné motivace. „Na začátku 

byla jen chuť začít psát o tom, co rádi děláme. (...) Rádi ukazujeme lidem, ţe se dá vařit 

zdravě bez lepku a laktózy a přitom mít jídlo opravdu vynikající a nápadité,“ (Loudová, 

2016) říká Marika Kučová z food blogu Kitchen story. Motivací pro psaní food blogu 

můţe být také kreativní činnost, u které vidíme ihned výsledek. „Z přetechnizovaného 

virtuálního světa, kde všechno musí být hned, se vracíme k poctivé práci, která nejde 

uspěchat. Tvoříte, kombinujete, dáváte dohromady barvy a chutě, ze syrového nic 

naservírujete jídlo, na kterém si pochutnáte s těmi, které máte rádi a je vám s nimi 

dobře,“ (Komůrková, 2013) tvrdí food blogerka a autorka kuchařek Lenka Poţárová. 

Food blogy se na rozdíl od jiných volnočasových blogů (například o módě či 

kosmetice), odlišují tím, ţe autoři nejsou pouhými sledovateli trendů, ale jejich 

příspěvky vycházejí z vlastní činnosti, tj. vaření či pečení. 

3.3 Vliv food blogerů  

3.3.1 Elektronická šeptanda (eWOM
51

) 

Stále více internetových uţivatelů navštěvuje webové stránky, které obsahují 

nástroje Webu 2.0, jako jsou diskuzní fóra, blogy, sociální sítě či stránky s recenzemi. 

Nabízí se jim tak moţnost pro šíření a sdílení vlastních názorů a hodnocení. Pomalu se 
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nahrazuje šeptanda
52

 za novou formu tzv. elektronické šeptandy (eWOM). (Cheung et 

al., 2012) Aplikace Webu 2.0 jako jsou blogy, kombinují moţnost online diskuze a 

prostoru pro hledání a nabízení informací, coţ dohromady vytváří kanál pro hodnocení 

a doporučení produktů a sluţeb lidmi, kteří se osobně nemusí znát. (Wang, 2011) 

eWOM zahrnuje veškeré pozitivní i negativní hodnocení a názory vyjádřené 

potenciálními, současnými nebo minulými zákazníky. (Hennig-Thurau et al., 2004) 

Informace šířené eWOM komunikací jsou od původní podoby dostupnější a trvalé. 

Cheung et al. (2012) tvrdí, ţe informace prezentovány na internetu jsou archivovány a 

mohou být dostupné po neurčenou dobu. Důleţité je zde i hledisko času, jelikoţ 

informace nemusí být šířeny ve stejný moment.  

Cheung et al. (2012) poukazují na výzkumy z posledních let, které dokazují, ţe 

internetoví uţivatelé věří více anonymním online recenzím neţ tradičním médiím. 

Výzkum serveru Technorati (2014) zjistil, ţe mnoho internetových uţivatelů se obrací 

na blogy, pokud uvaţují o nákupu produktu. Blogy se ukázaly být třetím 

nejdůvěryhodnějším digitálním zdrojem (31 %) ohledně nákupů, hned za stránkami 

online obchodů (56 %) a stránkami samotné značky (34 %). Technorati (2014) také 

zjistil, ţe blogy jsou pátým nejdůvěryhodnějším zdrojem na internetu vůbec.  

Potenciální čtenáři food blogu v tomto případě věří doporučením na internetu, 

podle kterého se rozhodují, jaká restaurace stojí za návštěvu a jaká ne. (Wang, 2011) Se 

stránkou na hodnocení restaurací se můţeme setkat v českém online prostředí. Přišel s 

ní bloger Martin Kuciel z blogu Cuketka. Jeho stránka scuk.cz je určena ke sdílení 

názorů uţivatelů na restaurace nebo obchodů s potravinami po jejich návštěvě. 

V současné době poskytuje Scuk recenze přibliţně na 650 restaurací v celé republice a 

sociální sítě Scuku sleduje přibliţně 13 tisíc uţivatelů. Ve sdílení recenzí je Scuk velmi 

podobný světovému serveru Tripadvisor či aplikaci Yelp, kde je také moţné hodnotit 

restaurace. Komunikace mezi uţivateli, vzájemné sdílení názorů, pocitů či fotografií, to 

vše hraje významnou roli v eWOM komunikaci. (Gupta, Harris, 2010) Bickart a 

Schindler povaţují (2001) eWOM zprávy za spolehlivější na rozdíl od marketingových 

informací, protoţe osobní názor člověka, který produkt vyzkoušel, je povaţován za 

důvěryhodnější informaci.  

Snadná dostupnost eWOM zpráv je výhodná nejen pro zájemce daného 

produktu, ale také přímo pro firmy samotné. Ty mohou daleko jednodušeji získat 
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zpětnou vazbu o svých výrobcích. Firmy sledováním online recenzí, mohou získat více 

informací, neţ jen zpětnou vazbu. Online recenze nejsou anonymní, tudíţ firmy mohou 

určit profily svých zákazníků, podle kterých pak přizpůsobují své prodeje a produkty. 

Firmy jsou tímto schopny kontrolovat situaci na trhu. Firmy mohou dnes i trh řídit 

prostřednictvím online vlivných osobností, kteří jsou označováni jako online 

influenceři. (Sahelices-Pinto, Gutierrez-Rodriguez, 2014) 

3.3.2 Online influenceři   

Takřka celosvětový přístup k internetu přinesl velké změny v tom, jak uţivatelé 

přijímají, rozumí, analyzují a v současné době také sdílejí informace. Za online 

influencery povaţujeme osoby s vlivným digitálním profilem
53

, kam můţeme zařadit 

také blogery. (Allué, 2013) Tato skupina lidí má podle Allué (2013) velký vliv na 

vytváření názorů jednotlivců. Gill (2004) odkazuje na výzkumy, které označují blogery 

jako názorové vůdce
54

 příští generace. Blogeři jiţ teď, podle ní, mají roli reportérů a 

kontrolorů faktů. Jakmile reportéři tištěných médií sepíší článek, který se dostane na 

internet, nastává čas pro blogery zkontrolovat fakta a vyjádřit svůj názor. Gill (2004) 

celý tento proces nazývá ekosystémem
55

. Allué (2013) chápe online influencery jako 

pomyslné síťové uzly
56

, kteří hledají, vybírají, editují, vytvářejí a sdílejí informace, 

které povaţují za důleţité a chovají se jako tzv. informační makléři
57

. Dnes neţijeme ve 

znalostní společnosti, ale ve společnosti informační. Denně jsme vystaveni záplavě 

informací a je pro nás velmi těţké si vybrat to, co stojí za analýzu. Noví názoroví vůdci, 

online influenceři, se nyní chovají jako tradiční média, protoţe aktivně vytvářejí obsah a 

navíc spolupracují s aktivním publikem, které je schopno na jejich obsah reagovat. Dle 

Allué (2013) je většina internetových uţivatelů stále pouze konzumenty obsahu.  

Osobní blogy dokáţou formovat názory populace, která se neustále proměňuje 

kvůli vzniku a zániku online influencerů. Influenceři jsou velmi atraktivní pro firmy, 
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čase.“ (Co je Ekosystém. In: Příroda.cz [online]. [cit. 2016-05-3]. Dostupné z: 

http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=92) 
56

 angl. network nodes. V informatice jde o pojem, který označuje bod v počítačové síti slouţící 

k propojení nebo jako koncový bod datových přenosů.  (Rouse, 2006) 
57

 angl. information broker. Informační makléř sbírá informace, data o individuálních spotřebitelích a ty 

pak prodává jiným organizacím. V případě blogů, mohou názoroví vůdci vyuţívat tyto informace ve svůj 

prospěch.  
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jelikoţ jsou spojením mezi firmou samotnou a potenciálním zákazníkem. Díky nim se 

mohou nové produkty a sluţby šířit daleko rychleji a firma ušetří na reklamě. 

Influenceři mohou poskytnout velké mnoţství informací potřebných nejen k rozvoji 

nových nápadů, ale také ke zpětné vazbě na dané produkty a sluţby. Rettberg (2014a), 

nevěří tomu, ţe je moţné zmapovat celou blogosféru, kvůli jejím neustálým změnám a 

nepřetrţitému vývoji. „ ... Jak odhadnout vliv blogů je výzkum reprezentativního vzorku 

internetových uţivatelů a zeptat se jich, zda blogy čtou či na ně přispívají.“ (Rettberg, 

2014a: 16) Avšak je velmi těţké uplatňovat takové výsledky napříč celou populací.  

Stejně jako ostatní druhy komunikace i komunikace v oblasti gastronomie je 

ovlivněna názorovými vůdci a trendem eWOM. Firmy jsou dnes postaveny proti 

velkému mnoţství informačních zdrojů a je pro ně sloţité oslovit publikum. Zároveň 

hledají moţnosti, jak ovlivnit vlastní reputaci a propagovat určitý online obraz sebe 

sama. (Gilpin, 2010) Navíc, negativní recenze či falešné zprávy se mohou jednoduše a 

rychle šířit po internetu. Proto se firmy snaţí vytvořit obsah pomocí nástrojů a formátů, 

které dobře fungují v digitálním prostředí, coţ je způsob, který umoţňuje kontrolu nad 

médii, ale vyţaduje určité zdroje a kapacity. Další jejich moţností je šířit informace 

pomocí online influencerů. Vyuţitím influencerů nemusí firmy čerpat vlastní zdroje 

k tvorbě publika, ale mohou pracovat s vlivnými lidmi, kteří uţ vlastní publikum mají. 

(Allué, 2013, 313) Gilpin (2010) souhlasí a uvádí dvě hlavní cesty k šíření firemní 

image a budování vztahů v online prostředí, buď pomocí blogů nebo mikroblogů. Podle 

serveru Technorati (2014) aţ 86 % online influencerů pouţívá blog jako primární 

sdělovací prostředek. Food blogeři jsou povaţováni jako velmi dobrá moţnost, jak 

oslovit široké publikum zajímající se o gastronomii. 

3.3.3 Komerce na blozích 

Kasík (2009) tvrdí, ţe u nás mnoho výdělečných blogů neexistuje, kvůli menší 

online populaci ve srovnání se zahraničím. Na základě reportu Digital Influence Report 

(Technorati, 2014) můţeme zjistit, ţe skoro dvě třetiny zahraničních blogerů si 

vydělává díky blogování, ale 80 % z nich přiznává příjem méně neţ deset tisíc dolarů 

ročně. Pouze 11 % blogerů uvádí příjmy z blogu větší neţ 30 tisíc dolarů ročně. Většina 

příjmů pochází z reklamy, která je přidaná na blog (61 % z bannerů, 51 % z textové 

reklamy). Dále ze sponzorovaného obsahu či recenze na produkt (43 %). Výzkum 

serveru Technorati dále zjišťoval, jaké důvody blogery vedou ke spolupráci s určitou 

značkou – především jde o jejich publikum, které by daný produkt měl oslovit. Tento 
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důvod dosahuje aţ 68 %, proč si blogeři firmu pro spolupráci vyberou. Dalšími důvody 

můţe být blogerovo osobní spříznění se značkou (61 %), typ spolupráce (61 %) a druh 

produktu, který by měli blogeři podporovat (60 %). Influenceři také uvedli, ţe nejvíce 

nabídek dostávají od PR agentur (37 %). Z výzkumu se také můţeme dozvědět, jaké 

jsou hlavní příčiny neúspěšných spoluprací – jde především o neznalost firem blogerova 

publika a také časová náročnost spolupráce. (Technorati, 2014) Musíme však zváţit, ţe 

data z tohoto výzkumu pochází z roku 2013 a další, takto podrobný, výzkum 

zahraničních blogů nebyl doposud zpracován. Lze předpokládat, ţe počet firem, které 

oslovují blogery v zahraničí bude dnes vyšší.  

3.3.4 Profesionalizace blogerů 

S rostoucím publikem, které blogeři získávají, se stávají více zajímavými 

subjekty pro firmy. Téměř polovina aktivních českých blogů (45,2 %) byla v roce 2015 

oslovena s nabídkou spolupráce. (Donath Business & Media, 2015) Za profesionalizaci 

obsahu blogu můţeme povaţovat především navyšování komerčního obsahu, který 

umoţňuje blogerům generovat z blogu zisk. Komerční obsah se na blozích objevuje 

v několika podobách: product placement, recenze (barter), soutěţe pro čtenáře (tzv. 

giveaways) nebo affiliate program (bloger dostane provizi, pokud se přes banner 

zákazník proklikne do obchodu a nakoupí zde). Spolupráce ve formě barteru se na 

českých blozích objevuje často. Bloger dostane zdarma produkt, který vyzkouší a na 

blogu poté jej zhodnotí. Taková spolupráce firem s bloger však pokaţdé nefunguje. 

Některé firmy oslovují blogery bez předešlé analýzy, coţ zmiňuje například Markéta 

Pavleje: „Oslovují mě firmy, které chtějí, abych propagovala jejich produkty, většinou si 

představují asi toto: My vám dáme produkty v hodnotě dvou tisíc korun a vy z nich 

budete vařit a promovat nás. Takových nabídek je opravdu několik týdně.“ (Loudová, 

2016) Její slova podporují také manţelé Kučovi, kteří stojí za food blogem Kitchen 

story. „Chceme psát o věcech, kterým věříme a které nějakým způsobem s blogem 

souvisí. Neradi bychom vychvalovali něco, za čím si nemůţeme stát.“ (Loudová, 2016) 

Firmy však mohou také obsah blogů zneuţívat. Obsah vytvořený uţivateli totiţ můţe 

být velmi snadnou pouţit a šířen bez finanční odměny autorovi. Tento koncept se 

nazývá free labour neboli neohodnocená práce a je problémem Webu 2.0. 

(Hesmondhalgh, 2010)  

Základním postupem při budování vztahu mezi firmou a online influencerem je, 

dle Allué (2013), pečlivě poznat blog a jeho autora, jeho záliby, prozkoumat jeho 
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publikum a zda konkrétní blog zapadá do představy o vzájemné spolupráci. „Nabídka 

spolupráce by měla být ušitá na míru blogerovi.“ (Allué, 2013: 313) V oblasti 

gastronomie jsou blogeři důleţití a mohou reprezentovat cestu k rozvoji komunikačních 

strategií gastronomických firem či zařízení.  

3.4 Problémy food blogů 

3.4.1 Kritika autorů 

Jelikoţ food blogy jsou veřejně přístupným médiem, food blogeři jsou také 

podrobeni kritice. Můţeme se setkat s kritikou food blogerů coby informačních zdrojů. 

Prince (2010) ve svém článku popisuje food blogery jako zvláštní excentrické a 

nevypočitatelné osoby, které si fotografují jídlo na veřejnosti, které potom prezentují na 

internetu. Na základě této činnosti, autorka prezentuje internet jako prostředek, na 

kterém vzniká závislost, a jeho uţivatelé se kvůli němu stávají antisociálními, jelikoţ 

komunikace probíhá více v online neţ v offline prostředí.  

S kritikou ohledně odbornosti přichází především lidé vystudování a dlouhodobě 

pracující v kuchařském oboru, mezi které můţeme zařadit českého šéfkuchaře Zdeňka 

Pohlreicha. Blogeři podle něj nemají patřičné vzdělání a nemohou objektivně hodnotit 

restaurace: „Připletla se sem jen hromada lidí, kteří to neumějí. Je tu bezpočet blogů, 

hodnocení v novinách, ale ti autoři podle mě nemají ţádné právo se k tomu vyjadřovat.“ 

(Odstrčlík, 2013) S podobnými názory se setkáváme i v zahraničním prostředí 

gastronomie. Takto se k food blogerům vyjadřuje šéfkuchař Lij Heron: „Občas si 

jakoţto kuchaři myslíme, ţe food kritici a blogeři by nevydrţeli ani měsíc v kuchyni. 

Ano, moţná umí vařit doma, ale umí vařit pod tlakem?“ (Heron, 2012) Na odbornost a 

neutralitu blogerů naráţejí samotní restauratéři, kteří jsou blogery hodnoceni a kteří 

pomyslně stojí mezi blogerem a potravinářským průmyslem.  

Willett et al. (2011) uvádí, ţe neobjektivita a nepříliš hluboké znalosti 

kuchařských postupů, jsou hlavními důvody, proč jsou food blogeři kritizováni. Termín 

foodie je převáţně kritizován právě kuchaři a restauratéry (viz kapitola 1.4 Foodies). 

Moţnost blogerů svévolně a nevypočitatelné hodnotit, Willett et al. (2011) označují 

jako tajnou policii
58

. Podle Sweetser et al. (2008) se blogy staly hlídacími psy
59

, čemuţ 

                                                 
58

 Také často označované jako Stasi (východoněmecká tajná sluţba). Food blogery přirovnává Prince 

(2010) ke Stasi, protoţe „špehují kaţdé nové otevření restaurace.“   
59

 Angl. watchdogs. Termín v souvislosti k blogům je analogií původního významu slova. Za hlídací psy 

byli v 60. – 70. letech minulého století povaţováni novináři. Ti chtěli klást politikům klást otázky a 
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můţeme rozumět jako zapojení amatérů do ţurnalistiky, kteří mohou kontrolovat 

informace, které jsou nám prezentovány profesionály v tradičních médiích.  

Lynch (2010) se zamýšlí nad skutečností, zdali osobnosti prezentovány na 

blozích, jsou ve skutečnosti reálným obrazem autorů samotných nebo zda proces 

medializace zavedl postupy, které ovlivnily, jak se jednotlivci prezentují v online 

prostředí. Navazuje tím na studii Gonzalese a Hancocka (2008), kteří zjišťují, ţe blogeři 

si některé aspekty jejich online osobností přenesli i do skutečného ţivota. Zároveň 

nevylučují moţnost, ţe food blogeři, kteří se v online světě prezentují jinak neţ ve 

skutečnosti, se mohou stát těmi, za koho se na blogu vydávají. Příkladem můţe být 

introvertní food bloger, který na blogu působí sebejistě. Pozitivní zpětná vazba čtenářů 

jej můţe v tomto chování podporovat v takové míře, ţe si osvojí extroverzi a pojme ji 

jako vlastní chování.  

Pozornosti a kritice neunikají také informace, které blogeři poskytují. Podle 

Rettberg (2014a) jsou blogy subjektivní a nezávislé, bez povinnosti psát pravdivě, 

jelikoţ samotní blogeři nejsou ţurnalisti, od čehoţ se odvíjí jejich povinnosti vůči 

společnosti. „Od ţurnalistiky se očekává, ţe je objektivní a spolehlivá. Tradičně, editor 

a samotné noviny či televize jsou garanti těchto vlastností. Blogy, na druhé straně, jsou 

subjektivní a nezávislé a nemají ţádného garanta.“ (Rettberg, 2014a: 97) Problémem 

mohou být informace na blozích, které jsou poskytované širokému publiku. V dnešní 

době je internet vyuţíván pro vyhledávání informací, například receptů. Schneider et al. 

(2013) proto varují před veřejně dostupnými recepty, které nemusí mít nutriční hodnoty 

uvedené správně. Podle Schneider et al. (2013) existuje několik faktorů, kvůli kterým 

čtenář blogu nevěnuje nutričním informacím tolik pozornosti. Jedním z nich jsou 

profesionální fotografie receptů. Ty mohou odvádět pozornost od samotného receptu, 

coţ by mohlo být chápáno jako určitý záměr blogerů, jelikoţ recept či jeho postup 

nemusí být kuchařsky správně.  

Kritice ohledně výţivových informací se nevyhýbají ani food blogy zaměřené na 

specifickou výţivu a diety. Tyto blogy často přinášejí mylné informace a nesrovnalosti, 

které mohou vést ke špatným stravovacím návykům a ve výjimečných případech aţ 

k ublíţení si na zdraví. Rousseau (2012) tento problém přisuzuje informačnímu 

přetíţení. S velkým počtem dostupných informací na internetu, je poměrně jednoduché 

se dostat ke zdrojům se špatnými, v tomto případě nezdravými či zdraví škodlivými, 

                                                                                                                                               
zároveň politici byli ochotni odpovídat. Jde o tzv. dobu rovného svazku. Spadá sem například Watergate 

aféra z roku 1972. (Barnett, 2002: 404)   
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informacemi. Internet je dnes důleţitým zdrojem informací o zdraví a stravě pro mladou 

populaci. „Vysokoškolští studenti ze západních zemí označili internet jako druhý 

nejdůleţitější zdroj hledání informací o zdraví.“ (Lynch, 2010: 317) Pokud si lidé 

navyknou na špatné stravování, je velmi obtíţně u nich tento návyk odstranit. (Hawks et 

al., 2008) Proto Lynch (2008) navrhuje brát blogy s rezervou, s tím, ţe je třeba 

vyhledávat informace i v jiných zdrojích. Také by se samotné publikum, především 

mladí lidé, mělo patřičně vzdělat ve školách. Schneider et al. (2013) přichází s dvěma 

dalšími moţnostmi, jak by blogy mohly poskytovat pravdivé informace. Jednou z nich 

je spolupráce dietologů či výţivových poradců přímo s food blogery. Tím, by se na 

blozích mohly začít objevovat nutričně správné informace a zároveň by byly správně 

zodpovězeny případné dotazy čtenářů. Druhou moţností je spolupráce food blogerů se 

známou značkou, která by poskytovala své produkty splňující specifické nutriční 

standardy. V české food blogosféře můţeme najít několik takovýchto spoluprací. 

Jednou z nich je spolupráce mezi firmou Konečně vývar
60

 a food blogem Smooth 

Cooking
61

. Food blogeři se mohou sami stát odborníky na zdravou stravu, například Ella 

Mills, autorka blogu Deliciously Ella
62

, která kvůli své nemoci musela změnit svůj 

jídelníček na vegetariánskou bezlepkovou stravu. Dnes je autorkou dvou úspěšných 

kuchařek. Druhé moţnosti však mohou zneuţít firmy ve svůj prospěch. Zde potom 

záleţí na samotném blogerovi, nakolik chce být autentický a bude chtít na svém blogu 

prezentovat pouze produkty, kterým věří a které jsou kvalitní.  

 Do boje proti nesprávným nutričním informacím na internetu se dnes zapojují 

také veřejně známé osobnosti a lidé s gastronomickým vzděláním. Britský šéfkuchař 

Jamie Oliver, který se od roku 2010, za pomocí amerických osobností, snaţí sníţit počet 

obézních dětí a mládeţe v USA svým projektem Food Revolution
63

, který je zaměřen 

především na mikroblogy a sociální sítě. (Rousseau, 2012) Blogy, mikroblogy a sociální 

sítě mohou být potenciálním prostorem pro řešení závaţných témat, ať uţ jde o 

kampaně proti obezitě dětí či proti nutričně nesprávným informacím.  

3.4.2 Problematika plagiátorství 

Sdílení receptů a inspirace čtenářů se můţe stát tématem diskuzí či kritiky ze 

strany samotných blogerů. Následné formy imitování receptů, bez souhlasu autora, 

                                                 
60

 http://www.konecnevyvar.cz/. Česká firma, která vyrábí a prodává domácí vývary, kterými chtějí 

nahradit bujóny v kostce 
61

 http://www.smoothcooking.cz/2014/09/konecne-vyvar-novinka-na-trhu.html 
62

http://deliciouslyella.com/  
63

 http://www.jamiesfoodrevolution.org/ 
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vytváří tenkou hranici mezi lichocením autorovi a krádeţi duševního vlastnictví. 

Rousseau (2012) uvádí jako první takovýto případ kopírování fotografií z roku 2006. 

Společnost eGullet Society for Culinary Arts and Letters publikovala sérií fotografií, 

které převzala z webových stránek australské restaurace. Další publikované fotografie 

zachycovaly téměř totoţná jídla ze dvou amerických restaurací, čehoţ si všimli členové 

eGullet, kteří začali poukazovat na duplikát a eGullet fotografie stáhnul.  

Jednou z nejznámějších zahraničních plagiátorských afér je případ z roku 2010. 

Americký časopis Cooks Source, vycházející zdarma, publikoval v podzimním čísle 

totoţný recept na jablečný koláč i s jeho původním textem, který napsala food blogerka 

Monica Gaudio na blogu Gode Cookery
64

 a k jehoţ publikování v časopise a na 

Facebooku nedala svolení. Food blogerka si na základě přátel tohoto článku v časopise 

všimla a poţadovala po redakci omluvu v tištěném čísle a na Facebooku, tedy obou 

místech, kde recept vyšel. Kromě toho také ţádala o malý příspěvek 130 amerických 

dolarů (coţ odpovídá částce 10 centům za slovo pro tento článek o rozsahu 1300 slov) 

na univerzitní školné. (Rousseau, 2012) Šéfredaktorka Judith Griggs jí na tuto ţádost 

odpověděla slovy, ţe je opravdu její chyba, ţe si neuvědomila potřebu získat pro článek 

svolení. Dopis však pokračoval slovy, ţe internet je povaţován za veřejnou doménu a 

blogerka by měla být ráda, ţe pod její recept neuvedli jiného autora. Také by blogerka 

měla ocenit, ţe zveřejněný recept můţe uvést do svého portfolia a popravdě by blogerka 

měla finančně kompenzovat redakci, jelikoţ její článek vyţadoval textové úpravy
65

. 

Food blogerka tento dopis následně doslovně zkopírovala na svůj blog. Email a celý 

incident se velmi rychle po internetu rozšířil, stal se virálním na sociálních sítích, 

vytvářela se videa na YouTube a fanoušci Cooks Source na Facebooku na magazín 

velmi negativně útočili. (Rousseau, 2012) Během dvou týdnů od vypuknutí internetové 

aféry jiţ šéfredaktorka oznamovala konec, jiţ tak nepříliš výdělečného, časopisu. Dnes 

jiţ časopis Cooks Source neexistuje.  

Také v české food blogosféře se setkáváme s kopírováním obsahu blogů bez 

svolení autorů. Z poslední doby můţeme zmínit firmu Unilever a její facebookový 

profil Pečení je radost
66

, který je zaměřený na tuk Hera. Zastupující digitální agentura, 

která měla na starosti správu tohoto profilu a propagaci výrobku, na jaře 2014 

opakovaně pouţívala recepty a fotografie z několika food blogů. Konkrétně šlo o blogy 

                                                 
64

 http://www.godecookery.com/twotarts/twotarts.html - jedná se přímo o dotčený příspěvek 
65

 Celý dopis je k dispozici zde: http://techland.time.com/2010/11/04/is-the-internet-public-domain-for-

print-publications/ 
66

 https://www.facebook.com/pecenijeradost/ 
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Kitchenette
67

, Foodlover
68

, Popečeníčko
69

 a Laskominyodmaryny
70

. Recepty byly navíc 

poupraveny a místo másla obsahovaly Heru. Podobnosti s recepty si začali (v rámci 

jednoho dne od uveřejnění) všímat fanoušci stránky či dotčení blogeři. Proti těmto 

příspěvkům se okamţitě postavili blogeři, kteří ţádali o staţení receptů. Blogerkám také 

vadilo spojování s produktem, který nepouţívají a v ţádném případě by jej svým 

čtenářům nedoporučily
71

. (Patera, 2014) Veškeré recepty pocházející od blogerek byly 

z profilu staţeny a firma Unilever, po těchto problémech, zvaţovala konec spolupráce 

s agenturou.  

Food blogerka Tereza Sychrová, která stojí za blogem Foodlover se v roce 2014 

setkala také s plagiátem vlastních výrobků. Časopis Vlasta totiţ vydal ke svému 

červnovému vydání sérii plátěných tašek, které se aţ příliš nápadně podobaly těm, které 

prodává Tereza na blogu. Vydavatelství Astrosat Media se proti osočení z plagiátorství 

bránilo, s tím, ţe řádně zakoupilo licence na obrázky z fotobanky, které následně 

pouţilo na své tašky. (Zelenka, 2014a) Také food blogerku osočilo z poškození dobrého 

jména časopisu a ţádalo po ní 50 tisíc odškodné. (Zelenka, 2014b) Výsledek sporu není 

znám, jelikoţ se obě strany k ukončení nechtějí vyjadřovat. Lze však předpokládat, ţe 

se vzájemně obě strany mimosoudně dohodly.  

3.5 Budoucnost blogů 

 Uţivatelé internetu zřejmě budou nadále rádi přispívat a sdílet na internetu své 

nápady a myšlenky a pravděpodobně nepřestanou, pokud budou mít k dispozici 

technologie, které toto umoţňují. Rettberg (2014a: 169) přirovnává participativní média 

k Prométheovu ohni: „Kdyţ mazaný Prométheus ukradl tajemství ohně od Dia a předal 

jej nám, smrtelníkům, neexistoval způsob, jakým by jej bohové získali nazpět.“ 

S technologií, která je levnější a jednodušší neţ dříve, budeme nadále sdílet s ostatními 

uţivateli text nebo audiovizuální obsah a navíc ve více částech světa a mezi více lidmi. 

(Rettberg, 2014a) 

Blogování nejspíše uţ nezůstane separátní aktivitou, jako tomu bylo dříve. 

(Rettberg, 2014a) V posledních letech jsme mohli sledovat, jak se blogy rozšiřují i na 
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Ukázky zmiňovaných příspěvků i s jejich komentáři je moţné nalézt na: 
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sociální sítě. V řadě případů blogeři začali vyuţívat sociální sítě více neţ samotný blog. 

Tomuto trendu se bude přizpůsobovat psaný obsah, který bude muset být napsán tak, 

aby byl vhodný pro více platforem. (Schaefer, 2015) Přesto bude psaný obsah nadále 

důleţitým prvkem blogu. Avšak pozornost čtenářů bude ve větší míře směřovat na 

audiovizuální prvky, především na ty grafické, které budou doplňovat text a půjdou 

snadno sdílet s ostatními. (Widrick, 2016) „Zejména proto, ţe obecně, přispívání na 

Instagram je méně náročné na zdroje a čas neţ blogy, a navíc poskytuje v reálném čase 

zapojení a moţnosti měření.“ (Widrick, 2016) Hasan (2016) v souvislosti s nárůstem 

uţívání sociálních sítí tvrdí, ţe počet blogů jiţ klesá, jelikoţ sociální sítě umoţňují větší 

a bezprostřední interakci mezi uţivateli. Psaní komentářů na blozích je postupně 

nahrazováno udílením symbolů, ať uţ jde o palec nahoru na Facebooku
72

 nebo srdce na 

Instagramu. Blogování dostává tedy nové rozměry, jelikoţ jiţ není pouhým psaním 

osobního deníku na volně přístupně blogovací platformě jako je WordPress či Blogger. 

Avšak výhodu blogů stále vidí Hasan (2016) v moţnosti diskuzí a v delších příspěvcích, 

kterými bloger můţe prezentovat své osobní názory. 

 Hypotézu o propojení blogů se sociálními sítěmi potvrzují i výsledky výzkumu 

Barometr 2015, podle kterého chce necelých 17 % blogerů začít vyuţívat video a 

audiovizuální formáty, z čehoţ 3 % blogerů chce přejít na YouTube
73

. Nicméně je nutné 

dodat, ţe tyto výsledky se vztahují na blogery všech kategorii, nejen na food blogery. O 

přechodu na YouTube a vyuţívání audiovizuálních formátu většinou uvaţují blogerky 

věnující se módě a kosmetice. (Donath Business & Media, 2015) Jak uvádí módní 

blogerka Camille Charièrre: „Blogeři dříve uţívali Instagram jako pohlednutí na jejich 

online ţivot. Dnes je to obráceně, vizuální obsah na sociálních sítích jako Snapchat
74

, 

Instagram a Periscope
75

 je důleţitější.“ (Schiffer, 2016) Sociální sítě umoţňují 

uţivatelům rychlejší a jednodušší interakci mezi sebou. Tím, ţe jde pouze o vizuální 

obsah, je snadněji pochopitelný a překonává jazykové bariéry. Uţívání sociálních sítí je 

snadnější způsob pro budování vlastní online identity. Schiffer (2016) dodává, ţe být 

blogerem či blogerkou není dnes pouze o blogu, ale také o sociálních sítích, čímţ se 

rozšiřuje původní význam slova bloger.  
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 Facebook v letošním roce zavedl, kromě výše zmíněného palce, další emotikony (například veselý a 

smutný obličej), které umoţňují uţivatelům vyjádřit své nálady a emoce. (Kottová, 2016) 
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 Aplikace pro sdílení fotografií. Uţivatel vyfotí určitou situaci na mobilním zařízení, kterou si pak 

mohou uţivatelé zobrazit. Fotografie se v aplikaci zobrazuje pouze na základě své oblíbenosti u uţivatelů, 

poté jej aplikace maţe.  
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 Aplikace pro přímý přenos videí. Uţivatel zahájí ţivé vysílání, ke kterému se mohou připojit sledující 

na základě obdrţeného oznámení od aplikace, pozorovat přímý přenos, hodnotit jej a komentovat.  
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Můţeme také zaznamenat větší tlak na blogery ze strany firem. Jak přiznává 

Adam Roberts, který v roce 2004 zaloţil blog The Amateur Gourmet
76

, firmy nemají 

v dnešní době zájem o reklamu pomocí bannerů, ale nutí blogery do spoluprací ve 

formě sponzorovaného obsahu. (Roberts, 2015) To však blogerům, kteří chtějí zachovat 

svůj blog autentický, nevyhovuje. Výsledek je ten, ţe uţivit se food blogováním je čím 

dál tím těţší, pokud nechce bloger přijímat všechny spolupráce, které mohou znamenat 

pokles zájmu čtenářů. Roberts, po jedenácti letech food blogování, ukončil v roce 2015 

svou činnost, jelikoţ nebyl schopný se food blogováním nadále ţivit a zároveň si 

uchovat autentičnost blogu. (Roberts, 2015) Vidíme zde souvislost s výsledky serveru 

Technorati, podle kterého jsou bannery nejčastější reklamou na blozích. Sponzorované 

obsahy si blogeři vybírají podle vztahu k produktu, který však musí odpovídat jejich 

osobnímu přesvědčení (viz kapitola 3.3.3 Komerce na blozích). Také Hasan (2016) si 

všímá vzrůstajícího vlivu firem na současnou blogosféru. Blogeři jsou podle něj svázáni 

produkty, které jim firmy nabídnou. Přesto se stále více blogerů snaţí blogem 

vydělávat. (Hasan, 2016) Avšak, Reeves (2016) předvídá velký pokles food blogerů 

v budoucnu. Hlavním důvodem bude právě neschopnost se food blogováním uţivit, 

jelikoţ nejde o snadný způsob výdělku. Důvodem je jednak velká konkurence a určitá 

stagnace nápadů na blozích. Současné blogy, dle Reeves (2016), jsou pouhými kopiemi 

známých a vlivných blogů. Blogeři pouze „čtou knihy a návody na to, jak vylepšit svůj 

blog, ale to jen blogerské komunitě škodí, protoţe činí blogy stejnými a blogeři jsou 

komoditou.“ (Reeves, 2016) V budoucnu by se mělo ukázat, kteří blogeři jsou 

dostatečně inovativní a dokáţou vystoupit z davu a tím si získat oblibu u čtenářů a 

zároveň u firem.  

Rettberg předvídá (2014a), ţe slovo blogování se za dvacet let nejspíše nebude 

uţ pouţívat, ale určitá forma osobního publikování ve formě krátkých příspěvků 

s odkazy zůstane. Při současném růstu blogů lze předpokládat, ţe nové blogy budou mít 

menší šanci uspět. (Schaefer, 2015) Hasan (2016) blogy vidí jako důleţité médium po 

dalších 5 – 7 let s tím, ţe „ ... rozvoj nových technologií vztahující se k hlasu, jazyku, 

lokalizaci, vyhledávání a designu bude velkou mírou ovlivňovat jejich směr.“ (Hasan, 

2016) Na druhou stranu, také zmiňuje moţnost „bezprostřední smrti“ (Hasan, 2016) 

blogů, pokud by volně přístupně blogovací platformy ukončily svou existenci či 

provozování blogu zpoplatnily.  
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4. Metodologie 

V této části práce představím vlastní výzkum, který zkoumal českou food 

blogosféru. Představím zde účel výzkumu, jeho cíl, výzkumné otázky a vzorek. Pro sběr 

dat byla pouţita metoda polostrukturovaných rozhovorů. Odpovědi blogerek 

vyhodnotím na základě jednotlivých výzkumných otázek. Popíšu také strukturu 

rozhovorů. Závěr kapitoly tvoří shrnutí výsledků. 

4.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem výzkumu bylo zmapovat vývoj české food blogosféry. Zaměřila jsem se 

na samotné autory blogů a na jejich důvody pro vznik blogu, motivaci pro psaní, co jim 

blogování přináší a naopak, jaká jsou negativa psaní. Také mě zajímal jejich pohled na 

českou food blogosféru a nově vznikající food blogy. Obsahem výzkumu bylo zjistit 

odpovědi na čtyři níţe uvedené výzkumné otázky:  

 

 Z jakého důvodu české food blogy vznikají?  

 Jak je organizována práce na food blogu? 

 Jaké výhody a nevýhody food blogování přináší? 

 Jak se budou české food blogy pravděpodobně vyvíjet?  

 

4.2 Výběr metody a vzorku 

Výzkum jsem se rozhodla provádět pomocí kvalitativní výzkumné metody. Na 

začátku výzkumu jsem zvolila téma a určila základní výzkumné otázky. Otázky lze 

následně upravovat a doplňovat v průběhu výzkumu. (Hendl, 2005) Kvalitativní 

výzkum je díky své pruţnosti vhodný pro mou práci. V průběhu výzkumu vznikají 

hypotézy i nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat při 

sběru dat i jejich analýze. Výzkumník v kvalitativním výzkumu sbírá data a současně 

provádí jejich analýzu a přezkoumává své domněnky a závěry. Hlavním cílem je 

pochopení zkoumaného problému. Získaná data se poté induktivně analyzují a 

interpretují. (Hendl, 2005) 

Pouţila jsem metodu polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. Technika 

polostrukturovaného rozhovoru mi umoţňuje určitou volnost při rozhovoru, moţnost se 

doptávat na otázky, které by mohly být pro výzkum vhodné. Při účelovém výběru vzorku 

jsem se opírala o stránky doporučující ty nejlepší, respektive nejoblíbenější, blogy a 
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také o výsledky dvou soutěţí Blogerka roku a Food blog roku (viz kapitola 3.1.2 České 

food blogy). U těchto blogů lze předpokládat, ţe nejsou nově zaloţené a samotné 

autorky blogů tak mohou poskytnout vlastní pohled na českou food blogosféru, kterou 

jiţ velmi dobře znají. Původně jsem plánovala provést rozhovory se sedmi food blogery či 

blogerkami a oslovila patnáct blogerek. Z některých blogů nepřišla ţádná odpověď, 

s některými blogerkami jsme se sice vzájemně na rozhovoru domluvily, avšak na nabídku 

konkrétního data setkání uţ neodpověděly. Celkem jsem se na osobním setkání dohodla se 

šesti blogerkami.  

4.3 Metoda sběru dat 

4.3.1 Polostrukturovaný rozhovor 

Pro výzkum jsem pouţila polostrukturovaný rozhovor, který patří mezi 

kvalitativní verbální dotazování. Tímto způsobem nelze zjistit objektivní realitu, ale 

naopak její vidění a chápání informátorem. Výzkumník má předem připravené 

tematické okruhy a širší otázky, na které se během rozhovoru ptá. Pořadí a formulace 

otázek je moţné měnit na základě odpovědí informátora. Tazatel má moţnost 

improvizace na základě konkrétní situace. Tento typ rozhovoru umoţňuje 

výzkumníkovi i informátorovi ujasňovat si otázky, odpovědi a jejich významy, čímţ se 

zmenšuje riziko neporozumění, z čehoţ vyplývá vysoká validita takového výzkumu 

z hlediska autenticity výpovědí. Jedná se v podstatě o rozhovor pomocí návodu, kde 

návod představuje seznam otázek, které je nutné během rozhovoru probrat. Návod má 

zajistit, ţe se dostane na všechna důleţitá témata a zároveň zde zůstává moţnost 

přizpůsobit formulaci a řazení otázek podle situace. (Hendl, 2005)  

4.4 Procedura sběru a analýzy dat 

Před samotným sběrem datem předcházela důkladná příprava otázek pro 

respondentky. Metoda, kterou jsem pro získání dat pouţila, byly polostrukturované 

rozhovory, které jsem nahrávala na diktafon. Tato metoda rozhovorů odpovídala 

poloţeným výzkumným otázkám a stanovenému účelu výzkumu.  

Rozhovory probíhaly osobně
77

, s kaţdou blogerkou samostatně a trvaly 

v průměru 45 minut. Na doplňující podotázky jsem se ptala pouze v případě, ţe na 

nadřazenou otázku blogerka neodpověděla či od ní ve své odpovědi odběhla. Rozhovory 
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byly sestaveny tak, aby se tazatel i bloger zabývali odpovídajícími otázkami ze svého 

úhlu pohledu. U otázek na zvýšení či sníţení čtenosti a návštěvnosti jsem brala v potaz 

pouze časovou korelaci. 

4.4.1 Transkripce 

Po dokončení rozhovorů s respondentkami byla provedena doslovná transkripce, 

tedy převod mluveného projevu z diktafonu do písemné podoby za účelem podrobného 

vyhodnocení. V přílohách této práce předkládám veškeré rozhovory, kde jsem 

zachovala mluvenou formu projevu
78

. Pokud respondentky poskytly informace, které 

jsem povaţovala nad rámec výzkumu, ale měly význam pro pochopení problematiky, 

byly ponechány. Důleţitá místa v rozhovorech jsem, za účelem jednoduššího 

zpracování výzkumu, následně označovala a okódovala se snahou najít opakující se 

pojmy a relevantní témata pro tento výzkum.  

4.4.2 Interpretace 

Po transkripci rozhovorů a následného okódování, jsem materiál analyzovala a 

vyhodnotila s co největší snahou vyvarovat se vlivu subjektivních faktorů. Organizace 

dat a jejich analýza probíhala jiţ při sběru dat formou rozhovorů.  

4.4.3 Zakotvená teorie 

Pro analýzu byla, vzhledem k povaze realizovaných rozhovorů, pouţita 

kvalitativní metoda zakotvené teorie. S touto metodou přišli američtí sociologové 

Barney Glaser a Anselm Strauss (1967) a následně ji modifikovali Strauss a Corbin 

(1990). Má za cíl vytvářet teorii, dát výzkumnému procesu systematičnost, vytvořit 

hustou síť poznatků a pomoci analytikovi v překonání předsudků a předpokladů. 

(Hendl, 2005) Metoda zakotvené teorie umoţňuje nezačínat teorií, ale naopak zahájit 

výzkum zkoumanou oblastí a nechat, co z této oblasti vyplyne. (Strauss, Corbin, 1999) 

Jde především o exploraci a rozvíjení nových teorií. (Hendl, 2005)  

Pro rozkrývání dat v rámci zakotvené teorie existují tři druhy kódování: 

otevřené, axiální a selektivní. Postupovala jsem tedy induktivně (od konkrétních případů 

k obecnému závěru) a za pomoci otevřeného kódování jsem se snaţila rozklíčovat a 

interpretovat získaná data při prvním čtení přepisů rozhovorů. Všímala jsem si 

nejdůleţitějších a opakujících se témat. Dochází tak ke konceptualizaci a kategorizaci 
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údajů. Kategorie, které jsou na vyšší a abstraktnější úrovni, odvozujeme z konceptů na 

základě komparace podobností a odlišností zkoumaných jevů. Ve fázi axiálního 

kódování se nalézají vztahy a interakce mezi jednotlivými kategoriemi. Kaţdá kategorie 

je rozvíjena ve smyslu jejích příčinných podmínek, kontextu nebo interakce. Selektivní 

kódování poté slouţí k určení hlavního tématu projektu, který se stane ústředním bodem 

vznikající teorie. Do něj se poté integrují ostatní témata a kategorie, aţ se dojde k bodu 

teoretické saturace, kdy další data nepřináší nové poznatky. (Hendl, 2005) Výsledkem je 

návrh nové teorie na základě toho, co vyplynulo v rámci realizovaných rozhovorů jako 

významné a odpovídající zkoumané oblasti. (Strauss, Corbin, 1999) Stejně jako u jiných 

postupů vyhodnocování kvalitních dat i u zakotvené teorie je nejprve nutné provést 

důkladný rozbor sebraného materiálu. Pro lepší orientaci ve vztazích mezi tématy a 

kategoriemi jsem pouţívala integrativní diagramy, ze kterých budu vycházet při 

následné interpretaci zkoumaných jevů a interakcí mezi nimi.  

4.5 Etika výzkumu 

V průběhu výzkumu nevyvstaly ţádné otázky, které by se dotýkaly obecného 

morálního cítění. Data jsem sbírala během polostrukturovaných rozhovorů. Během 

výzkumu jsem postupovala v souladu s pravidly kvalitativního výzkumu. Před začátkem 

kaţdého rozhovoru bylo nutné prolomit vzájemné bariéry představením se obou stran a 

neformálním rozhovorem. Respondentky byly seznámeny s účelem a průběhem 

výzkumu, se čímţ všechny souhlasily a zároveň podepsaly předloţený informovaný 

souhlas
79

. Svým podpisem stvrdily, ţe se získanými daty můţe být nakládáno pouze pro 

účel této diplomové práce. Zároveň, jsem se u všech respondentek ujistila, ţe souhlasí 

s nahráváním rozhovoru na diktafon a zveřejněním jména. Respondentky byly také 

informovány, ţe mohou odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku či ukončit účast na 

výzkumu. K tomuto však ani při jednom rozhovoru nedošlo.  

4.6 Limity výzkumu 

Polostrukturované rozhovory zajišťují vyšší validitu, avšak niţší reliabilitu, 

jelikoţ není moţné výpovědi zobecnit. Účelový výběr nejúspěšnějších food blogerek na 

základě soutěţí Blogerka roku a Food blog roku a jejich celkový počet můţeme 
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povaţovat za omezení tohoto výzkumu. Druhým faktem je samotný zájem food 

blogerek o rozhovor pro tento výzkum.  
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5. Analýza rozhovorů s blogerkami 

V této části práce shrnuji svá zjištění z realizovaných rozhovorů, jejichţ data 

jsem souběţně analyzovala a interpretovala. Při tomto rozboru jsem vycházela z přepisu 

šesti rozhovorů, jehoţ jazykovou podobu jsem nezměnila. Z nasbíraných a 

zanalyzovaných dat se pokusím zodpovědět stanovené výzkumné otázky a přispět tak k 

objasnění fenoménu českých food blogů a jejich vývoje. Prostřednictvím analýzy 

rozhovorů s blogerkami uvedenými níţe se snaţím najít odpověď na to, jak dotazované 

autorky blogování vnímají a jakým způsobem jednotlivé články na blozích tvoří. Chtěla 

jsem také zjistit motivaci blogerek k psaní blogu a pravděpodobný vývoj food blogů do 

budoucna. 

5.1 Představení blogů 

V této části představím food blogy zúčastnící se výzkumu a jejich autorky. Také 

stručně popíši jednotlivé vybrané blogy. 

 

 Výpečky 

Autorka: Tereza Beránková 

Web: www.vypecky.com 

Rok vzniku: 2010 

Blog Výpečky patří k nejstarším food blogům u nás. Autorka se zaměřuje 

především na jednoduché recepty, kvalitní fotografie a celkový design stránek. Autorka 

se ţiví jako food stylistka. Blog získal v roce 2013 9. místo v Blogerce roku v kategorii 

Food.  

 

 Z ghetta blog 

Autorka: Veronika Pořízková 

Web: www.zghettablog.cz 

Rok vzniku: 2012 

Blog je zaměřen na pečení a dezerty. Autorka také zmiňuje své cestovatelské 

záţitky a osobní události. Z ghetta blog získal 7. místo v kategorii Food v soutěţi 

Blogerka roku 2013. Autorka momentálně pracuje jako školní psycholoţka a food 

redaktorka časopisu Instinkt.  

 

 Foodlover 
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Autorka: Tereza Sychrová 

Web: www.foodlover.cz 

Rok vzniku: 2012 

Autorka, ţivící se jako právnička, klade na svém blogu důraz na vkusné a 

kvalitní fotografie, které doplňují recepty. Patrný je také velký důraz na celkový design 

blogu. Food styling na blogu byl také oceněn 3. místem ve stejnojmenné kategorii 

v soutěţi Food blog roku 2014. Autorka k blogu také navrhuje a prodává vlastní plátěné 

tašky.  

 

 Cooking with Šůša 

Autorka: Michaela Šupáková 

Web: cookingwithsusa.blogspot.cz 

Rok vzniku: 2014 

Autorka prezentuje na svém blogu recepty zaměřující se na zdravý ţivotní styl a 

kvalitní potraviny. Součástí blogu jsou také kvalitní fotografie a food styling. Z úspěchů 

můţeme zmínit celkové 3. místo v soutěţi Food blog roku 2014. Autorčina hlavní práce 

je mimo oblast gastronomie.  

 

 Ing of baking 

Autorka: Jitka Zapletalová 

Web: ingofbaking.cz 

Rok vzniku: 2015 

Ing of baking je nejnovějším blogem z celého seznamu zkoumaných blogů. 

Autorka preferuje především pečení a dezerty, avšak můţeme se setkat i s příspěvky 

z autorčiných cest. Autorčina práce je zde také mimo oblast gastronomie. K blogu patří 

e-shop, ve kterém blogerka nabízí ručně vyráběné pomůcky do kuchyně.  

 

 Pěkně vypečený blog 

Autorka: Lucie Arichteva 

Web: www.peknevypecenyblog.cz 

Rok vzniku: 2014 

Pěkně vypečený blog je mediálně známým blogem v české food blogosféře. 

Autorka, momentálně na mateřské dovolené, se primárně zaměřuje na pečení a dezerty. 

Můţeme však na blogu najít i jiné recepty či příspěvky z navázaných spoluprací. 
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Celkový design, kvalita fotografií i food styling jsou na velmi vysoké úrovni. Autorka 

získala za svůj blog řadu cen. Můţeme zmínit 8. místo v Blogerce roku 2015 v kategorii 

Food či 6. místo v soutěţi Food blogu roku 2014.  

 

5.2 Analýza rozhovorů 

5.2.1 Z jakého důvodu české food blogy vznikají? 

Motivace k zaloţení blogu 

Sjednocující motivací pro zaloţení blogu byl především koníček a zájem o 

sdílení receptů s rodinou a blízkým okolím. Kromě jedné blogerky, zbytek respondentek 

provozuje svůj blog jiţ řadu let. Mají tedy s blogováním bohatou zkušenost. Počet 

čtenářů těmto dlouho blogujícím respondentkám narostl velmi rychle, jak přiznává 

Veronika: „Jelikoţ jsem byla jedna z prvních, kdo začal blogovat
80

, tak mi rychle 

narostl počet sledujících, ani nevím jak.“ Za tuto skutečnost můţe pravděpodobně stav 

české food blogosféry před několika lety. Blogů v té době nebylo tolik, proto bylo 

snadnější jednotlivé blogery sledovat, jelikoţ se zájem čtenářů soustřeďoval na 

existující blogy, kterých nebylo tolik jako dnes.  

Motivací pro zaloţení blogu také můţe být moţnost sebeuplatnění, jak to jiţ 

zmiňuje Guadagno (2007). Podle ní jsou blogy moţností, kde se mohou uplatnit 

kreativní jedinci, kteří chtějí zkoušet nové věci. Tereza S. tento přístup k blogům 

dokazuje: „To jsem byla v době, kdy jsem chodila do školy, do práce a potřebovala jsem 

ještě něco vyloţeně jinýho, něco tvůrčího. Takţe jsem se chtěla nějak realizovat mimo 

školu a práci.“ Blog se zdá být dostačujícím prostorem v online prostředí, kde lidé 

mohou prezentovat svou osobnost a své dovednosti.  

Změna motivace v průběhu psaní blogu 

Blogerky často zmiňovaly, ţe s rostoucím počtem fanoušků a celkovou vyšší 

čteností, se jednak cítí vůči svým čtenářům zavázány, ale také jsou pro ně motivací, 

proč v blogování pokračovat. Tuto motivaci shrnuje Lucie: „Motivací mi jsou hlavně 

čtenáři, těší mě, kdyţ se jim můj blog můţe stát inspirací a rádi na něj chodí. Kladná 

odezva mi ukazuje, ţe to stále smysl má.“ Důleţitou motivací tedy můţe být 

spokojenost čtenářů a jejich podpora, která blogerky nutí na blog přispívat. Tou hlavní 
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motivací, dle analýzy rozhovorů, však musí blog autorky bavit, coţ potvrzuje i 

Veronika: „Pro mě je blog koníček a kdyby nebyl, tak uţ ho nepíšu.“ Avšak problém, se 

kterým jsem se u dotazovaných blogerek setkala, byla časová náročnost blogování. 

Některé blogerky samy přiznaly, ţe zpočátku měly na blog více času, protoţe studovaly 

či byly na mateřské dovolené, ale nyní, o pár později, mají práci a na blog uţ nezbývá 

tolik času. Na otázku, zda se jim změnila motivací v průběhu psaní, převáţně 

odpovídaly, ţe ne, ale uţ na blog nemají tolik času. Za hlavní motivaci pro psaní food 

blogu můţeme tedy povaţovat nadšení a radost z vaření nebo pečení. Pozitivní zpětná 

vazba fanoušků blogerky utvrzuje v dobře odvedené práci.  

Reakce okolí na psaní blogu 

Bloger se můţe rozhodnout, jaké osobní informace bude na blog přidávat. 

Zároveň můţe vystupovat pod pseudonymem, neukazovat svou tvář či záměrně skrýt 

některé své vlastnosti. Dotazované respondentky však všechny na blogu vystupují za 

sebe a nepotlačují vědomě svou identitu. Často se můţeme u nich setkat s informacemi 

ze soukromí a jejich fotografiemi. Veronika: „Dokonce občas mě začali poznávat lidi 

na ulici a dokonce i v Praze (pozn. Veronika ţije v Brně).“ Jitka: „Mně přijde, ţe to je o 

takové té transparentnosti a tom sdílení vlastních názorů (...) Hlavně jde o promítnutí té 

osoby na blogu.“  

Proto jsme se snaţili zjistit, jak reaguje jejich rodina a blízcí na jejich psaní. 

Nejdřív byla poloţena otázka, jak reagovalo okolí zpočátku jejich činnosti, kdy 

respondentky teprve začínaly psát či napsaly prvních pár příspěvků. Druhá otázka v této 

souvislosti byla, jak okolí respondentek reaguje na blog dnes, ve většině případů, po 

několika letech.  

Zpočátku se respondentky nejčastěji setkávaly buď s pozitivním přístupem 

rodiny k blogu či jejich překvapením a údivem. Veronika: „Naši věděli o obou blozích a 

brali to jako můj zvláštní koníček. Ale nijak mi do toho nemluvili, ani nekritizovali.“ 

Tereza S.: „Já mám strašně výbornou rodinu, ţe oni ve všech nápadech mě 

podporujou.“ Michaela: „Nejdřív to brali jako legraci a mysleli si, ţe mě to za chvilku 

přestane bavit.“  

Ţádná z nich se nesetkala s kritikou či jakýmkoliv negativním komentářem. 

Respondentky také uvedly, ţe členové rodiny ocenili nápad blogu, jelikoţ si mohli 

některé recepty sami vyzkoušet doma. Jitka: „Mamka byla trošku překvapená, ale byla 

mile překvapená, protoţe hrozně ráda peče. Lucie: „Nejbliţší okolí reagovalo velmi 
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kladně. Ocenili nápad ohledně zaloţení webu, na kterém si mohli kdykoli najít svůj 

oblíbený recept.“ Sdílení receptů a inspirování okolí můţeme popsat jako spolupracující 

kreativitu, kterou jiţ definovali Choi a Blevis (2011) jako jednu z charakteristik food 

blogů. Food blogy umoţňují sdílet kuchařské techniky a recepty mezi blogery a čtenáři, 

kteří se snaţí svou kreativitou a improvizací dosáhnout stejného výsledku, respektive 

receptu, který na food blogu četli.  

Dotazované respondentky souhlasně uvedly, ţe jejich blízcí dnes mají velmi 

pozitivní vztah k jejich blogům a často podle něj pečou. Veronika: „Příspěvky čtou 

rodiče, ne nějak pravidelně, spíše občas. Mamka občas podle toho peče.“ Blízké okolí a 

rodina také respondentkám na blogu pomáhá či je podporují v blogerských anketách. 

Tereza S.: „Rodina to má ráda a všichni to čtou a pomáhaj mi nebo se snaţí mi 

pomáhat, kdyţ to jde.“ Lucie: „Dodnes se ve svém blízkém okolí setkávám jen s chválou 

a podporou. Blog se jim líbí, obdivují fotografie a stále mi dávají najevo, ţe zaloţit ho, 

byl dobrý nápad.“ Negativní postoj rodiny k blogu neuvedla ţádná z respondentek. 

Důvodem můţe být ten, ţe si respondentky hlídají, jaké informace na blog přidají.   

Sebehodnocení blogerek 

Respondentky se při dotazování měly samy zhodnotit a uvést, zda je jejich 

blogovací činnost úspěšná či nikoliv. Úspěch nebyl nijak definován, jelikoţ jsme se 

snaţili zjistit, co si pod tímto pojmem samy respondentky představují, zda jde o počet 

čtenářů, uskutečněné spolupráce či vítězství ve výročních blogerských anketách. Tudíţ 

se některé respondentky zamýšlely nad samotným pojmem. Tereza S.: „Otázka, čím se 

měří ten úspěch – jestli nějakým počtem followerů nebo spoluprácema. Subjektivně 

z toho mám dobrej pocit, ţe to lidi čtou, mají to rádi.“ Veronika: „Já bych úplně 

nebrala blogování jako nějakou důleţitou věc, dělám to proto, ţe mě to baví a nechci 

měřit nějak úspěch v počtu ocenění nebo spoluprací. Ani nechápu holky, které to tak 

mají.“ Respondentky tedy nechtěly měřit svůj úspěch jakýmkoliv počtem, ať uţ počtem 

sledujících čtenářů nebo mnoţstvím ocenění nebo spoluprací. Zároveň přiznaly, ţe 

největší úspěch je pro ně ten, ţe mohou inspirovat čtenáře, kteří podle jejich receptů 

vaří. Michaela: „Myslím si, ţe úspěšná jsem. Lidem se mé recepty líbí, vaří podle nich a 

to je pro mě úspěch.“ Lucie: „Sama u sebe a svého blogu vidím úspěch v tom, ţe mi stále 

přibývají fanoušci a čtenáři, kteří blog navštěvují pravidelně, připravují dezerty, dělí se 

se mnou o své záţitky a fotografie z vlastního pečení. To je pro blogera jeden z velkých 

úspěchů, získat si své čtenáře a udrţet si je. Coţ se mi zatím daří.“ Čtenáři jsou velmi 
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důleţitou součástí blogů, jelikoţ svou zpětnou vazbou motivují blogery k činnosti, ale 

zároveň jsou největším úspěchem, kterého si blogeři váţí.  

5.2.2 Jakým způsobem je organizována práce na food blogu? 

Celková doba strávená blogováním 

Většina příspěvků, která se na blozích respondentek vyskytuje, jsou recepty 

doplněné o fotografie. Snaţila jsem se nalézt odpověď na otázku, kolik času jim celkově 

práce kolem blogu zabere. Všechny respondentky se neţiví jen blogem, jejich hlavní 

příjem vychází z činnosti mimo něj.   

Tereza S.: „Ani nevím, jestli to chci počítat. ... Kdybych to měla nějak 

zprůměrovat, tak si myslím, ţe třeba 15 týdně.“ Jitka: „Já bych řekla celkově tak dvacet 

hodin týdně. Záleţí na týdnu, v některém peču dvakrát, někdy jednou, někdy nestihnu 

nic, takţe jak to vychází.“ Respondentky, které na blog pravidelně přispívají, uváděly 

časovou náročnost blogu kolem 10 – 20 hodin týdně, coţ by odpovídalo částečnému 

pracovnímu úvazku. Respondentky, které v současné době neblogují tak často, uváděly, 

ţe se zaměřují především na sociální sítě spíše neţ na blog. Veronika: „Dřív daleko víc, 

to jsem tomu dávala tak minimálně hodinu denně. Teď uţ na to nemám tolik čas a tak to 

bude okolo té hodiny týdně, kdy procházím komentáře, dávám něco na instagram a 

odpovídám na emaily.“ Zde můţeme nalézt oblíbenost fenoménu food porna, přestoţe 

tento termín nebyl v ţádném rozhovoru zmíněn. Respondentky na svých sociálních 

sítích prezentují své kvalitní fotografie, které mají, podle Ibrahim (2015) vyvolat touhu 

uţivatelů ke zprostředkované konzumaci.  

Z analyzovaných odpovědí jsme také mohli vypozorovat, ţe blog dnes není 

pouze o něm samotném, ale k jeho práci patří správa sociálních sítí, vyřizování emailů, 

obchodní schůzky a další aktivity. Lucie: „Peču jednou aţ dvakrát za týden, coţ vţdy 

zabere pár hodin. Kdyţ peču, hned i fotím a večer, aţ děti spí, píšu příspěvky. V průběhu 

dne odpovídám na dotazy nebo reaguji na komentáře na stránkách i sociálních sítích, 

které je potřeba také spravovat.“ Tím se nám potvrzuje myšlenka Rettberg (2014a), 

která chápe blog a sociální sítě jako jeden celek. 

Na ostatní volnočasové aktivity a záliby uţ respondentkám příliš času nezbývá. 

Blogování je pro většinu respondentek tou hlavní zálibou, tudíţ vynaloţeného času 

nelitují, i přesto, ţe některé aktivity musely kvůli blogu odsunout. Jak přiznávají, jde o 

určitý kompromis mezi jednotlivými aktivitami. Důleţité je také plánování času, který 

mohou nad blogem a ostatními zálibami strávit. Lucie: „Zezačátku fungování blogu, 
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jsem veškeré záliby odsunula stranou. A jelikoţ mám ráda vše načasováno, tak i v 

případě blogu si plánuji, co kdy budu dělat a kolik na to budu mít času.“ Tereza S.: 

„Jde o ten kompromis, který pořád hledám, co můţe fungovat a co ne. Nemám na to 

nějaký model. Dá se to stíhat určitě.“  

Přesto, plánováním a vytvářením kompromisů není jednoduché udrţet časovou 

náročnost food blogů. Respondentky uvedly, ţe pokud trpí nedostatkem času, blog je 

jedna z aktivit, která musí ustoupit do pozadí. Veronika: „Zbývalo mě furt času dost. 

Kdyby nezbývalo, tak bych prostě blogovala míň.“ Tereza S.: „A ten blog prostě 

jednoho dne, kdyţ na něj nemám čas...u mě to tak je, ţe obecně, kdyţ nemám čas, tak ten 

blog je na prvním místě ten, kdo to odnese.“ Zde můţeme nalézt odlišnosti mezi 

respondentkami, které blogují jiţ několik let a respondentkami, které blogují dva roky a 

méně. Pro druhou skupinu respondentek má blog větší prioritu. Jitka: „Tak tohle jsou 

mé hlavní a největší záliby a teď nemám moc času nebo odsunuju sport, protoţe dřív 

jsem hodně sportovala a teď jsem hrozně dlouho nic nedělala, coţ chci napravit právě. 

Takţe na to ostatní, třeba nějaký film si pustíme s přítelem. Mně vyhovuje být doma, 

vařit a péct a občas si někam vyrazit do restaurace nebo na kafe.“ Michaela: „Blog je v 

podstatě moje největší záliba. K tomu ještě chodím kaţdý den do práce, takţe mám volné 

jen víkendy.“ Z toho můţeme vyvodit, ţe po letech blogování mají respondentky 

tendenci mít menší motivaci, jelikoţ jim blog mohl jiţ uspokojit jejich vnější motivaci, 

kterou Nardi et al. (2004a) rozumí jako dlouhodobou tvorbu komunity čtenářů kolem 

blogu. Tereza: „Postupně to tak vyčpí, ale mám jinou práci, takţe se blogu nemůţu zas 

tak věnovat.“ Veronika: „Kvůli práci a několika dalším povinnostem uţ nepíšu tolik.“ 

Respondentkám se během let jejich blogování změnil osobní ţivot (skončila jim 

mateřská dovolená nebo dostudovaly) a vyskytly se jim nové povinnosti, které mají 

před blogem přednost. Přesto však blogování nezanechaly a stále jej chtějí psát. 

S respondentkami, které uţ nepíší tolik, se přesto můţeme setkat v gastronomické 

oblasti (Tereza B. pracuje jako kulinární stylistka pro kuchařky či gastronomické 

pořady, Veronika je mimo jiné nadále členkou brněnské komunity foodies).  

Hledání inspirace 

Hlavních zdrojů inspirace můţe být několik. Respondentky často uváděly vliv 

internetu a rodinu jakoţto hlavní zdroje, ze kterých čerpají nápady. Tereza B.: „Hodně 

na internetu nebo na cizích blozích, v zahraničí a tak různě, třeba ţe někdo něco uvařil 

na návštěvě. Všude moţně. Lucie: „Velkou inspiraci hledám ve starých sešitech s 
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recepty mé prababičky. Díky rodině mého muţe, která pochází z Bulharska, jsem se 

mohla naučit spoustu tradičních bulharských jídel, takţe mimo jiné čerpám i z těchto 

receptů, které mívají u čtenářů velký úspěch.“ Zdrojem mohou být také sociální sítě, 

které jsou primárně určeny pro sdílení vizuálního obsahu. Jitka: „Jitka: „Hodně se 

inspiruju zahraničníma blogama, takţe většinou tam jsou nápady nebo třeba na 

Pinterestu nebo mám nějaký recept od mamky nebo někoho známého, ale nejvíc asi ty 

zahraniční blogy.“ Zahraniční blogy byly uváděny nejčastěji. Zde hovoříme o masové 

inovaci, kterou popisuje Leadbeater (2009) jako proces postupného rozostřování rozdílů 

mezi blogery a uţivateli. Čeští food blogeři sledují zahraniční food blogy a tím se 

stávají čtenáři, kteří poté sdílejí vlastní interpretaci receptu, čímţ činí z blogosféry 

dynamické a kolektivní prostředí.  

Některé respondentky uvedly jako zdroj inspirace kaţdodenní ţivot. Tereza B.: 

„Ale některé recepty si vymyslím nebo pozměním.“Veronika: „Celkově ten blog odráţí 

to, co se zrovna děje v mém ţivotě. ... Takţe pokaţdé, kdyţ mě něco zaujme nebo mám 

nějaký nápad, tak to napíšu, ale nijak si to dopředu neplánuju a záměrně kvůli blogu 

recepty nehledám. Tereza S.: „Dneska ta inspirace je všude. Uţ od nějakých surovin, 

sezónních trhů. Všechno na mě působí.“ Pokud dovedou respondentky zpracovat do 

svých receptů vliv kaţdodenních věcí, můţeme zde sledovat určitou kuchařskou 

dovednost a znalost kuchařských postupů, čímţ food blogeři bojují proti kritice 

profesionálů z oblasti gastronomie, podle kterých autoři food blogů neznají základní 

kuchařské postupy ani pravidla.  

Tvorba příspěvků 

Kdyţ se přesuneme od prvotní inspirace, dále mě zajímalo, jak probíhá tvorba 

samostatného příspěvku. Dotazované respondentky na svých blozích převáţně přidávají 

příspěvky s daným receptem, který je blogerkou zpracován, popsán a doplněn 

fotografiemi. Přes prvotní inspiraci a nákupu surovin, přes proces samotného pečení a 

vaření se přesuneme k činnostem, které následují poté.  

Důleţitou součástí dnešních food blogů jsou kvalitní fotografie. Jednak je 

samotné jídlo foceno profesionálními fotoaparáty, ale jde také o obsah, který fotografie 

zachycuje. Respondentky si dávají záleţet na samotném food stylingu, ale také na prop 

stylingu (rekvizity a kulisy, které jsou na fotografii). Jitka: „Další den ráno nebo 

odpoledne to připravím na to focení s různým nádobím, vintage věci, různý utěrky a tak. 

Nachystám si tedy ten prostor a nafotím to.“ Tereza S.: „Já to musím uvařit, musím to 
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nastylovat, musím si k tomu sehnat ten dekor, ty věci co dáte okolo, buď to máte doma – 

já mám uţ poměrně velkou sbírku nebo se to dá půjčovat. Nějaký obchody Vám to rádi 

půjčí nebo dají.“ Zajímavou poznámkou, která z analýzy rozhovorů vyplynula, byl fakt, 

ţe jídlo musí zůstat netknuté, dokud jej respondentky nenafotí. Jitka: „Kdyţ se to 

povede, tak to nikdo nesmí sníst a musí se počkat do druhýho dne, protoţe teďka jak 

byla brzo tma, tak to nejde nafotit.“ Tereza S.: „No kdyţ to uvaříte, tak to máte studený, 

neţ to nafotíte.“  

Po nafocení přichází na řadu úprava a výběr fotografií, které jsou dostatečně 

kvalitní a které respondentky pouţijí na blog a na sociální sítě. Fotografie pak mohou 

jejich čtenáři a sledovatelé sdílet. Respondentky sepíší poté recept. Text u příspěvků je 

u food blogů důleţitou částí, takţe jsme se u respondentek nesetkali s tím, ţe by text 

úplně vynechaly. Avšak, samotná tvorba textu je dle některých respondentek náročná 

část. Tereza B.: „Pro mě je nejhorší psát ty recepty. Protoţe vţdycky vařím a úplně 

nejsem dobrá na „5 lţic něčeho“, ale musím se k tomu receptu vrátit a pak to 

propracovat, aby se to z toho dalo uvařit.“ Z analyzovaných rozhovorů jsem také mohla 

zjistit, ţe se blogerky snaţí texty psát srozumitelně i pro začínající kuchaře, kteří jsou 

početnou skupinou čtenářů. Veronika: „Já se snaţím docela podrobně to psát, aby to 

bylo pro lidi, co fakt třeba nepečou a nejsou na to zvyklí. Takţe se tam snaţím 

rozepisovat takový, pro hodně lidí, banality.“ Tereza S.: „Hlavně je potřeba si u těch 

receptů uvědomit, ţe na to blog chodí začátečníci, ţe pro vás je to uţ jasňačka, jak se co 

dělá, ale jde tam spoustu mladých lidí, kteří začínají vařit a oni fakt potřebujou takový 

recept, který bude jasnej, přesnej, ale zase nemůţe mít dvě strany, protoţe to potom 

kaţdýho odradí. (...) Ale zabere to spoustu času.“  

Po všech těchto činnostech respondentky publikují příspěvek. Ten také sdílejí na 

sociálních sítích, které pouţívají. Veronika: „Pak to hodím na Facebook sdílet a na 

Instagram fotku.“  

Na otázku, jaká činnost zabere před vydáním jednoho příspěvku nejvíce času, se 

respondentky shodly na samotné přípravě a pečení nebo vaření jídla a fotografiích, ať 

jde o samotné focení nebo jejich postprodukce. Tereza B.: „Já se docela zabývám i tím 

focením, to zabere nejvíc času společně s vařením.“ Michaela: „Asi úprava a vybírání 

vhodných fotek.“ Co se týče textu, mohli jsme narazit na dva odlišné přístupy. 

Veronika: „To samotné sepsání těch receptových článků je chvilka, to jako mám třeba 

do půl hoďky, protoţe tam není tolik toho textu ani tolik stylistických věci, které musím 

řešit.“ Tereza S.: „Jinak docela, aţ se to nezdá, tak to focení je samozřejmě dlouhý s tou 
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přípravou. A potom i ten článek, kdyţ to chcete mít bez chyb.“ Text i přesto, ţe je 

nedílnou součástí food blogů, není na něj zaměřena hlavní pozornost respondentek.  

Důraz na vizuální obsah  

Všechny blogerky si uvědomují důleţitost fotografií, které na blogu prezentují. 

Vizuální obsah blogu a jeho tvorba patří k časově nejnáročnějším činnostem na blogu. 

Takto Michaela odpověděla na otázku, co trvá na tvorbě příspěvku nejdéle: „Asi úprava 

a vybírání vhodných fotek.“ Kromě toho se také vyţaduje znalost techniky 

fotografování a dobrý fotoaparát, čehoţ si je vědoma respondentka s blogem zaloţeným 

loni. Jitka: „Nemám zatím ţádný dobrý foťák, na to si momentálně šetřím a fotím 

normálně mobilem.“ Vizuální obsah blogu a jeho vývoj je téměř pro všechny 

respondentky důleţitý a dávají si na něm záleţet.  

Ve fotografiích a jejich kvalitě také vidí největší změny, které se na jejich 

blozích odehrály v průběhu let. Respondentky často zmiňovaly touhu odstranit staré a 

nekvalitní fotografie v prvních příspěvcích. Tereza B.: „Určitě se to posunulo po 

vizuální stránce, ţe vypadá i líp, si myslím. Určitě jsem udělala velký skok, aspoň to tak 

vidím. Nejradši bych smazala ty fotky na začátku.“ Tereza S.: „Hlavní změna je to, ţe 

jsem se naučila fotit. Vţdycky si kladu otázku, jestli nemám ty první příspěvky vymazat, 

protoţe kvalitou jsou jako strašný.“Avšak zároveň přiznaly, ţe jde na srovnání starých a 

současných fotografiích vidět přirozený vývoj blogera, který by rády na blogu 

zachovaly z důvodu autentičnosti. Lucie: „Mám dojem, ţe to teď všechno vidím úplně 

jinak neţ na začátku, ale myslím, ţe je to úplně normální a ţe právě takhle to má být.“ 

Můţeme usoudit, ţe se blogerky snaţí ve fotografování stále zdokonalovat. S odlišným 

přístupem se setkáváme u Veroniky: „Tak to nějak vyfotím, většinou hrozně, fotit 

neumím a vím to. Takţe nějak to tam dám, ať lidi vidí, ţe to zvládnou taky, ţe to není 

úplně nic extra profesionálního. (...) Občas se objeví kritika právě těch fotek, ţe nejsou 

nic moc, ale tak já nejsem profesionální fotograf, abych to měla dokonalé. Samozřejmě 

se snaţím to vyfotit pěkně, ale kdyţ to nejde, tak to nejde.“ Takto také můţe být 

zachycena autentičnost blogera, jelikoţ si uvědomuje, ţe není dokonalý, ale prezentuje 

sebe sama i nekvalitními fotografiemi.  

V analýze odpovědí můţeme nalézt vliv kulturních a technologických filtrů, 

které zmiňuje Rettberg (2014a). Za technologické filtry povaţujeme veškeré úpravy 

fotografií v počítači či na mobilním zařízení, coţ respondentky zmínily, ţe dělají (viz 

Tvorba příspěvků). Kulturními filtry můţeme rozumět výběr, který blogerky provádějí 
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před samotným publikováním receptu. Často se rozhodují, zda je výsledné jídlo 

fotogenické a vypadá dobře tak, aby zaujalo internetové uţivatele. Tereza B. : „Nebo se 

mi to nepovede, tak to hold nepublikuju. Vykašlu se na to.“ Lucie: „Pokud se mi dezert 

podaří kvalitně upéct a není pouze chuťově výborný, ale i dostatečně fotogenický, pak se 

můţu pustit do přípravy aranţování a chystání dezertu na focení.“ Jitka: „Pokud se to 

povede, coţ se občas i nepovede, takţe to pak takový věci nefotím nebo co mi nechutná. 

Chci ten blog udrţovat takovej, aby tam byly samé kvalitní věci a lidi se tam pak vraceli, 

kdyţ to upečou a je to dobrý.“ Respondentky si tento krok vysvětlují jako prezentování 

kvality. Avšak si neuvědomují současný kulturní filtr v naší společnosti a to prezentace 

pouze vizuálně přitaţlivého jídla. Tento filtr lze pozorovat nejen na sociálních sítích, ale 

také v supermarketech, kde je například pouze souměrné očištěné a čerstvé ovoce a 

kusy neodpovídající tomuto standardu, nejsou vůbec prodávány.  

Propojení blogů se sociálními sítěmi 

Analýza prokázala, ţe blogy jsou dnes úzce propojené se sociálními sítěmi. 

Blogerky se nejčastěji zmiňovaly o Facebooku a Instagramu, který je velmi oblíbeným 

nástrojem pro sdílení obsahu blogu a také pro prezentaci vlastního vizuálního obsahu. 

Zmíněn byl také Pinterest
81

, jakoţto zdroj inspirace. Pinterest je pro food blogerky 

velmi dobrým nástrojem. Jednak zde mohou nalézt inspiraci, kterou si mohou uloţit, ale 

také zde mohou prezentovat vlastní fotografie a své kuchařské umění, coţ je pro 

uţivatele Pinterestu zdroj inspirace, ale také mohou food blogerky takto získat nové 

čtenáře. Ostatní sociální sítě slouţí především k propagaci nových příspěvků na blogu. 

Všechny blogerky zmínily, ţe po publikování receptu na blogu, jej také sdílejí na 

sociálních sítích. Sociálním sítím se také věnují, i kdyţ na blog nemají tolik času, coţ 

popisuje Veronika: „Teď uţ na to nemám tolik čas a tak to bude okolo té hodiny týdně, 

kdy procházím komentáře, dávám něco na Instagram a odpovídám na emaily.“ 

Pouţívání sociálních sítí není tak časově náročné jako samotný blog, blogerky jej tak 

mohou vyuţívat na mobilních telefonech a být v kontaktu se čtenáři, i kdyţ jsou na 

cestách či nemají momentálně čas na blog. Sociální sítě budou nadále důleţitou součástí 

blogování, čehoţ si všímá Tereza, která bloguje jiţ několik let: „Musíte dobře fotit a mít 
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 Pinterest je sociální síť určena pro fotografie a jiný obrazový materiál. Uţivatelé zde mohou vytvářet 

tematické nástěnky s obrázky a fotografiemi, buď vlastními, nebo z internetu. Fotografie či obrázky 

z internetu zároveň slouţí jako odkazy na danou stránku. Nástěnky jsou přístupné ostatním uţivatelům, 

kteří je mohou sdílet, komentovat nebo přidat do vlastní nástěnky. Zároveň mohou uţivatelé vytvářet 

nástěnky společně.   
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jakýsi štěstí, ţe si vás někde někdo všimne a určitě pouţívat ty sociální sítě, to je nutnost 

uţ.“ 

Na druhou stranu se na sociální sítě soustřeďuje velká pozornost nových 

blogerek, jako je Jitka: „Já hodně hraju na ten Facebook, přijde mi to víc interaktivní 

s těmi lidmi neţ ta samotná stránka. Proto mě tolik lidí na web aţ tolik nechodí nebo 

není tam tolik komentářů, kolik bych si představovala, ale v podstatě si za to můţu 

sama, protoţe všechno směřuju na ten Facebook.“ Tímto můţeme poukázat na 

shodující se současné předpovědi budoucnosti blogů a moţnou preferenci sociálních sítí 

před blogy samotnými blogery.  

Snaha o důvěryhodnost a autentičnost 

Blogerky si základě realizovaných rozhovorů zakládají na etice blogu. 

Důvěryhodnost a autentičnost se ukázaly jako hlavní etické zásady, o které autorky 

usilují. S těmito zásadami jsme se mohli nejčastěji setkat u tématu spoluprací. Všechny 

respondentky si spolupráce s firmami vybírají. Lucie: „Z nabídek budu stále vybírat jen 

ty, o kterých budu přesvědčená, ţe za to stojí a nebudu se muset například za propagaci 

nějaké značky stydět.“  

Výběr spolupráce závisí na osobním přesvědčení či sympatiích ke značce a 

výrobkům. Jelikoţ jde o food blogy, převáţná nabídka spoluprací je zaměřená na 

produkty jídla. I v tom mají respondentky jasno, jak uvádí Veronika: „Třeba mě oslovil 

Lindt, protoţe jsem hodně v těch svých receptech odkazovala na jejich věci, tak mně 

jednou napsali, jestli bych pro ně nechtěla něco udělat. Říkám, jasně, proč ne, stejně to 

pouţívám. Takţe jsem udělala ten recept, co bych udělala tak jako tak, ale dostala jsem 

za to od nich zaplaceno a normálně jsem to do článku napsala.“ Respondentky uvedly, 

ţe samy musí nabízený výrobek osobně kladně hodnotit a musí být přesvědčeny o jeho 

kvalitě, aby mohly spolupráci přijmout. Respondentky chtějí být ke čtenářům upřímné a 

prezentovat pouze recepty, které jsou z kvalitních surovin a díky kterým jejich blog 

zůstává autentický.  

Kritický postoj ke spolupracím 

Jak jsme jiţ zmínili, respondentky si spolupráce vybírají na základě vlastního 

postoje k výrobku s cílem udrţet blog autentický a důvěryhodný. U dlouholetých 

blogerek se však můţeme setkat s negativním postojem k většině nabídek. S tím můţe 

souviset i narůstající zájem firem o blogerky, jelikoţ se snadněji dostanou ke svým 

cílovým zákazníkům a nemusí vynakládat vysoké finanční prostředky na reklamu. Vliv 
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firem potvrzuje Tereza S.: „...podle mě je teďka trend, ţe společnosti prostě začaly 

chápat, ţe ty blogeři jsou takovej kanál přínosnej, protoţe jim to umoţňuje cílit na tu 

skupinu, kterou potřebujou. Lidi, co mají rádi jídlo, co rádi vařej. Těch nabídek je 

opravdu strašná spousta. (...) Já uţ jsem to říkala jednou na nějaký konferenci, 

vypadala jsem trošku jako nabubřele, ale ono to tak není, ţe já jich fakt 90 % odmítnu. 

To jsou nabídky, který vám nic nedaj.“ Blogerka tímto dokazuje trend, který jsme 

zachytili v kapitole Komerce na blozích (viz 3.3.3 Komerce na blozích) a to nárůst 

zájmu firem o blogy. Podle výzkumu Blogbarometr (Donath Business & Media, 2015) 

oslovilo blogery o 15 % firem více neţ v předchozím roce.  

Respondentky také kritizovaly nabídky, se kterými je firmy oslovují. Lucie: 

„Nechci, aby to vyznělo nafoukaně, ale věřte, ţe některé nabídky bývají vrcholem 

drzosti a v mnoha případech i jakési vypočítavosti.“ Tereza S.: „Jestli to je produkt, 

kterýmu věřím nebo jestli je to, s prominutím, vyloţeně blbost a to je právě to, ţe těch mi 

chodí 90 %. Nebo 70 řekněme. Úplný kraviny.“ Špatné cílení firem a neznalost blogerů 

jsou těmi hlavními problémy, se kterými se respondentky setkávají. Důkladná analýza 

blogerů a určení cílového publika je nadále důleţitou činností, na které by se firmy měly 

soustředit.  

Blog jako moţnost výdělku 

Při rozhovorech jsem se snaţila odhalit, zda je moţné se psaním food blogu 

v Čechách uţivit a povaţovat jej za hlavní zdroj příjmu. To však, dle všech 

respondentek, moţné není. Avšak respondentky uvedly, ţe blogování povaţují jako 

jeden ze zdrojů příjmů či jim dopomohl k získání pracovních příleţitostí. Tereza B.: 

„Moţná blog Kitchenette má uţ obchod, tak je moţné, ţe jí to uţiví nebo má různý 

nabídky focení, ale asi je to jedna z mála. Přemýšlím... já třeba měla těch spoluprací 

hodně. Třeba si ode mě vzali fotky do kalendáře, tak třeba za to jsem dostala peníze, ale 

většinou ty spolupráce nejsou o penězích.“ Respondentka mimo jiné zmiňuje i moţnost 

provozovat vlastní e-shop, na kterém je moţné prodávat vlastní výrobky. E-shop mají 

dvě z respondentek
82

 a ty také povaţují blog pouze za moţnost přivýdělku a jejich 

hlavním zdrojem příjmů je práce mimo oblast gastronomie. Ze všech respondentek se 

v oblasti gastronomie ţiví pouze jedna, která zde však jiţ pracovala před zaloţením 

svého blogu.  
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 Vlastní e-shop má Tereza Sychrová, na kterém prodává plátěné tašky s vlastním designem 

(http://www.foodlover.cz/p/platene-tasky-foodlover.html). Druhou food blogerkou je Jitka Zapletalová, 

která prodává kuchyňské potřeby jako vařečky, které sama ručně zdobí (http://eshop.ingofbaking.cz/). 
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Na základě rozhovorů si lze blogováním pouze přivydělat. Pokud by bloger 

v Čechách uvaţoval o food blogu jakoţto hlavním zdroji příjmů, bude muset, dle 

respondentek, přijímat více spoluprací a získat početné publikum. Lucie: „Pokud je 

však bloger šikovný a má dost velkou základnu fanoušků, tak si určitě něco vydělat 

můţe.“  

Z rozhovorů však můţeme vysledovat, ţe blogerky vidí budoucnost příjmů 

z blogování nadějně. Jitka: „Třeba v budoucnu se to rozjede jako v zahraničí, kde se tím 

lidi v Americe ţiví. U nás to nemá zatím to jméno, ale naopak čím dál víc vidím na 

Facebooku různý soutěţe, ţe firmy někoho podporují nebo se snaţí přilákat ty blogery. 

Firmy se snaţí více prostupovat k těm blogům, takţe časem by tam ten sponzoring nebo 

podpora mohla být. Ale zase záleţí na tom, koho si člověk vybere a jak si to zařídí.“  

V zahraničí jsou to především módní blogeři, kteří se dokáţou blogem uţivit, 

díky materiálním darům. Podobnost můţeme však nalézt i české blogosféře, jak zmiňuje 

Tereza B. na otázku, zda je moţné se blogem uţivit: „Jako módní blogeři třeba určitě 

mají spoustu oblečení a nemusí si kupovat vlastní. Ale ty kulinární... nevěřím tomu.“ 

V zahraničí můţeme velmi často sledovat food blogery, kteří přispívají nejen na blog, 

ale také do gastronomických časopisů, zároveň vydávají vlastní kuchařky, spolupracují 

na návrzích nádobí a podílejí se na dalších činnostech. Lze předpokládat, ţe oblast 

gastronomie přináší známějším zahraničních food blogerům více pracovních nabídek, 

které jsou lépe ohodnocené. Z těch je moţné se uţivit. Pokud si bude bloger chtít 

zakládat na blogu bez reklam, moţnost plného úvazku, je v české food blogosféře, 

doposud nereálná.  

5.2.3 Jaké výhody a nevýhody blogování přináší? 

Pozitivní stránka blogování 

Pozitiva blogování na základě analýzy rozhovorů převaţovala nad negativy. 

Tereza B.: „Asi zkušenost, pak jsem se posunula i v tom focení. Rozhodně to mělo 

pozitivní posun.“ Ve většině případů respondentky zmiňovaly nové zkušenosti, 

pracovní nabídky, nové kontakty a přátelství. Blogování bychom mohli přirovnat 

k sněhové kouli, jelikoţ se na samotný blog nabaluje řada dalších událostí a činností. 

Veronika: „Dalo mně to spoustu věcí. Ono to má u mě totiţ to blogování takový přesah. 

Díky tomu, ţe jsem blogovala, tak mě napadlo, ţe na to téma budu psát bakalářku. Tak 

jsem psala tu bakalářku, tím pádem jsem se dostala do úplného centra dění v tom 

nějakým food světě, coţ bylo super. Díky tomu jsem napsala bakalářku, díky které jsem 



   

 

60 

  

dostala cenu od Syndikátů novinářů a na základě toho jsem dostala nabídku na 

spolupráci s Instinktem, se kterým pracuji doteď. Coţ se všechno stalo postupně, díky 

tomu blogu.“ Blog je také brán jako prostor, ve kterém mohou prezentovat svou 

kreativitu a který patří jenom jim. Tereza S.: „Dalo mi to prostě opravdu prostor, kde si 

můţu dělat něco, co mě baví. Takţe to bylo, proč jsem to zakládala a to furt funguje, ţe 

je někde nějakej prostor, kterej je jenom váš a kde se můţete opravdu vyţít nebo dělat 

co vás baví. Takţe to mi dalo asi největší věc, to jsem vţdycky potřebovala něco 

takovýho mít a to teďka mám.“  

Respondentky často zmiňovaly nová přátelství, která navázaly díky svému 

blogu. Jak je řečeno v níţe uvedené podkapitole Vztahy mezi českými food blogery, 

české food blogerky mezi sebou velmi dobře vycházejí. Lucie: „Díky blogování jsem 

poznala spoustu šikovných a talentovaných lidí, kteří mi jsou inspirací, a vzhlíţím k nim. 

S několika jsme si sedli i v osobním ţivotě, takţe jsem díky blogu našla skvělé a obětavé 

přátele. Jsou to taková osudová setkání, za která jsem velmi vděčná.“ Respondentky se 

často setkávají na gastronomických akcích či kuchařských kurzech, kde rozvíjejí své 

schopnosti. Nová přátelství a vazby, které vznikají mezi nimi, tak posilují celou foodies 

komunity. Nepřímo tedy respondentky potvrdily, ţe na komunitu foodies kladou důraz a 

je pro ně důleţitá.  

Vliv blogu na osobní ţivot 

Změny, které se u respondentek odehrály po zahájení blogování byly hodnoceny 

pozitivně. Díky blogu se jim naskytly převáţně nové pracovní příleţitosti. Tereza B.: 

„Dalo mi to právě práci. Jestli můţu zmínit, ten můj blog je takové moje portfolio, co 

dělám nebo jak to cítím a dostala jsem nabídku udělat výpravu ke kulinárnímu pořadu. 

Takţe jsem jenom řekla: „Podívejte se na můj blog, jak to dělám“ a asi jsem zaujala, 

takţe třeba tahle příleţitost byla dobrá.“  

Často byla v této otázce zmiňována časová náročnost blogu a její vliv na osobní 

ţivot. Michaela: „Rozhodně mám teď méně volného času, který věnuji vaření a 

blogování, ale nelituji toho.“ Respondentky převáţně uváděly, ţe mají méně volného 

času, čehoţ však ţádná z nich nelituje. Blog stal jejich plnohodnotným koníčkem. Jitka. 

„Volný čas se mi určitě změnil. Dřív jsem si, neřeknu, úplně flákala, ale přišla jsem 

z práce, tak jsem si lehla a brouzdala na Facebooku a spoustu času jsem zabila 

takovýma věcma, co mě nic nedávaly. Teď jsem ten čas začala vyuţívat efektivněji.“ 
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Volný čas vyuţívají respondentky daleko efektivněji, jelikoţ je blog jejich prostorem, 

kde se mohou kreativně uplatňovat.  

Jelikoţ všechny respondentky vystupují na blogu pod vlastním jménem, mohli 

jsme se u této otázky také setkat s problematikou soukromí. Veronika: „Jenţe na 

Facebooku mě sleduje skoro 5 tisíc lidí a dokonce občas mě začali poznávat lidi na ulici 

a dokonce i v Praze (pozn. Veronika ţije v Brně), takţe jsem si musela začít dávat pozor, 

co na blog dávám, jelikoţ mám tendenci tam cpát osobní věci, některé aţ moc osobní. A 

to zas nepotřebuju, aby se to nějak obrátilo proti mně. Takţe, se hlídat co tam dávám.“  

Food blogování má také vliv na jejich chápání jídla. Jídlo, které prezentují, 

vypadá na fotografiích dokonale a to ovlivňuje jejich kaţdodenní ţivot. Tereza S.: „Plus 

navíc, kdyţ začnete fotit to jídlo, tak se na něj začnete dívat jinak trošku...co by 

vypadalo dobře na fotce, co ne.“ 

Postoj blogerek k anketám 

Blogerské ankety jsou uţ zaběhnutými soutěţemi, které hodnotí blogery a 

blogerky v několika kategoriích. Jedna z těchto soutěţí je Blogerka roku, která proběhla 

jiţ třikrát. V této soutěţi mají food blogeři vlastní kategorii. O vítězi se rozhoduje 

hlasováním čtenářů. Druhá soutěţ pro food blogery je Food blog roku, kterou zaloţila 

jedna z respondentek s manţelem. Blogeři jsou zde hodnoceni odbornou porotou. 

Tereza B. soutěţ popisuje takto: „s mým muţem jsme vymysleli soutěţ Food blog roku. 

My jsme si říkali, kdybysme mohli udělat setkání blogerů. Občas se i vidíme na nějakých 

akcích, ţe třeba vaříme na kurzech vaření. Takţe jsme vymysleli tuhle soutěţ, teď bude 

3. ročník a v podstatě ty blogy, blogery znám, protoţe uţ proběhlo vyhlašování a 

večírek, kde jsme je všechny poznali.“ Ptát se této respondentky na názor na soutěţe by 

nebylo zcela objektivní.  

Rozdíl však můţeme najít ve výpovědích dlouholetých blogerek a blogerek, 

které blogují poměrně nově. Veronika, která bloguje od roku 2012: „Některé holky si to 

daly za svůj ţivotní cíl, ţe Blogerku vyhrajou a tak rozesílaly odkazy, kam se dalo, po 

známých, po rodičích, do skupin na Facebooku. (...) U food blogerek se tohle úplně 

neděje, ale beauty a lifestyle, ty jsou často tím hlasováním úplně posedlé. (...) Ta druhá 

soutěţ Food Blog roku, tam jsem moc nechápala ty nominace. Jakoţe se do uţšího 

výběru dostaly třeba blogerky, které na blog přispěly dvakrát do roka.“ S podobnou 

kritikou se můţeme setkat u Terezy S., která zaloţila blog ve stejném roce: „Tak jedny 

soutěţe jsou zaloţeny na tom, ţe tam vám posílaj hlasy ti vaši čtenáři, to je jenom 
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vyloţeně o tom, jaký máte kanály, jak si to zařídit. (...) A druhá věc je, ţe to dělá nějaká 

odborná porota a to je taky takový, ţe těch blogů je dneska strašně moc a je spoustu 

dobrých blogů.“ 

Tyto blogerky, ač se několikrát umístily v těchto anketách na předních místech, 

si tento úspěch nijak nepřipouštějí a naráţejí na objektivnost celého hlasování. Avšak u 

blogerek, které mají blog kratší dobu, se můţeme setkat s tím, ţe umístění povaţují jako 

velký úspěch. Michaela, která bloguje od roku 2014, uvedla jako jeden z největších 

úspěchů právě umístění v soutěţi: „Třetí místo v soutěţi Food blog roku.“ 

Z obou soutěţí, při důkladnějším sledování, lze vyčíst určitý komerční a 

marketingový záměr. Obě soutěţe jsou podporovány partnery, kteří dodávají ceny pro 

vítěze. Vítěz samozřejmě dané ceny propaguje na svém blogu či sociálních sítích a 

firma dokáţe oslovit velké mnoţství lidí jedním darem. Na druhé straně, blogeři tyto 

soutěţe mohou také vyuţívat pro navázání kontaktů napříč blogosférou. Avšak lze říci, 

ţe blogerské soutěţe rozdělují českou blogosféru na příznivce a odpůrce.  

Vliv blogu na čtenáře 

Blog je pro čtenáře především zdrojem inspirace. Lucie: „Pevně věřím, ţe můj 

blog čtenáře především inspiruje, ţe si na něm najdou to své, ţe si vyberou recept, který 

se jim třeba zamlouvá jen podle fotek a zkusí ho.“ Respondentky přiznaly, ţe svou 

činností mohou ovlivňovat publikum. Michaela: „Ano. Hodně čtenářů mi píše, ţe díky 

mým receptům změnili způsob stravování a cítí se lépe.“ Tohoto vlivu však mohou 

vyuţívat firmy pro propagaci svých výrobků. Závisí pak na blogerech a jejich důrazu na 

autentičnost blogu, zda dokáţou tomuto vlivu odolat.  

Negativní stránka blogování 

Jedna z otázek, na kterou jsem prostřednictvím rozhovorů hledala odpověď, 

byla, jaká jsou negativa blogování. Ve všech výpovědích se setkáváme se stejným 

problémem časové náročnosti. Respondentky jiţ dříve uvedly, ţe blogováním dokáţou 

strávit 10 – 20 hodin týdně. Avšak, zároveň z rozhovorů vyplynulo, ţe přes tento faktor 

je blog nadále baví, coţ je jejich prvotní motivace ke psaní. Pokud by jejich zájem o 

blog opadl či je omezoval v osobním ţivotě, přestaly by jej psát. Veronika: „Trochu 

času mně to vzalo, ale tím, ţe to beru jako koníček, tak jsem toho času nikdy nelitovala. 

Kdyby mě to bralo něco víc, asi bych to vzdala.“  

Kromě času, který je hlavním problémem, jsme se mohli ještě setkat s finanční 

náročností blogu. Lucie: „Jen trochu toho času … a peněz. Protoţe jsem šílená, co se 
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týká hezkých hrnečků, talířků, ubrousků, mističek … všechno co se mi líbí, hned vidím, 

jak by vypadalo s určitým dezertem a okamţitě to potřebuji na focení.“ Food a prop 

styling, který se na fotografiích vyskytuje, se také dostává do hledáčku firem, které 

mohou blogerkám rekvizity poskytnout. Tereza S.: „Já to musím uvařit, musím to 

nastylovat, musím si k tomu sehnat ten dekor, ty věci co dáte okolo, buď to máte doma – 

já mám uţ poměrně velkou sbírku nebo se to dá půjčovat. Nějaký obchody Vám to rádi 

půjčí nebo dají.“ Znovu se tímto dostáváme k problému narůstajícího vlivu firem a 

snahou o zachování autentičnosti blogu.  

Vztah blogerek ke komentářům a kritice 

Všechny respondentky mají na svých blozích umoţněnou moţnost poskytnutí 

zpětné vazby. Zajímalo mě tedy, jak ke komentářům a případné kritice přistupují. 

Respondentky ve svých výpovědích uvedly, ţe komentáře na blogu a sociálních sítích 

sledují a zajímají je názory čtenářů. Většina komentářů, které se na blozích a sociálních 

sítích vyskytnou, jsou především pozitivní ohlasy. Veronika: „Moji fanoušci jsou super. 

Já jsem hrozně ráda, ţe většina lidí, co mě čte, jsou podle mě takoví chytří a vtipní a 

prostě to pak vidím v těch komentářích, ţe to nejsou jenom blbosti, jenom aby tam něco 

napsali. (...) Píšou mně maily docela často, jenom aby mně napsali, ţe mají rádi můj 

blog, ţe se jim líbí, to co dělám a tak. To jsem vţdycky úplně nadšená a to jim hned 

odepisuju, ţe jim hrozně děkuju, ţe mě takhle oceňují.“ Na pozitivní ohlasy, nám 

z výpovědí vyplynulo, ţe respondentky ve většině případů odpovídají s poděkováním. 

Zpětná vazba je, dle respondentek, jednou z nejdůleţitějších motivaci pro psaní a 

údrţbu blogu.  

I přesto, ţe kritiky se dle blogerek neobjevuje mnoho, uţ se s ní setkaly. 

Respondentky se na kritické komentáře snaţí odpovídat a jsou schopny ji přijmout, 

pokud je oprávněná. Lucie: „Oprávněnou kritiku přijímám a jsem schopná ji uznat. 

Avšak v dnešní době bývá i té neoprávněné a zbytečné všude více neţ dost a té se trochu 

bojím.“ Avšak blogy umoţňují do komentářů psát jakýkoliv názor i takový, který 

nesouvisí s blogem (jako jsou reklamy, spamy a jiné), ale také psát komentáře, které 

mohou na blogery neoprávněně útočit. K takovéto zpětné vazbě se respondentky stavějí 

všechny stejně a tyto komentáře z blogu odstraňují. Tereza B.: „Kdyţ to bylo nějaký fakt 

ošklivé, tak jsem to vymazala a nechtěla jsem to tam mít.“ 

Ke kritice, k té podle nich oprávněné, se však jejich přístupy odlišují. Tereza B.: 

„Vţdycky mě to zasáhne. Ale vţdycky se snaţím pozitivně odepsat.“ Veronika: „Kritiku 
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beru, ale nijak extra si ji nepřipouštím.“ Michaela: „Kritiku sleduji, ale neřeším ji. 

Člověk se nemůţe zalíbit všem.“ Rozdílný přístup ke kritice můţe záviset přímo na 

charakterových vlastnostech blogera, například na introverzi a extroverzi.  

Vztahy mezi českými food blogery 

Respondentky se shodly, ţe mezi českými food blogery nepanuje rivalita. 

V tomto chování se food blogerky odlišují od ostatních českých osobních blogů. 

Veronika: „Naštěstí jsme takové přátelské všechny, není to u nás jako u holek z lifestylu 

nebo beauty, kde tam rivalita je i cítit. S některými jsem v přátelích i na facebooku a 

setkáváme se i mimo food.“ Odlišnosti v chování lze přisuzovat například snaze 

blogerek o autentičnost. Food blogerky, jak jiţ bylo řečeno, se snaţí mít vlastní blog 

důvěryhodný a bez většího počtu reklam. Na blozích také prezentují svou práci, která se 

odlišuje od módních či beauty blogů. Módní a lifestylové blogy se setkávají s kritikou 

jednotvárnosti či vzájemné podobnosti. Veronika: „Přitom ty blogy nejsou úplně 

autentické a neodráţejí skutečnost. Většina těch dnešních blogů je textově o ničem, 

všechno je jen o fotkách makronek, latté art a tulipánů.“ Food blogerky se v tomto 

odlišují, jelikoţ prezentují svou tvůrčí činnost, která vyţaduje schopnost umět vařit 

nebo péct. Jejich blogy oslovují různé skupiny čtenářů a čtenářek a tím nedochází k boji 

o čtenáře. Lucie: „Myslím, ţe rivalita není na místě. Kaţdá máme svůj styl práce, 

děláme sice věci podobné, ale přece trochu jinak a oslovujeme jiné čtenáře.“ Naopak se 

snaţí navzájem si pomáhat či se průběţně v gastronomii vzdělávat. Veronika: „Food 

blogerky se hodně setkávají na různých kurzech, workshopech a vţdycky je to tam fajn.“ 

Navzájem si mezi sebou dokáţou ocenit svou práci. Lucie: „Je milé, kdyţ vás pochválí a 

řekne, ţe vás třeba sleduje a zná vaši práci.“ Kvůli odlišnému přístupu k blogování, 

odlišným vrstvám čtenářů a snahou o autentičnosti, nemají food blogerky důvod 

k vzájemné rivalitě. 

5.2.4 Jak se budou české food blogy pravděpodobně dále vyvíjet? 

Názor na nově zaloţené food blogy 

Názor, který u blogerek převládal, byl ten, ţe blogů je dnes aţ příliš mnoho. 

Tereza S.: „Podle mě to prostředí je prostě uţ nasycený.“ Jednak si podle respondentek 

nelze udrţet přehled nad českou food blogosférou, ale také mají noví food blogeři 

značně ztíţený vstup do food blogosféry a s tím související případnou šanci na úspěch, 

ať u firem či čtenářů. 
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Na otázku, jak by tedy mohli noví food blogeři zajmout a získat své čtenáře, se 

nejčastěji objevovala odpověď, kterou jednoduše vystihuje Michaela: „Být jiný, neţ 

ostatní.“ Nově vzniklé food blogy by měly obsahovat především kvalitní fotografie. 

Téměř všechny blogerky zmiňují důleţitost vizuálního obsahu blogu, který můţe 

novým blogerům pomoci. Tereza S.: „Prostě podle mě, jde o ty fotky hlavně, ţe je to 

z obrovský části o těch fotkách.“ Důleţitost kvalitního vizuálního obsahu si uvědomuje i 

respondentka s nejnověji zaloţeným blogem. Jitka: „Nemám zatím ţádný dobrý foťák, 

na to si momentálně šetřím a fotím normálně mobilem.“  

Také jsme se mohli setkat s názorem, ţe je vhodné se zaměřovat pouze na 

specifickou oblast jídla. Tereza B.: „Já myslím, ţe bys určitě musela mít blog nějak 

zaměřený a nečím zajímavý rozhodně na první pohled.“ Avšak dnešní food blogy jsou 

zaměřeny na nejrůznější témata. Úspěšným blogem, který se od ostatních odlišil, je 

například Kublanka, který je sice zaměřený na zdravou stravu a nabízí čtenářům kvalitní 

fotografie jako ostatní, avšak jej píší manţelé.  

Důleţitou radou, které by respondentky novým blogerkám doporučily, je uţívání 

sociálních sítí, které patří uţ k nezbytné součástí blogů. Tereza S.: „Musíte dobře fotit a 

mít jakýsi štěstí, ţe si vás někde někdo všimne a určitě pouţívat ty sociální sítě, to je 

nutnost uţ.“  

Pravděpodobný vývoj blogů 

Na základě analýzy se zde pokusíme představit moţný vývoj české food 

blogosféry. Z výpovědí respondentek je patrné, ţe si uvědomují nárůst oblíbenosti videí 

neboli vlogů, například na stránce YouTube. Některé respondentky o zaloţení vlastního 

kanálu na YouTube přemýšlely či přemýšlejí. Zároveň si však uvědomují časovou a 

technickou náročnost spojenou s tvorbou videí. Veronika: „Jo na Youtube mě napadlo 

jít, tak po roce, dvou, co jsem blogovala. Ale pak jsem si říkala, ţe s tím je spousta 

práce, editování, nahrávání a já nevím, co ještě a na to úplně nemám.“ Jitka: „Nad 

Youtube teda hodně přemýšlím. Uţ jsem zkoušela natáčet i nějaký videa, jenomţe 

s přítelem bydlíme v nájmu a máme takovou malou kuchyň, která není podle mých 

představ, a hlavně tam máme blbý světlo, takţe to nemá ten přirozený efekt.“ 

Respondentky také zmínily osobní predispozice, které ovlivňují rozhodnutí blogera 

videa vytvářet a zároveň celkovou úroveň videa. Lucie: „Jelikoţ jsem introvert a 

neumím si představit sama sebe, jak točím nějaká videa, kdyţ se i nerada fotím (...) I 

kdyţ tuším, ţe video blogy či Youtube kanály jsou v současnosti populární.“ Veronika: 
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„Navíc, teď jde na youtube snad úplně kaţdá blogerka i ta, co neumí pořádně mluvit a 

spíš nadělá sobě víc škody neţ uţitku.“ Oblíbenosti videí se také přizpůsobují blogerské 

ankety, jak zmiňuje Tereza B., která s manţelem pořádá soutěţ Food blog roku: „Je 

zajímavé teď, ţe ve Food blogu roku jsme udělali kategorii Video, protoţe to teď hodně 

jede, ale já se na to necítím.“ I přes oblíbenost blogů, ţádná respondentka v momentální 

chvíli nemá YouTube kanál zaloţen. Respondentky nechtějí videa vytvářet, jelikoţ 

samotná tvorba je časově náročná a pokud dbají na svém blogu na kvalitu příspěvků, 

videa by musela být také kvalitní. Tereza: „To je to samý, jako se mě někdo ptá: 

Plánujete udělat kuchařku? a já říkám, ţe jednou asi jo, ale nechci, aby to bylo 

průměrný, kterých je tady stovky a to je s tím Youtube kanálem to samý. Já chci, aby to 

prostě bylo pěkný, a na to prostě musíte mít peníze. Nenatočíte si doma, od stolu a na 

iphone.“  

Respondentky také přiznávají, ţe sociální sítě jsou dnes důleţitou součástí blogů. 

Jednak je všechny pouţívají, ale také je doporučují i novým blogerům (viz Názor na 

nově zaloţené food blogy).  

Jediným problémem, se kterým se dotazované respondentky potýkají a který by 

mohl jejich blogovací činnost ukončit, je nedostatek času. Tereza B.: „Já doufám, ţe 

můj blog neskončí, ale není na to teď čas a elán.“ Blog musí obětovat kvůli ostatním 

pracovním povinnostem, které vznikly díky blogu či ne. Nadále si však food blogerky 

chtějí plnit své sny, například vydání kuchařky. Lucie: „Co se týká kuchařky, na jedné 

pracuji. Světlo světa spatří někdy koncem tohoto roku. Bude to splnění mého velkého 

snu.“ Respondentky si chtějí svůj blog udrţet především z důvodu osobního zájmu o 

oblast gastronomie a rády by ve své blogovací činnosti pokračovaly nadále.   

5. 3 Výsledky výzkumu 

Analýza rozhovorů odhalila, ţe hlavním důvodem pro zaloţení a správa blogu je 

především záliba ve vaření či pečení a potřeba sdílet vlastní recepty. Blog je také 

povaţován jako osobní prostor člověka a lidé zde mají moţnost k sebeuplatnění vlastní 

kreativní činnosti. Samotní čtenáři, jejich zpětná vazba a podpora, blogery motivují 

v další činnosti, jelikoţ se vůči nim cítí zavázáni. Food blogerky vystupují na blozích 

pod vlastním jménem a často přidávají příspěvky s detaily osobního ţivota. Přesto se 

nesetkávají s negativním přístupem k blog ze svého okolí a rodiny. Mohly se setkat 

s překvapením či názorem, ţe blogování je zvláštní koníček, nicméně dnes mají 
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v rodině podporu a pomoc. Jejich blízké okolí také chápe blog jako inspiraci a často 

vyuţívá jejich zveřejněné recepty.  

Pokud by samy blogerky měly zhodnotit, jak úspěšné jsou, převáţné většině 

z nich nezáleţí na počtu sledujících, výsledcích v anketách či mnoţství navázaných 

spoluprací. Především je pro ně důleţitý fakt, ţe jejich blog inspiruje čtenáře, kteří jej 

hodnotí pozitivně. Opět se zde potvrzuje důleţitá role čtenářů, kteří nejen blogery 

motivují ke psaní, ale také jsou faktorem, který blogeři povaţují za svůj největší úspěch.  

Většina blogů je spravována pravidelně a blogeři přiznávají časovou náročnost 

svého blogování, která činí okolo 10 – 20 hodin týdně. Zde jsme se mohli setkat 

s dvojím přístupem k blogům. Pokud chtějí být blogerky úspěšné, musí svému 

blogování podřídit ostatní volnočasové aktivity. Tento přístup jsme mohli vypozorovat 

u blogerek, které mají blog kratší dobu. Blogerky, které blogují čtyři roky, nechtějí 

blogu podřizovat tolik času a pokud nestíhají osobní věci, blog jde do ústraní.  

Samotná tvorba příspěvků s recepty spočívá v prvotní inspiraci, kterou blogerky 

nacházejí na zahraničních blozích či v rodině. Po samotném vaření či pečení, které 

spolu s fotografováním trvá na tvorbě příspěvků nejdéle, přichází důleţitá část food 

blogů a to je tvorba vizuálního obsahu. Blogerky se shodují, ţe kvalitní fotografie jsou 

dnes velmi důleţité a proto se jim náleţitě věnují samotným focením i přípravou 

rekvizit, stylováním jídla, následnými úpravami a jejich konečným výběrem. Samotné 

fotografie, kromě blogu, uţívají na sociálních sítích, zaměřených na vizuální obsah jako 

je Instagram. Úspěšné blogování dnes není pouze o samotném blogu, ale velkou roli 

hrají i sociální sítě. Ty jednak slouţí k sebepropagaci, ale také k hledání inspirace. 

Kromě fotografií se blogerky musí věnovat textové stránce příspěvku. Ta však nehraje 

tak důleţitou roli jako vizuální obsah. Přesto jej blogerky přizpůsobují i kuchařsky 

méně zkušeným čtenářům.  

Etická stránka je pro autorky velmi důleţitá. Na své důvěryhodnosti a 

autentičnosti si zakládají. Především se to odráţí na přijatých spolupracích s produkty, 

kterým musejí samy blogerky věřit. Zmíněna byla také autonomie blogerek, jelikoţ si 

váţí spoluprací, které jim ponechávají potřebnou volnost. Záleţí na autorkách blogů do 

jakého receptu a jakým způsobem výrobek pouţijí. Blogerky převáţnou většinu 

spoluprací odmítají, jelikoţ nechtějí ze svého blogu vytvořit reklamní leták. Chtějí zde 

prezentovat sebe. Také odmítají většinu nabídek z důvodu špatného přístupu firem. 

Firmy, podle nich, často neznají tvorbu blogera, jeho čtenáře či nabídky nijak nesouvisí 

s gastronomií. Snaha o autentičnost můţe mít za následek fakt, ţe se food blogováním 
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nedá u nás uţivit. Food blog napomáhá k získávání pracovních příleţitostí a občasným 

přivýdělkům, přesto se blogerky jednoznačně shodují, ţe samotným blogem, bez 

jakýchkoliv spoluprací, je nemoţné se uţivit.  

Pozitivní stránka food blogování převaţuje, na základě analýzy rozhovorů, nad 

negativy. Blogerky uváděly jako hlavní výhody nové zkušenosti, pracovní nabídky, 

nové kontakty a přátelství. Blog vidí jako „sněhovou kouli“, na kterou se nabalují další 

a další moţnosti, jak se v české food blogosféře vzdělávat, pracovat a navazovat 

kontakty. Negativní stránkou je především časová náročnost blogu, čemuţ musí 

podřizovat ostatní záliby. Avšak času stráveného na blogu nijak nelitují.  

Blogerky si váţí zpětné vazby, kterou jim čtenáři poskytují a která je, ve většině 

případů, pozitivní. Komentáře na blozích a sociálních sítích sledují a reagují na ně. 

S kritikou se také jiţ setkaly. Pokud jde o oprávněnou kritiku, dokáţou ji uznat. Pokud 

jde o velmi negativní či útočné komentáře, tuto kritiku z blogů odstraňují. V tomto 

kontextu se setkáváme s dvěma odlišnými přístupy. Některé blogerky si kritiku 

nepřipouštějí a neřeší ji, zatímco druhou skupinu kritika zasáhne. Zde však bude záleţet 

na charakterových vlastnostech blogera.  

Česká food blogosféra je popisována jako přátelské prostředí. Blogerky mezi 

sebou necítí ţádnou rivalitu, jelikoţ kaţdá z nich má jinou skupinu čtenářů a jejich styl 

vaření, pečení či psaní je odlišný. Food blogerky si navzájem dokáţou ocenit svou práci. 

Tímto přístupem se odlišují od módních či beauty blogů, kde je, dle food blogerek, 

rivalita vidět. Důvodem odlišnosti mezi blogy, můţe být ten, ţe food blogerky si velmi 

zakládají na autentičnosti. Přijímají pouze takové spolupráce a výrobky, se kterými jsou 

osobně ztotoţněné a které jsou kvalitní, coţ jsou například pouhé suroviny jako mouka 

či vývar, které samo o sobě nejsou nijak zajímavé. Aţ kdyţ je food blogerky zapracují 

v receptech, mohou je prezentovat. Kdeţto módní a kosmetické blogy dostávají 

materiální věci jako oblečení nebo kosmetiku, čímţ u nich vzniká boj o dané značky a 

produkty.   

Avšak problémem české blogosféry, nejen té gastronomické, je přesycenost 

prostředí. Blogů je dnes aţ příliš mnoho. Není tak moţné si udrţet stálý přehled nad 

food blogosférou, ale i noví food blogeři mají značně ztíţené šance na úspěch. Vizuální 

obsah a kvalitní fotografie jsou nadále brány jako klíčové pro úspěch nových blogerů, 

avšak se musí nový blog nějakým způsobem odlišovat od zbytku, ať uţ jde například o 

zaměření se na specifickou stravu. Kromě fotografií je nadále důleţitou součástí blogů 

uţívání sociálních sítí.  
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Blogerky si uvědomují nárůst vlivu vlogů. Zároveň si však uvědomují časovou a 

technickou náročnost vlogů, která je od této činnosti odrazuje. Oblíbenosti vlogů se 

musely přizpůsobit i blogerské ankety, které zařadily do soutěţe kategorii videa. Pokud 

by chtěly blogerky přejít na videa, jejich kvalita by musela odpovídat kvalitě fotografií, 

kterou na blozích prezentují. Jelikoţ však všechny blogerky uvádějí, ţe čas je největším 

problémem blogu, nelze očekávat, ţe by food blogerky hromadně přecházely na videa.  
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Závěr  

Provedený kvalitativní výzkum metodou rozhovorů se šesti blogerkami a jejich 

následnou analýzou měl za cíl obohatit dosavadní povědomí o české food blogosféře. 

Výzkum poukázal, s jakou vnější a vnitřní motivací k blogu přistupují samotné autorky 

a která motivace je pro ně důleţitější.  

   Jak vyplývá z analytické části, snahou bylo také odhalit, jak probíhá tvorba a 

údrţba samotného food blogu. Pokud chtějí mít blogeři úspěšný food blog, musí počítat 

s časovou náročností, která odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Důleţitou 

součástí dnešních food blogů jsou profesionální fotografie, na kterých závisí úspěch 

blogera. Vizuální obsah je, oproti textové části, brán za důleţitější, více sdílitelný a 

odpovídá dnešní oblibě ve vizuálních sociálních sítích. Z analýzy dotazovaných 

blogerek lze vidět narůstající vliv firem na blogery, kterému však čeští food blogeři 

odolávají. Úspěšní food blogeři se na základě svých zkušeností staví k moţným 

spolupracím spíše negativně. Jak ukázal tento výzkum, food blogeři si zakládají na 

důvěryhodnosti a autentičnosti svého blogu, proto většinu nabídek na spolupráce 

odmítají, jelikoţ jejich etickým poţadavkům neodpovídají.  

  Food blogeři chápou blog jako vlastní prostor, kde mohou prezentovat vlastní 

kreativní činnost, kterou mohou inspirovat své čtenáře. Zároveň čtenáři jim poskytují 

zpětnou vazbu, čímţ si vytváří kolem svého blogu vytváří dynamické prostředí food 

komunity. Čtenáři patří k nejdůleţitějším motivacím pro psaní a údrţbu blogu a také 

jsou samotnými blogery povaţováni za největší úspěch. K tvorbě komunity foodies také 

přispívají velmi dobré vztahy a přátelské prostředí v české food blogosféře.  

Z realizovaných rozhovorů je zřejmé si uvědomění přesycenosti české 

blogosféru. Nové food blogy mají značně ztíţený vstup do české food blogosféry. 

Většina dnešních blogů nabízí kvalitní fotografie a zajímavé recepty a je velmi těţké, i 

drobností, se něčím odlišit. Vývoj české food blogosféry postupuje velmi rychle a její 

podoba je velmi proměnlivá. Její budoucí podobu nelze přesně určit, ale lze usuzovat, ţe 

blogy budou velmi úzce propojeny se sociálními sítěmi. Bude zajímavé sledovat, jakým 

směrem se food blogosféra bude vyvíjet dál, zdali bude samotná forma blogů vypadat a 

fungovat odlišně, zda budou food blogy nadále populární jako dnes, zda blogeři budou 

více tíhnout k videím, které jsou nastupujícím trendem.  
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Summary 

Conducted qualitative research is based on six semi-structured interview with 

bloggers, followed by the analysis to enrich present consciousness of the Czech food 

blogosphere. The research presents the external and internal motivations of bloggers to 

write their blog, and which motivation is more important for them.  

The next aim is to find out how the creation and maintainance of the food blog 

proceeds. If the Czech bloggers want to have a successful blog, they must count with 

the time management difficulties. The blog takes as much time as part-time job. The 

important part of food blogs are the proffesional photos on which the success of the 

blog depends. The visual content is, against the text, taken as more important, more 

shareable and corresponds today's popularity of visual social media.  

From the analysis of the interviews, it is manageable to see the increasing 

influence of companies to blogs. However the Czech food bloggers are resistent against 

them. Successful food bloggers are, based on their experiences, tend to be negative to 

proposals of the companies. Their blogs are established as trustworthy and authentic, 

that is why they refuse the majority of the proposals, as they do not correspond with 

their ethical requirements.  

   Food bloggers take their blogs as own creative space, where they can present 

own creativity by which they might inspire their readers. The readers, on the other hand, 

provide them the feedback which makes the blog the dynamic space of the food 

community. The readers are one of the most important motivations for writing of the 

blog and they are the biggest success according to authors. Foodie community is also 

created by friendships between food bloggers and friendly environment among them.  

Based on the interviws, it is clear that Czech blogosphere is oversaturated. It 

might be very difficult for new food blogs to succed within the Czech food blogosphere. 

The majority of current food blogs includes proffesional photos and interesting recipes 

and it is very difficult, even by a small detail, to distinguish a new blogger from the rest. 

The development of the Czech blogosphere proceeds fast and the form is variable. It's 

not possible to establish precisely the future form, however the blogs will be connected 

closely with social networks. It will be interesting to watch, which direction the food 

blogosphere will take, whether the new form will look and work differently a food blogs 

will be still popular or food bloggers will incline to new trends, such as video.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Terezou Beránkovou 

15. 2. 2016 

blog: www.vypecky.com 

 

Mohla bys mi krátce představit svůj blog? 

Můj blog je Výpečky a není nějak speciálně zaměřený. To jsou věci, které ráda vařím 

nebo chci vyzkoušet a není ani vegetariánský nebo něco takového. Je to taková 

všehochuť toho, co mám ráda, co je i fotogenické. Asi to nedokáţu specifikovat.  

Proč jsi blog začala psát? 

Protoţe jsem doteď stylistka v kulinárním studiu a otěhotněla jsem a byla jsem na 

rizikovém těhotenství a v podstatě mně ta práce strašně chyběla. Musela jsem leţet 

doma a zjistila jsem, ţe takhle to nejde, ţe zkusím psát blog. To byl asi takový spouštěč, 

ţe jsem neměla tu práci, nemohla jsem práci a tak jsem si udělala tenhle blog.  

 Jak na blog reagovalo zpočátku okolí a rodina? 

Nějak to moc neřešili. Já uţ jsem starší generace, takţe to nikdo jako moc neřešil. Ale je 

fakt, ţe jsem asi byla mezi prvníma blogama. Ten blog mám asi pět let, takţe to nikdo 

ještě tak moc neznal.  

Jak na blog reaguje Tvé okolí dnes? 

No vţdycky mi třeba okomentují, ţe jsem měla hezké nějaké jídlo. Mám to propojené 

s Facebookem, takţe třeba moje maminka mě třeba pochválí, ale jinak asi moc ne.  

Myslíš, ţe se ti v blogování daří tak, jak jsi očekávala? 

Je pravda, ţe ten blog má nějaké fáze. Zezačátku jsem měla štěstí, ţe jsem měla 

kamarádku, která dělala módu a v podstatě v tom blogu je, ţe si tam můţeš dát odkazy 

na jiné blogy a ona si dala mě a tím pádem jsem dostala docela brzo hodně fanoušků. 

Nebylo to, ţe jsem měla tři, ale rovnou mi to naskočilo. Nejdřív mě to hodně bavilo a 

hodně jsem se blogem zabývala, ale postupem času uţ to není tak. Bejvavalo. Můj blog 

není úplně na vrcholu, ale zase mi v podstatě dal spoustu práce vůči blogu. Nemám teď 

čas se tomu věnovat. Postupně to tak vyčpí, ale mám jinou práci, takţe se blogu nemůţu 

zas tak věnovat. Měla jsem denně dva – dva a půl tisíce zhlédnutí, tak teď je to míň, 

protoţe tam nic nepřispívám.  

Změnil se ti nějak ţivot po zahájení blogování? 

Dalo mi to právě práci. Jestli můţu zmínit, ten můj blog je takové moje portfolio, co 
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dělám nebo jak to cítím a dostala jsem nabídku udělat výpravu ke kulinárnímu pořadu. 

Takţe jsem jenom řekla: „Podívejte se na můj blog, jak to dělám“ a asi jsem zaujala, 

takţe třeba tahle příleţitost byla dobrá.  

O jaký pořad šlo? 

Šlo o pořad Karolína, domácí kuchařka. V sobotu na Primě to bylo. Blog mi v podstatě 

dává práci nebo aspoň částečně.  

Chodí ti ty nabídky na spolupráci hodně? 

Chodí, ale já si dost vybírám a nechci ten blog zahltit. Ono to je pak hrozně poznat a já 

to cítím, ţe tak by to nemělo být. Ale kdyţ jsem spolupracovala třeba s moukou 

Babiččina mouka, tak oni vůbec neřešili, co tam dávám. Oni po mně chtěli jen recept 

s moukou, coţ mi bylo sympatický, protoţe to není takový problém. Ale spolupráce 

vybírám tak, kdo mi je sympatickej, příjemnej nebo ten výrobek za to stojí.  

Jak často ti nabídky chodí? 

Jsou firmy, které oslovují skoro denně na nějaké bázi, ţe dají nějaký výrobky a já 

v podstatě mám udělat nějaký recept, ale na to moc není čas. 

Kolik času ti práce na blogu i kolem něj celkem zabrala? Dívala jsem se, ţe máš 

teď od blogu pauzu, tak kdyţ to vztáhneš do svého aktivního období?  

Většinou jsem přispívala tak čtyřikrát do měsíce. S tím, ţe vymyšlené je to v podstatě 

hned, ale vţdycky mě musel někdo pošťouchnout. Samotné nafocení je taky docela 

rychlé, tak za dopoledne. Pro mě je nejhorší psát ty recepty. Protoţe vţdycky vařím a 

úplně nejsem dobrá na „5 lţic něčeho“, ale musím se k tomu receptu vrátit a pak to 

propracovat, aby se to z toho dalo uvařit. Jeden příspěvek, to nejde říct den, ale tak třeba 

5-6 hodin, k tomu receptu se různě vracím a upravuju jej. Já se docela zabývám i tím 

focením, to zabere nejvíc času společně s vařením.  

Jak probíhá tvorba jednoho příspěvku? 

Nejdříve mám inspiraci, něco, co chci uvařit. To uvařím. Kdyţ se to povede, tak to 

nafotím. Nebo se mi to nepovede, tak to hold nepublikuju.  

Vůbec nebo to zkoušíš znova? 

Vykašlu se na to. Rozhodně se nepouštím do ničeho sloţitého. O tom je ten můj blog, ţe 

je všechno takový jednoduchý.  

Dáváš na blog převáţně nové recepty nebo jde o recepty, které znáš a osvědčily se? 

Spíš ty nový. A pak se k nim vracím. Je to docela příjemné, ţe můj muţ vţdycky říká: 

Tam jak jsi uvařila tamto, to bylo hrozně dobrý a já se pak musím podívat na blog, 

protoţe uţ si to nepamatuju.  
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Kde se inspiruješ a hledáš nové recepty? 

Hodně na internetu nebo na cizích blozích, v zahraničí a tak různě, třeba ţe někdo něco 

uvařil na návštěvě. Všude moţně. Ale některé recepty si vymyslím nebo pozměním.  

Sleduješ ostatní food blogery? 

Sleduju, protoţe s mým muţem jsme vymysleli soutěţ Food Blog roku. My jsme si 

říkali, kdybysme mohli udělat setkání blogerů. Občas se i vidíme na nějakých akcích, ţe 

třeba vaříme na kurzech vaření. Takţe jsme vymysleli tuhle soutěţ, teď bude 3. ročník a 

v podstatě ty blogy, blogery znám, protoţe uţ proběhlo vyhlašování a večírek, kde jsme 

je všechny poznali. Je to vlastně další práce, která se na blog nabalila. Nebýt blogu, tak 

by mě nenapadlo takovou soutěţ pořádat.  

Pomáhá ti někdo s blogem? 

Po technické stránce můj muţ. Teď uţ bych to asi zvládla, ale zezačátku jsem tohle 

vůbec neuměla. Takţe on mi blog zařídil, já jsem ho jen vizuálně navigovala a jinak po 

technické stránce dělá všechno on. Teď taky furt ještě pomáhá, kdyţ si musím zaplatit 

doménu, tak ho poprosím. V podstatě ho potřebuju furt.  

Ovlivňuje tě někdo v tom, co máš přidávat na blog? 

Teď momentálně nikdo. Tenhle týden mám schůzku, jestli se mi bude líbit nádobí. 

Viděla jsem uţ nějaký stránky, tak něco jsem tam zahlídla, co by se mi líbilo, takţe je 

moţný, ţe třeba bych nafotila nějaký recept a pouţila to nádobí a musela bych ho tam 

zmínit.  

Jaké spolupráce ti převáţně chodí?  

Spíš chodí na výrobky neţ na nádobí. Ale uţ jsem dělala pro Bella Rose, ţe jsem si 

mohla cokoliv z jejich nabídky a nafotit něco na blog. To je pro mě vţdycky taková 

výzva, protoţe se mi ty věci líbí a je to takové přirozené pro ten blog.  

Kdyţ srovnáš blog na začátku a dnes, vidíš nějaké změny? 

Určitě se to posunulo po vizuální stránce, ţe vypadá i líp, si myslím. Určitě jsem udělala 

velký skok, aspoň to tak vidím. Nejradši bych smazala ty fotky na začátku.  

Co Ti blogování přineslo? 

Asi zkušenost, pak jsem se posunula i v tom focení. Rozhodně to mělo pozitivní posun.  

Sleduješ reakce lidí a svých fanoušků?.  

Docela píšou pozitivně. Byly i časy, ţe i negativně. Třeba negativní bylo, ţe 

spolupracuju s Prima Fresh a oni si berou ode mě fotky a pak si to dávají na svůj web. 

Občas se podívám, co píšou pod mé fotky, protoţe na můj blog píšou většinou 
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pozitivně, protoţe ho sledují a tohle je taková věc pro veřejnost. Tak tam někdy jsou 

takový jako zvláštní komentáře, ale vesměs docela v pohodě.  

Vybíráš si hodně spolupráce? 

Určitě. Nejdu do něčeho, co bych sama nechtěla propagovat nebo co by ten blog 

shodilo. Nebo aspoň mám ten pocit. Mám i různé nabídky, ţe nějaký bannery by tam 

blikaly, ale do toho bych asi taky nešla. To bych fakt musela být přesvědčená, ţe mi tam 

bude blikat nějaký, co mám sama ráda.  

Myslíš, ţe se dá food blogováním u nás uţivit? 

Myslím, ţe určitě ne. Jako módní blogeři třeba určitě mají spoustu oblečení a nemusí si 

kupovat vlastní. Ale ty kulinární... nevěřím tomu. Moţná blog Kitchenette má uţ 

obchod, tak je moţné, ţe jí to uţiví nebo má různý nabídky focení, ale asi je to jedna 

z mála. Přemýšlím... já třeba měla těch spoluprací hodně. Třeba si ode mě vzali fotky do 

kalendáře, tak třeba za to jsem dostala peníze, ale většinou ty spolupráce nejsou o 

penězích.  

Myslíš, ţe máš vliv na své čtenáře? 

Je fakt, ţe v tomhle já jsem taková, ţe je denně nekontaktuju. Jsou blogy, které 

v podstatě které denně přispívají, třeba jakoţe holka se rozhodne hubnout a denně 

nahrává fotky a pak má hromadu komentářů. Já taková nejsem, spíš jsem uzavřená, tím 

pádem si je moc nepustím k sobě a oni zároveň nejsou příliš blízko. Takţe já nejsem ten 

typ, abych se úplně soukromě otevírala. Tím pádem ten vliv nebudu mít takový jako 

někdo, kdo si čtenáře pouští blízko sobě.  

Co bereš jako největší úspěch? 

Nejvíce si cením toho natáčení, ţe jsem takovou práci dostala, ţe mě to někam 

posunulo. Teďka jsem nastylovala druhý díl kuchařky tý Karolíny a taky jsem tu práci 

dostala díky blogu.  

Co Ti naopak blogování vzalo? 

Myslím si, ţe nic. Já to blogování beru jako příjemně strávený volný čas. Kdyby mě to 

omezovalo, tak uţ s tím praštím.  

Sleduješ kritiku? Reaguješ na ni? 

Ale jo, reaguju. Vţdycky mě to zasáhne. Ale vţdycky se snaţím pozitivně odepsat. 

Kdyţ to bylo nějaký fakt ošklivé, tak jsem to vymazala a nechtěla jsem to tam mít.  

Jaká je mezi food blogery u nás atmosféra? 

Já myslím, ţe jsou to kamarádi. Fakt upřímně. My třeba kdyţ pořádáme tu soutěţ, tak to 

vidíme i z týhlety stránky. Moţná jsou tam takový nějaký negativní pocity, třeba kdyţ 
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nominujeme pět blogů v nějaké kategorii, tak se objeví „Proč tahle?“, tak je moţný, ţe 

se objeví nějaký negativní názory, ale co ty lidi fakt znám, tak nejsou rivalové. Přijde 

mi, ţe to tak má většina. V těch módních to asi tak nemusí být, ale u toho jídla... jako 

mám nějaké blogery, co sleduju a obdivuju a zároveň ty, který mi v podstatě nic 

neříkají, ale vůbec mě nenapadá jim nějak škodit. Myslím si, ţe takhle to mají i ostatní.  

Které blogy máš ráda? 

Ráda sleduju Kitchenette, protoţe ta je taková top. Já mám teď uţ většinou vztah přímo 

k těm lidem, tak třeba Kitchen story mám ráda, to jsou ty dva manţelé. Líbí se mi i 

Kublanka, taky jsou to manţelé.  

Zapojíš tedy také manţela? 

To ne. On uţ je zapojený uţ tak hodně a proklíná kaţdý den naši soutěţ Food Blog 

roku, kolik s tím je práce.  

Kdyţ bych si chtěla zaloţit vlastní food blog, jakou šanci mám uspět? 

Já myslím, ţe bys určitě musela mít blog nějak zaměřený a nečím zajímavý rozhodně na 

první pohled. Teď jsou blogy veganský, bez cukru a musíš se něčím zajímavým odlišit, 

třeba krásnýma fotkama.  

Jaké jsou tvé cíle v budoucnu? 

Protoţe jsem vystudovala keramiku, tak bych do budoucna chtěla mít svoje nádobí, 

které bych propojila s těma Výpečkama. Ale to je takový můj sen, který furt je mimo.  

Přemýšlíš o nějaké změně ve svém blogování? Myslím tím zaloţení YouTube 

kanálu, vydání kuchařky a tak.  

To ne. Je zajímavé teď, ţe ve Food Blogu roku jsme udělali kategorii Video, protoţe to 

teď hodně jede, ale já se na to necítím. Neumím to, takţe se do toho nepouštím. Já 

doufám, ţe můj blog neskončí, ale není na to teď čas a elán.  

 

Příloha č. 2: Rozhovor s Veronikou Pořízkovou 

2. 3. 2016 

blog: www.zghettablog.cz 

 

Mohla bys mi krátce představit svůj blog? 

Můj blog je taková všehochuť. Nemá specifické zaměření. Na začátku jsem zde 

přispívala, co mě napadlo, věci ze ţivota. Poté jsem začala hodné péct a tím vlastně 

vzniklo zaměření blogu. Můj blog nemá ani název, který by o zaměření vypovídal, 
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název vznikl z toho, co mě zrovna napadlo. Poslední dobou na něj nemám tolik čas, ale 

kdyţ něco uvařím nebo se stane v mém ţivotě něco důleţitého, na blog to přidám, 

například státnice.  

Proč jsi začala blogovat? 

Tenhle blog vznikl jako navazující na můj předchozí blog, kde jsem psala o Erasmu 

v Norsku. Kdyţ jsem se vrátila, tak mi to psaní chybělo a tak jsem zaloţila tenhle ten. 

Jelikoţ jsem byla jedna z prvních, kdo začal blogovat (pozn. v roce 2012), tak mi rychle 

narostl počet sledujících, ani nevím jak.  

Jak zpočátku reagovalo na blog okolí? 

Naši věděli o obou blozích a brali to jako můj zvláštní koníček. Ale nijak mi do toho 

nemluvili, ani nekritizovali.  

Jak na blog reagují dnes? 

Pořád stejně. Příspěvky čtou rodiče, ne nějak pravidelně, spíše občas. Mamka občas 

podle toho peče. Ale kdyţ byly ty různé soutěţe typu Blogerka roku, tak posílali odkazy 

známým, kamarádům a všem okolo. Tomu jsem se hodně divila.  

Jak vidíš sama sebe jako blogerku?  

Já bych úplně nebrala blogování jako nějakou důleţitou věc, dělám to proto, ţe mě to 

baví a nechci měřit nějak úspěch v počtu ocenění nebo spoluprací. Ani nechápu holky, 

které to tak mají. Tudíţ, nechci říct, ţe jsem úspěšná nebo ne, ani jsem nad tím pořádně 

moc nepřemýšlela. Ale některé spolupráce mi hodně daly a váţím si jim a hlavně mě 

posunuly o něco dále.  

Jaká je tvá motivace blog psát? 

Pro mě je blog koníček a kdyby nebyl, tak uţ ho nepíšu.  

Změnila se tvá motivace v průběhu let? 

Vůbec ne, jen uţ na něj nemám tolik času. Kvůli práci a několika dalším povinnostem 

uţ nepíšu tolik.  

Jak se změnil tvůj ţivot po zahájení blogování? 

Dobrá otázka. Asi nijak obzvlášť. Jenţe na Facebooku mě sleduje skoro 5 tisíc lidí a 

dokonce občas mě začali poznávat lidi na ulici a dokonce i v Praze (pozn.Veronika ţije 

v Brně), takţe jsem si musela začít dávat pozor, co na blog dávám, jelikoţ mám 

tendenci tam cpát osobní věci, některé aţ moc osobní. A to zas nepotřebuju, aby se to 

nějak obrátilo proti mně. Takţe, se hlídat co tam dávám.  

Kolik času týdně ti práce kolem blogu celkem zabere? 

Dřív daleko víc, to jsem tomu dávala tak minimálně hodinu denně. Teď uţ na to nemám 
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tolik čas a tak to bude okolo té hodiny týdně, kdy procházím komentáře, dávám něco na 

instagram a odpovídám na emaily.  

Kolik času ti zbude na ostatní záliby? 

Furt dost, já nevím úplně tak přesně. Ale já to jsem tak nebrala jako nějakou úplně 

zásadní věc, jak dneska blogerky říkají, ţe pracujou, kdyţ blogujou. To mně přijde třeba 

úplně směšné. Takţe já nevím, ani jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Zbývalo mě furt 

času dost. Kdyby nezbývalo, tak bych prostě blogovala míň.  

Jak probíhá tvorba toho jednoho příspěvku? 

Tak s receptem to probíhá tak, ţe něco upeču, protoţe chci, protoţe je nějaká příleţitost 

a přijde mně to dobré. Tak to nějak vyfotím, většinou hrozně, fotit neumím a vím to. 

Takţe nějak to tam dám, ať lidi vidí, ţe to zvládnou taky, ţe to není úplně nic extra 

profesionálního. Takţe to vyfotím, aby to vypadalo aspoň trošku hezky, a potom k tomu 

sepíšu nějaký úvod, proč jsem to pekla, na jakou příleţitost, jaké jsou tam třeba 

problémy, které mohou nastat. Pak sepíšu ten recept. Já se snaţím docela podrobně to 

psát, aby to bylo pro lidi, co fakt třeba nepečou a nejsou na to zvyklí. Takţe se tam 

snaţím rozepisovat takový, pro hodně lidí, banality. A pak tam dám nějaký závěr typu 

„upečte si to“ a je to. Pak to hodím na facebook sdílet a na Instagram fotku. 

Jak dlouho trvá tvorba příspěvku? 

To samotné sepsání těch receptových článků je chvilka, to jako mám třeba do půl 

hoďky, protoţe tam není tolik toho textu ani tolik stylistických věci, které musím řešit. 

Ty receptové články, tam zabere ta samotná příprava toho, co upeču, ale jinak potom to 

psaní je chvilka.  

Kde hledáš inspiraci? 

Celkově ten blog odráţí to, co se zrovna děje v mém ţivotě. Prostě kdyţ jsem skončila 

školu, tak jsem o tom psala, protoţe to bylo velké téma. Potom kdyţ jedu někam na 

výlet, tak o tom taky napíšu, protoţe to se mě nějakým způsobem dotklo. Recepty, je to 

vyloţeně, ţe něco udělám. Není to tak, ţe bych si řekla, sakra dlouho jsem neudělala 

recept, tak co bych tak teďka udělala, třeba tady tohle, to vůbec ne. Já bloguju, protoţe 

ty věci dělám, ne naopak, ne ţe by to byl můj smysl ţivota. Takţe pokaţdé, kdyţ mě 

něco zaujme nebo mám nějaký nápad, tak to napíšu, ale nijak si to dopředu neplánuju a 

záměrně kvůli blogu recepty nehledám.  

Sleduješ ostatní food blogery? 

Já nesleduju jenom food blogery, sleduju toho víc, i třeba lifestylové blogy. Ale z food 

blogů sleduju samozřejmě Cuketku, to je taková klasika, pak sleduju třeba Meg v 
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kuchyni, která má nádherné fotky a super recepty. Sleduju Markétu – Jídlo a hlad, která 

není úplně food blogerka, to je spíš do toho lifestylu, ale taky mě to baví. Sleduju nějaké 

zahraniční blogy, dřív jsem sledovala Lucii, ale ta uţ teďka nepíše, takţe tu uţ ne. 

Potom slovenský blogerky, jako Aneta goes yummi, ta uţ se teďka znovuobnovila, měla 

takovou fázi, kdy nepsala. Takţe je toho hodně. Sleduju jakoby ty starší a který uţ 

nějakou dobu znám, neţ abych měla kapacitu sledovat všechny to nový, co jsou, tak ty 

úplně ne.  

Pomáhá ti někdo s blogem? 

Ne, dělám si všechno sama.  

Je pouze na tobě, co přidáš na blog? 

Je to úplně na mně. Já tam pár spoluprací mám, ale to jsou většinou dlouhodobější věci. 

Třeba mě oslovil Lindt, protoţe jsem hodně v těch svých receptech odkazovala na jejich 

věci, tak mně jednou napsali, jestli bych pro ně nechtěla něco udělat. Říkám, jasně, proč 

ne, stejně to pouţívám. Takţe jsem udělala ten recept, co bych udělala tak jako tak, ale 

dostala jsem za to od nich zaplaceno a normálně jsem to do článku napsala. Takţe tohle 

a potom tam bylo pár nějakých... spíš je to třeba tak, ţe kamarádka má kamarádku, která 

dělá něco a chce, abych jim trochu pomohla. Já chci, aby se mně to aspoň trochu líbilo a 

tak jsem tam třeba měla ořechový másla, který mě přijdou super a prostě je to holka 

v mém věku, která tohle začala dělat a mně přijde dobrý to podpořit. Ale kdyţ nechci, 

tak to nedělám. A mně furt chodí nabídky, i kdyţ píšu teď tak málo, tak třeba za týden 

dojde třeba 5 nabídek na spolupráci. A nepřijímám v podstatě nic z toho. Chci, aby tam 

toho bylo co nejmíň, vyloţeně kdyţ mě něco zaujme nebo přijde něco fakt super a 

potěší mě to, jako třeba ten Lindt, ale je toho minimálně, si myslím. Takţe je to na mně, 

co tam dám.  

Kdyţ srovnáš blog na úplném začátku a dnes, tak v čem vidíš hlavní rozdíly? 

Na tom začátku to bylo opravdu skoro jenom o tom jídle, hodně receptů na sladké, na 

cupcaky a tak. Teďka je to víc odraz toho, co zrovna v ţivotě dělám. A ono to tak bylo i 

předtím. Protoţe jsem dříve hodně pekla, chodila jsem na kuchařské kurzy, takţe se to 

tam všechno objevovalo, ale teďka to šlo více do pozadí a dělám víc jiných věcí. Takţe 

blog teď vidím jako dospělejší.  

Co Ti blogování dalo? 

Dalo mně to spoustu věcí. Ono to má u mě totiţ to blogování takový přesah. Díky tomu, 

ţe jsem blogovala, tak mě napadlo, ţe na to téma budu psát bakalářku. Tak jsem psala 

tu bakalářku, tím pádem jsem se dostala do úplného centra dění v tom nějakým food 
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světě, coţ bylo super. Díky tomu jsem napsala bakalářku, díky které jsem dostala cenu 

od Syndikátů novinářů a na základě toho jsem dostala nabídku na spolupráci 

s Instinktem, se kterým pracuji doteď. Coţ se všechno stalo postupně, díky tomu blogu. 

Díky blogu jsem získala spoustu nových kamarádů, právě ty, který jsem předtím jenom 

četla, nebo jsme se četli navzájem, tak jsme se začali potkávat na různých akcích 

osobně. Takţe je tam několik lidí, se kterými jsem se fakt spřátelila, a stýkáme se. Třeba 

Juliana z blogu Maškrtnica nebo mimo ten food jsou to holky, se kterýma jsme se viděly 

na Blogerce roku, holky z lifestylu, z beauty. Takţe jsem se hodně seznámila s různými 

lidmi. Potom jsem například díky blogu mohla být 2x v přímém přenosu Sama doma, 

kde jsem pekla, coţ jsem si uţívala, to se mi fakt líbilo. Díky tomu jsem měla nějaké 

spolupráce a našla kontakty a lidi, se kterými jsem později spolupracovala. Díky tomu 

jsem vlastně se svým přítelem, nynějším. Tím, ţe jsem psala ten blog, tak se o mě 

začalo více vědět v té brněnské komunitě a oni mě pozvali do takové uzavřené foodies 

skupiny, co tady v Brně máme, kde právě byl i on a tam jsme se seznámili a začali jsme 

spolu chodit. Takţe kdybych blog nepsala, tak bych se tam asi nedostala. Spoustu věcí 

mě to přineslo.  

Co fanoušci? Jací jsou? 

Moji fanoušci jsou super. Já jsem hrozně ráda, ţe většina lidí, co mě čte, jsou podle mě 

takoví chytří a vtipní a prostě to pak vidím v těch komentářích, ţe to nejsou jenom 

blbosti, jenom aby tam něco napsali. Není jich třeba tolik, ale o to jsou lepší. Píšou mně 

maily docela často, jenom aby mně napsali, ţe mají rádi můj blog, ţe se jim líbí, to co 

dělám a tak. To jsem vţdycky úplně nadšená a to jim hned odepisuju, ţe jim hrozně 

děkuju, ţe mě takhle oceňují. Nemyslím si, ţe bych měla nějakých moc haterů. Takţe 

fanoušci jsou fajn, jsou super.  

Dívala jsem se, ţe jim docela odpovídáš, ţe na ně reaguješ.  

Já reaguju vţdycky. To je taková moje zásada, ţe kdyţ to není blbost. Kdyţ to je blbost, 

tak to maţu, ale nemyslím blbost v tom smyslu, ţe někdo napíše něco špatnýho, to ne. 

Ale kdyţ někdo napíše, třeba jenom reklamu na něco a je to nějaký robot, tak to maţu, 

aby mě to tam neotravovalo. Kdyţ tam někdo dá jenom odkaz na svůj blog, tak to taky. 

Ale jinak se snaţím odepisovat na všechno, jak na Facebooku, tak na blogu 

v komentářích. I třeba jenom: díky za názor nebo něco takovýho.  

Co si myslíš o soutěţích, co jsou jako třeba Blogerka roku? 

Já jsem byla úplně první food blogerka roku, vlastně před třemi lety. To byla první 

soutěţ tohoto typu v Česku. Bylo to pro nás všechny, co jsme tehdy blogovaly, jako 
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něco super, jako ţe někdo chce ocenit tu naši práci, tak jsme to braly všechno jako něco 

pozitivního. I kdyţ zrovna ten první ročník byl takový zmatený a neorganizovaný, šlo 

poznat, ţe se to teprve zabíhá a je to první ročník. Ale ty další dva ročníky co byly, to uţ 

jsem se nezúčastnila. Některé holky si to daly za svůj ţivotní cíl, ţe Blogerku vyhrajou 

a tak rozesílaly odkazy, kam se dalo, po známých, po rodičích, do skupin na Facebooku. 

A to zase já nepotřebuju. U food blogerek se tohle úplně neděje, ale beauty a lifestyle, 

ty jsou často tím hlasováním úplně posedlé. Přitom ty blogy nejsou úplně autentické a 

neodráţejí skutečnost. Většina těch dnešních blogů je textově o ničem, všechno je jen o 

fotkách makronek, latté art a tulipánů. Ta druhá soutěţ Food Blog roku, tam jsem moc 

nechápala ty nominace. Jakoţe se do uţšího výběru dostaly třeba blogerky, které na 

blog přispěly dvakrát do roka. Jakoţe sice byly fotky hezké, ale stejně, je to takové 

trochu nespravedlivé vůči těm, které blogují častěji a dají si s tím více práce.  

Myslíš, ţe se dá food blogováním u nás uţivit? 

Myslím, ţe u nás ne. Pokud nechceš vyloţeně brát všechny moţné spolupráce a mít 

samé reklamy, tak si můţeš něco přivydělat, ale brát to jako povolání mi přijde směšné. 

Některé blogerky mají svůj eshop a něco i na blozích prodávají, ale to mě třeba vůbec 

nebere.  

Co povaţuješ za svůj největší úspěch, co ti blogování dalo? 

To se přiznám, ţe fakt vůbec nevím. Co mi to dalo, jsem říkala, ale ţe bych něco brala 

jako největší úspěch to fakt ne.  

Tak naopak, co ti blogování vzalo? 

Asi nic moc. Trochu času mně to vzalo, ale tím, ţe to beru jako koníček, tak jsem toho 

času nikdy nelitovala. Kdyby mě to bralo něco víc, asi bych to vzdala.  

Sleduješ kritiku na sebe? 

Sleduju. Pokud to nejsou vyloţeně blbosti, které maţu, tak samozřejmě reaguju. Občas 

se objeví kritika právě těch fotek, ţe nejsou nic moc, ale tak já nejsem profesionální 

fotograf, abych to měla dokonalé. Samozřejmě se snaţím to vyfotit pěkně, ale kdyţ to 

nejde, tak to nejde. Kritiku beru, ale nijak extra si ji nepřipouštím.  

Jaká panuje mezi food blogerkami atmosféra? 

Já myslím, ţe super. Naštěstí jsme takové přátelské všechny, není to u nás jako u holek 

z lifestylu nebo beauty, kde tam rivalita je i cítit. Food blogerky se hodně setkávají na 

různých kurzech, workshopech a vţdycky je to tam fajn. S některými jsem v přátelích i 

na facebooku a setkáváme se i mimo food.  

Myslíš si, ţe dnes je pro nově začínajícího food blogera těţší uspět? 
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Určitě. Kdyţ jsem začínala já, tak nás bylo třeba kolem dvaceti. Dneska uţ to ani 

nestihám sledovat a těch blogů je strašně moc.  

Čím by mohl nový food bloger uspět? 

Být dobrý. Mně třeba u dnešních blogů, i třeba u těch známých, chybí trochu 

kvalitnějšího textu. Všechno to je o fotkách a ten text je takové plácání o ničem. Líbí se 

mně třeba Kublanka, kteří jsou poměrně noví, ale je to manţelský pár, takţe něco 

odlišující a navíc mají super texty, které píše Kuba a parádní recepty. Noví blogeři by se 

asi taky měli zaměřit jen na jednu specifickou oblast, třeba psát jen o cupcakech. Můj 

blog není nic extra, ale tím, ţe jsem takový matador, tak tu návštěvnost mám. Kdybych 

ho zaloţila dneska, tak uţ tolik lidí nepřitáhnu.  

Jak vidíš sama sebe jako blogerku v budoucnu? 

Jo, to nevím. Musí mě to pořád bavit. Asi to nebudu brát jako něco ţivotně důleţitého a 

nějak se blogování podřizovat. Dopředu taky úplně nic neplánuju.  

Přemýšlíš o nějaké zásadní změně u své blogovací činnosti? Myslím tím, zaloţit si 

YouTube, vydat kuchařku a tak.   

Jo na Youtube mě napadlo jít, tak po roce, dvou, co jsem blogovala. Ale pak jsem si 

říkala, ţe s tím je spousta práce, editování, nahrávání a já nevím, co ještě a na to úplně 

nemám. Navíc, teď jde na youtube snad úplně kaţdá blogerka i ta, co neumí pořádně 

mluvit a spíš nadělá sobě víc škody neţ uţitku. Ale jinak ţádnou zásadní změnu 

nechystám.  

 

Příloha č. 3: Rozhovor s Michaelou Šupákovou 

29. 2. 2016 

blog: cookingwithsusa.blogspot.cz 

Rozhovor vznikl prostřednictvím neosobního setkání 

 

Mohla byste mi krátce představit svůj blog? 

Můj blog má název "Cooking with Šůša" a je zaměřený na zdravé a převáţně 

vegetariánské recepty. 

Proč jste ho začala psát? 

Ráda vařím a miluji focení. Proto jsem chtěla spojit tyto dva koníčky dohromady. Také 

jsem se chtěla podělit s ostatními o své recepty. 

Jak zpočátku reagovalo na blog Vaše okolí, Vaši blízcí? 
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Nejdřív to brali jako legraci a mysleli si, ţe mě to za chvilku přestane bavit.  

Jak na blog reagují dnes? 

Dnes všichni pochopili, ţe to s blogováním a s vařením myslím váţně a jsou na mě 

pyšní :-) 

Myslíte si, ţe jste úspěšná jako food blogerka?  

Myslím si, ţe úspěšná jsem. Lidem se mé recepty líbí, vaří podle nich a to je pro mě 

úspěch.  

Jaká je Vaše současná motivace blog psát? 

Motivací je pro mě ukázat ostatním, ţe i zdravé jídlo můţe být jednoduché, dobré a 

originální. 

Změnila se Vaše motivace v průběhu let? 

Ne.  

Jak se změnil Váš ţivot po zahájení blogování? 

Rozhodně mám teď méně volného času, který věnuji vaření a blogování, ale nelituji 

toho. Naskytly se mi nové moţnosti a poznala jsem díky blogu spoustu nových lidí. 

Kolik času týdně Vám práce kolem blogu celkem zabere?  

Spočítat na hodiny se to nedá. Někdy se vaření a blogu věnuji více, někdy méně. Do 

tohoto času řadím vaření, focení, psaní článků, recenzí, přípravu receptů, komunikaci 

ohledně spoluprácí, facebookovou stránka blogu apod.  

Kolik času Vám zůstane na ostatní záliby? 

Moc ne. Blog je v podstatě moje největší záliba. K tomu ještě chodím kaţdý den do 

práce, takţe mám volné jen víkendy. 

Jakým způsobem probíhá tvorba jednotlivého příspěvku? 

Musím vymyslet recept, připravit ho, nafotit, napsat k němu povídání, seznam surovin, 

popis přípravy, upravit fotky, nahrát je na blog a zveřejnit příspěvek. 

Co trvá na tvorbě jednoho příspěvku nejdéle? 

Asi úprava a vybírání vhodných fotek. 

Kde hledáte inspiraci pro jednotlivé články? 

Na zahraničních stránkách. 

Sledujete ostatní food blogery, ať uţ české či zahraniční?  

České blogy moc nesleduji, maximálně příspěvky na Instagramu. Ze zahraničních je to 

třeba Deliciously Ella nebo Sarah Wilson. 

Kdo Vám s blogem pomáhá, případně jak? 

Nikdo mi s blogem nepomáhá. 
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Je pouze na Vás jaký článek na blog přidáte? Pokud ne, kdo ovlivňuje výběr 

článků? 

Ano, o svých článcích rozhoduji sama. 

Kdyţ srovnáte svůj blog na úplném začátku a dnes, v čem vidíte změny? 

Rozhodně ve fotografiích. 

Co Vám blogování dalo? 

Moţnost účastnit se různých food akcí nebo projektů spojených s vařením, navázání 

spolupráce.  

Sledujete zpětnou vazbu a komentáře?  

Ano, zpětnou vazbu a komentáře sleduji. Kaţdý den se fanouškům věnuji cca 1 hodinu. 

Odepisuji na komentáře na blogu, na Instagramu i na facebooku. Odepisuji na emaily a 

dotazy.  

Reagujete na nabídky spolupráce?  

Ano, reaguji na spolupráce. Musí to být spolupráce, která mi dá dostatek volného 

prostoru se na blogu vyjádřit a nebude mě omezovat pravidly. 

Myslíte si, ţe se dá food blogováním v ČR uţivit? 

Samotným food blogováním zatím asi ne.  

Berete blogování jako koníček či jako povolání?  

Brala jsem ho jako koníček, teď uţ je to takové moje druhé povolání. 

Myslíte si, ţe má Váš blog vliv na čtenáře, případně jaký? 

Ano. Hodně čtenářů mi píše, ţe díky mým receptům změnili způsob stravování a cítí se 

lépe. 

Co povaţujete za největší úspěch, který Vám Váš food blog přinesl? 

Třetí místo v soutěţi FOOD BLOG ROKU a spolupráce s firmou KitchenAid. 

Co Vám naopak blogování vzalo?  

Nic.  

Sledujete kritiku?  

Kritiku sleduji, ale neřeším ji. Člověk se nikdy nemůţe zalíbit všem. 

Co jste musela nebo musíte pro blog obětovat? 

Někdy bojuji s nedostatkem volného času, ale není to oběť. Dělám to proto, ţe mě to 

baví. 

Jaká panuje mezi českými food blogery, podle Vás, atmosféra?  

Myslím si, ţe atmosféra mezi food blogery je přátelská. Rivalitu jsem zatím 

nepostřehla. 
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Jak s ostatními food blogery vycházíte Vy?  

Vycházím s nimi dobře. Společně se setkáváme na různých food akcích a vţdy si 

příjemně popovídáme. 

Myslíte si, ţe je dnes, pro nově začínající food blogery, těţší uspět a proč? 

Ano, je to těţší. Mám pocit, ţe food blogů vzniká čím dál víc, a proto je těţké být 

odlišný a zaujmout něčím originálním. 

Jak by, podle Vás, mohli noví food blogeři uspět? 

Být jiný, neţ ostatní. 

Jak vidíte sama sebe jakoţto food blogerka v budoucnu? 

To je ve hvězdách. 

Kde byste se opravdu chtěla vidět?  

Chtěla bych mít vlastní kavárnu a blogu se i nadále věnovat jako svému koníčku.  

Přemýšlíte o nějaké zásadní změně u blogu? Například: zaloţit Youtube kanál a 

orientovat se spíše na něj, vydat kuchařku, atd.? 

Jeden plán se rýsuje, ale ten zatím neprozradím.  

 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s Lucií Arichteva 

28. 2. 2016 

blog: www.peknevypecenyblog.cz 

 

Mohla byste mi krátce představit svůj blog? 

Pěkně vypečený blog funguje něco málo přes rok. Je to blog převáţně o pečení sladkých 

a okrajově slaných dezertů, jedné nadšené amatérky, která se stále učí novým věcem.  

Proč jste ho začala psát? 

Původně jsem chtěla zaloţit pouze jednoduché stránky, na kterých bych se dělila o své 

recepty s přáteli, kteří mě o ně často prosili. Kdyţ jsem začala s plánováním, chtěla 

jsem, aby stránky vypadaly jednoduše a čistě. Nelíbily se mi ty klasické šablony pro 

tvorbu stránek, tak jsem poprosila kamaráda, který má s tvorbou webových stránek 

zkušenosti, a tak vznikl Pěkně vypečený blog, jehoţ stránky se stále upravovaly a 

dolaďovaly, aţ do současné finální verze. 

Jak zpočátku reagovalo na blog Vaše okolí? 
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Nejbliţší okolí reagovalo velmi kladně. Ocenili nápad ohledně zaloţení webu, na 

kterém si mohli kdykoli najít svůj oblíbený recept.  

Jak na blog reagují dnes? 

Dodnes se ve svém blízkém okolí setkávám jen s chválou a podporou. Blog se jim líbí, 

obdivují fotografie a stále mi dávají najevo, ţe zaloţit ho, byl dobrý nápad.  

Myslíte si, ţe jste úspěšná jako food blogerka? 

Sama u sebe a svého blogu vidím úspěch v tom, ţe mi stále přibývají fanoušci a čtenáři, 

kteří blog navštěvují pravidelně, připravují dezerty, dělí se se mnou o své záţitky a 

fotografie z vlastního pečení. To je pro blogera jeden z velkých úspěchů, získat si své 

čtenáře a udrţet si je. Coţ se mi zatím daří. 

Jaká je Vaše současná motivace blog psát? 

Motivací mi jsou hlavně čtenáři, těší mě, kdyţ se jim můj blog můţe stát inspirací a rádi 

na něj chodí. Kladná odezva mi ukazuje, ţe to stále smysl má. Pokud by je to však 

nebavilo a neměla jsem zpětnou vazbu, tak bych asi nepřestala psát příspěvky a péct, ale 

bylo by to takové smutnější. Blog bych nepsala tak často, nevěnovala bych mu tolik 

času a byl by z něj asi ten jednoduchý receptář pro mé přátele a rodinu. 

Změnila se Vaše motivace v průběhu let? 

Blog nemám aţ tak dlouho, aby se mi změnila motivace, zatím tedy ne. Stále jsou mi 

motivací čtenáři a raduji se také z kaţdého kladného ohlasu na recept či článek.  

Jak se změnil Váš ţivot po zahájení blogování? 

Neţ jsem začala psát blog, tak se mi můj muţ snaţil nastínit moţná negativa ohledně 

blogování … jako je časová náročnost, spousta práce s focením a psaním. To vše se 

samozřejmě okamţitě promítlo do našeho ţivota. Jelikoţ jsem stále máma na 

rodičovské dovolené, tak se mi denní reţim postupem času změnil úplně od základu.  

Kolik času týdně Vám práce kolem blogu celkem zabere?  

Peču jednou aţ dvakrát za týden, coţ vţdy zabere pár hodin. Kdyţ peču, hned i fotím a 

večer, aţ děti spí, píšu příspěvky. V průběhu dne odpovídám na dotazy nebo reaguji na 

komentáře na stránkách i sociálních sítích, které je potřeba také spravovat.  

Kolik času Vám zůstane na ostatní záliby? 

Zezačátku fungování blogu, jsem veškeré záliby odsunula stranou. Vůbec na nic mi 

nezbýval čas, jelikoţ mám manţela muzikanta, a kdyţ nebývá doma, musím pečovat 

také o naše dva malé syny, kteří zatím z blogování nemají rozum, takţe jim musím být 

100% k dispozici. Po nějaké době jsem zjistila, ţe se vše tak nějak pěkně zaběhlo a 

momentálně nevnímám, ţe by mě blogování v něčem omezovalo nebo mě okrádalo o 
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čas. A jelikoţ mám ráda vše načasováno, tak i v případě blogu si plánuji, co kdy budu 

dělat a kolik na to budu mít času.  

Jakým způsobem probíhá tvorba jednotlivého článku? 

Nejprve si musím vybrat recept, který připravím. Pokud se mi dezert podaří kvalitně 

upéct a není pouze chuťově výborný, ale i dostatečně fotogenický, pak se můţu pustit 

do přípravy aranţování a chystání dezertu na focení. Jakmile mám nafoceno, vyberu 

nejlepší fotky, které pouţiji na blog. Pokud je potřeba, tak se poupraví a pak uţ jen stačí 

připravit nový příspěvek, do kterého vloţím fotografie a napíšu recept s úvodním 

textem. 

Co trvá na tvorbě jednoho příspěvku nejdéle? 

Nejdéle na celé tvorbě příspěvku trvá příprava a samotné pečení. 

Kde hledáte inspiraci pro jednotlivé články? 

Velkou inspiraci hledám ve starých sešitech s recepty mé prababičky. Díky rodině mého 

muţe, která pochází z Bulharska, jsem se mohla naučit spoustu tradičních bulharských 

jídel, takţe mimo jiné čerpám i z těchto receptů, které mívají u čtenářů velký úspěch.  

Sledujete ostatní food blogery, ať uţ české či zahraniční?  

Sleduji převáţně zahraniční food blogery, nejraději mám Elizabeth Kirby a její Local 

Milk, Cook Republic, líbí se mi Linda Lomelino a Local heaven … jejich blogy jsou 

plné inspirace a úţasných fotek. Mají příjemnou atmosféru a osobitý styl.  

Kdo Vám s blogem pomáhá, případně jak? 

S blogem mi pomáhá můj manţel. Vţdycky říkám, ţe bez něj bych blog neměla takový 

jaký je, díky němu je takový pěkně vyladěný. Jelikoţ je zdatný fotograf, často mi s 

focením pomáhá a radí.  

Je pouze na Vás, jaký článek na blog přidáte?  

Články vybírám podle sebe, většinou si vyberu recept nebo dezert, který se hodí 

tematicky do daného období nebo podle toho, jestli pouţiji nějakou sezónní 

ingredienci.  

Kdyţ srovnáte svůj blog na úplném začátku a dnes, v čem vidíte změny? 

Velké změny vidím ve fotografiích a samotném aranţování fotografií. Mám dojem, ţe 

to teď všechno vidím úplně jinak neţ na začátku, ale myslím, ţe je to úplně normální a 

ţe právě takhle to má být. Za ten rok jsem toho v rámci blogu hodně zaţila, setkala se s 

inspirativními lidmi, ledas čemu jsem se přiučila, to se jednoznačně projevuje v mé 

práci a jsem ráda, ţe tomu tak je a budu se těšit jak se má práce na blogu bude dál 

vyvíjet. 
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Jaká pozitiva vidíte na food blogování?  

Díky blogování jsem poznala spoustu šikovných a talentovaných lidí, kteří mi jsou 

inspirací, a vzhlíţím k nim. S několika jsme si sedli i v osobním ţivotě, takţe jsem díky 

blogu našla skvělé a obětavé přátele. Jsou to taková osudová setkání, za která jsem 

velmi vděčná.  

Kolik času věnujete fanouškům?  

Fanouškům se snaţím věnovat maximálně. Reaguji na komentáře na sociálních sítích a 

odpovídám na dotazy na webových stránkách.  

Jak reagujete na nabídky spolupráce?  

Spolupracím se nebráním, ale vybírám si. Preferuji, aby byla spokojenost na obou 

stranách, jak firmy, která mě osloví, tak i mé a popřípadě také fanoušků. Jelikoţ se 

specializuji na pečení, vţdy vybírám podle toho, zda nabídka zapadá do konceptu blogu. 

Nabídek chodí čím dál více, ale určitě ani do budoucna nechci ze svého blogu udělat 

blog plný reklam. Z nabídek budu stále vybírat jen ty, o kterých budu přesvědčená, ţe 

za to stojí a nebudu se muset například za propagaci nějaké značky stydět. Nechci, aby 

to vyznělo nafoukaně, ale věřte, ţe některé nabídky bývají vrcholem drzosti a v mnoha 

případech i jakési vypočítavosti. 

Myslíte si, ţe se dá food blogováním v ČR uţivit? 

Na tuhle otázku neumím konkrétně odpovědět. Pokud je však bloger šikovný a má dost 

velkou základnu fanoušků, tak si určitě něco vydělat můţe. 

Berete svůj food blog jako koníček či zaměstnání? 

Je to můj největší koníček, který mě však naplno zaměstnává. 

Myslíte si, ţe má Váš blog vliv na čtenáře a případně jaký? 

Pevně věřím, ţe můj blog čtenáře především inspiruje, ţe si na něm najdou to své, ţe si 

vyberou recept, který se jim třeba zamlouvá jen podle fotek a zkusí ho.  

Co povaţujete za největší úspěch, který Vám Váš food blog přinesl? 

Největším úspěchem pro mě bylo, kdyţ mě začali oslovovat časopisy, abych pro ně 

připravila nějaký zajímavý recept. Tohle jsem si nepředstavovala ani v těch nejhezčích 

snech... no v těch teda moţná ano. Naposledy jsem připravovala pro jeden časopis 4 

strany fotek a receptů, které jsme od základu, včetně pečení, aranţování a focení 

připravovali s manţelem sami doma. A myslím, ţe se to moc povedlo. Na jednu stranu 

to byla výzva a trochu stres z tak velké odpovědnosti, ale na druhou stranu jsem si 

říkala, ţe to musíme zvládnout, kdyţ je někdo ochoten podstoupit to riziko, ţe osloví 

prakticky amatéry a dá jim šanci.  
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Co Vám naopak blogování vzalo?  

Ani nevím a asi je to dobře, ţe si nic nevybavuji. : 

Sledujete kritiku?  

Oprávněnou kritiku přijímám a jsem schopná ji uznat. Avšak v dnešní době bývá i té 

neoprávněné a zbytečné všude více neţ dost a té se trochu bojím.  

Co jste musela nebo musíte pro blog obětovat? 

Jen trochu toho času … a peněz. Protoţe jsem šílená, co se týká hezkých hrnečků, 

talířků, ubrousků, mističek … všechno co se mi líbí, hned vidím, jak by vypadalo s 

určitým dezertem a okamţitě to potřebuji na focení.  

Jaká panuje mezi českými food blogery, podle Vás, atmosféra?  

S několika blogerkami jsem měla moţnost se potkat, všechny byly moc příjemné a 

rivalitu jsem nepociťovala, právě naopak. Je milé, kdyţ vás pochválí a řekne, ţe vás 

třeba sleduje a zná vaši práci. Myslím, ţe rivalita není na místě. Kaţdá máme svůj styl 

práce, děláme sice věci podobné, ale přece trochu jiné a oslovujeme jiné čtenáře.  

 Jak s ostatními food blogery vycházíte Vy?  

S jednou blogerkou jsem navázala přátelství a bylo to jedno z těch osudových setkání. 

Bydlíme od sebe 400 km, ale jsme stále v kontaktu a v rámci moţností se 

navštěvujeme.  

Myslíte si, ţe je dnes, pro nově začínající české food blogery, těţší uspět?  

Blogů je hodně … ale nemělo by to začínající blogery odradit. Spousta blogů bylo i v 

době, kdy jsem začínala. Říkala jsem si, ţe uţ existuje tolik blogů, ţe se ten můj v tom 

moři všech ztratí … Musí se to jednoduše vyzkoušet a vytrvat. 

Jak by noví food blogeři mohli uspět? 

Uspět se dá jedině tím, ţe čtenářům nabídnete něco jiného, něco navíc, něco co nikdo 

nemá. Je to sloţité, ale mohlo by to být základem úspěchu. V době kdy jsem začínala, 

jsem vlastně pořád řešila, jak blog uchopit, jak ho doladit, vylepšit a nakonec jsem 

zjistila, ţe to co čtenáře nejvíc láká, je vlastně příjemné prostředí blogu s hezkými 

fotkami a jednoduché recepty. 

Jak vidíte sama sebe jakoţto food blogerka v budoucnu? 

Budu ráda, kdyţ blog bude fungovat stejně jako teď, takhle mě to baví a jsem 

spokojená. 

Kde byste se opravdu chtěla vidět? 
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Ráda bych se zdokonalila na nějakém cukrářském nebo pekařském kurzu, abych mohla 

na blog přinášet stále nové a zajímavé recepty a informace. Chtěla bych vydat pěknou a 

zajímavou knihu, na kterou budu pyšná …. 

Přemýšlíte o nějaké zásadní změně u blogu? Například: zaloţit Youtube kanál a 

přispívat spíše na něj, vydat kuchařku, a tak.  

Jelikoţ jsem introvert a neumím si představit sama sebe, jak točím nějaká videa, kdyţ se 

i nerada fotím... I kdyţ tuším, ţe video blogy či Youtube kanály jsou v současnosti 

populární. A co se týká kuchařky, na jedné pracuji. Světlo světa spatří někdy koncem 

tohoto roku. Bude to splnění mého velkého snu. 

  

Příloha č. 5: Rozhovor s Jitkou Zapletalovou 

29. 2. 2016 

blog: ingofbaking.cz 

 

Mohla bys mi krátce představit svůj blog? 

Můj blog je hlavně zaměřený na pečení. Cestování je moje druhá vášeň a chtěla bych 

ten blog spojit víc s tím cestováním a čerpat i z jiných zemí a kultur, co je tam 

typického, sbírat recepty, podívat se někam do pekárny a tak.   

Proč jsi ho začala psát? 

Bydlela jsem na různých místech u nás. Pocházím z Moravy a pak jsem šla na školu do 

Jihlavy a nakonec jsem školu ani nedokončila, takţe to bylo takové sloţitější, ale naráz 

jsem se musela starat sama o sebe a něco si vařit a tak, takţe jsem s tím nějak začla a 

inspirovala mě hodně maminka, která peče skvěle. Takţe jsem si začala něco kuchtit a 

pak jsem se přestěhovala do Brna a tam uţ jsem začala pracovat a vařit v ještě větší 

míře. Celkově ten blog, to začalo po návštěvě Ameriky, kde jsem byla na léto. Tak tam 

člověk vidí různý recepty a různý věci a mně hrozně bavilo objevovat – cupcaky a 

hledat inspirace. Pak jsem zničehonic začala psát ten blog, nebo psát... spíš ještě jeden 

takový důleţitý impulz byl, ţe jsem se přihlásila přes Naučme se na kurz, který byl o 

affiliate marketingu a tam se tak okrajově zabíhalo do Wordpressu. Já jsem vůbec 

nevěděla, co Wordpress je, ale tam mě to zaujalo a zjistila jsem si o tom co nejvíc a pak 

jsem si koupila doménu s pomocí toho, kdo vedl ten kurz, protoţe pro mě to byl 

nadlidský výkon a začala jsem psát Ingofbaking. Byl to takový pokus omyl, protoţe 
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jsem nevěděla, jak se to dělá. Takţe tak to nějak vzniklo a je to z toho důvodu, ţe mě to 

prostě baví.  

Jak zpočátku reagovalo na blog tvé okolí? 

Já jsem původně plánovala, protoţe mám kamarádku, která taky hrozně ráda peče, a 

říkaly jsme si, jestli nezaloţíme něco spolu a pak to zničehonic tak vyznělo nebo 

vyprchalo, ţe jsme se nějak nedomluvily, ţe si pekla, ale neměla potřebu to zveřejňovat, 

coţ já jsem měla. Ale myslím, ţe to má své výhody dělat sama, protoţe kdyţ je člověk 

ve dvou, tak se musí ohlíţet i trošku tomu druhýmu.  

Mamka byla trošku překvapená, ale byla mile překvapená, protoţe hrozně ráda peče. 

Takţe ta to všechno sleduje. Jakmile dám něco na Facebook, tak je první, kdo to likuje, 

takţe to je sranda. Já jsem blog zakládala v květnu, ale pak jsem hned v červnu odlítala 

do USA, kde jsem byla 2,5 měsíce, takţe v tý době jsem tam dávala jenom spíše nějaký 

fotky a těch receptů tam moc není. Kdyţ bych to měla vzít fakt, od kdy aktivně 

přidávám recepty na blog a udrţuju tu komunikaci, tak je to od září 2015.   

Jaká je tvá současná motivace blog psát? 

Protoţe mě to baví a chci receptama inspirovat okolí. To je to hlavní, ţe si to nechci 

nechat pro sebe, kdyţ něco upeču a chci to šířit dál a mám ráda společnost blogerek a 

kdyţ jenom online, tak máme to stejný téma, které nás baví.   

Jak se změnil tvůj ţivot po zahájení blogování? 

Volný čas se mi určitě změnil. Dřív jsem si, neřeknu, úplně flákala, ale přišla jsem 

z práce, tak jsem si lehla a brouzdala na Facebooku a spoustu času jsem zabila 

takovýma věcma, co mě nic nedávaly. Teď jsem ten čas začala vyuţívat efektivněji.  

Kolik času týdně ti práce kolem blogu celkem zabere?  

Kdyţ vezmu, ţe něco peču a třeba něco náročnějšího, tak je to i s tou přípravou tak tři 

hoďky, pak nějaký to editování, focení...ty jo, to bude docela hodně. Já bych řekla 

celkově tak dvacet hodin týdně. Kdyţ to různě rozpočítáš, ţe nad tím sedím třeba ráno, 

večer to dodělám, tak do těch dvaceti. Záleţí na týdnu, v některém peču dvakrát, někdy 

jednou, někdy nestihnu nic, takţe jak to vychází.   

Ono dost času zabere jenom to jídlo hezky nafotit a upéct. Teď zjistíš, ţe máš v kuchyni 

blbý světlo, tak to zkoušíš různě štelovat. I napsání toho příspěvku, aby to bylo nějak 

čtivý. Na to psaní, já tak úplně nejsem nebo si myslím, ţe to neumím podat tak super 

jako ostatní blogerky, protoţe jsem ani ve škole u slohovek na to nikdy nebyla. Ale 

věřím, ţe se časem nějak vypracuju, mně spíš jde o ty fotky a výsledný efekt.   

Do toho jsem si ještě udělala e-shop a to je taky strašný ţrout času. Ono to je všechno 
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ručně dělaný, vlastně vypalovaný a ta pistole jede hrozně pomalinku, kdyţ něco 

vypaluju. Takţe nad tím po večerech strávím dost času.  

Kolik času ti zůstane na ostatní záliby? 

Tak tohle jsou mé hlavní a největší a teď nemám moc času nebo odsunuju sport, protoţe 

dřív jsem hodně sportovala a teď jsem hrozně dlouho nic nedělala, coţ chci napravit 

právě. Takţe na to ostatní, třeba nějaký film si pustíme s přítelem. Mně vyhovuje být 

doma, vařit a péct a občas si někam vyrazit do restaurace nebo na kafe. Kdyţ to 

spočítám, tak i s víkendem, to bude tak dvacet hodin taky.  

Jakým způsobem probíhá tvorba jednotlivého článku? 

Prvně hledám inspiraci, pak zpracuju ten recept, který se mi líbí, a upeču ho. Pokud se 

to povede, coţ se občas i nepovede, takţe to pak takový věci nefotím nebo co mi 

nechutná. Chci ten blog udrţovat takovej, aby tam byly samé kvalitní věci a lidi se tam 

pak vraceli, kdyţ to upečou a je to dobrý. Kdyţ se to povede, tak to nikdo nesmí sníst a 

musí se počkat do druhýho dne, protoţe teďka jak byla brzo tma, tak to nejde nafotit. 

Další den ráno nebo odpoledne to připravím na to focení s různým nádobím, vintage 

věci, různý utěrky a tak. Nachystám si tedy ten prostor a nafotím to. Nemám zatím 

ţádný dobrý foťák, na to si momentálně šetřím a fotím normálně mobilem. Pak 

zpracování toho příspěvku na ten blog, takţe to většinou nějak přeloţím ten recept, 

uspořádám nějak a pak to jde ven. Snaţím se to publikovat spíše ve večerních časech, 

protoţe víc lidí je na tom Facebooku. Já hodně hraju na ten Facebook, přijde mi to víc 

interaktivní s těmi lidmi neţ ta samotná stránka. Proto mě tolik lidí na web aţ tolik 

nechodí nebo není tam tolik komentářů, kolik bych si představovala, ale v podstatě si za 

to můţu sama, protoţe všechno směřuju na ten Facebook.  

Co trvá na tvorbě jednoho příspěvku nejdéle? 

Nejdéle trvá asi to upečení, bych řekla, ale mně nejdýl trvá dohrabat se k tomu napsat, 

protoţe to je otravná část. Mně to pečení nevadí, naopak mně to baví, ale kdyţ to vezmu 

z toho hlediska otravnosti, tak to napsání.  

Kde hledáš inspiraci pro jednotlivé články? 

Hodně se inspiruju zahraničníma blogama, takţe většinou tam jsou nápady nebo třeba 

na Pinterestu nebo mám nějaký recept od mamky nebo někoho známého, ale nejvíc asi 

ty zahraniční blogy. 

Sleduješ ostatní food blogery, ať uţ české či zahraniční?  

České blogy sleduju třeba Popečeníčko, Foodlover, Smooth Cooking. Z ghetta blog 

jsem si nedávno přidávala, Šůšu sleduju. No je toho povíc.  
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A z těch zahraničních? 

Z těch zahraničních Call me cupcake mám hrozně ráda. Ta je Švédska a má fakt skvělý 

věci. A pak více méně co najdu na Pinterestu. Ten Call me cupcake je takový asi můj 

největší vzor, ţe má super styl a propracovaný fotky.  

Kdo ti s blogem pomáhá? 

Pomáhá mi kamarád, u kterého jsem byla na tom kurzu affiliate marketingu. S tím 

pracuju i v klasický práci, takţe ten Wordpress má celej zmáklej. Takţe vţdycky já 

kdyţ něco nevím, tak řeknu: „Hele, prosím tě, jak se dělá tady tohle?“ „No, to musíš 

tamto, tamto, tamto“ a uţ to funguje. Ale jsou nějaký úpravy, co já s tím Wordpressem 

nedovedu a naprogramovat, tak s tím mi na začátku pomáhal i kamarád, co umí 

programovat a tak.  

Je pouze na tobě, jaký článek na blog přidáš?  

Jo, jenom já.  

Co ti blogování dalo? 

Dalo mi to super zkušenost. Myslím si, ţe to dělat stránky, sice jenom pomocí 

Wordpressu, tak to je za mě velkej přínos. Takový to celkový orientování se ve food 

blogerským světě, byla jsem i na školení, co se týče food fotografií, takţe to je 

zajímavý. Doteď mě mrzí, ţe jsem nebyla v Americe v New Yorku nějaký kurz, ale já 

uţ jsem to nestihla. Ale věřím, ţe tam ještě pojedeme a nějaký kurz si udělám. Takový 

to otevření víc tomu jídlu a víc vzdělávání se o jídle a zkoušení receptů a tak.  

Kolik času věnuješ fanouškům?  

No fanoušci... tam mám pocit, ţe to furt nějak pokulhává. Jako na Facebooku je to 

super, komentují a likují, ale ne na tom webu. Takţe bych se teď chtěla zaměřit víc na 

web a dávat tam víc receptů, víc publikovat na Facebook s odkazy přímo na web.  

Sleduješ zpětnou vazbu a komentáře? 

Sleduju. Snaţím se na to odpovídat a udrţovat komunikaci s lidmi. Kdybych to nechala 

jít ladem, tak ten blog jde za chvilku asi do kytek. Ale jsem ráda za kaţdý komentář, 

like. To mě motivuje a posouvá dál.  

Chodí ti nabídky na spolupráce? 

Já zatím nemám navázaný ţádný spolupráce. Ani bych se tím v budoucnu nechtěla 

nějak ovlivnit, aby mi někdo říkal, co mám dělat, spíš bych si to představovala, ţe já si 

budu dělat, co chci a kdyţ to těm lidem bude líbit a jsou ochotný to nějak sponzorovat. 

Nebo třeba výrobky, se kterýma já budu ok a budou za mě kvalitní. Nechci být taková, 

ţe bych šla do všeho. Nechtěla bych kývnout na kaţdou, protoţe jsem slyšela, ţe to 
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dělají i tak, ţe ti někdo napíše, aby sis udělala deset fotek s jejich výrobkem a pak to 

okomentovala, jak to je skvělý, i kdyţ to nemáš vůbec vyzkoušený. Tak to mi přijde, ţe 

je takový nefér, ţe ty blogy by měly být o tom, co zajímá ty blogery, co si on myslí a ne 

tam vychvalovat všechno do nebe, i kdyţ to není dobrý. Bohuţel takových blogerů je 

dneska hodně a to uţ pak záleţí na těch čtenářích.  

Myslíš si, ţe se dá food blogováním v ČR uţivit? 

V Čechách si myslím, ţe zatím asi ne. Třeba v budoucnu se to rozjede jako v zahraničí, 

kde se tím lidi v Americe ţiví. U nás to nemá zatím to jméno, ale naopak čím dál víc 

vidím na Facebooku různý soutěţe, ţe firmy někoho podporují nebo se snaţí přilákat ty 

blogery. Firmy se snaţí více prostupovat k těm blogům, takţe časem by tam ten 

sponzoring nebo podpora mohla být. Ale zase záleţí na tom, koho si člověk vybere a jak 

si to zařídí.  

Co povaţuješ za největší úspěch, který ti blog přinesl? 

Zatím asi ty účasti v soutěţích pro blogery, ţe se snaţím mnohem více přemýšlet a 

vymyslet něco originálního.  

Co ti naopak blogování vzalo?  

Vzalo mi to volný čas, který jsem vůbec nijak nevyuţívala, takţe mi to naopak jenom 

dalo. Netrávím čas tím, ţe jenom leţím a flákám se.  

Sleduješ kritiku?  

Zatím jsem kritiku neměla. Ale teď jsem si koupila Matchu, ten čaj a dala jsem fotku na 

Instagram a Facebook a na úkor toho tam psal nějaký pán, ţe tohle není Matcha, ale 

nějaký čaj z Číny a ne z Japonska a začal se do toho naváţet, tak jsem se ho ptala na 

podrobnosti a napsal nějaký nepodloţený informace. Já se tam nechci pouštět do 

nějakých větších debat.  

Jaká panuje mezi českými food blogery, podle Tebe, atmosféra?  

Spíš přátelská. Těţko soudit z mýho pohledu, protoţe se osobně znám s jednou, a kdyţ 

jsme se viděly, tak jsme si skvěle pokecaly a přišlo mi to setkání hrozně fajn.  

Myslíš si, ţe je dnes, pro nově začínající české food blogery, těţší uspět?  

Přijde mi, ţe poslední dobou, nevím, jestli je to tím, ţe se v těch foodblozích začínám 

více orientovat, ale je jich daleko víc. Vidím právě docela dost nově vzniklých blogů, ţe 

si někdo něco zakládá a zkouší. Řekla bych teda, ţe jo.  

Jak by noví food blogeři mohli uspět? 
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Mně přijde, ţe to je o takové té transparentnosti a tom sdílení vlastních názorů a ne, ţe 

něco upečeš, tak to tam dáš, jenom abys měla příspěvek, i kdyţ se to nepovedlo. Hlavně 

jde o promítnutí té osoby na blogu.  

Jak vidíš sama sebe jakoţto food blogerka v budoucnu? 

Vidím se v nějakým super časopise, kam dávám příspěvky a mám tam třeba nějakou 

food rubriku a do budoucna bych chtěla udělat nějakou vlastní kuchařku a hlavně bych 

to chtěla spojit s tím cestováním. Prostě vařit na cestách a nahlíţet do těch kuchyní.   

A tvůj e-shop? 

Ten e-shop je těţký v tom, ţe to dělám pouze já a věnuju se tomu, kdyţ přijdu z práce. 

Takţe nechci jenom sedět doma a vypalovat, to ne. Ale časem mít třeba někoho, kdo mi 

s tím bude pomáhat a nějak to více rozjíţdět a udělat to tak, abych nemusela pracovat a 

mohla mít blog a tím se uţivit.  

Přemýšlíš o nějaké zásadní změně u blogu? Například: zaloţit Youtube kanál a 

přispívat spíše na něj, vydat kuchařku, atd.? 

Nad Youtube teda hodně přemýšlím. Uţ jsem zkoušela natáčet i nějaký videa, jenomţe 

s přítelem bydlíme v nájmu a máme takovou malou kuchyň, která není podle mých 

představ, a hlavně tam máme blbý světlo, takţe to nemá ten přirozený efekt. Nad tím uţ 

jsem přemýšlela a napadlo mě i se třeba přestěhovat někam, kde bude lepší kuchyně, ale 

to ještě zvaţuju. A hlavně bych chtěla i více cestovat, takţe to je všechno takový velký 

otazník. A kdyţ uţ ne videa, tak bych chtěla dělat ty zrychlený...ţe si uděláš fotky fází, 

jak to děláš a dáš to pak za sebe. Takţe pak máš ty sekundový videa. Ale to beru jako 

pokrok aţ s tím novým foťákem, který bych tak za měsíc mohla mít.   

 

Příloha č. 6: Rozhovor s Terezou Sychrovou 

4. 3. 2016 

blog: www.foodlover.cz 

 

Mohla byste mi krátce představit svůj blog? 

Můj blog se jmenuje Foodlover, je o jídle, vaření. Nehodnotím restaurace, protoţe to 

nechci dělat, tak v zásadě o vaření, případně o cestování. 

Proč jste ho začala psát? 

To jsem byla v době, kdy jsem chodila do školy, do práce a potřebovala jsem ještě něco 

vyloţeně jinýho, něco tvůrčího. Takţe jsem se chtěla nějak realizovat mimo školu a 
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práci.  

Jak zpočátku reagovalo na blog Vaše okolí, Vaši blízcí? 

Já mám strašně výbornou rodinu, ţe oni ve všech nápadech mě podporujou.  

Jak na blog reagují dnes? 

Rodina to má ráda a všichni to čtou a pomáhaj mi nebo se snaţí mi pomáhat, kdyţ to 

jde.   

Myslíte si, ţe jste úspěšná jako food blogerka a proč?  

Otázka, čím se měří ten úspěch – jestli nějakým počtem followerů nebo spoluprácema. 

Subjektivně z toho mám dobrej pocit, ţe to lidi čtou, mají to rádi. Zezačátku jsem měla 

nulový ambice, jsem si myslela, ţe to budu psát hlavně prostě pro sebe a ţe to bude číst 

pár lidí, moje rodina a kamarádi, takţe ve svých očích jo.  

Změnila se Vaše motivace v průběhu let? 

Mně to blogování pořád dělá radost. Jinak bych to nedělala. 

Jak se změnil Váš ţivot po zahájení blogování? 

Jo, určitě jo. Protoţe jsem se musela naučit fotit, to jsem vůbec neuměla. Takţe to byla 

asi největší práce na tom. Na tom blogu prodávám i vlastní tašku a to je taky jedna 

z částí, který se musím věnovat i těm lidem, odpovídám pořád na maily, takţe ten blog 

je dneska zčásti i moje práce, takţe se mi změnil ţivot. Plus navíc, kdyţ začnete fotit to 

jídlo, tak se na něj začnete dívat jinak trošku – co by vypadalo dobře na fotce, co ne.  

Kolik času týdně Vám práce kolem blogu celkem zabere? Co všechno řadíte do 

tohoto času? 

To já vlastně ani nevím. Ani nevím, jestli to chci počítat. Já to mám tak, ţe chodím do 

práce, takţe nemůţu přes den fotit nebo tak, takţe si potom udělám víkend, ţe jenom 

vařím, fotím, protoţe mi teď na to nezbývá jindy čas. Fotit zase nemůţete ve tmě nebo 

tak, takţe mi to někdy zabere celý víkend, někdy neudělám zase vůbec nic. Kdybych to 

měla nějak zprůměrovat, tak si myslím, ţe třeba 15 týdně.  

Kolik času Vám zůstane na ostatní záliby? 

Ten zbytek. Chodím do práce, cestuju, chodím do kina, do divadla a na večírky a všude, 

takţe to musím nějak skloubit. Jde o ten kompromis, který pořád hledám, co můţe 

fungovat a co ne. Nemám na to nějaký model. Dá se to stíhat určitě. Stíhá to třeba 

Markéta z Kitchenette, teď je potřetí těhotná a stíhá to, takţe nějak se to dá určitě 

skloubit.  

Jakým způsobem probíhá tvorba jednotlivého článku? 

Nápad je většinou můj nějakej nekontrolovatelnej, nemám na to naplánovanýho. Jasně, 
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teď budou Velikonoce, takţe co uděláte s Velikonocema, nebo Vánoce, takţe vánoční 

recepty, sezónní, ale nemám na to nějaký plán, kdy co budu připravovat. Takţe to 

vymyslím, musíte si na to nakoupit suroviny, uvařit. Ideální je, kdyţ ty lidi jsou dva, 

spoustu lidí to dělá ve dvou, třeba manţelé, takţe to vám ulehčí. Já to musím uvařit, 

musím to nastylovat, musím si k tomu sehnat ten dekor, ty věci co dáte okolo, buď to 

máte doma – já mám uţ poměrně velkou sbírku nebo se to dá půjčovat. Nějaký obchody 

Vám to rádi půjčí nebo dají. Potom to nastyluju, vyfotím, musím ty fotky vybrat, coţ 

někdy z toho mnoţství samozřejmě není jednoduchý z tý spousty, není to jednoduchá 

práce. Potom to postprodukuju, napíšu k tomu ten recept, tam udělat korekturu, aby tam 

nebyly chyby, a potom to publikuju. Takţe je to poměrně dost práce.  

Co trvá na tvorbě jednoho příspěvku nejdéle? 

Jak na kterým. Kdyţ máte něco sloţitýho, třeba koblihy, tak vám to dvě hodiny kyne. 

Jinak docela, aţ se to nezdá, tak to focení je samozřejmě dlouhý s tou přípravou. A 

potom i ten článek, kdyţ to chcete mít bez chyb. Hlavně je potřeba si u těch receptů 

uvědomit, ţe na to blog chodí začátečníci, ţe pro vás je to uţ jasňačka, jak se co dělá, 

ale jde tam spoustu mladých lidí, kteří začínají vařit a oni fakt potřebujou takový recept, 

který bude jasnej, přesnej, ale zase nemůţe mít dvě strany, protoţe to potom kaţdýho 

odradí. Takţe já si vţdycky snaţím dávat záleţet, aby to bylo precizně napsaný, aby se 

podle toho dalo dařit, coţ si myslím, ţe se mi daří, protoţe mi spousta lidí říká, ţe se jim 

podle toho vaří dobře. Ale zabere to spoustu času.  

Kde hledáte inspiraci pro jednotlivé články? 

Dneska ta inspirace je všude. Uţ od nějakých surovin, sezónních trhů. I jídla, který jíte 

v rodině nebo vidíte v časopise, v kníţce nebo u nějakýho jinýho blogera, českýho nebo 

zahraničního. Všechno na mě působí. 

Sledujete ostatní food blogery, ať uţ české či zahraniční? Případně jaké konkrétně 

a proč? 

Já bych strašně chtěla, ale nemám na to moc času. Sleduju třeba dva. Sleduju 

Kitchenette, protoţe to má krásný a potom nárazově. Je jasný, ţe se někdy podívám 

k někomu, ale je to prostě dost nepravidelný.   

Kdo Vám s blogem pomáhá, případně jak? 

Pomáhá mi s tím můj přítel Marek, který mi k tomu udělal kompletní vizuál, dělá mi 

návrhy na ty tašky. Takţe on má na starosti tu technickou stránku blogu. To já nevím, 

jestli bych byla schopná udělat sama. Pomáhá mi můj otec, který mi věčně nosí všechny 

ty desky na to focení a odnáší to po mně a je na mně milej, ţe to všechno uklidí, on to 
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má rád mi pomáhat. Jinak asi jak kdy, nikdo asi dlouhodobě.  

Je pouze na Vás, jaký článek na blog přidáte? Pokud ne, kdo ovlivňuje výběr 

článků? 

V tuhle chvíli mám uţ spolupráce, ze kterých mám příjem. Vţdycky jsem to já, kdo 

vybere ten článek a kdo to rozhodne, jak to bude. Samozřejmě jasně, kdyţ 

spolupracujete se sýrem nebo s moukou, tak to vţdycky je tak, ţe se ta ingredience tam 

musí objevit a jste ovlivněna tím, jak to tam můţete do toho dostat do receptu, ale 

nemám ráda, kdyţ mi někdo diktuje podmínky, jak ten příspěvek má vypadat. Ani 

takový spolupráce nemám. Tu spolupráci vezmu akorát pod tou podmínkou, ţe si to já 

vyřeším, jak to udělám a oni mi samozřejmě můţou říct nějaký připomínky, ale není to 

tak, ţe by mi někdo říkal: „A chceme tam teďka recept ten a ten.“ Zaplať Pánbůh, mám 

uţ takový spolupráce, který naopak to chápou a nechávaj to na mně, coţ je nejlepší 

vţdycky.  

Kdyţ srovnáte svůj blog na úplném začátku a dnes, v čem vidíte změny? 

Hlavní změna je to, ţe jsem se naučila fotit. Vţdycky si kladu otázku, jestli nemám ty 

první příspěvky vymazat, protoţe kvalitou jsou jako strašný. Ale říkám, ţe to přirozený 

vývoj a ţe to vlastně nemá cenu, naopak na tom je vidět nějaký ten skill. Měla jsem na 

to více času zezačátku, protoţe chodila jsem do školy a mohla jsem si dovolit na to 

vyhradit celej jeden den v týdnu, teď na to mám míň času a prostě to musím skloubit se 

všema dalšíma věcma. Samozřejmě zezačátku jsem to měla jenom pro radost a teďka 

z toho mám částečně, nechci říct příjem, ale mám z toho příjem.  

Jaká pozitiva vidíte na food blogování? Co Vám blogování dalo? 

Mě pořád to blogování dělá radost. Jinak bych to nedělala, ţe jo. Dalo mi to prostě 

opravdu prostor, kde si můţu dělat něco, co mě baví. Takţe to bylo, proč jsem to 

zakládala a to furt funguje, ţe je někde nějakej prostor, kterej je jenom váš a kde se 

můţete opravdu vyţít nebo dělat co vás baví. Takţe to mi dalo asi největší věc, to jsem 

vţdycky potřebovala něco takovýho mít a to teďka mám. Co mi to dalo dál, je ţe mi to 

dalo spoustu nových lidí, který jsem díky tomu poznala, který mají rádi jídlo a který 

bych jinak nikdy vůbec nepoznala. Takţe za to jsem ráda. Dalo mi to nějaký příleţitosti 

výdělku, pracovní příleţitosti hezký a to je asi tak nejvíc, co mi to dalo.   

Jaké máte fanoušky?  

Hlavně ţeny. Ale na druhou stranu je třeba spousta spoluţáků nebo třeba muţů, kteří 

říkají, ţe to čtou, ale vlastně podle toho nevařej, ţe to je jen taková jejich radost se na to 

koukat a nevaří potom. Ale většinou jsou to teda ţeny. Jsou to paradoxně i jako mladší i 
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starší, já ty procenta jako úplně neřeším, vím, ţe největší kategorií je nějakých 25 – 34 

let, coţ je super zpráva, ţe teda ty mladý ţeny se chtěj učit vařit nebo vaří. Ale potom 

mě překvapuje, kolik je takových ţen ve středním věku, který to čtou a mají to rády, 

protoţe si jako říkám: Co já je můţu naučit? Asi je můţu něco naučit, asi je to takový, 

ţe ony jsou o dvacet let starší, neţ jsem já a přijde mi to takový aţ úsměvný. Vlastně 

ony by měly učit něco mě, ale je jich spousta, který to čtou. Jsou to maminky mých 

spoluţáků, to mají rády, takţe to má opravdu širokej záběr. A potom jsou fakt takový 

holky mlaďoučký, kterým je patnáct a píšou mi, ţe to čtou a ţe by si chtěly koupit tašku 

a to mě vlastně těší úplně nejvíc ze všech, protoţe je vidět, ţe i ty úplně mladý, jako asi 

holky, to se netýká kluků, je baví vařit, coţ je dobrá zpráva.  

Reagujete na komentáře? Sledujete, co tam píšou? 

Jo. Já je i sleduju a snaţím se na ně odpovídat, protoţe ono pak v 99 % ty komentáře 

jsou pozitivní, já mám strašně málo nějakejch těch hatů, praktický ţádný. Stalo se tak 

v jednotkách případů, ţe někdo napsal, ţe to buď je hnusný, nebo se mu to nepovedlo. 

Ale ţe se to někomu nepovedlo, aţ tak neberu jako za nějakej negativní komentář, to tak 

prostě je. Ale vyloţeně nějaký jako nenávistný komentáře prostě ty jsem měla 

v jednotkách kusů. Takţe já se na ně snaţím reagovat, ale prostě někdy na to taky 

zapomenu nebo neodpovím, aţ bych chtěla. Ale jo snaţím, kaţdej přečtu, na většinu 

z nich odpovím a na některý ne, protoţe si řeknu, ţe odpovím pozdějic a pak se k tomu 

nedostanu nebo tak.  

Kdyţ se přesuneme ke spolupracím, vybíráte si z těch, co přijdou? 

To ani nijak dělat nejde, protoţe těch spoluprací je, podle mě je teďka trend, ţe 

společnosti prostě začaly chápat, ţe ty blogeři jsou takovej kanál přínosnej, protoţe jim 

to umoţňuje cílit na tu skupinu, kterou potřebujou. Lidi, co mají rádi jídlo, co rádi vařej. 

Těch nabídek je opravdu strašná spousta. Mně třeba chodí tak v průměru jedna denně. 

Někdy i víc, někdy míň. A já uţ jsem to říkala jednou na nějaký konferenci, vypadala 

jsem trošku jako nabubřele, ale ono to tak není, ţe já jich fakt 90 % odmítnu. To jsou 

nabídky, který vám nic nedaj. Který nejsou ani dobrý, ţe by vás...jako v ničem. Navíc já 

to mám v sobě tak, ţe produkt, kterýmu věřím, kterej sama pouţívám, kterej si ráda 

koupím, tak s tím nemám problém ho na tom blogu pouţít. Něco, co bych prostě ze 

svýho přesvědčení si nikdy nekoupila, tak tam prostě nedám, ať to můţe bejt 

sebelíp...nechci říkat „Nikdy neříkej nikdy“, ale neudělala jsem to, ani to hodlat 

nedělám. Takţe to je první kritérium. Jestli to je produkt, kterýmu věřím nebo jestli je 

to, s prominutím, vyloţeně blbost a to je právě to, ţe těch mi chodí 90 %. Nebo 70 
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řekněme. Úplný kraviny. A potom samozřejmě uvaţuju dál, jestli...protoţe já ten blog 

nechci mít vyloţeně reklamní plátek, coţ některý ty blogerky prostě mají jak reklamní 

leták odshora aţ dolů. To já nechci mít. Já si myslím, ţe jsem to dobře udělala od 

začátku, ţe jsem na to šla, uţ od první chvíle, hrozně jsem přemejšlela, co vezmu a co 

ne a myslím si, ţe se mi to vyplatilo, protoţe teďka uţ ty spolupráce, který mám, tak 

jsou ochotný mi za to zaplatit, daj mi tu svobodu, jak to udělám a navíc jsou to věci, 

kterým věřím. Takţe mi přijde, ţe po těch třech čtyřech letech, se mi to odmítání těch 

blbostí jako vrátilo v kladným slova smyslu.  

Myslíte si, ţe se dá food blogováním u nás uţivit? 

Myslím si, ţe se dá uţivit nějakou kombinací toho, ţe někdo od vás začne brát nějaký 

fotky, nějaký třeba stylování jídla a tak. To si myslím, ţe jsou asi lidi, který to tak maj a 

ţe se to dá. Ale tím, ţe by člověk jenom psal blog, to si myslím, ţe asi ne. Tak třeba 

Cuketka. To je jedna z těch osob, který mají z toho vyloţeně ţivobytí, ale nevím, 

nakolik k tomu dělá něco jinýho. Takţe asi se to dá uţivit blogem, ale společně s něčím. 

Ţe vám někdo řekne, jestli byste nebyla v jeho reklamě nebo nenatočila pro něj nějakej, 

kde budete vystupovat. Čistým psaním blogu si myslím, ţe to je těţký.  

Co povaţujete za největší úspěch, který Vám Váš food blog přinesl? 

Já beru jako úspěch, ţe ten blog má čtenáře, kteří to mají rádi, kteří podle toho vaří. Víte 

co, co je v tom blogování úspěch? Jestli vás někdo vyhodnotí, ţe jste nejlepší bloger 

nebo ne...já to vůbec nějak zpochybňovat ty soutěţe, to vůbec, ale jako na základě čeho 

se to hodnotí. Tak jedny soutěţe jsou zaloţeny na tom, ţe tam vám posílaj hlasy ti vaši 

čtenáři, to je jenom vyloţeně o tom, jaký máte kanály, jak si to zařídit. Takţe třeba 

taková Veronika Kokešová z Menu domů dělá v rádiu, má pořad na Streamu a tak dále. 

Takţe jasně, ţe ty lidi ji ten hlas pošlou. A druhá věc je, ţe to dělá nějaká odborná 

porota a to je taky takový, ţe těch blogů je dneska strašně moc a je spoustu dobrých 

blogů. Mně to je trochu proti srsti, jakoţe soupeřit s někým, kdo bude na prvním místě 

v kategorii tý a tý. Není to něco, co miluju. Pro mě je úspěch opravdu, ţe to mám čtyři 

roky, ţe se cítím, ţe to pořád ty lidi baví číst, ţe mi to dává částečně nějakou prostě 

pracovní příleţitost a ţe občas o mně někde v nějakých časopise napíšou a to beru 

celkově za úspěch. Největší úspěch asi nejsem schopna jmenovat.  

Co Vám naopak blogování vzalo?  

No kdyţ to uvaříte, tak to máte studený, neţ to nafotíte. Ale jinak si myslím, ţe mi 

blogování nic nevzalo.  

Jaká panuje mezi českými food blogery, podle Vás, atmosféra? Vidíte tam spíše 
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přátelství nebo rivalitu? 

To je jako ve všech skupinách. Jsou lidi, který se mají rádi a lidi, o kterých se ví, ţe se 

nemaj rádi. Ale to je opravdu, jak ve škole, někdo si je bliţší a někdo ne. Já si myslím, 

ţe v globálu dobrá. Taky to je prostě poměrně úzká skupina lidí, kaţdej kaţdýho zná a 

nemyslím si, ţe by tam byla nějaká rivalita mezi nima. Pořád to není nějaká přímá 

konkurence, ţe by vám někdo škodil, bral čtenáře. To tak prostě nefunguje. Já si 

myslím, ţe atmosféra je dobrá a jsou tam lidi, který jsou sympatický lidsky a tak dále.  

Kdybych já si chtěla dneska zaloţit food blog, mám nějakou šanci v tom mnoţství 

blogů uspět?  

No, jak je vidět, tak máte. Protoţe jsou food blogy, který jsou rok starý a mají prostě své 

čtenáře, ale uţ je to, podle mě, hrozně těţký. Takţe dá se to, ale uţ je to o dost těţší, neţ 

v době, kdy jsem ho zakládala já. Podle mě to prostředí je prostě uţ nasycený. Uţ jich je 

tolik, ţe se to nedá ani nějak sledovat pořádně. Takţe jo a jsou tady blogy, který jsou 

nový a uspěli, ale je to těţký.  

A čím by mohl nový food bloger uspět? 

Takovou nějakou zvláštní kombinací těch sociálních sítí, ţe někdo začne na Instagramu 

a najednou tam má dvacet tisíc lidí a začne psát blog. Já to nevím přesně, ani nevím, 

proč ke mně ty lidi přišli. Prostě podle mě, jde o ty fotky hlavně, ţe je to z obrovský 

části o těch fotkách. Musíte dobře fotit a mít jakýsi štěstí, ţe si vás někde někdo všimne 

a určitě pouţívat ty sociální sítě, to je nutnost uţ.  

Kde se vidíte jako food blogerka v budoucnu? 

No, to je těţká otázka. Kdyţ jste bloger, pro mě to znamená, ţe to je část vašeho ţivota, 

i kdyţ to zní pateticky a máte i jiný části. Máte rodinu, chcete mít jednoho dne děti. A 

ten blog prostě jednoho dne, kdyţ na něj nemám čas...u mě to tak je, ţe obecně, kdyţ 

nemám čas, tak ten blog je na prvním místě ten, kdo to odnese. Takţe já nevím, co se 

mnou bude do budoucna, jakou budu mít práci, co děti a tak. Jako za mě bych chtěla, 

aby ten blog mi vydrţel, aby mi vydrţelo to nadšení to dělat, abych na to měla aspoň 

trochu času. A ono, kam se můţete posunout s blogem? Můţete ho začít psát 

v angličtině, aby to mělo víc čtenářů, coţ jsem si říkala, ţe jako asi jo. Na druhou stranu 

to má to kouzlo to psát v češtině. A psát to dvěma jazyky to se mi taky nechci. 

V budoucnu bych se chtěla zlepšovat v těch fotkách a chtěla bych, aby mě to pořád 

bavilo a ty lidi, aby to pořád bavilo, to je asi to zásadní.  

Přemýšlíte o nějaké zásadní změně u blogu? Myslím tím například třeba zaloţit 

Youtube kanál a podobně. 
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Přemýšlím x let o tom, ţe to redesignuju a pořád nemám čas. Youtube kanál si zakládat 

nechci, protoţe mi přijde, ţe...takhle já nemám ráda dělat věci tak jako napůl. To je to 

samý, jako se mě někdo ptá: Plánujete udělat kuchařku? a já říkám, ţe jednou asi jo, ale 

nechci, aby to bylo průměrný, kterých je tady stovky a to je s tím Youtube kanálem to 

samý. Já chci, aby to prostě bylo pěkný, a na to prostě musíte mít peníze. Nenatočíte si 

doma, od stolu a na iphone. Já to aspoň tak neumím udělat. Youtube kanál určitě teda 

neplánuju a ţádný jiný změny taky zatím ne.  

 

 

 

 

 

 

 


